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وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسالمی پیشرفته مستقل، 
جامعه امام، جامعه پیش آهنگ، جامعه الگو حرکت نمایند.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

مسیر پیشرفت جامعه را مغزهاي اندیشمند و متفكر تعیین مي کنند، این مغزهاي اندیشمند خواه  
آگاه در علوم معنوي و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادي و رشته هاي دیگر، اگر با هم باشند 

جامعه به جلو مي رود 
شهید آیت اهلل دکترمحمد مفتح

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کالم شهدا
برادران! شهادت همانند دو بال کبوتر است که به آدم سعادتمند کمک می کند تا خود را از زمین و همه 
تعلقات مادی ودنیوی جدا ساخته به سوی ملكوت برساند و شادمانه در جشن و میهمانی که خداوند 
در آسمان بر پا کرده شرکت کند. هر کس لیاقت دیدار خدایش را پیدا کند، خداوند فرشتگان را مامور 
می کند تا دعوتنامه حضور در میهمانی آفریدگار را به قلبش وارد کنند. او نیز از همان لحظه می فهمد و 
درک می کند که باید خودش را برای یک مسافرت طوالنی که مقصدش بارگاه الهی است آماده کند. لذا 

از دوستان و هم رزمانش حاللیت می طلبد و با شتاب خود را به نقطه پرواز می رساند. 

سردار جهادگر شهید حجت اهلل مالآقایی 
)فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان تهران(

محراب اندیشه
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از فرهنگ جهادی تا تفکر بسیجی

گو
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صاد

سرمقاله

)ره(  امام  حضرت  خدمت  قوا  سران  از  برخی  همراه  به  »روزی 
بودیم. تلویزیون روشن بود و صحنه هایی از حضور رزمندگان را در 
برنامه  امام محو تماشای  و  صحنه های دفاع مقدس نشان می داد، 
بودند. یکی از حضار گفت: آقا اینها که همه دست پرورده های خود 
شما هستند، تلویزیون هم که هر روز این صحنه ها را نشان می دهد. 
اگر اجازه می فرمایید به جلسه خودمان برسیم! امام فرمودند شما 
ارزش این ها را درک نمی کنید، نمی دانید این رزمندگان گمنام چه 

منزلتی دارند. ای کاش من به جای یکی از آنها بودم.«1
به راستی یاران خورشید، چگونه چنین منزلتی را به دست آورده 
بودند؟ نام آوران گمنام عرصه های مجاهدت و شهادت، این خلوص 
نیت و صدق باطن را در چه مکتبی آموخته بودند که امام راحل)ره( 

آرزو داشت دمی به جای آنان باشد؟
گوهر  هستی،  نایاب  ُدّر  انسان ها،  وجود  در  عناصری  چنین  قطعا 
گرانبهای وجود آدمی و کیمیای آفرینش است که شخصیتی چون 
حضرت امام)ره( که به تعبیر رهبر معظم انقالب »بـه همه فهماند 
که انسان کامل شدن، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت 

پیش رفتن، افسانه نیست«2 چنین آرزو و آرمانی داشته است.
برخاسته  تقوای  کالم  یک  در  یا  دل  صفای  و  اخالص  پاک بازی، 
دانست   انسان ها  کرامت  معیار  را  آن  به حق می توان  که  ایمان  از 
فرهنگ  در  را  آن  می توان  که  نشانی  است.  بسیجی  تفکر  سمُبل 
جهادی نیز مشاهده کرد. نوعی منش و روش در حوزه برنامه ریزی، 

نهاد، مردم محور  این دو مجموعه ی مردم  مدیریت و اجرا که در 
و برخاسته از متن و بطن انقالب اسالمی، متجلی و در برهه های 

حساس تاریخی، اثرگذار و راه گشا شد.
در  جهادی  مدیریت  و  فرهنگ  که  همان گونه  اساس،  این  بر 
چهارچوب یک نهاد و تشکل خاص، محدود و محصور نیست، تفکر 
تشکیالت خالصه  و  مجموعه  یک  قالب  در  هم  بسیجی  روحیه  و 
است  دل هایی  همه  وسعت  به  آن  عظمت  و  گسترش  و  نمی شود 
در  را  نام داری  اما  است  امام)ره(  میراث  و  انقالب  این  گرو  در  که 
انقالب  پیروزی  بدو  از  که  جهادگرانی  می کند.  جستجو  گمنامی 
کمتر  مناطق  سوی  به  داوطلبانه  و  خودجوش  صورت  به  اسالمی 
یافته کشور شتافتند و در حوزه محرومیت زدایی و عمران  توسعه 
روستایی گام های موثری را برداشتند یا پس از آغاز جنگ تحمیلی 
نیز متعهدانه و مخلصانه، وظیفه خطیر پشتیبانی و مهندسی جنگ 
را بر عهده گرفتند، از کاروان بسیج هستند و پارسایان شب و شیران 
روزی که طی 8 سال دفاع مقدس، در کسوت بسیجی دوشادوش 
تاریخ  بر  زرینی  برگ  و  آفریدند  حماسه ها  خود  جهادگر  برادران 

سراسر افتخار ایران اسالمی افزودند، جهادی اند.
آن خلوص نیت و تکلیف گرایِی بی هیاهو، رمز حیات انقالب اسالمی 
جمهوری  نظام  حیات  نخست  دهه  در  که  ماست  هویت  بنیان  و 
اسالمی در نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بسیج مستضعفین 
متبلور شد. رمز و رازی که هرگز نباید غبار فراموشی بگیرد و در 

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 3اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



سرمقاله

هشت سال دفاع مقدس مان، تلفیق این دو فرهنگ و روحیه، نوعی 
نقشه راه در عرصه مدیریتی و برقراری ارتباطات در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی را به جامعه معرفی کرد که از اقشار آسیب پذیر جامعه 
در دورافتاده ترین مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته تا الیه های 
و  عینی  الگویی  و  بر گرفت  در  را  باالی جامعه  و دهک های  مرفه 

عملی مبتنی بر زیست مسلمانی را در جامعه ایرانی ترویج کرد.
مدلی برای زیستن متعهدانه بر محور صبوری و شکوری به منظور 
تحقق فردایی بهتر، طرحی از یک زندگی که فردای بهتر را در سایه 
پایداری و استقامت ترسیم می کرد و در عین حال عشق و محبت 
را در کنار آن می نشاند. مدل و طرحی که در همان همت جهادی 
یا  سازمان  یک  چهارچوب  در  اما  شد  خالصه  بسیجی  غیرت  یا 
تشکیالت رسمی نگنجید و هر آن کس که دغدغه فردایی بهتر برای 
ایران اسالمی داشت را به سوی خود جذب کرد. از پدری شهرنشین 
که با چشمانی اشکبار، فرزندش را عاشقانه به سوی جبهه ها بدرقه 
مردمی  کمک های  جمع آوری  به  جبهه  پشت  در  نیز  خود  و  کرد 
مشغول بود تا مادری روستایی که حتی پس از شهادت فرزندانش، 
وظیفه ی در حد توان و بضاعتش را در پخت نان برای جبهه ها دید، 
این  بر  و  کردند  و حرکت  برداشته  گام  این چهارچوب  در  همگی 
اساس، عشق و اخالص را معنا و مفهوم دیگری بخشیدند. آنها عضو 
تشکیالت اداری یا سازمان رسمی بسیج یا جهاد سازندگی نبودند 
اما روحیه جهادی و تفکر بسیجی در وجودشان جاری و ساری بود.

راز و رمز توفیق و نصرت ما در دوران هشت سال دفاع مقدس یا 
از  انقالب اسالمی« صرفا در بهره گیری  به تعبیری فراگیرتر »هنر 

همه ظرفیت ها و به کارگیری همه پتانسیل ها در راستای رسیدن 
به اهداف و آرمان ها نبود بلکه دمیدن روح تازه ای در کالبد جامعه 
آن  در  الگویی که  بود.  مردم  به  زندگی مجاهدانه  از  مدلی  ارائه  و 
و  عاشقانه  برای خدمت  اصلی  اجتماعی« محور  »مسئولیت پذیری 
مخلصانه است و آحاد جامعه را همچون دانه های تسبیحی به هم 

متصل می کند.
تعبیر  و  نوین  تفسیر  جامعه،  امروز  گفتمان  اساس  بر  که  محوری 

جدیدی از فرهنگ جهادی و تفکر بسیجی است. 
و امروز نیز می توان گشوده شدن بن بست ها را در بازگشت به آن 
روش و منش جستجو کرد. شیوه ای برای مدیریت و فعالیت که از 
صدر تا ذیل جامعه را در بر می گیرد و اقشار مختلف همچون یک 
جهادگر، با کار فراوان، پُرحجم و باکیفیت به فردایی بهتر برای ایران 

اسالمی می اندیشند.3

پی نوشت:
1- نقل قول یکی از مقامات اجرایی کشور در دوران دفاع مقدس

2- پیام مقام معظم رهبری به ملت ایران به مناسبت چهلمین روز ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( –  1368/4/23 

3- اشاره به سخن مقام معظم رهبری: »ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم 
توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه ی بخش ها، کمربسته بودِن مثل 
یک جهادگر الزم است ؛ این اگر بود، کارها راه می افتد؛ این اگر بود، بن بست ها باز 
و مجاهدانه و  باکیفیت  و  فراوان، پرحجم  کار  ]یعنی[  می شود، شکافته می شود؛ 
یعنی  انقالبی،  وقتی می گوییم  بعضی خیال می کنند  یعنی چه؟  انقالبی  انقالبی. 
بی نظم؛ نخیر، اتفاقا یکی از خطوط اصلی انقالبی گری، نظم است؛ منتها انقالبی، 
یعنی اینکه خودمان را سرگرم کارهای حاشیه ای و تشریفاتی و زرق وبرقی و مانند 

اینها نکنیم.« 1396/2/10

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 4



خط آمریکا از این پس

فرهنگ جهادی

اصول  اساس  بر  اسالمی  انقالب  که  آنجا  از 
کلی نه شرقی و نه غربی تاکنون به حرکت 
یاری  به  نیز  پس  این  از  و  داده  ادامه  خود 
پذیرش  بدون  شکوهمند  انقالب  این  خدا 
خود  حرکت  به  غرب  و  شرق  به  وابستگی 
مرحله  هر  در  است  الزم  داد  خواهد  ادامه 
از انقالب بتوانیم به نقشه های این دشمنان 
انقالب اسالمی و به خصوص دشمن اصلی 
بدین  و  یافته  جهان خوارآگاهی  آمریکای 
وسیله هوشیاری الزم برای مقابله با دسایس 
را کسب نماییم آنچه که همواره بایستی مد 
قرار  اسالمی  انقالب  هوادار  نیروهای  نظر 
گیرد آن است که تا وقتی انقالب روند اصلی 
به  امام  را طی می کند و خط  اولیه خود  و 
از  انقالب  حرکتی  خط  روشن ترین  عنوان 
حمایت وسیع توده های مردم برخوردار باشد 
ادامه  نیز  امپریالیسم  رنگارنگ  حیله های 
خواهد داشت و اساسا اینک به تجربه ثابت 
شده است در مقاطعی که انقالب اسالمی در 
مسیر واقعی خود بیش از پیش قرار گرفته 
نیرنگ های امپریالیسم نیز افزایش بیشتری 
یاد داریم که در  به  پیدا نموده است و هم 
محاصره  از  موقت  دولت  حاکمیت  زمان 
ترفندهای  و  نظامی  حمله  و  اقتصادی 
تبلیغاتی دستگاه های خبری غرب آن چنان 
خبری در میان نبود نسبت به دوران پس از 
فراموش  نباید  امام  نیروهای خط  حاکمیت 
کرد که امپریالیسم با پیروزی انقالب اسالمی 
منافع اقتصادی و استراتژیک بی شماری را از 
به  توجه  با  لحاظ  بدین  و  است  داده  دست 
امکانات وسیع خود لحظه ای هم از پرداختن 
به انقالب اسالمی بیکار نخواهد ماند و هم 
اینک نیز تمامی نیروها و امکانات خود را در 
راه شکست این انقالب شکوهمند و یا الاقل 
از صدور آن به دیگر کشورها به  جلوگیری 
کار گرفته است هر چند امپریالیسم علی رغم 
پیچیدگی عملکردهای خود در طول این دو 
سال و نیم که از انقالب می گذرد نتوانسته 
وارد  انقالب  پیکر  بر  است ضربه آن چنانی 
و  امام  حضرت  رهبری  برکت  به  و  آورد 

با شکستی  هربار  مردم  آگاهی  و  هوشیاری 
اما هرگونه  است  روگردیده  روبه  مفتضحانه 
نابخشودنی  گناهی  باب  این  در  ساده نگری 

است
به  مومن  نیروهای  فوق  مطالب  اساس  بر 
انقالب اسالمی بایستی بتوانند در هر مرحله 
از انقالب نقشه های دشمن را تشخیص داده 
داشتن  بر  برخیزند عالوه  به چاره جویی  و 
قدرت  و  دشمن  عملکرد های  درک  توانایی 
پیش بینی از آنها که از جمله دالیل پویایی 
هر انقالب می باشد و برین طرق می توان از 
تبدیل شدن نهضت به نظام نیز جلوگیری به 
عمل آورد این نکته را ناچارا بایستی بپذیریم 
که کینه جهانخواران با اسالم چنان است که 
حتی لحظه ای هم از تالش برای نابودی آن 
باز نمی ایستند و ما ناگریز  نیز نبایستی از 
تالش و کوشش در مقابله با آنان باز ایستیم.

خط آمریكا چیست؟
اسالمی  انقالب  اینکه  به  توجه  با  حال 
از  که  است  شده  وارد  جدیدی  مرحله  در 
است  برخوردار  و ظرافت خاصی  حساسیت 
بایستی بتوانیم به این سوال اساسی که حتی 
پاسخ  بود  بعد چه خواهد  به  این  از  آمریکا 
درستی بدهیم اما قبل از هر چیز بد نیست 
موقعیت فعلی انقالب را ترسیم نماییم جناح 
در  و  مواجه شده  کلی  با شکست  لیبرال ها 
صدر این جناح بنی صدر ناچار از فرار شده 
حال  در  مخالف  سیاسی  گروه های  است 
متالشی شدن بوده و عمده ترین آنها یعنی 
روی  تروریستی  عمل  به  خلق  مجاهدین 
آورده است از سوی دیگر حاکمیت، اینک کال 
در دست طیف نیروهای خط امام قرار گرفته 
است و در نتیجه مسئولیت بر طرف ساختن 
مشکالت گوناگون از قبیل اقتصادی، نظامی، 
دوش  به  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  امنیتی، 
آنان قرار گرفته است به طوری که هر نوع 
سهل انگاری و عدم توجه به مسائل موجود 
می تواند ضربه اساسی به نیروهای خط امام 
وارد آورد آمریکا هم اینک مهره های اساسی 

از  ایران  داخل  در  شرایط  این  در  را  خود 
دست داده است و باید دید در شرایط جدید 
که ظاهرا برای امپریالیسم هم دشوارتر شده 
است چه نقشه ای را پیاده خواهد نمود آنچه 
مسلم است اینکه آمریکا بایستی به حمایت  
جمهوری  مخالف  جناح های  از  یکی  از 
اسالمی برخاسته از آن جانب داری نماید و 
تبلیغاتی زمینه  از طرق سیاسی و  هم زمان 
فراهم  جناح  آن  رساندن  حاکمیت  برای  را 
که  داشت  خاطر  باید  آنکه  ضمن  آورد. 
آمریکا، ترکیه را نیز هم اینک در اختیار دارد 
و می تواند از طریق آن حوادثی نظیر جنگ 
تحمیلی عراق را بر ایران ایجاد نماید البته 
فعال تالش آمریکا عمدتا تبلیغاتی می باشد 
و  آرژانتینی  هواپیمای  سقوط  ماجرای 
تبلیغات بی حد و حصر بوق های امپریالیستی 
مبنی بر حمل اسلحه توسط آن هواپیما از 
اتمی  راکتورهای  بمباران  ایران،  به  اسرائیل 
هم دست  لحاظ  به  اسرائیل  توسط  عراق 
با  اسرائیل در جنگیدن  ایران و  جلوه دادن 
عراق، دزدیدن ناوچه ایران با طراحی آمریکا 
دادن  جلوه  متزلزل  منظور  به  فرانسه  و 
مشکالت  آفریدن  خالصه  و  ایران  حکومت 
بین المللی برای ایران و حتی تبلیغات فراوان 
مبنی بر افزایش عرضه نفت و فشار آوردن 
بر کشورهای تولید کننده برای کاهش بهای 
آن، از جمله تالش هایی است که آمریکا به 
صورت وسیعی به آن دست زده است تا به 
اصطالح حکومت ایران را به لحاظ بین المللی 
بی اعتبار و منزوی سازد که البته تظاهرات و 
حمله به سفارت خانه و مسائلی از این قبیل 
نیز که توسط خودفروختگان و منافقان در 
این  به  نیز صورت می گیرد  از کشور  خارج 
تالش امپریالیسم شدت می بخشد اما با این 
احوال امپریالیسم ناچار است که جناحی را 
که برای حمایت انتخاب کند و تا هنگام روی 
کار آمدن آن جناح، دست به این نیرنگ ها 
خواهد زد حال باید دید آمریکا از کدام جناح 

حمایت خواهد کرد؟
با توجه به با وجود آنکه سوابق سلطنت طلبان 
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جناح،  این  حتی  و  بختیار  نظیر  کسانی  و 
جمهوری  مخالف  جناح  آمریکایی ترین 
اسالمی است اما به دلیل ضعیف بودن پایگاه 
اجتماعی این جناح در ایران در کوتاه مدت، 
کرد  نخواهد  حمایت  جناح  این  از  آمریکا 
ضمن آنکه به هر نحوه ممکن در حفظ این 
جناح برای دراز مدت خواهد کوشید. آمریکا 
خود به خوبی می داند که این جناح نمی تواند 
الاقل به این زودی حاکمیت را در ایران به 
دست گیرد و بدین لحاظ جناح دیگری باید 
مورد توجه آمریکا قرار گیرد این جناح باید از 
یک سو وجهه ای نظیر شاه و بختیار نداشته 
باشد و دارای امکاناتی نیز برای مبارزه با رژیم 
ایران و هر جناحی که غیر ازین جناح روی 
آمریکا شرایطی  برای  به هرحال  بیایید  کار 
خواهد  پدید  فعلی  حکومت  زمان  از   بهتر 

آورد.
با توجه به این مسائل روشن است که جناح 
فعلی هنوز  آمریکا در شرایط  مورد حمایت 
هم جناح بنی صدر است این جناح به خیال 
آمریکا از یک طرف دارای پایگاه مردمی در 
ایران می باشد و از طرف دیگر به علت وجود 
رجوی و سازمانش در این جناح از امکاناتی 
هم برای مبارزه با رژیم برخوردار می باشد و 
به این لحاظ اعتقاد غرب و آمریکا بر آن است 
که تنها همین جناح بنی صدر حکومت فعلی 
را در ایران شکست دهد با توجه با انکه خط 
باید  است  بنی صدر  آوردن  کار  روی  آمریکا 
دید خط این جناح برای روی کار آوردن چه 
می باشد یعنی آنکه خط بنی صدر در شرایط 

فعلی چه می باشد؟

اوضاع داخلی 
در  تا  است  کوشیده  ابتدا  در  بنی صدر 
گفته های خویش اوضاع داخلی ایران بسیار 
ابراز  ضمن  دهد  جلوه  وحشتناک  بی ثبات 
عکس العمل  بمب گذاری ها  که  مطلب  این 
مخالفین  اعدام های  نهایتا  اعدام هاست 
ناجی  عنوان  به  را  خود  و  کنند  حکومت 
وضع و شخصی که تالش می کرده طرفین 
این دعوا را از اقدام خود منصرف کند  نشان 

داده است.
می گوید  مصاحبه ای  در  مرداد  هشت  در 
و  بوده  اعدام ها  و  انفجارها  بین  مسابقه 
سعی  خیلی  کردید  مشاهده  که  همان طور 
کردم فقط با امام خمینی)ره( تماس گرفتم 
تا به اعدام پایان دهد به نحوی که من بتوانم 
پایان  را  انفجارها  که  بخواهم  مردم  همه  از 
که  همان طور  نیافت  پایان  اعدام ها  دهند 

می دانید از طرف دیگر نیز انفجارها هست.
او عمال تروریستی و خفاش گونه منافقین 
و انفجارهایی که نتیجه اش جز کشتار زن و 
کودک بی گناه این ملت چیز دیگری نیست 
را بر همه ملت نسبت می دهد زهی بی شرمی.

جالب توجه است که مسعود رجوی رجوی 
شروع  را  واقعی  نبرد  هنوز  که  است  معتقد 
نکرده اند و می گوید در ایران گروهی از لومپن 
پرولتاریا و دهقانان به خمینی وفادار هستند 

و ما نمی خواهیم بر علیه آنان نبرد کنیم.
رجوی  از  نقل  به  یونایتدپرس  همچنین 
نوشته است سازمان مارکسیستی لنینستی 
مجاهدین و حامیان لیبرال رییس جمهور از 
حمایت 75 درصدی مردم برخودارند او گفته 

و گرنه  ندارند  را دست  مالها کنترل کشور 
ما نمی توانستیم به این سادگی خارج بشویم 
اینها در چند ماه آینده سقوط خواهند کرد.

ضد انقالب خارج
که  آمریکاست  نفع  به  شد  گفته  چنانکه 
رژیم های  در  که  جریان هایی  با  بنی صدر 
بر  و  ایستادند  مسلمان  ملت  مقابل  طاغوت 
این لحاظ هرگز نمی توانند مشروعیتی داشته 
باشند و هم اکنون منزوی هستند )بگذریم 
از تالش های مذبوحانه چند وافوری به قول 
امام در خارج( نمی باید در محله فعلی متحد 
شود. این است که از جبهه ضد انقالب خارج، 
تنها علی امینی که چهره کثیف او برای نسل 
فعلی ناشناخته است از آمدن بنی صدر اظهار 
با  خوشوقتی می کند. و بختیار در مصاحبه 
رویترز می گوید با افرادی چون بنی صدر که 
همکاری  بوده  سایرین  از  بیش  جنایاتشان 
با  مصاحبه  در  صدر  بنی  نیز  و  نمی کند. 
الکفاح العربی در جواب این سوال خبرنگار که 
می پرسد مسعود رجوی دو روز پیش می گفت 
که بختیار نمی تواند به شورای جدید مقاومت 
بپیوندد، جواب منفی می دهد، ولی هم زمان 
چراغ سبزی برای نبستن تمام درها و امکان 
سازش باز می گذارد، او در مصاحبه با سفیر 
روشنفکران  جزو  را  بختیار  شاپور  بیروت، 
ایرانی دانسته و گفته است که بختیار نماینده 
خط مصدق در افکار توده هاست ولی او خائن 

به این خط توصیف کرد.
امام در این مورد می گوید شما گمان نکنید 
که اینها در آنجا حتی خودشان با خودشان 
آنجا  در  هم  با  هم  اینها  خود  باشند  خوب 

دشمن هستند.

شكست طرح امپریالیستی لیبرال ها:
با  و  شده  اجرا  حدی  تا  طرح  اول  مرحله 
است  گریده  مواجه  نیز  نسبی  شکست 
مجاهدین که تکیه فراوانی بر روی تشکیالت 
و نظم آهنین درون آن داشتند هرگز تصور 
نمی کردند که در مدتی به این کوتاهی اکثرا  
از  تیمی شان یکی پس  رفته و خانه های  لو 
که  نمی دانستند  آنها  گردد  کشف  دیگری 
ضعیف  اطالعاتی  لحاظ  به  فعلی  حکومت 
نیروی  »آنها  امام خمینی  قول  به  اما  است 
باید  و  بودند«  نشناخته  را  اسالم  و  مردم 

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 6



فرهنگ جهادی

نفر  یک  حتی  دستگیری  که  داشت  توجه 
تشکیالتی  رابطه  قطع  موجب  می تواند  نیز 
و  گردد  نقشه ها  و  طرح ها  شدن  مختل  و 
بدین لحاظ دستگیری پی در پی اعضای این 
سازمان ضد انقالبی، ضربات مهلکی بر پیکر 
آن وارد آورده است به هر حال اگر چه هنوز 
اولیه ترورها  هم ترور ادامه دارد لکن نقشه 
پیروزی های  آن  از  و  شده  مختل  کلی  به 
از  بازرگانی  )منصور  نیست  خبری  زودرس 
اعضای کادر مرکزی مجاهدین در سخنرانی 
خود در خانه پدر ناصر صادق در اوایل سال 
از  را  ما کنترل خود  بود که لحظه ای  گفته 
روی هواداران برداریم حتی یک حاکم شرع 

ضد خلقی هم باقی نخواهد ماند(.
)نظیر  سبک  این  به  ترورهایی  عالوه  به 
میدان  یا  و  انستیوپاستور  جلو  بمب گذاری 
یک  کردن  شهید  یا  و  شهر  قهرمان  آزادی 
آن  و  طرف  این  در  آموز  دانش  بسیجی 
و  الهیجان  بسیج  مقر  به  حمله  یا  و  طرف 
مثله کردن افراد خوب و ...( نه تنها موجب 
تضعیف روحیه مردم نشده بلکه حتی برخی 
عوامل  این  به  نسبت  را  انقالب  مخالفان  از 
است  نکته ای  این  و  است  ساخته  بدبین 
روشنی  به  هم  مجاهدین  خود  حتی  که 
ادعای  وجود  با  طوری که  به  دریافته اند. 
انفجارها  رادیو مجاهد که دائما بمب گذاری 
و ترورها را تایید می کند، آنها ناگزیر شده اند 
که قضیه بمب گذاری را به گردن نگیرند و در 
اطالعیه که در 13 مرداد نشر ساخته اند گفته 
شده است که بمب گذاری هایی که منجر به 
است،  رژیم  کار  مردم می شود  کشته شدن 
نخست  متری  در 500  رژیم خودش  یعنی 
وزیری )انستیو پاستور( بمب گذاشته است 
تا شیشه های نخست وزیری بشکند گویا فرار 
رجوی باعث شده است تا الباقی مجاهدین 
دچار ضربه مغزی شوند و دروغ هایی به این 
بزرگی بسازند. البته مجاهدین به علت غرور 
نکته  تکبر سازمانی دو  و  از حد خود  بیش 
اساسی فراموش کرده اند اول آنکه تروریسم 
منحصرا در اختیار آنها نبوده است و ساواکی ها 
هم  سلطنت طلبان  و  پیکاری ها  و  خان ها  و 
همگام با آنان کار می کنند دوم آنکه ظاهرا 
از  آنها  سازمانی،  پاشیدگی  هم  از  علت  به 
بی اطالع  هم  هوادران خود  بمب گذاری های 
به  مرتب  طور  به  اگر  آنها  وگرنه  مانده اند 

االقل  یا  می دادند  گوش  خودشان  رادیوی 
افشاگری هواداران خود را در تلویزیون تماشا 
می کردند هرگز به چنین مهمل گویی دچار 
که  کرده اند  فراموش  حتی  آنها  نمی شدند. 
هم  خود  انقالبی  اصطالح  به  ترورهای  در 
بر خالف موازین مبارزه مسلحانه به افرادی 
را  نمونه اش  که  می رسانند  آسیب  عادی 
می توان در قضیه شهادت آقای آیت مشاهده 
کرد که پیرمرد بی گناهی هم به رگبار بسته 
می شود یا در جریان ترور آقای عسگر اوالدی 
ضارب با اسلحه اتومبیلی را وادار می کند تا او 
را از محل دور سازد و یا در یکی از شهرهای 
فرار  موتور  برای  که  آقایانی  از  یکی  شمال، 
موتور  جلوی  داشت  موتور  به  نیاز  کردن 
با  تا  را مجروح می کند  او  گرفته  را  سواری 
موتورش فرار کند و این مطلب را دستگیر 

شدگان هم به کرات اعتراف نموده اند.
بود که مرحله  آن  بر سر  به هر حال بحث 
اول طرح بنی صدرها با شکست نسبی مواجه 
نیامده است.  نتایج دلخواه به دست  شده و 
و البته بر این نکته بایستی تاکید می کنیم 
که اساسا این حرف طوری است که حداکثر 
بایستی در عرض چندماه به نتیجه برسد و 
در غیر این صورت کارایی خود را از دست 

خواهد داد.
نیروی  به  اتکا  با  طرح  این  دوم  مرحله  اما 
نوعی  آمدن  پدید  برای  اصطالح  به  ارتش 
بنی صدر  البته  است.  شده  تنظیم  کودتا 
خود به خوبی می داند که در شرایط فعلی، 
ارتش قادر به کودتا نخواهد بود، و در یکی 
از مصاحبه های خود می گوید: »ارتش ایران 
دیگر ارتش نیست که با آن کودتای نظامی 

صورت بگیرد«.
)روزنامه  آبزرور  با  دیگر  مصاحبه  در  و 
انگلیسی( نیز گفته است: »افسران ایرانی را 
متقاعد کردم که هرگز هرگونه قیام نظامی 
عراق  و  ایران  جنگ  پایان  به  موکول  باید 

شود«.
وجود  مسائلی  ارتش  با  رابطه  در  هر چند 
بررسی  آینده  در  إن شاءااهلل  )که  دارد 
خواهیم کرد( اما بایستی بگوییم که اصوال 
بزند  کوتا  به  دست  ارتش  باشد  قرار  اگر 
هیچ گاه این کودتا به نفع بنی صدر نخواهد 
بود و حتما به نفع جناحی نظیر بختیار و 
این  از  بود.  خواهد  غیره  و  آریانا  و  اویسی 

گذشته ارتش هم اکنون با زمان شاه کامال 
امکانات  به هیچ وجه دارای  فرق داشته و 
الزم برای چنین کاری نخواهد بود. تجربه 
ارتشی  برادران  کمک  به  که  نوژه  کوتای 
خود  گردید   خنثی  انقالب  به  مومن 
ادعا  این  بر صحت  گویایی  دلیل  می تواند 
باشد و به هر حال شرایط کودتا هم اکنون 
به هیچ وجه موجود نمی باشد حتی تحلیل 
معزی های  آنکه  بر  مبنی  بنی صدرهای 
فراوانی در ارتش وجود دارد مثل سایرین 
بوده  حسابگری  از  دور  به  تحلیلی هایشان 
است این را هم بگوییم که جناح بنی صدر 
است  دوخته  چشم  نیز  دیگری  مسائل  به 
کارایی  عدم  آنها  مهمترین  جمله  از  که 
کابینه  خصوص  به  و  امام  خط  نیروهای 
مملکت می باشد.  در حل مشکالت  جدید 
اشتباهات  با  می خواهند  آنها  آنکه  یعنی 
نیروهای خط امام برای خود وجهه ی کسب 
برسانند  ثبوت  به  را  کرده و حقانیت خود 
که  کلی  این طرح  با  رابطه  در  هرحال  به 
گفتیم که در خط آمریکا هم جا می گیرد 
امام به طور خالصه  وظایف نیروهای خط 
آن است که اوال با هوشیاری و دقت هرچه 
بیشتر همراه با طرح و نقشه حساب شده با 
تروریسم برخورد قاطع کرده، جلوی ترورها 
و ناامنی را هر چه سریع تر بگیرند و مسائل 
امنیتی را کامل رعایت کرده و آموزش های 
دولت  آنکه  دوم  بدهند.  مردم  به  را  الزم 
حل  به  برنامه ریزی  با  بایستی  جدید 
مشکالت  خصوص  به  و  جامعه  مشکالت 
اقتصادی از قبیل گرانی و بیکاری پرداخته 
و در راه پاک سازی و بازسازی ارتش هرچه 
سریع تر گام بردارد البته همان طور که قبال 
هم گفتیم سرنوشت این طرح ضدانقالبون 
هم، تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد 
و شکست این طرح نیز آنها را به سرنوشت 
ماه  چند  تا  هم،  انقالبیون  ضد  طرح  این 
این  شکست  و  شد  خواهد  مشخص  دیگر 
طرح نیز آنها را به سرنوشتی نظیر بختیار 
و شاه گرفتار خواهد کرد و ما مطمئنیم که 
صحنه  در  ایمانی  چنین  با  مردم  وقتی  تا 
به  نیرنگ ها  این  از  دارند هیچ یک  حضور 
شناختن  با  آنکه  امید  رسید.  نخواهد  ثمر 
حیله  این  خود،  وظایف  به  کردن  عمل  و 

شیطان بزرگ را نیز  نقش بر آب سازیم.
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دزفول؛ بلد صواریخ، شهر هزار موشک

رویداد

هر بار که اسم دزفول را می شنوم خنکای نسیمی که از رودخانه علی 
فراز  بر  پلی که  بلندای  از  بر صورتم حس می کنم.  را  کله می گذرد 
رودخانه خیمه افکنده جمعیتی را می توان دید که برای فرار از گرما 
پناه آورده اند و هنداونه های خود را مهمان سردی  به کنار رودخانه 
عبور کنی صدای چکش  پل که  از  زنان  قدم  رودخانه کرده اند.  آب 
مسگرهای بازار کهنه را می شنوی، بوی خوش کلوچه های خرمایی و 
ادویه هایی خوشرنگ هر رهگذری را دعوت به گذر از این بازار می کند. 
راهت را که ادامه می دهی به چهارراه می رسی مسیر قدم هایت را باید 
به سمت چپ کج کنی. 2 سال هر هفته برنامه من این بود که پایان 
این گردش ختم شود به دامان پر مهر امامزاده سبزقبا علیه السالم. 
امروز که قرار است قلم به دست بگیرم و از دزفول و مقاومتش بنویسم 
خوب می دانم آرامش کنونی این شهر مدیون دالوری مردم این دیار 
است که در طول 8 سال دفاع مقدس از جان و مال خود گذشتند و 
این فداکاری هنوز در گوشه گوشه این شهر جریان دارد. قلمم عاجز 
از سطر بستن بزرگی مردم آن دیار اما به رسم دینی که برگردن دارم 

می نویسم از شهر هزار موشک.

تشكیل حكومت اسالمی در دزفول قبل از انقالب
حضور یکپارچه مردم دزفول در دوران دفاع مقدس عقبه ای دارد که 

نشان از پیشگام بودن این مردم در مبارزات قبل از انقالب است. مردم 
دزفول قبل از پیروزی انقالب اسالمی مبارزات خود را با رهبری آیت 
اهلل قاضی آغاز کردند. آیت اهلل قاضی سالیان سال با رژیم طاغوت در 
دوران رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه  مبارزه کرد. ایشان پس از قیام 
15 خرداد سال 42 که منجر به دستگیری و تبعید امام خمینی)ره( 
شد به اتفاق تعداد زیادی از علمای دزفول در اعتراض به این عمل، به 
مدت 35 روز حوزه علمیه و مساجد دزفول را تعطیل کرد. این عالم 
بزرگ هرگز خاموش نماند و بیانیه  های افشاگرانه  ای علیه رژیم طاغوت 
منتشر کرد.  تلگراف شدیدالحنی با امضای جمعی از علما به دربار 
ارسال کرد و به دربار هشدار داد: »چنانچه یک تار مو از سر حاج آقا 

روح اهلل خمینی کم شود، ما تاج و تخت تو را به باد خواهیم داد.«
تا 57 آیت اهلل قاضی در هر فرصت مردم را  در فاصله  سال  های 42 
نسبت به ماهیت رژیم شاه آشنا می کرد و همواره به ارشاد و هدایت 
مردم و تبلیغ احکام عالیه شرع مبین می  پرداخت. ایشان در دوران 
و  شود  همخوان  کامال  امام  رهبری های  با  توانست  اسالمی،  انقالب 
دزفول که یک شهر مهم و استراتژیک در خوزستان بود را راهبری 
و از همه ظرفیت ها برای پیروزی انقالب استفاده کند. به همت این 
انقالب  پیروزی  از  قبل  ماه ها  مدبرانه شان،  رهبری های  و  بزرگ مرد 
اسالمی، حکومت اسالمی در شهرستان دزفول تشکیل شده بود و بیت 

بازخوانی حادثه بمباران شهر دزفول
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رویداد

مرحوم آیت اهلل قاضی نیز مرکز راهبری اهداف مدنظر ایشان بود. پیش 
از آغاز انقالب در راستای خدمت رسانی به مردم و کنترل اوضاع شهر 
کمیته های راه اندازی کرد و خود همه آنها را مدیریت می کرد، از جمله  
کمیته رفاه و امنیت اجتماعی، کمیته خدمات رسانی، کمیته حقوقی و 
کمیته حمایت از مستضعفان. ایشان پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی به امر امام خمینی  )ره( نخستین نماز جمعه را با شکوه خاصی 

در دزفول اقامه کرد.

دزفول و اولین موشک
پاییز داشت از راه می رسید. بچه های سراسر سرزمینمان کیف،کفش 
و کتاب ها را آماده کرده و مشتاق رفتن به مدرسه بودند. سی و یکم 
شهریور شیپور جنگ عراق علیه کشورمان نواخته شد و درست 17 
روز پس از آغاز جنگ، مردم شهر دزفول که هنوز نمی دانستند موشک 
چیست و حتی چه صدایی دارد مورد اصابت 3 فروند موشک زمین به 
زمین از نوع فراگ7  قرار گرفتند. تا اسم دزفول به عنوان اولین مکانی 
که مورد هجوم موشک قرار گرفته ثبت شود. حال بخشی از شهر آرام 
و زیبای دزفول  ویرانه شده بود 50 خانه و مغازه آوار شده و دست کم 
60 نفر شهید و 300 نفر دیگر از مردم بی دفاع و غیرنظامی این شهر 

مجروح شدند.

زندگی در تاریكی شب
و  شهرها  این  دارد.  وجود  شهرهای جنگ زده  در  نانوشته ای  قوانین 
ساکنینش 8 سال زندگی در سیاهی شب را تجربه کردند. پنجره های 
خانه ها را ِگل مالی و یا رنگ می کردند و از غروب آفتاب دیگر چراغی 
روشن نمی شد    چه برسد به روشن کردن شمع. سکوت شهر را فرا 
می گرفت و صدای توپ و خمپاره ها که با صدای جیغ و فریاد کودکان 

ختم می شد سکوت حاکم بر شهر را می شکست.

توجه و کینه دشمن نسبت به دزفول
وقتی صدام به فرماندهان ارتش بعث سفارش کرده بود که: »دزفول را 
فراموش نکنید و کاری کنید که مردم، خانه و زندگی شان را رها کرده 

و شهرها را ترک کنند.« 
این همه توجه صدام به شهر دزفول ریشه در روزهای آغازین جنگ 
و نبرد در شرق کرخه دارد. مردم دزفول در کنار تیپ دوم زرهی این 
شهر از دستیابی دشمن به پل نداری ممانعت کردند. چرا که عبور از 
این پل مساوی با دستیابی به شهرهایی شوش، اندیمشک و مهمتر از 

همه خود دزفول می شد. 
چون  را  شهر  این  که  دشمن  برابر  در  مبارز  دزفولی های  ایستادگی 
خاری در چشم صدام قرار داده بود، موقعیت سوق الجیشی شهر در 
صحنه نبرد نیز از جمله عوامل مهمی است که سبب توجه دشمن به 
آن می شد. کسانی که از نقشه سیاسی استان خوزستان اطالع دارند 
به خوبی می دانند که دزفول در شمال این استان، گلوگاه خوزستان به 
شمار می رود و در صورت تصرف این شهر، راه های منتهی به خوزستان 
بسته می شد و دشمن می توانست ادعا کند که تمام استان نفت خیز 
کشورمان را در اختیار گرفته است. سرلشکر حسن الدوری به عنوان 

یکی از فرماندهان ارتش بعث در این خصوص گفته بود: کلید فتح 
تهران در دزفول است؛ کرانه های دزفول تا مسجد سلیمان و خرم آباد 
می باشد؛ دزفول گلوگاه خوزستان و گذرگاه جبهه ها و محل تقویت 

روحیه رزمندگان بود.
بنابراین خلق و خوی مردم مذهبی و انقالبی این شهر و حمایت شان 
از رزمندگان، در کنار موقعیت سوق الجیشی دزفول باعث شده بود تا 
دشمن تمام سعی خود را برای تخلیه شهر از مردمانش انجام دهد تا 
مگر در خأل وجود مقاومت مردمی، تصرف دزفول سهل و آسان شود. 
لذا از همان روزهای اولیه جنگ،  در حالی که قوای عمدتا زرهی دشمن 
در پشت کرخه متوقف شدند، ارتش بعث سعی کرد تا با بمباران هوایی 

و موشکی، دزفولی ها را فراری دهد.

جنگ نا برابر
به روزترین  از  برخورداری  وجود  با  عراق  نظامی  نیروهای  که  زمانی 
تجهیزات جنگی و نیروی انسانی، شکست های سنگینی از رزمندگان 
ایران خورده بودند و صدام که چندماه قبل پیشنهاد آتش بس اش از 
سوی ایران رد شده بود، با موشک باران شهرها قصد داشت ضعف های 
ایران  اسالمی  به مسئوالن جمهوری  و  را جبران کرده  نظامی خود 
بارها  دزفول،  مردم  بمباران  از  قبل  اگرچه  او  ارتش  بیاورد.  فشار 
دزفول،  به  اما حمله  بود  گرفته  آتش  زیر  را  ایران  مسکونی  مناطق 
اولین حمله در ابعاد گسترده، آن هم با موشک  های زمین به زمین 
از  عراق  بعث  رژیم  اهداف  مهم ترین  از  یکی  می آمد.  حساب  به 
بین  از  با  بود که  این  ویژه دزفول  به  بمباران و موشک باران شهرها 
بردن زیرساخت های اقتصادی و ناامن کردن شهرها، به مردم ایران 
بگوید که از مقاومت دست بردارند؛ تاکتیکی مرسوم در جنگ که به 
فشار غیرمستقیم به طرف مقابل برای عقب نشینی از مواضع سیاسی 

و دفاعی تعبیر می شود.

رد موشک های صدام بر تن شهر دزفول
بیست و هشتمین روز از آذرماه 1361، عقربه های ساعت 15:35 را 
و  از شروع جنگ می  گذشت  ماه  و دو  نشان می داد، دقیقا دو سال 
عراقی ها که از شکست های اخیرشان در نبرد با رزمندگان ایرانی کالفه 
آوردند. دزفول  ویران کردن شهرها روی  به  بودند،  و سردرگم شده 
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قرار  بعثی  موشک های  گسترده هدف  طور  به  که  بود  اولین شهری 
گرفت و خانه 200 نفر از اهالی شهر روی سرشان آوار شد. از ال به الی 
آوار، خون و جنازه بود که بیرون می زد؛ کودک، بزرگ، پیر، جوان… 
عراقی ها با موشک های زمین به زمین، 62 نفر از مردم دزفول را شهید 
کرده و 287 نفر را مجروح کرده بودند. این شروع موشک بارانی بود که 
سایه اش تا ماه ها و سال های بعد هم بر سر این شهر ماند تا دزفول »بلد 

الصواریخ« یا »شهر موشک ها« لقب بگیرد.

مقاومت با دستان خالی
مردم دزفول در دو سالی که از جنگ می گذشت با شهامت و قدرت 
در مقابل عراقی ها مقاومت کرده بودند و در شرایطی که نیروی دشمن 
زمان رسیدن  تا  مردم  بود،  این شهر رسیده  تا حدود 20کیلومتری 
نیروهای نظامی به منطقه، با دست خالی از شهر دفاع کردند و دشمن 
از  بعد  کند.  عقب نشینی  کرخه  رودخانه  پشت  به  بود  شده  مجبور 
»خلق  گروهک  ویژه  به  منافق  گروهک های  که  هم  انقالب  پیروزی 
عرب« وابسته به رژیم حاکم عراق در خوزستان شروع به ایجاد ناامنی 
کرده بودند، مردم دزفول نقش مهمی در سرکوب این گروهک ها ایفا 
کردند. با این حساب، دزفول سد بزرگی مقابل عراق در دستیابی به 

اهدافش به حساب می آمد.
اما پیش از آن، باید توجه داشت که مردم دزفول در حمایت از انقالب و 
سپس جنگ تحمیلی نقش بی بدیلی داشتند و نماز جمعه های باشکوه 
این شهر با حضور رزمندگان اسالم و حمایت مردم آن دیار از جبهه ها، 
 خاطراتی فراموش نشدنی را رقم زد که باعث می شد دزفول در دوران 
دفاع مقدس به عنوان »شهر مقاومت« شناخته شود.  عراق هم در 
راستای درهم شکستن مقاومت مردم از هیچ راهی دریغ نکرد. دزفول 
نه تنها مقاومت کرد، بلکه هیچگاه خالی از سکنه نشد و زندگی در شهر 
جریان داشت. با وجود حمالت سنگین صدامیان، مردم دزفول خطوط 
زیادی در جبهه ایجاد کردند و اعزام های 1000 تا 5000 هزار نفری به 
جبهه ها داشتند. اعزام های شهر دزفول به قدری گسترده بود که تیپ 
ولی عصر )عج( برای شهر دزفول ایجاد و بعد تبدیل به لشکر شد که 

تمام خوزستان را در برمی گرفت.

ره آورد جنگ اصابت 176 موشک
با ناکامی های رژیم بعث در میادین جنگ، صدام چنان فشار حمالتش 
نیروهای  بود که در 8 سال جنگ تحمیلی،  بر دزفول زیاد کرده  را 

نظامی اش 176 موشک غول پیکر »فراگ 7« و »اسکاد« را به این شهر 
شلیک کردند و هواپیماهای دشمن 489 بمب و راکت بر سر مردم 
بی دفاع دزفول فرو ریختند. آتشبارهای عراق هم با شلیک 5821 گلوله 

توپ نقاط مختلف این شهر را ویران ساختند.
و  بمباران  در  تحمیلی  جنگ  در  عراق  بعث  رژیم  جنایت های 
موشک باران شهرهای ایران در حالی رخ می داد که مجامع به اصطالح 
جهانی هیچ گونه واکنشی نشان نمی دادند و شکایت های ایران از این 
قربانی  شاهد  حالی  در  ایران  می ماند.  بی پاسخ  همیشه  هم  مجامع 
شدن مردم غیرنظامی و زیر ساخت های شهری خود توسط عراق بود 
که می توانست مقابله به مثل کند. اما با تاکید بر آموزه های اسالمی 
هیچ گاه نخواست شاهد کشته شدن افراد غیرنظامی دشمن در شهرها 
باشد و حتی پیش از هدف گرفتن زیرساخت ها و محل های نظامی، 
ساکنان شهر و منطقه مورد نظر را آگاه می ساخت تا خسارت انسانی 
احتمالی به حداقل ممکن برسد و این شیوه را تا پایان جنگ تحمیلی 

ادامه داد.
به دنبال این حمالت حدود 19500واحد مسکونی، تجاری، آموزشی 
و مذهبی در دزفول بین 20 تا 100 درصد خسارت دیدند و شهر به 
ویرانه ای سراسر خاک تبدیل شد. 2600 نفر از اهالی این شهردر طول 
جنگ شهید و 4000 نفر جانباز شدند. همچنین سهم دزفول از جنگ 

452 آزاده و 147 مفقود بود.

بازسازی فوری خانه های ویران به دستور آیت اهلل قاضی
بعد از ویرانی ها،آیت اهلل قاضی دستور داده بود در هر نقطه ای از شهر که 
مورد اصابت موشک و بمب قرار گیرد، دولت بالفاصله آنجا را بازسازی 
کند، بدین صورت شهر هیچ گاه خالی از سنکه نشد و نکته قابل توجه 
در این بود که برخی خانه ها تا سه بار هم مورد اصابت موشک قرار 

گرفتند، اما پس از هر انفجار با سرعت بازسازی و تجدید بنا شدند.

حامیان پشت جبهه
فعال دزفولی در پشت جبهه جنگ حضور  زنان  رزمندگان،  هم پای 
داشتند، برای رزمندگان امکانات می فرستادند و خانه های ویران شده 

خود را با دستور مرحوم آیت اهلل قاضی بازسازی می کردند.

همه چیزمان فدای یک تار موی امام
حاجیه خانم فاطمه سلطان کواکب یکی از زنان دلیر، شجاع و با غیرت 

رویداد
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دزفول بود. که همراه با همسرش در جریان انقالب اسالمی و پس از 
آن با شروع جنگ تحمیلی در کنار مردم دزفول در ایام موشک باران ها 
و حمالت توپخانه ای و بمباران هواپیماهای متجاوز رژیم بعث عراق 
به  موشک  سال 1359  در  زمانی که  نکردند.  ترک  را  شهر  لحظه  ای 
محله ی جولیان اصابت کرد و صدها خانه مسکونی تخریب شد او به 
امدادرسانی و یاری مردم شتافت و یک خانواده آسیب دیده را به خانه 

 اش آورد تا سرپناهی  داشته باشد.
این بانوی دلیر به مداوای مجروحین جنگ می پرداخت و  پس از آنکه 
شدت جنگ و موشکباران ها آمار شهدای زن را باال می  برد، او شجاعانه 
به غسال خانه ی شهیدآباد می رود و شهدای زن را غسل و کفن می  کند 

و تا پایان جنگ صدها شهیده را قربت  الی اهلل غسل می دهد. 
موشک که به خانه اش اصابت کرد و چیزی جز آوار از منزلش باقی 
نمانده بود وقتی او و دخترانش را از زیر آوار بیرون کشیدند مقابل 
دوربین خبرنگاران با حجاب کامل اسالمی قرار گرفت و گفت: همه 
چیز ما خانه و زندگی ما، جان ما و فرزندان ما فدای یک تار موی امام 
خمینی )ره(، ما شهرمان را خالی نمی کنیم. ما تا آخرین لحظه ای که 
جان در بدن داریم از اسالم و انقالب و امام و رزمندگان دفاع می کنیم 
و با همین سخنان کوتاه که از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش 
شد به رزمندگان اسالم و ملت ایران روحیه ای عجیب داد و همه را به 

گریه ی شوق وا داشت. 

نمازجمعه زیر باران موشک بعثی ها
در طول 8 سال دفاع مقدس، دشمن تمام تالش خود را می کرد تا 
شهر دزفول را از سکنه خالی کند تا رزمندگان روحیه خود را از دست 
دهند اما به رغم اصابت 176 موشک و هزاران راکت و بمباران های 
شدید به دزفول نتوانستند به این هدف خود برسند. و دزفولی ها عالوه 
بر پیشگامی در عرصه جهاد، عرصه فعالیت های مذهبی و معنوی را 
ترک نکردند و با رهبری پیر مجاهد مرحوم آیت اهلل قاضی)ره( که  
همچون کوهی در دزفول ایستاده بود، نماز جمعه را با صالبت هرچه 
تمام تر اقامه می کردند و حتی پس از بمباران مصلی شهر، با سرعت 
مکان دیگری را انتخاب کردند و اجازه تعطیل شدن حتی یک نماز 

جمعه را ندادند.

دزفول در انعكاس رسانه
با وجود تمامی این مصیبت ها، مردم دزفول در طول دفاع مقدس چنان 
مقاومتی از خود نشان دادند که حماسه ایثار و ایستادگی شان زبانزد 
رسانه های داخلی و خارجی شده بود. خبرگزاری پارس ) خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ( طی گزارشی از شهر دزفول در تاریخ ششم دی 
و  فراگ  موشک های  هدف  بارها  اینکه  با  دزفول  نوشت:  ماه 1359 
موشک های دور برد دشمن قرار گرفت، یکی از موفق ترین شهرها از 
لحاظ بسیج عمومی و ترویج روحیه مقاومت و ایثار بوده است. بافت 
اجتماعی و فرهنگ مذهبی عامل وحدت و همبستگی بی نظیری در 
میان اهالی بوده و این شهر را به یک پایگاه مقاومت علیه دشمن تبدیل 
کرده است. به رغم همه مشکالت مردم این شهر خود را برای مقاومت 

همه جانبه در برابر دشمن مهیا ساخته اند.

پیام امام خمینی)ره( به مردم دزفول
حضرت امام خمینی)ره( در پیامی به تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 62 
خطاب به مردم دزفول فرمودند: ملت ایران و دزفول عزیز و مقاوم در 
برابر آنها )دشمن( ایستاده است و امروز هم که مصیبت را وارد کرده اند 

باز فریاد جنگ جنگ تا پیروزی از جوانان دزفولی بلند است.

ایمان مردم دزفول از کالم رهبر انقالب
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز 23 اسفندماه سال 1375 در سفر 
به استان خوزستان در جمع مردم دزفول سخنرانی کردند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی طی سخنانی از حماسه 
در شدیدترین حمالت  دزفول  مردم  و شجاعت  ایستادگی  مقاومت، 
دشمن در هشت سال جنگ تحمیلی تجلیل کردند و این منطقه از 

میهن اسالمی را سرزمین افتخارات تاریخ ایران نامیدند.
لحاظ  به  دزفول  مردم  رفیع  جایگاه  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مقاومت و صبر انقالبی آنان اشاره کردند و فرمودند: مردم شهر دزفول 
یکی از بهترین امتحان های دوران انقالب و جنگ تحمیلی را در تاریخ 
به یادگار گذاشتند و قهرمانی ماندگاری را به ثبت رساندند و این اثر 
شگفت آور نتیجه رسوخ و نفوذ ایمان انقالبی تا اعماق روح و جان این 

مردم است.
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سرنوشت جنگ در سال پایانی چگونه رقم خورد؟
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ارتش عراق در سال   پایانی جنگ بر توسعه ی 
به  حمله  گسترش  فارس،  خلیج  در  جنگ 
مواضع  از  مستحکم  دفاع  مسکونی،  مناطق 
خود و پاتک  های سریع و سنگین در مقابله با 
حمالت زمینی ایران، به  دست گرفتن ابتکار 
عمل در حفظ عمده  قوا در جبهه ی جنوب، 
بازپس  گیری سرزمین  های  برای  برنامه     ریزی 
تصرف  شده، حمله به تاسیسات اقتصادی و 
و  عملیاتی  تاکتیک  های  تغییر  ایران،  نفتی 
متمرکز  شهرها  جنگ  به  بخشیدن  وسعت 

شد. 
وضعیت نظامی ایران در ماه  های پایانی جنگ 
آخر  سال  در  سپاه  استعداد  و  شد  ضعیف 
جنگ، 12 لشکر و تعداد یگان های ارتش هم 
در همین حدود بود. عراق در اوایل فروردین 
ماه 1367 با ایجاد اختالل در موازنه ی نظامی 
ایران در جنگ به فاو حمله کرد. این حمله در 
شرایطی صورت گرفت که اکثر فرماندهان و 
نیروهای تهاجمی سپاه در منطقه ی عملیاتی 
والفجر 10 حضور داشتند. جهاد خراسان در 
نخستین شب درگیری فاو در محل استقرار 
لشکر 25 کربال اقدام به احداث یک خاکریز 
نمک  کارخانه  سه راه  شمال  در  پشتیبانی 
دید مستقیم  از  این محور حساس  تا  نمود 
دشمن در امان باشد و خودروها بتوانند تردد 
امکانات  صبح  سپیده  تا  جهادگران  کنند. 
خود را به آن محور منتقل کردند تا احداث 
خاکریز سرعت بگیرد. میزان تلفات لشکر 25 
کربال و شهدا به حدی بود که جهادگران قادر 

به ادامه کار نبودند. 
در  دشمن  سنگین  پاتک  صبح   9 ساعت 
به  مجبور  جهادگران  و  شد  آغاز  محور  این 
عقب نشینی شدند و دستگاه ها را به ساحل 
اروند منتقل کردند. جهاد هم زمان با درگیری، 
در چند موقعیت اقدام به احداث جاده نمود، 
اما بر اثر شدت آتش سنگین دشمن مجبور 
به عقب نشینی شدند. در واقع فرماندهی فاو 
بود که نمی توانستند  به حدی غافلگیر شده 
و  کنند  استفاده  درستی  به  جهادگران  از 
فرماندهان مهندسی جهاد خودشان با ابتکار 

عمل اقدام به انجام کار مهندسی می کردند.
دالیل موفقیت ارتش عراق در بازپس   گیری 
از فاو را می  توان در همکاری اطالعاتی آمریکا 
با عراق و به هم خوردن موازنه ی قوا به نفع 
شوک  فاو،  رفتن  دست  از  دانست.  عراق 
بزرگی به فرماندهان و مسئولین کشور وارد 
کرد و در این شرایط، حمله به جبهه شلمچه 

توسط عراق در 14 خرداد صورت گرفت. 
و  جنگ  جبهه  های  در  شرایط  تغییر  با 
مواضع  به  عراق  نظامی  حمالت  توسعه ی 
تاریخ  در  خمینی  امام  ایرانی،  نیروهای 
هاشمی  آقای  به  حکمی  طی   1367/3/12
به  اختیارات  تمام  با  را  ایشان  رفسنجانی، 
منصوب  قوا  کل  فرمانده  جانشین  سمت 
و  دولت  امکانات  تمامی  بتوانند  تا  کردند 
بعثی  ارتش  با  مقابله  در  را  نیروهای مسلح 
عراق به کار بگیرند و ایشان اقدامات خود را 
برای سر و سامان دادن به وضعیت جبهه  ها 

آغاز کرد. 
ایام بود که منافقین کامال شکل  در همین 
نظامی به خود گرفته و به عنوان بخشی از 
حضور  جبهه   ها  در  عراق  ارتش  رزمی  توان 
در  عراق  ارتش  کمک  با  منافقین  یافتند. 
بامداد 1367/3/29 به منطقه عمومی مهران 

حمله کردند و عقبه ی نیروها در جاده ی ایالم 
به مهران ناامن گردید. گردان هاي مهندسي 
تحت امر قرارگاه نجف جهاد در توقف کردن 
این حمالت نقش موثري داشتند؛ از جمله 
آذربایجان.  و  ایالم  لرستان،  خراسان،  جهاد 
منافقین قبل از عملیات اصلی تحرکاتی در 
اطراف شهر مهران داشتند و برای جلوگیری 
و  ایالم  جهاد  به  آن ها،  احتمالی  حمله  از 
خاکریز  چند  شد  داده  ماموریت  آذربایجان 
خاکریز  این  کنند.  احداث  مهران  در دشت 
شهر  به  دشمن  ورود  از  مانع  می توانست 
مهران گردد. جهادگران که در منطقه حضور 
فعال داشت، با امکانات خوبی در منطقه کار 

کردند. 
ماموریت  این  اتمام  از  ایالم پس  جهادگران 
دو  طی  و  شدند  اعزام  چنگوله  منطقه  به 
گاوی  رودخانه  پشت  در  خاکریز  یک  شب 
آن  در  پدافندی  خط  یک  و  کردند  احداث 
محور ایجاد شد، اما با پاتک سنگین دشمن 
از آن محور به سمت  مواجه شدند. دشمن 
مجبور  و جهادگران  کرد  گیالنغرب حرکت 
جاده  مسیر  کنند.  ترک  را  منطقه  شدند 
و  بود  قرار گرفته  اختیار عراق  نفت شهر در 
در  جهادگران  و  نداشته  امنیت  تردد  برای 

به مناسبت سالروز اعالم عراق به  عنوان آغازگر جنگ
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ارتفاعات مقابل جاده نفت شهر، در زیر آتش 
توپخانه دشمن از منطقه خارج شدند. در این 
مقطع چندین بار مقرهای گردان مهندسی 
جهاد خراسان بمباران شیمیایی شد و مجبور 
شدند مقر گردان را ترک کنند و خود را به 

شهر ایوان برسانند.
آقای هاشمی رفسنجانی طي بازدید از منطقه 
نتیجه  این  به  »ما  گفتند:  جنوب  و  غرب 
رسیده بودیم که یا باید جنگ را تمام کرد 
وارد  را  کشور  امکانات  و  نیرو  بسیج  با  یا  و 
جنگ کنیم و امام راهکار ورود امکانات کشور 
در جنگ را تصویب کرده اند.« بر اساس این 
طرح، بایستي  استعداد نظامي ایران به میزان 
امکان پذیر  که  می       یافتند  افزایش  برابر  چند 
نبوده و عمال زمینه پذیرش قطعنامه فراهم 
بررسی  درگیر  ایران  که  حالی  در  گردید. 
برای  چاره اندیشی  و  جنگ  جدید  وضعیت 
برون رفت از چنین شرایطی بود، ارتش عراق 
در  را  خود  عملیات  بزرگترین  تیرماه   4 در 
حمله به منطقه عملیاتی خیبر و بدر شروع 
کرد و خود را به کیلومتر 55 جاده اهواز - 
خرمشهر رساند. گردان هاي مهندسي قرارگاه 
کربالي جهاد در این شرایط نیز وارد معرکه 

شده و در برابر عراقي ها صف آرایي کردند. 
در حالی که ارتش عراق به حمالت نظامی 
ایران  می  داد،  ادامه  ایران  مواضع  علیه  خود 
در پی کنترل پیامدهای شکست نظامی بود؛ 
ایران  اقتصادی  توانایی    و  نظامی  زیرا قدرت 
قادر به پایان دادن جنگ از راه نظامی نبوده 
و در نهایت با نظر حضرت امام، ایران موافقت 
خود را با قطعنامه ی 598 رسما اعالم کرد. 
پذیرش قطعنامه شرایط داخلی و بین المللی 
را به نفع ایران تغییر داد و ابتکار عمل را از 
قطعنامه ی  پذیرش  کرد.  خارج  عراق  دست 
598 این مزیت را داشت که اگر ارتش عراق 
را  ایران  از خاک  تهاجم، بخشی  ادامه ی  در 
اشغال مي کرد، قطعنامه ی 598 یک پایه ی 
و  صلح  به  رسیدن  برای  بین المللی  حقوقی 

دفع تجاوز ارتش عراق بود. 
با پذیرش قطعنامه ی 598، این سوال مطرح 
به  جنگ   ادامه ی  یک باره  به  چرا  که  شد 
پذیرش آتش بس تغییر یافت؟ امام خمینی 
اعالم  این گونه  خود  پیام هاي  از  یکي  در 

کردند: 
"همه می  دانند که ما شروع کننده جنگ 

اسالم  برای حفظ موجودیت  ما  نبوده  ایم. 
و  کرده  ایم  دفاع  خود  از  تنها  جهان،  در 
همواره  که  است  ایران  مظلوم  ملت  این 
و  است  بوده  جهان خواران  حمله  مورد 
سیاسی  کمین گاه  های  همه  از  استكبار 
به  خود  اقتصادی  و  فرهنگی  و  نظامی  و 
ما  اسالمی  انقالب  است.  کرده  حمله  ما 
صیادان  دام  و  شیطان  کمین گاه  تاکنون 
مورد  در  است.  داده  نشان  ملت  ها  به  را 
بسیار  مسئله  حقیقتا  که  قطعنامه  قبول 
ناگواری برای همه و خصوصا برای  تلخ و 
من بود، این است که من تا چند روز پیش 
مواضع  و  دفاع  شیوه ی  همان  به  معتقد 
اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظام 
و کشور و انقالب را در اجرای آن می  دیدم، 
از  که  عواملی  و  حوادث  واسطه  به  ولی 
امید  به  ذکر آن فعال خودداری می  کنم و 
با  و  روشن خواهد شد  آینده  در  خداوند 
توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و 
نظامی سطح باالی کشور که من به تعهد 
و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با 
قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و 
در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقالب 

و نظام می  دانم" 
امام  سوی  از   598 قطعنامه ی  پذیرش 
به  عراق  ارتش  مجدد  حمله ی  و  خمینی 
ایران، موجب تحول عظیم روحی در  خاک 
و  شد  اسالم  رزمندگان  و  ایران  مردم  بین 
جبهه  ها  سمت  به  را  مردم  از  زیادی  بخش 
خود  جدید  هجوم  در  دشمن  داد.  حرکت 
قصد داشت سرزمین  های بیشتری از جنوب 
ایران را تصرف کند و ضربات سنگین نظامی 
به رزمندگان اسالم وارد آورد، ولی نیروهاي 
داوطلب یک بار دیگر قدرت خلق حماسه را 
به دشمن نشان دادند و در شرایطی بسیار 
اهواز ـ خرمشهر  سخت در کناره ی جاده ی 
با قوای دشمن درگیر شدند. فرمانده قرارگاه 
واحدهای  جهادگران  کلیه  جهاد،  کربالی 
به صورت  و  کرد  مسلح  به سختی  را  قرارگاه 
آن ها  و  شدند  سازماندهی  رزمی  واحدهای 
را مهیای مقابله احتمالی با دشمن در جاده 
خرمشهر نمود. نیروهای واحدهای ترابری و 
مستقر  خرمشهر  جاده  در  که  ماشین آالت 
بودند، فعالیت روزانه را کنار گذاشته و مسلح 
نزدیک ترین  کربال  قرارگاه  واحدهای  شدند. 

در  دشمن  استقرار  محل  به  جهاد  نیروهای 
کیلومتر 25 جاده خرمشهر- اهواز بودند. این 
جهادگران احتمال می دادند عراقی ها از این 
جاده وارد شهر اهواز شوند و با احداث چند 
خود  برای  جاده،  طرف  دو  پناه  در  خاکریز 
جان پناه درست کردند. نحوه فعالیت و بسیج 
جهادگران تقریبا به شکل ماه های اول جنگ 
عمل می شد و اغب جهادگران داوطلبانه در 
جاده مستقر شده بودند. گردانهاي مهندسي 
استان فارس، نجف آباد، خوزستان، خراسان و 
چند استان دیگر در اطراف خرمشهر مستقر 
شدند. در کیلومتر 10 جاده خرمشهر شرایط 
کاشان  جهاد  مهندسی  گردان  بود.  متفاوت 
احداث  با  و  در دو طرف جاده مستقر شده 
خاکریز و سنگر، آماده مقابله با دشمن شده 
در  می کردند  پیش بینی  جهادگران  بودند. 
داده  برش  را  جاده  عراق،  پیش روی  صورت 
خطوط  این  شوند.  آنان  پیش روی  مانع  و 
قرارگاه  فرمانده  توسط  جهادگران  پدافندی 
گردان های  کلیه  و  شد  سازماندهی  کربال 
مهندسی تحت پوشش آن ها در نقاط مختلف 

منطقه فعالیت می کردند. 
منافقین  سازمان  که  بود  ایام  همین  در 
عملیات »فروغ جاویدان« را برنامه     ریزی کرد. 
استان کرمانشاه،  به  منافقین  نظامی  تهاجم 
منافقین  بود.  همراه  مسئوالن  غافلگیری  با 
قصد داشتند با بهره گیری از 25 تیپ سبک 
برنامة  یک  در  نفر  حدود 5100  با  مکانیزه 
برسانند.  تهران  به  را  خود  زمان بندی شدة 
ابوذر  پادگان  در  منافقین  حرکت  مسیر  در 
صورت  لرستان  جهاد  توسط  مقاومت  هایی 
گرفت که نقش زیادي در کند کردن حرکت 

منافقین داشت. 
را  مرصاد  عملیات  ارتش  و  فرماندهان سپاه 
برای دفع تهاجم منافقین طرح ریزی کردند 
با رمز »یا  و عملیات در صبح روز 5 مرداد 
علی« آغاز شد. منافقین تالش زیادی داشتند 
و  کنند  عبور  چهارزبر  تنگه ی  از  بتوانند  تا 
خود را به کرمانشاه برسانند، اما موفق نشدند. 
قرارگاه نجف جهاد در ستاد باختران به حالت 
مهندسی  گردان های  و  درآمد  آماده باش 
جهاد در دو منطقه سازماندهی شدند. جهاد 
باختران و لرستان در محور کرند تا اسالم آباد 
و  ایالم  آذربایجان،  جهاد  و  شدند  مستقر 
خراسان  در منطقه مهران، سومار و گیالن 
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رویداد

محور  این  در  عراقی ها  شدند.  فعال  غرب 
پیش روی کرده بودند و جهاد به دنبال ایجاد 

خط پدافندی در اطراف گیالنغرب بود. 
خبر رسیده بود که دشمن قصد پیش روی از 
قصر شیرین، کرند و سر پل ذهاب را دارد، 
اما هیچ رد پایی از سازمان منافقین مشاهده 
تا  را  اکیپی  نجف  قرارگاه  فرمانده  نمی شد. 
کرند اعزام کرد تا گزارشی تهیه کنند. جهاد 
در این شرایط کارهای مهندسی را تعطیل 
بودند.  شده  منطقه  وارد  رزمی  حالت  به  و 
شده  مستقر  محور  این  در  باختران  جهاد 
حضرت   57 لشکر  فرمانده  هماهنگی  با  و 
ابوالفضل چند خاکریز احداث کردند. جهاد 
اسالم آباد دروازده ورودی شهر را سنگربندی 
نظامی که قصد  را بستند. هر  کرد و جاده 
و  می شدند  مانع  آن ها  داشت،  عقب نشینی 
سالح های  نداشتند،  مقاومت  قصد  هم  اگر 
داوطلبان  اختیار  در  و  می گرفتند  را  آن ها 
جهاد  ترتیب،  به این  می دادند.  قرار  شهر 
اسالم آباد یک خط پدافندی در ابتدای شهر 
ارتش  واحدهای  از  بخشی  و  داد  تشکیل 
هم در پناه آن خط موضع گرفتند. گردان 
بود  یگان هایی  از  یکی  باختران  مهندسی 
که در حال تردد با آن همه دستگاه سنگین 
بودند و متوجه حمله منافقین شدند. فرمانده 
از  را  سنگین  دستگاه هاي  مهندسی  گردان 
تردد  مانع  تا  داد  حرکت  اصلی  جاده  روی 
سریع آن ها شود. با ورود تریلی ها و آن همه 
لودر و بلدوزر بر روی جاده اسالم آباد، عمال 
ترافیک  با  و  شد  کند  منافقین  حرکت 
شرایط  همین  در  شدند.  مواجه  سنگین 
جهاد  مهندسي  مرکزی  قرارگاه  از  که  بود 
به جهادگران دستور داده شد در دو طرف 
و  کنند  احداث  خاکریز  ماهی دشت  جاده 

جهادگران وارد خاکریززنی شدند. 
به  مجدد  حمله ی  در  عراق  ارتش  ناکامی  با 
ایران و با شکست منافقین در عملیات مرصاد و 
با تالش های دبیر کل سازمان ملل، دولت عراق 
مجبور شد یک ماه پس از پذیرش قطعنامه، 
آتش بس را در روز 28 مرداد 1367 بپذیرد. 
و  ایران، عراق  اجرای مذاکرات سه جانبه ی  با 
سازمان ملل، نیروهای دو طرف به مرزهای دو 
کشور بازگشتند و تحت نظارت ناظران سازمان 
ملل، آتش بس در روز شنبه 67/5/29 بین دو 
ترتیب،  این  به  برقرار شد.  کشور در جبهه  ها 

 1367/5/29 در  عمال  کشور  دو  بین  جنگ 
پایان یافت. پس از برقراری آتش بس، نیروهای 
نظامی هر دو کشور همچنان در مرزها مستقر 
ترک  از  سال  دو  گذشت  از  پس  و  بودند 
مخاصمه، اسرای طرفین از مرداد سال 1369 

به تدریج آزاد شدند. 
با پذیرش دوباره ی عهدنامه ی 1975 از سوی 
اشغالی  اراضی  از  عقب  نشینی  عراق  صدام، 
مبادله ی  روز  از همین  و  آغاز کرد  را  ایران 
هر  به  جنگ  اسرای  همه جانبه ی  و  فوری 
تعدادی را که در عراق و ایران در اسارت به 
سر می       برند، از طریق مرزهای زمینی مورد 
سال  دو  گذشت  از  پس  گرفت.  قرار  توافق 
از پایان جنگ، نخستین گروه اسرای ایرانی 
در 1369/5/26 از مرز خسروی وارد خاک 
ایران شدند و اسرای دو کشور آزاد شدند و 
به سرزمین  های خویش بازگشته و تا اواخر 
شهریور ماه 1369 تعداد 40 هزار اسیر از هر 

دو کشور آزاد شدند. 

اعالم عراق به عنوان آغازگر جنگ:
دو سال پس از حمله ی عراق به کویت، خاویر 
پرز دکوییار، دبیرکل سازمان ملل متحد، به 
قطعنامه ی   7 و   6 بندهای  اجرای  منظور 
نامه ای  ماه 1370  مرداد  روز 23  598، در 
به کشورهای ایران و عراق نوشت و از آنها 
معرفی  برای  را  خود  ادله ی  که  خواست 
کشور آغاز کننده ی جنگ اعالم کنند. این 
درخواست با تمسخر دولت عراق مواجه شد 
و یک پاسخ غیر محتوایی به همراه مدارک 
خود به دبیرکل سازمان ملل ارائه داد. ایران 
اما مدارک مستند و مستدلی را در روز 24 

شهریور ماه 1370 به سازمان ملل ارائه کرد. 
دبیرکل سازمان ملل متحد پس از مطالعه ی 
سندهای ایران و عراق، آنها را در اختیار یک 
گروه بی طرف قرار داد و پس از اظهار نظر 
تاریخ 18 آذر ماه سال  نهایتا در  آن گروه، 
عراق  اینکه  بر  مبنی  را  خود  نظر   1370
گزارش  یک  است، طی  بوده  آغازگر جنگ 
بند ششم  در  کرد.  اعالم  بند  در 9  رسمی 
این گزارش آمده است: »رویداد برجسته ای 
که تحت عنوان موارد نقض حقوق و مقررات 
بین المللی در بند 5 این گزارش به آن اشاره 
 1980 سپتامبر   22 حمله ی  همانا  کردم، 
علیه ایران است که بر اساس منشور سازمان 
ملل متحد، اصول و قوانین شناخته  شده ی 
بین المللی یا اصول اخالقی بین المللی قابل 
توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه 
است.« وی همچنین در این گزارش آورده 
مخاصمه،  شروع  از  پیش  اگر  »حتی  است: 
خاک  به  ایران  جانب  از  تعرضات  برخی 
تعرضاتی  چنین  باشد،  گرفته  عراق صورت 
به  عراق  تجاوز  توجیه کننده ی  نمی       تواند 
ایران باشد که اشغال مستمر خاک ایران را 
در طول مخاصمه در پی داشت؛ تجاوزی که 
ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از 

اصول آمره ی حقوق بین الملل است.«
به این ترتیب، پرونده جنگ عراق علیه ایران 
بسته شد و عراق موفق نشد به اهداف غیر 
منطقي خود دست یابد. چند سال بعد که 
در  استکبار  منظر  از  صدام  مصرف  تاریخ 
منطقه تمام شده بود، آمریکا طي یک حمله 
در  صدام  و  شد  عراق  خاک  وارد  سراسري 

بدترین شرایط به زندگي خود پایان داد. 
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رویداد

مردم کرمانشاه مانند همه ایرانیان برای جشن شب یلدا آماده 
می شدند، خرید میوه و آجیل شب یلدا سنتی بود که باید مانند 
همه سال های برگزاری این جشن انجام می شد و حتی شرایط 

جنگ نیز تاثیری بر این موضوع نداشت.
شهروندان کرمانشاهی بر اساس رسم دیرینه مشغول خرید و 
تهیه ملزومات شب یلدا بودند تا در کوران حوادث و مخاطرات 
جنگ تحمیلی، شب خاطره انگیزی را در جمع خانواده خود 
سپری کنند اما ددمنشان رژیم بعث عراق به وسیله ده ها فروند 
هواپیما، با تهاجم طی دو نوبت مراکز خرید و مناطق مسکونی 
مختلفی از شهر کرمانشاه را مورد آماج بمب های خوشه ای قرار 
دادند و اینگونه شد که یلدای 1365 کرمانشاه یکی از تلخ ترین 

حوادث دوران دفاع مقدس شد. 
یخچال،  آزادی، کوچه  خیابان های  ساعت 1۲ و ۳۰ دقیقه: 
مسکن،  آبادانی  راه  چهار  میدان،  سبزه  گمنام،  شهید  میدان 
کارخانه نساجی، هوانیروز، صالح آباد، کشمیر، شریعتی، دلگشا، 
کسری، کوی فرهنگ، خیابان اشک تلخ، مدرس، بانک ملی، 

پادگان بروجردی، نواب و جلوخان. 
ساعت 16 و ۴۵ دقیقه: محله های وکیل آقا، پل چوبی، لشگر، 
دبیر اعظم، مصوری، فردوسی، 22 بهمن، جوانشیر و چندین 

منطقه دیگر شهر…
30 آذرماه 1365 بزم شادی مردم، تبدیل به تلی از خاکستر 
و  با سرخی خون  را  کرمانشاه  یلدای  بخت  که  واقعه ای  شد. 
وضعیت قرمز و البته هزاردانه های انار پیوند زد و خاطره خوش 

شب یلدا بر مردم این دیار را به اندوه تبدیل کرد و شهروندان 
یلدا  آسمان  از  که  آواری  زیر  در  را  عزیزانشان  کرمانشاهی، 

فرریخت از دست دادند.
هدف دشمن از بمباران شهرها ایجاد رعب و وحشت در میان 
مردم و فشارهای روحی برای متزلزل کردن اراده آنها در ادامه 
از  پشتیبانی  در  آنها خصوصا  مقاومت  و  اراده  نبرد، شکستن 
رزمندگان و نهایتا خارج شدن ارتش عراق از بن بست شکست 
و عقب نشینی در نبردهای زمینی بود. استراتژی ناجوانمردانه 
رژیم بعث عراق، جبران شکست و عقب نشینی خود در خطوط 
مقدم جنگ به وسیله حمالت هوایی به شهرها )برای فشار به 

رزمندگان اسالم( بود.
اما غافل از این بودند که شب هرچقدر هم که طوالنی باشد به 
پایان می رسد و مرگ ستاره، نوید بخش طلوع خورشید است. 

از  پشتیبانی  مراکز  از  یکی  عنوان  به  که  کرمانشاه  استان 
بودن  مرز  هم  دلیل  به  و  میانی  جبهه  در  اسالم  رزمندگان 
با کشور عراق همواره مورد تهاجم هواپیماها و موشک های 
دشمن قرار گرفت و در طول جنگ تحمیلی با تقدیم 2748 
شهید در اثر بمباران ها و حمالت موشکی و بیش از هزاران 
را  مقاومت  و  ایثار  از حماسه  جانباز، جلوه ای  و  نفر مجروح 

خلق کرد. 
درود و سالم می فرستیم به ارواح پاک و مطهر 640 شهید 
این واقعه و برای 1000 جانباز آن حادثه تلخ آرزوی سالمتی 

و توفیق را داریم.

یلدای خونین کرمانشاه

نماد حقوق بشر آمریکایی

دلو
شا

را 
زه
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نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
از اولین کسانی بودند که به ضرورت نوآوری 
کشور  دفاعی  مهندسی  امر  در  ابتکار  و 
اذعان داشتند و در این راه قدم برداشتند. 
و  تحقیقات  مرکز  راه اندازی  با  جهادگران 
در  موثری  گام های  جهاد  جنگ  مهندسی 
اسالمی  ایران  دفاعی  امر شکوفایی صنعت 
به  بود.  بی نظیر  نوع خود  در  برداشتند که 
مسئولین،  و  اسناد  گواهی  به  که  طوری 
نسبتا  برد  با  موشک  اولین  جهادسازندگی 
کرد.  تولید  و  در کشور طراحی  را  طوالنی 
ابتکارات  از  بسیاری  نمونه های  همچنین 
جهادگران موجود است که پرداختن به همه 
آنها نیازمند زمانی مناسب و طوالنی است. 
مرکز  معاون  وکیلی فرد؛  فضل ا...  مهندس 
تحقیقات و مهندسی جنگ جهاد در دوران 
دفاع مقدس به بیان گوشه ای از خدمات و 
ابتکارات نیروهای جهاد سازندگی در دفاع 
مقدس و نقش جهادگران در شکل گیری و 
توسعه تحقیقات مهندسی دفاعی در کشور 

پرداخته است.

شكل گیری مهندسی جنگ جهاد
جهاد  جهادگران  تحمیلی  جنگ  شروع  با 
سازندگی به عنوان یک نهاد مردمی در کنار 
دیگر اقشار مردم برای انجام وظایف مختلف 
کمک های  رساندن  نظیر  متعدد  خدماتی 

نگاهی گذرا به شكل گیری مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد به بهانه روز پژوهش

جهاد جنگ  مهندسی  محور  وهش؛  پژ

و  شهرک  ایجاد  رزمندگان،  به  مردمی 
)جنگ زدگان(،  جنگ  مهاجرین  اسکان 
انجام عملیات  و  استحکامات شهری  ایجاد 
جبهه های  عازم  داوطلبانه  رزمی  مهندسی 

نبرد شدند.
افزون  روز  اهمیت  لحاظ  به  مدتی  از  بعد 
به  توجه  با  و  جنگ  مهندسی  عملیات 
روستاها،  در  جهاد  کار  با  بودن  سنخ  هم 
سنگین تر  زمین  این  در  جهاد  مسئولیت 
مثل  عملیات  چند  در  که  طوری  به  شد 
طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس به 
صورت رسمی مسئولیت مهندسی عملیات 

به عهده جهاد گذاشته شد. 
از  نبرد  جبهه های  به  شده  اعزام  جهادگران 
نظر ویژگی های زیر با سایر رزمندگان بسیجی 

دارای تفاوت هایی بودند که عبارتند از:
1. جهادگران اعزامی اغلب همان همکاران 
دائم جهاد بودند که در جبهه های جنگ نیز 
منظور  همین  به  که  خاصی  واحدهای  در 
توسط جهاد سازمان یافته بود به کار گرفته 
رزمندگان  سایر  با  مقایسه  در  لذا  شدند. 
بسیجی که از سازمان های مختلف مراجعه 
کرده و در واحدهای تحت امر سپاه پاسداران 
یا ارتش جمهوری اسالمی  انقالب اسالمی 
سازمان می یافتند اغلب نسبت به مهندسی 
جنگ وظیفه دائمی تری احساس کرده و لذا 

از دورنگری بهتری برخوردار بودند. 

نیز  تخصص  و  تحصیالت  نظر سطح  از   .2
نیروهای اعزامی از طرف جهاد از تحصیالت 
به  و  بوده  برخودار  باالتری  تخصص  و 
خصوص نوع تحصیالت و تخصص آنها نیز 

مرتبط با زمینه کاری واگذار شده بود.
از طرف دیگر تجهیزاتی که توسط جهادگران 
در انجام وظایف محوله به کار گرفته می شد 
عملیات  انجام  در  معمول  تجهیزات  همان 
در  آنها  کارگیری  به  و  بوده  عمران شهری 
عملیات مهندسی جنگ قطعا با نارسایی ها 
همچنین  می شد.  روبرو  محدودیت هایی  و 
مسئله تحریم اقتصادی و یا به نوعی تحریم 
فن آوری و به خصوص کمبود قطعات یدکی 
را  جهادگران  که  بود  عواملی  همه  و  همه 
شیوه های  بکارگیری  با  تا  می انگیخت  بر 
ابتکاری و استفاده از دانش و تخصص خود 
نسبت به ساخت قطعات یدکی اقدام نمایند 
و از همین جا هسته های اولیه طراحی یا به 
نوعی تحقیقات کاربردی در زمینه فن آوری 
مورد نیاز در تجهیزات دفاعی شکل گرفت. 
البته در سال های اول جنگ این فعالیت ها 
و  پراکنده  یافته،  سازمان  غیر  صورت  به 

لی
وع

د د
حم

م
جهادگران اعزامی اغلب همان 

همکاران دائم جهاد بودند 
که در جبهه های جنگ نیز در 
واحدهای خاصی که به همین 

منظور توسط جهاد سازمان یافته 
بود به کار گرفته شدند. لذا 
در مقایسه با سایر رزمندگان 

بسیجی که از سازمان های 
مختلف مراجعه کرده و در 
واحدهای تحت امر سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی یا 
ارتش جمهوری اسالمی سازمان 

می یافتند اغلب نسبت به 
مهندسی جنگ وظیفه دائمی تری 
احساس کرده و لذا از دورنگری 

بهتری برخوردار بودند.

رویداد
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گاهی اوقات تکراری و بدون انتقال تجارب 
یاد  ابتکارات  می گرفت.  صورت  دیگران  به 
در  تغییر  چند  انجام  به  منحصر  نیز  شده 
یدکی  قطعه  چند  ساخت  یا  ماشین  یک 
نبود بلکه ابتکاراتی نظیر طراحی و ساخت 
پل بشکه ای که توسط شهید هزاردستان 
آبادان روی رودخانه  از شکست حصر  قبل 
بهمن شیر نصب شد، پل شهید ناجیان که 
با شاسی واگن های اسقاطی راه آهن ساخته 
شده بود و در عملیات فتح المبین )بهمن 
و  سبک  خودروی  پل  شد،  نصب   )1361

عبور نفر که در عملیات بیت المقدس )بهار 
1361( در رودخانه کرخه مورد استفاده قرار 
گرفت نمونه های دیگری از فعالیت های یاد 

شده به حساب می آید.
دوباره کاری ها، شکست ها و محدودیت های 
مذکور  ابتکارات  انجام  در  شده  مشاهده 
به  دشمن  افزون  روز  تجهیز  همچنین  و 
یافته  توسعه  قبل  از  و  پیشرفته  تجهیزات 
احساس نیاز به ابتکارات مذکور را در قالب 
طرح های از قبل برنامه ریزی شده و سازمان 
یافته تقویت می بخشید تا آنکه مقرر شد در 

هر یک از ستادهای پشتیبانی جنگ جهاد 
مجموعه  یک  و...(  حمزه  نجف،  )کربال، 
و  شده  تشکیل  ساخت  و  طراحی  کارگاهی 
به این ترتیب هر یک از مجموعه های مذکور 
کلیه فعالیت های ابتکاری حوزه تحت پوشش 

خود را سازماندهی کرده و هدایت نماید. 

تحقیقات  تشكیل  خیبر؛  عملیات 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی

تحقیقات  در  عطفی  نقطه  خیبر  عملیات 
بود  سازندگی  جهاد  جنگ  مهندسی 

پل خیبر

پل شهید ناجیان

پل خضر

باتالق رو َجَبل

طرح عساکر )پمپاژ شناور سیار(

منحرف کننده موشک

رویداد
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)طراحی و ساخت چند کیلومتر پل شناور 
در مدت بسیار محدود و نیز ساخت جاده 
سیدالشهدا به طول 14 کیلومتر( لذا مرکز 
تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
به طور مستقل در کنار چهار معاونت دیگر 
ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد سازندگی شکل گرفت.
حجم  به  توجه  با  دوران  همین  در 
ایجاد  لزوم  محوله  ماموریت های  باالی 
مجموعه های جدیدی احساس شد. از طرف 
فعالیت  زمینه های  شدن  عمیق تر  دیگر 
تمرکز  و  کارها  کردن  تخصصی  لزوم  نیز 
بیشتر بر سوژه های انتخاب شده را دیکته 
چهار  مذکور  نیازهای  به  پاسخ  برای  کرد 
مرکز  چهار  در  مهندسی  تحقیقات  مرکز 
استان )اصفهان، فارسی، آذربایجان شرقی 
یاد  استانی  مراکز  شد.  ایجاد  خراسان(  و 
و  تغذیه  تهران  مرکز  از  فنی  نظر  از  شده 
اداری تحت پوشش  از نظر  کنترل شده و 
قرار  استان مربوطه  ستاد پشتیبانی جنگ 

داشتند. در سال 1365 مرکز با سازماندهی 
و تجهیز چندین گروه تخصصی شامل گروه 
الکترونیک، شیمی پلیمر،  مکانیک، برق و 
صنایع شیمیایی، راه و ساختمان، متالوژی 
ستادی  معاونت های  همچنین  و  مواد  و 
امور  پروژه،  کنترل  فنی،  و  علمی  خدمات 
استانی و اداری مالی مسئولیت اجرای ده ها 
طرح تحقیقاتی مهم و عملیاتی را به عهده 

گرفت. 

والفجر 8؛ عملیات تمام مهندسی
از  که   )1364 )بهمن   8 والفجر  عملیات 
یاد  مهندسی  تمام  عملیات  عنوان  به  آن 
این  اجرای  حتی  اسنادی  در  و  می شود 
شده  مهندسی  عملیات  به  منوط  عملیات 
بود، چندین پروژه مهم را به خود اختصاص 

داد که برخی از آنها به شرح زیر بود:
خودروی  آلومینیومی  باتالقی  فرش   .1
سنگین )6 کیلومتر(، فرش خودروی سبک 
با طراحی و ساخت  و پد هلیکوپتر همراه 

30 دستگاه خودروی مناسب برای نصب و 
جمع آوری آن در زمین های چند عارضه، 
طرح مذکور نه تنها از نظر طراحی مهندسی 
یک طرح ابتکاری قابل توجه بود بلکه از نظر 
مدیریت تولید و بکارگیری امکانات داخل 
انبوه آن در مدت زمان  تولید  برای  کشور 
بسیار کوتاه نیز خود نقطه عطفی در بسیج 
فن  نیازهای  رفع  در  کشور  صنعتی  مراکز 

آوری و صنعتی جنگ محسوب می گردد.
2. طرح خضر جهت عبور وسایل سنگین 
)تا 50 تن( این طرح با قابلیت ها ویژه ای 
که در طراحی آن گنجانده شده بود سریعا 
مورد پذیرش نیروهای مهندسی جنگ قرار 
گرفته و با ورود آن به سازمان رزمی ارتش 
و سپاه سرفصل جدیدی در عبور ایمن از 
گشوده  اروند(  )مانند  عریض  رودخانه های 

شد.
3. پل یونی فلوت )پل فجر حدود 1200 

متر(
دستگاه(   500 )حدود  مجازی  اهداف   .4

سنگرپیش ساخته

نفربر تمام شنی-طرح شهید اعتباری

جاده سیدالشهدا

خودرو شنرو

فرش باتالقی

پل بعثت

جاده سیدالشهدا

فرش باتالقی

پل شناورفجر)یونی فلوت(

رویداد
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 کسب دانش فنی و فن آوری 
طراحی و ساخت شناورهایی 
که تامین نیروی پیش رانش 
در آنها از طریق جت آب 

صورت می پذیرفت و یا طراحی 
و ساخت شناورهایی که تامین 
نیروی پیش رانش در آنها از 

طریق چرخش ملخ در هوا )در 
شناورهای معمول از طریق 

چرخش پروانه در آب صورت 
می گرفت( انجام می شد، خود 
نقطه عطفی در قابلیت عبور از 

مرداب ها و نیزارها شد.

که تاثیر زیادی در امنیت تردد شناورهای 
خودی ایجاد کرد. 

5. پل آلومینیومی )حدود 10 دستگاه(
دنیا، پل  6. و شاهکار مهندسی جنگ در 

عظیم بعثت

مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد؛ 
مرکز طرح های اساسی و استراتژیک

از اواسط سال 1365 بر اساس ضرورت های 
دفاعی  عالی  مدیران  توسط  شده  احساس 
کشور ماموریت های محوله به مرکز از حد 
نیازهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
باالتر رفته و سه طرح اساسی و استراتژیک 
بنابراین  گرفت.  قرار  مرکز  کار  دستور  در 
مرکز  صنعتی  و  تحقیقاتی  فعالیت های 
را  فراتری  تمرکز  و  یافته  بیشتری  تعمیق 
می طلبید. از طرف دیگر طراحی و ساخت 
ماشین هایی که در راستای اجرای طرح های 
فرآوری  یا  و  بود  نیاز  یاد شده  استراتژیک 
)به  بود  اولیه ای که در همین راستا  مواد 
دلیل تحریم های اقتصادی( به وظایف مرکز 

اضافه شد.
فن  کسب  در  مرکز  سیاست  که  آنجا  از 
و  وظایف  انجام  در  نیاز  مورد  آوری های 
ماموریت های محوله بر اساس به کارگیری 
امکانات  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  و 

این  لذا  بود  متمرکز  کشور  در  موجود 
فن آوری ها در مراکز صنعتی مرتبط با مرکز 
رشد و توسعه یافته و از آنها در رفع سایر 
و  دفاعی  از  اعم  کشور  آوری  فن  نیازهای 
مثال  عنوان  به  شد.  استفاده  غیردفاعی 
کسب دانش فنی و تدوین فن آوری تولید 
ورق های زرهی که به منظور ایجاد قابلیت 
معمول  راه سازی  ماشین آالت  کارگیری  به 
)غیرنظامی( در عملیات مهندسی رزمی و 

همچنین ساخت خودروهای نظامی صورت 
گرفت، در مدت زمان کوتاهی نیز منجر به 
ورق های ضدسایش  تولید  فن  آوری  کسب 
وابستگی  قطع  به  منجر  و  شده  کشور  در 

کارخانجات سیمان شده است.
کسب دانش فنی و فنآوری طراحی و ساخت 
شناورهایی که تامین نیروی پیش رانش در 
آنها از طریق جت آب صورت می پذیرفت و 
یا طراحی و ساخت شناورهایی که تامین 
نیروی پیش رانش در آنها از طریق چرخش 
ملخ در هوا )در شناورهای معمول از طریق 
می گرفت(  صورت  آب  در  پروانه  چرخش 
انجام می شد، خود نقطه عطفی در قابلیت 

عبور از مرداب ها و نیزارها شد.
کسب فناوری طراحی و ساخت خودروهای 
شنی  تمام  دوزیست،  شنی  )نیمه  نظامی 
تهاجمی( با استفاده از قوای محرکه ساخت 
داخل طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز 
فنآوری  کارگیری  به  با  شیمیایی  گازهای 
پیشرفته INS و همچنین طراحی و ساخت 
سنگرهای مقاوم، سبک و پیش ساخته )این 
در  زیادی  اطالعات  به کسب  منجر  مقوله 
انفجار  مقابل  در  مقاوم  سازه های  خصوص 
و زلزله شده است( خود راه آورد دیگری از 
نقش جهاد سازندگی در توسعه تحقیقات 

مهندسی جنگ می باشد.

خودرو دوزیست

پل آلومینیومی

پل خیبر

نفربر زرهی آبی - خاکی طرح شهیدفارسی

پل خیبر

نفربر زرهی آبی -خاکی طرح شهیدفارسی
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رویداد

میالد حضرت زینب سالم اهلل علیها را روز پرستار نامیده اند اما حیف 
است که عمه سادات را پرستار بیمار بخوانیم، چرا که در واقعه عاشورا 
کمترین کار ایشان پرستاری از بیمار بود. هر  چند پرستاری وظیفه 
بزرگ آن قدر  و  بانوی عزیز  این  ارزشمند وخطیری است، ولی مقام 
عظیم و واالست که او را پرستاِر نهضت و انقالب حسینی باید نامید 
که وجود ایشان مانع پایمال شدن خون اباعبداهلل شد. قیام و نهضتی 
هنوز  سال   1400 گذشت  با  کرد  پرستاری  او  از  زینب کبری  که 
به  این شماره  بهانه ای شد که  واالمقام  بانوی  این  پابرجاست. میالد 
معرفی اسطوره هایی گمنامی پرداخته شود که با گذشت 40 سال از 

جنگ هنوز در صحنه ایثار حاضرند و صبری بس جمیل دارند.

 جنگی که هنوز ادامه دارد
که  تابستان 1359 گذشت. شهریوری  گرم  روز  آخرین  از  40 سال 
چمدانش را بسته بود و منتظر آخرین برگ تقویم که رخت پاییز را به 
تن کند. و مهری که بی صبرانه انتظار زنگ پُرمهر مدرسه را می کشید 
آغوش گرمش را به سوی کودکان باز کند. اما سایه ی شوم جنگ بر 

سرزمینم افتاد و بر بسیاری از لبخندها پایان داد.
حضور  سال  هشت  و  کشید  طول  سال  هشت  نابرابر  جنِگ  این 
امیدبخش پسران و داشتن آغوش امن و گرم پدران را از زن و دختران 
این سرزمین دریغ کرد. درست است 40 سال از آغاز تلخ آن جنگ 
می گذرد و دیگر در کوچه و خیابان های این سرزمین اثر از جنگ به 
چشم نمی خورد اما جنگ برای عده ای به پایان نرسیده و هنوز آنها با 

جنگ دسته و پنجه نرم می کنند.
زمانی که از جنگ صحبت به میان می آید، ذهن و تصورات همه به 
انکار  غیرقابل  اماحقیقت  می رود.  جنگ  سربازان  و  رزمندگان  سوی 
جنگ حضور زنان و نقش موثر آن ها در میادین مبارزه بود. زنانی که 
در پشت جبهه جنگ مقاومت کردند و در طی این 40 سال از جوانی 
و عمر خود گذشتند و پرستارانی دلسوز برای التیام زخم های به جا 

مانده از جنگ شدند.

پیروزی در جنگ وام گرفته از قهرمانی زنان  
پیروزی ما در جنگ بی شک زیر سایه ی شیرزناِن غیور، با صبر زینب 
پشت  در  و  جنگ  زمان  در  زنان  نقش  اهمیت  آمد.  دست  به  گونه  
به  روزهای جنگ  اینکه  وجود  با  امروز  اما  است  آشکار  امری  جبهه 
اتمام رسیده ولی هنوز اهمیت حضورشان در زندگی یادگاران جنگ 

به چشم می خورد.
دفاعی،  رزمی  امدادی،  نقش های  در  مستقیم   غیر  و  مستقیم  زنان 
یاور و مشوق مردان در دوران دفاع  و...  تبلیغی  پشتیبانی، فرهنگی 
مقدس و نیز راویان صادق دالوری های زنان و مردان آن دوران بوده اند. 

در غیاب همسر هم پدر بوده اند و هم مادر و وقتی مردان شان با تنی 
رنجور به وطن برگشت پرستار زخم های بی شمار آنها بوده اند.

را  جنگ  حماسه ی  زنان  اگر  اسالمی:  انقالب  رهبر  گفته   طبق 
نمی سرودند و در خانه ها جنگ را یک ارزش تلقی نمی کردند، مردان 
عظیم  خیل  و  نمی کردند  پیدا  را  جنگ  به  رفتن  انگیزه ی  و  اراده 

بسیجی ها به سمت جبهه روانه نمی شد.

انتخاب عالمانه و احساس عاشقانه
جنگ به سال های میانی خود رسیده بود و شمار جانبازان و مجروحان 
رو به افزونی می رفت. هنوز جامعه با واژه »جانباز« آشنا نشده بودند اما 
کم کم مجروحیِن جنگ از معلولیِن قبل از جنگ متمایز شده و میان 
مردم از جایگاه خاصی برخوردار شدند. در این میان دختران زیادی به 
ازدواج با جانبازان عالقمند شدند. و با عالقه واقعی و قلبی می خواستند 

زندگی با جانبازان را شروع کنند. 
میدان جنگ  مختص  بودکه  جهادی  در  شرکت  دختران  این  هدف 
نبود. خیلی از این افراد به بنیاد شهید مراجعه کردند و خواسته خود را 
مطرح کردند. آن ها می خواستند عرصه ی جدیدی از مجاهدت در راه 
خدا را به منصه ظهور برسانند. قطعا این دختران هم آرزوها و رویاهای 
شیرینی برای زندگی شان داشتند اما اساس زندگی خود را بر اساس 
رضایت خدا و خدمت به مبارزان راه خدا بنا کردند. گاهی با مخالفت 
خانواده ها رو به رو می شدند. و اطرافیان شان که دلسوزانه سختی این 
راه را برای شان تشریح می کردند. اما این دختران جوان معتقد بودند 
خدمت به جانبازان یک نوع مجاهدت است. و سرانجام این انتخاب 

عالمانه ختم به زندگی عاشقانه می شود.

مداوایی سخت تر از زخم های جنگی
سال های زیادی از آتش بس گذشت اما انگار مشکالت  قشری که از 
جان خود برای این مرز و بوم مایه گذاشتند تمامی ندارد. همراه طوالنی 
درمان جانبازان، همسرانشان هستند که برای مداوای زخم های جسم و 

روح جانبازان خود را به آب و آتش می زنند.
با وضعیت اقتصادی جامعه درد این قشر بیشتر و بیشتر شد و هزینه 
مکدر  را  عزیزان  این  خاطره  پزشکی  تجهیزات  و  داروها  سرسام آور 
با  دارو  تهیه  برای  و تحریم ها  اقتصادی  با وضعیت  ساخت. جانبازان 
مشکل مواجه هستند، دیر تامین کردن دارو اثرات جبران ناپذیری بر 

جای می گذارد و زحمت و رنج همسران را دو چندان می کند.
هزینه های پرستاری و دارو برای افرادی که درصد باالی جانبازی دارند 
سنگین است. اگر  چه بنیاد شهید مبلغی را پرداخت می کند اما این 
رقم نمی تواند کفاف هزینه های سنگین نیازها و نگهداری را بدهد. در 

برشی از ایثار و مقاومت همسران جانبازان؛

غربِت گمنامی اسطوره های صبر

ان
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کنار این جانبازان پرستارانی هستند که کمتر دیده شده اند، همسران 
جانبازان، زنانی هستند که بدون هیچ چشم داشتی شبانه روز در حال 

پرستاری و  مراقبت از جانبازان هستند. 

موجی برای انفجار
و  دوست  دیگر  و  می شود  مهمان شان  انفجار یک باره  امواج  ارتعاش 
دشمن نمی شناسند. خانه تبدیل به میدان جنگ می شود و وسیله 
بین  از  باید  که  می کنند  بازی  را  دشمن  سپاه  نقش  منزل  افراد  و 
بروند. بعد از دقایقی که هیجان جنگ فروکش می شود بی رمق روی 
زمین می افتند. و ارمغان آن چند دقیقه هیجان صورت کبود همسر، 
اشک های فرزندان و وسایلی که خرد شده اند. این بخشی از لحظاتی 
جانبازان  خانواده های  برای  بارها  و  بارها  سال  در طی 40  که  است 

اعصاب و روان  تکرار شده و راهی جز صبوری نیست.
دوش  بر  روان  و  اعصاب  جانبازان  بیماری  اصلی  بار  شرایط  این  در 
خانواده های آن هاست که روزهای بسیار سختی  را به دلیل بیماری 
همسر یا پدر خود سپری می کنند؛ به گونه ای که بسیاری از اوقات پیش 
آمده که تحمل زندگی با چنین جانبازی برای آن ها خارج از توان است 
و در مواردی همسر جانباز از او جدا شده است. برای نمونه، می توان به 
جانباز اعصاب و روانی اشاره کرد که  همسرش در جنون آنی که به او 
دست داد، قصد داشت با چاقو سر او را لب باغچه ببرد که او را نجات 
دادند. این زن هم با وجود یک فرزند از همسر خود جدا شد. همسر 
از همسرش  که  متعددی  دلیل کتک های  به  نیز  دوم همین جانباز 

می خورد با وجود داشتن دو فرزند همسرش را ترک کرد.

از سوی دیگر، فرزندان این جانبازان نیز با مشکالت عدیده ای مواجه 
می شوند؛ زیرا بیماری های اعصاب و روان روی اطرافیان نیز اثر می گذارد 
و احتمال ابتالی آن ها به بیماری های روحی را باال می برد.  به گونه ای که 
بسیاری از فرزندان جانبازان اعصاب و روان با افسردگی، افت تحصیلی و 
تعارضات شدید با پدر و سایر اطرافیان دست  و پنجه نرم می کنند. این 
مسائل ضرورت توجه هر چه بیشتر نهادهای مسئول در این رابطه را 
نشان می دهد تا حمایت های مادی و به خصوص معنوی بیشتری از این 
خانواده ها داشته باشند که بیش از خانواده های سایر جانبازان در معرض 

بیماری های روحی و آسیب های اجتماعی قرار دارند.

دستان همسر، پاهای جانباز
دوام جانبازان در گرو بودن همسرانشان است. اگر این فرشتگان زمینی 
نبودند تحمل روزهای دشوار برای جانبازان بسیار سخت بود. صندلی 
چرخدار برای جانباز حکم پا را دارد و دستان همسر توان حرکت به 
پای جانبازان را می دهد. دستانی که در طی سال ها جابه جایی دیگر 
نحیف شده اند و قدرت خود را از دست می دهند و به مرور زمان بدن 

این اسطوره های گمنام به تحلیل رفته و خود بیمار می شوند.
جانبازی که سال هاست در بستر افتاده و حتی توان تکان دادن دست 
و پایش را ندارد فقط با وجود این بانوان فداکار قادر به زندگیست.  
احساس طبیعی که در همه انسان ها وجود دارد این است که گاهی به 
مرحله ای می رسند که گویی دیگر کاسه صبرشان لبریز شده و خسته 
می شوند، ولی عده ای با وجود خستگی  از راهی که انتخاب کرده اند، 

پشیمان نمی شوند و جا نمی زنند.

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 22



نفس های بریده
همسر جانباز بارها به تنگ آمدن نفِس همسفر زندگی و  مچاله 
که  سرفه هایی  و  درد  از  حجم  آن  بین  را  زندگی اش  مرد  شدن 
امان یار زندگی اش را بریده را دیده و دویدن های او برای آوردن 
کپسول اکسیژن هزاران بار تکرار شده است.  بعد از چند دقیقه 
که نفس های همسرش به حالت طبیعی برمی گردد او تازه می تواند 
نفس راحتی بکشد و اشِک گوشه ی چشمش را با روسری اش پاک 
کند. و با گفتن حالم خوب است آرامش را باز به خانواده بازگرداند.

ایستادگی و ماندن با همه نامالیمات
عذاب آورترین  از  همسر،  کشیدن  درد  تماشای  زن،  یک  برای 
زندگی  مراحل  سخت ترین  در  گاهی  است.  زندگی  صحنه های 
تصمیم به رفتن می گیرد. اما همین که آرمانش را به یاد می آورد 

و پاهایش از رفتن راه سست می شود.
داشتن  وجود  با  که  باشند  زنان  تنهاترین  شاید  جانباز  همسران 
همسر باید جور زندگی را به تنهایی بر دوش بکشند. زمان بیماری 

فرزندان، خرید، تمدید قرارداد منزل و .... تنهای تنها هستند.
اما خوب می دانند راِه رفتن را همه بلدند، ماندن و صبوری کردن 

را نه!

جامعه امروز بی خبر از رشادت های دیروز
دور از انصاف است که سختی ها و صبر همسران شهدا و همسران 
جانبازان را در دو کفه جداگانه قیاس کنیم. همسر جانبازان در 

طی این سال ها مجبور به التیام دادن زخم یادگاران جنگ بوده اند 
و زجر کشیدن آن ها را هر لحظه به چشم دیده و جوانی خود را 

فدا کرده اند.
است  مطرح  بسیار  که  دیگری  موضوعی  امروزمان  جامعه  در 
سهمیه  بحث  می شود  جانبازان  خانواده های  رنجش  موجب  و 
فرزندانشان در کنکور است. آنها درک نمی کنند که که فرزند این 
عزیزان، پدری را می بیند که دیگر نمی تواند روی پاهایش مثل کوه 
استوار باشد. پدری که یک تکه گوشت و استخوان است که در 
گوشه  منزل افتاده. پدری که بعد از موج گرفتگی تنها راه جبران 
فشارهای  اشکش  می داند.  با  توامان  بوسه های  با  را  کتک هایش 
پدر  سالمتی  که  است  زیاد  قدری  به  خانواده های  این  بر  روانی 
که  باشیم  داشته  یاد  به  نمی کنند.  معاوضه  سهمیه  هزاران  با  را 
از بدن و روح و روان  امروز جوانان رعنایی هستند که  جانبازان 
فرزندان  و  همسران  و  گذشتند.  سرزمین  این  آبادانی  برای  خود 
این عزیزان اسطوره های گمنامی اند که در جامعه امروز ما بسیار 

غریب هستند.
ویژگی بارزی که همه ی همسران جانبازان داشته اند روح و دید 
واالیی بوده که روزی با انتخاب شجاعانه، عارفانه و عاشقانه خود 
قدم در مسیر و جبهه ای گذاشته اند که امروز پس از گذشت سال ها 

تحمل مشکالت، حتی لحظه ای از مسیر خود عقب نکشیده اند.
یادگرفتن  برای  الگو  و  بهترین سرمشق  زنان می تواند  این  وجود 
عشق وایثار واقعی باشد که زندگی آینده جوانان را تضمین کند 
البته اگر که آن ها را در کنج خانه هایشان به باد فراموشی نسپاریم.
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رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
در   57 سال  در  خمینی)ره(  کبیرامام 
ساختارهای  تغییر  و  کشور  سیاسی  عرصه 
می بایست  دیگری  انقالبی  طاغوت،  نظام 
و  اقتصادی  اجتماعی،  چون  عرصه های  در 
اتفاق می افتاد که  ایران  فرهنگی در جامعه 
به هدف خود که همان انقالب فرهنگی بود 
می رسید تا بتواند زمینه های شکوفایی جامعه 
را فراهم آورد و به استقالل در همه زمینه ها 
استقالل،آزادی  اصلی  شعار  همان  یعمی 

جمهوری اسالمی برسد.
سال  در  اسالمی  انقالب  ابتدای  همان  در 
جوانان  در  فرهنگی  انقالب  زمینه های   57
در دانشگاه ها و محافل علمی و هنری کشور 
برای  خمینی)ره(  امام  دستور  کرد  بروز 
تاسیس نهادهای انقالبی چون کمیته امداد، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سپاه پاسداران 
زمینه  و....  جهادسازندگی  اسالمی،  انقالب 
را برای انقالب فرهنگی در همه ی عرصه ها 

فراهم آورد.
تمایل و رغبت جوانان و مردم عزیز ایران برای 
نشانه های  خود  جهادسازندگی  در  فعالیت 
فرهنگی  انقالب  رسیدن  ثمر  به  در  مثبتی 
یا  و  دانشجو  کرده،  تحصیالت  جوانان  بود. 
دانش آموز به ماهیت فرهنگی انقالب پی برده 

بودند و همین عامل سبب شد کمک به رفع 
خود  به  دیگری  رنگ  جامعه  در  محرومیت 
بگیرد و ساختار نظام آموزشی و دانشگاهی 
نهاد جهادسازندگی  تاسیس  پرتو  در  کشور 
در سال 58 تغییر کند و این مطالبه را برای 
در  باید  که  آورد  فراهم  مسئولین  و  مردم 
دانشگاه ها و نظام آموزشی و فرهنگی کشور 

تحولی در راستای انقالب اسالمی رخ دهد.
مراکز آموزشی در هر کشوری مبدا تحوالت 
رشد  موجبات  و  می باشند  جامعه  هر  در 
می آورند  فراهم  را  کشور  آن  در  انسان ها 
یکی از کانون های توجه جوانان و مردم بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 57 
دانشگاه ها بود که به محل مناظره های سیاسی 
به  گروه های  آمد  و  رفت  محل  متاسفانه  و 
ظاهر سیاسی و در عمل مسلحانه تبدیل شده 
آفرینی  تحول  در  دانشگاه ها  اهمیت  بودند. 

جامعه بسیار حائز اهمیت بود و هست. 
فرمایشات امام خمینی در مورد دانشگاه ها در 
همان اوایل انقالب اسالمی ما را به ضرورت 

تحول در دانشگاه ها سوق می دهد.
دانشگاه مبدأ همه تحوالت است.

مقدرات این مملکت  دست این دانشگاهی هاست.
تعیین  ملت  یک  سرنوشت  باید  دانشگاه  از 

بشود.

آن  شود،  اصالح  اگر  کشوری  یک  دانشگاه 
کشور اصالح می شود.

استادان دانشگاه باید بدانند که اگر چنانچه دانشگاه 
را بسازند، کشورشان را بیمه کرده اند تا آخر.

را دنبال کنیم که دانشگاه  این مسئله  باید 
اسالمی شود تا برای کشور ما مفیدگردد.

  باید قبل از هر چیز دانشگاه اسالمی باشد؛ 
خورده  صدمه  چه  هر  کشور  اینکه  برای 
را  اسالم  که   است  بوده  کسانی  از  است 

نمی شناخته اند.
که  است  این  دانشگاه  شدن  اسالمی  معنی 
از غرب جدا  را  و خودش  کند،  پیدا  استقالل 
کند، و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند؛ 
و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، 

یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
تحول   ضرورت  جنس  این  از  فرمایشاتی 
فراهم  آحاد کشور  برای همه  دانشگاه ها  در 

ساخت.
 شرق زدگی و غرب زدگی، دو مفهومی بودند 
گفتمان  دل  در  فرهنگ  آن،  اساس  بر  که 
انقالب اسالمی نیاز به تسخیر داشت، اما از 
دانشگاه  در  مفاهیم  این  دوی  هر  که  آنجا 
حضور داشتند و دانشگاه، فضای امنی برای 
تشکیالت آن ها بود، این ضرورت ایجاد شد 

که انقالب فرهنگی رخ دهد.

وزی انقالب اسالمی تا ستاد انقالب فرهنگی از پیر
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نگاه تاریخی 
امام  انقالب  پیروزی  ابتدای  همان  از 
دانشگاه  در  تحول  ضرورت  به  خمینی)ره( 
تاکید  اسالمی  انقالب  اهداف  با  مطابق 
با  خود  رسمی  دیدار  اولین  در  داشتند، 
 57 بهمن   30 تاریخ  در  دانشگاه  استادان 
چه  را،  درسی  »کتاب های  فرمودند:  تاکید 
دبستانی و چه دبیرستانی و چه دانشگاهی، 
تغییر اساسی داده و آنچه از عکس و مطالبی 
که به نفع استعمار و استبداد است تصفیه 
کنید؛ و دروس انقالبی و اسالمی که بچه های 
ما را بیدار و جوانان ما را مستقل و آزاده بار 

آورد جایگزین آن کنیم.«
پیام 12فروردین سال 58  امام خمینی در 
به مناسبت استقرار نظام جمهوری اسالمی 
اسالمی  جمهوری  »در  فرمودند:  ایران 
دانشگاه های  بشود؛  متحول  دانشگاه ها  باید 
متبدل  مستقل  دانشگاه های  به  پیوسته، 
بشود فرهنگ استعماری، فرهنگ استقاللی 

بشود.« 
امام خمینی در مناسبت های گوناگون تحول  
اسالمی در دانشگاه ها را یادآور می شدند، در 
دیدار با دانشجویان دانشگاه شیراز در تاریخ 
مرکز  »دانشگاه  فرمودند:   58 خرداد   16
سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. 
تعیین  ملت  یک  سرنوشت  باید  دانشگاه  از 
بشود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند 
می کند. و دانشگاه غیر اسالمی، دانشگاه بد، 
یک ملت را به عقب می زند. در رژیم سابق، 
شاید از همه جنایت ها، جنایت اینکه دانشگاه 

را به طور صحیح نگذاشتند عمل بکند شاید 
از همه جنایات باالتر باشد. آنچه که در اسالم 
نیست؛  مادیات  نیست؛  اموال  است  مطرح 
همه  به  دانشگاه  از  باید  که  است  معنویات 
اقشار سرایت بکند. یعنی چه دانشگاه شما، 
و چه دانشگاه روحانیون. این دو قشر هستند 
که تربیت امت به عهده این دو قشر است. 
این دو قشر از همه قشرها عمل شان شریف تر 
و از همه قشرها مسئولیت شان بیشتر است. 
عمل شریف، برای اینکه مرکز انسان درست 
درست  مرکز  باید  دانشگاه  است.  کردن 
و  روحانی،  دانشگاه  باشد. چه  انسان  کردن 
چه دانشگاه شما. و این یک امری بوده است 
که انبیا »علیهم السالم« مامور بر همین امر 
بوده اند که انسان درست کنند. کتب آسمانی، 
همه کتب آسمانی، برای انسان ساختن آمده 
است. اگر انسان ساخته بشود، همه چیز به 
صورت معنویت درمی آید؛ یعنی مادیات هم 
به صورت معنویت در می آید. به عکس، اگر 
چنانچه قشرها شیطانی باشند و از دانشگاه 
ما و شما انسان های منحرف بیرون بیایند، 
درمی آید؛  مادیات  صورت  به  هم  معنویات 

فانی در مادیات می شود.«
امام خمینی در 23 خرداد 58 در دیداری با 
دانشجویان دانشگاه تهران می فرماید: »و ما 
اگر دانشگاه مان اداره نشود، کارمان زار است! 
دانشگاه، تمام مسائل به دست دانشگاه است. 
روحانی  و  دانشگاه  قطِب  تا  دو  این  یعنی 
این هاست.  مشت  تو  مملکت  مقدرات  همه 
دانشگاهی، دانشجو، چه دانشجوی قدیمی، 

چه دانشجوی جدید، همه مسائل توی دست 
این ها باید حل بشود. این ها قوه متفکره یک 
ملت هستند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم 
و از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان 
رفته است. یک مسئله ای است که نباید شما 
هم  من  نه  و  بکنم؛  عمل  من  که  بنشینید 
باید  دو  هر  ما  تنها.  شما  که  بنشینم  باید 
دست به دست هم بدهیم، آن قدری که من 
می توانم من انجام بدهم آن قدری که شما 
بدهید. جوان هستید،  انجام  می توانید شما 
کنید؛  صحبت  بایستید؛  مقابل شان  در 
حرف بزنید. اشخاصی که می توانند در آنجا 
کنید  پیدایشان  بروید  بزنند،  حرف  بیایند 
بردارید بروید، دعوت شان کنید به دانشگاه. 
ننشینید که من تعیین کنم. البته من آسید 
علی آقا)خامنه ای( را صالح می دانم برای این 
کار. لکن ننشینید که من دعوت کنم. الزم 
نیست که یکی باشد. هر چند روز یک دفعه 
یک نفر، اجتماع کنید در همان دانشگاه، و 
یک نفر از همین آقایانی که صحبت می توانند 
بکنند، حرف می توانند بزنند، بیاورید دانشگاه 
صحبت  به  حاضر  برایشان.  بکنند  صحبت 
اخالل  فقط  اینها؛  نیستند  قدرها  این  هم 

می خواهند بکنند.
مایوس  که  امیدوارم  من  صورت،  هر  در 
قدرت  با  و  بروید  جلو  قدرت  با  و  نباشید 
دانشگاه را خودتان اصالح کنید. هر معلمی 
که می بینید انحراف دارد بروید با او صحبت 
بگویید  بکنید.  صحبت  نکنید؛  دعوا  کنید. 
شماها این کاره هستید و این کاره نمی تواند 
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در دانشگاه بیاید و رئیس دانشگاه یا استاد 
دانشگاه بشود؛ نمی شود. و البته اگر مسائلی 
باشد که من هم از دستم برآید که خدمت 
اگر  و  می کنم.  و  خدمتگزارم  من  بکنم، 
جایی  به  باید  گفتید  که  اینهایی  چنانچه 
بدهید  ورقه ای  روی  بنویسید  بشود،  رجوع 
تا درست  کنم  آنها صحبت  با  تا من  اینجا 

بشود.«
در اینجا یکی از حاضران از طرح آماده شده 
آورد،  میان  به  سخن  روستاها  جهاد  برای 
است،  تایید  مورد  این  »بله،  فرمودند:  امام 
لکن به طور مقید. من گفتم به آقایانی که 
آمدند پیش من راجع به این معنا در دهات 
هر  و  آمده  دولت  از طرف  اینکه  اسم  به  و 
معتمدین،  نظر  به  باید  نباشد.  بکند،  کاری 
را،  اشخاص  آن  می شناسند  که  اشخاصی 
انتخاب بشوند، که گروه هایی که می روند در 
منحرف  گروه  که یک وقت  اگر  این ها  و  ده 
باشند، دهات را منحرف می کنند. این باید 

از  متعهدند؛  که  اشخاصی  از  بشود  انتخاب 
اشخاصی که صحیحند. و البته یک خدمتی 
است به جامعه. این ]طرح [ خوبی است برای 

مملکت ما.«
پیامی،  در    58 تیر   16 تاریخ  در  امام 
تحول  گرو  در  را  اسالمی  جمهوری  تداوم 
و  دانسته  دانشگاه  استقالل  و  دانشگاه  در 
می فرمایند: »اگر دانشگاه ها درست نشود و 
مدرسه های ما هم درست نشود، امید اینکه 
یک جمهوری اسالمی ما پیدا بکنیم نداریم.«

شهریور58   31 تاریخ  در  خمینی  امام 
برلزوم  دانشگاه ها  بازگشایی  مناسبت  به 
فرمودند:  دانشگاه ها  استقالل  و  علم آموزی 
اصالحات  مقدمه  که  مهم،  مسائل  »از 
است، پاک سازی همه مراکز، خصوصا مراکز 
فرهنگی و علمی است. و باید با شوراهایی 
مرکب از اشخاص دانشمند، متعهد، و مومن 
و  استادان  و  روسا  پشتیبانی  و  انقالب،  به 
دانشجویان و معلمان، مراکز علمی و تربیتی 

از عناصر فاسده و خدمتگزاران و سرسپردگان 
به رژیم سابق تصفیه شود؛ زیرا تا این عناصر 
که به طور خودکار در خدمت اجانب هستند 
در سطح وسیع کشور، خصوص مراکز علمی 
و تربیتی، تصفیه نشوند، نخواهیم توانست از 
استقالل فکری و درونی نجات پیدا کنیم؛ و 
در نتیجه نخواهیم توانست در هیچ یک از 

ابعاد مستقل باشیم.«
و  گروهک  مرکز  دانشگاه ها  زمان ها  این  در 
مبارزین مسلح گشته بود و عمال دانشگاه از 
حالت علمی و فرهنگی خود به سنگری برای 
مبارزه گروهک ها و یارگیری آنها تبدیل شده 

بود. 
امام خمینی در نوروز سال 59 در پیامی به 
سیزده گانه ای  توصیه های  نو  سال  مناسبت 
را خطاب به ملت ایران فرمودند که در بند 
11 آن به دانشجویان و استادان آنها را مورد 
سفارش قرار دادند: »باید انقالبی اساسی در 
تمام دانشگاه های سراسر ایران بوجود آید تا 
یا غربند  با شرق و  ارتباط  اساتیدی که در 
سالمی  محیط  دانشگاه  و  گردند  تصفیه 
شود برای تدریس علوم عالی اسالمی. باید 
از بدآموزی های رژیم سابق در دانشگاه های 
سراسر ایران شدیدا جلوگیری کرد، زیرا تمام 
بدبختی جامعه ایران در طول سلطنت این 
پدر و پسر از این بدآموزی ها به وجود آمده 
دانشگاه ها  در  اصولی  ترتیبی  ما  اگر  است. 
داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی ای 
نداشتیم که در بحرانی ترین اوضاع ایران در 
نزاع و چند دستگی با خودشان باشند و از 
مردم  بر  که  آنچه  از  و  باشند  بریده  مردم 
در  گویی  که  گذرند  آسان  چنان  می گذرد 
به  ما  تمام عقب ماندگی های  نیستند.  ایران 
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خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران 
و  بود،  ایران  اسالمی  جامعه  از  دانشگاهی 
متاسفانه هم اکنون هم هست. اکثر ضربات 
است  خورده  اجتماع  این  به  که  مهلکی 
دانشگاه  روشنفکران  همین  اکثر  دست  از 
رفته ای، که همیشه خود را بزرگ می دیدند و 
می بینند و تنها حرف هایی می زدند و می زنند 
دیگرش  روشنفکر  اصطالح  به  دوست  که 
نفهمند.  نفهمند،  هیچ  مردم  اگر  و  بفهمد، 
زیرا دیگر چیزی که مطرح نیست مردمند، و 
تمام چیزی که مطرح است خود اوست، برای 
شاه،  زمان  دانشگاهی  بدآموزی های  اینکه 
روشنفکر دانشگاهی را طوری بار می آورد که  
اصوال ارزشی برای خلق مستضعف قائل نبود 
و متاسفانه هم اکنون هم نیست. روشنفکران 
را  تشتت  و  تفرقه  بیایید  مسئول،  و  متعهد 
برای  و  کنید  فکر  مردم  به  و  گذارید  کنار 
نجات این قهرمانان شهید داده، خود را از شر 
»ایسم« و »ایست« شرق و غرب نجات دهید. 
روی پای خود بایستید و از تکیه به اجانب 
دانشجویان  و  دینی  علوم  طالب  بپرهیزید. 
اسالمی  مبانی  روی  دقیقا  باید  دانشگاه ها 
مطالعه کنند و شعارهای گروه های منحرف را 
کنار گذارند و اسالم عزیز راستین را جایگزین 
تمام کج اندیشی ها نمایند. این دو دسته باید 
که  غنی  است  مکتبی  خود  اسالم  بدانند 
از  بعضی  کردن  به ضمیمه  احتیاجی  هرگز 
مکاتب به آن نیست. و همه باید بدانید که 
التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسالم و 
مسلمین است که نتیجه و ثمره تلخ این نوع 
با  آینده روشن می گردد.  تفکر در سال های 
کمال تاسف گاهی دیده می شود که به علت 
اسالمی،  مسائل  دقیق  و  عدم درک صحیح 
بعضی از این مسائل را با مسائل مارکسیستی 
آورده اند  بوجود  معجونی  و  کرده اند  مخلوط 
اسالم  مترقی  قوانین  با  وجه  هیچ  به  که 
اشتباه  راه  عزیز!  دانشجویان  نیست.  سازگار 
روشنفکران دانشگاهی غیر متعهد را نروید و 

از مردم خود را جدا نسازید.«
که  مساله ای  فوق،  اولیه  بررسی های  از  بعد 
انقالب  این  انجام  چگونگی  می شد،  مطرح 
در مناسب ترین شکل بود. پس از بررسی ها 
و تحلیل های اولیه، سه شیوه ی کلی مطرح 

شد:
و در  بماند  پابرجا  آموزشی کنونی  نظام  1ـ 
آماده شد،  و هرگاه  تدوین  آن طرحی  کنار 

دانشگاه ها براساس آن شروع به کار نمایند. 
)تغییر تدریجی نظام و بدون توقف آن(

مؤسسات  موجود،  دانشگاه های  کنار  در  2ـ 
آموزشی انقالبی و اسالمی نظیر دانشکده ی 
انقالب اسالمی در دانشگاه ملی ایجاد گردد 
و براساس ضابطه های جدید استاد و دانشجو 

بپذیرد. )حرکت موازی(
دانشگاهی  آموزشی  کارهای  کلیه ی  3ـ 
متوقف اعالم شده و تازمانی که طرح نظام 
کار  به  شروع  دانشگاه  نگردد،  آماده  جدید 
ننماید. )توقف آموزشی و تعطیلی دانشگاه ها(

روش سوم انتخاب شد و موضوع با دانشجویان 
مستقر در النه ی جاسوسی امریکا هم مطرح 
اجرای  برنامه ی  و  موضوع  شد  مقرر  و  شد 
توقف فعالیت دانشگاه ها در سطح نمایندگان 
تام االختیار انجمن های اسالمی دانشگاه های 
تهران مطرح و تصمیم گیری شود. سرانجام 
طرحی تنظیم و تقسیم کار صورت گرفت که 

این طرح در موعد مناسب پیاده شود.
این کار به عهده دانشجویان انجمن اسالمی 
تا تحریم شرکت در کالس ها  و  قرار گرفت 
گرفتند  عهده  بر  را  امتحانات  تحریم  و 
دانشجویان نفوذی و وابسته سایر گروهک  ها 
بر  تا  نمودند  دانشگاه ها  در  تشنج  به  شروع 
تنش و مبارزه مسلحانه بر دانشگاه ها بیفزایند.
وابسته  گروه های  تحرکات  موجب   به 
در  را  مسلحانه ای  فعالیت هایی  دانشجویان 
 19 تاریخ  در  که  کردند  شروع  دانشگاه ها 
فروردین 59 از طرف وازرت کشور و شهربانی 
فعالیت های گروه های سیاسی در دانشگاه ها 

ممنوع شد. 
در همین روزها هر روز خبری از دانشگاه ها به 

گوش می رسید گویی دیگر قرار نبود دانشگاه 
محل تحصیل دانشجویان و حضور استادان 
روز  هر  برای  خلق  مجاهدین  گروه  گردد 
تشنج در دانشگاه برنامه ای داشتند که اجازه 

برگشت آرامش را به دانشگاه ندهند. 
سخنرانی  حین   59 فروردین   26 تاریخ  در 
آقای هاشمی رفسنجانی در تاالر دانشگاه علوم 
پزشکی عده ای دانشجویان هوادار مجاهدین 
خلق شروع به بر هم زدن سخنرانی ایشان 
نمودند و هاشمی رفسنجانی سخنرانی خود 
این جلسه در  بازتاب  را نیمه کاره رها کرد 
دانشگاه علوم پزشکی  تبریز سبب تظاهراتی 
در شهر شد و همه گروه های خواستار اخراج 

گروهک ها از دانشگاه ها شدند.
 59 فروردین   27 روز  همان  فردای  در 
معلم  تربیت  دانشگاه  در  درگیری هایی 
و  دانشجویان  اسالمی  انجمن  اعضای  بین 
گروهک های مختلف اتفاق افتاد  و زمینه ساز 
دیگر  دانشگاه های  در  درگیری هایی  شروع 

شد.
حرکت  )ره(  خمینی  امام  فروردین   29 در 
دانشجویان مسلمان را تایید کرد. در این روز 
مهلتی  امام،  با  دیدار  پی  در  انقالب  شورای 
برای  سیاسی  احزاب  و  گروه ها  به  روزه  سه 
سراسر  دانشگاه های  در  خود  دفاتر  تعطیلی 
سه  همچنین  انقالب  شورای  داد.  کشور 
در  کرد.  تعطیل  را  دانشگاه ها  تمامی  روز 
درگیری های  انقالب،  اطالعیه  ی شورای  پی 
گسترده ای میان انجمن های اسالمی و دیگر 
گروهک  ها در مراکز آموزش عالی در تهران و 

شهرستان ها رخ  داد.
در تاریخ 30 فروردین 59 دانشگاه های تهران، 

رویداد
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الزهرا، علم و صنعت و چند دانشگاه دیگر در 
تصرف انجمن اسالمی دانشجویان در آمد.

در تاریخ سی ام فروردین 59 شورای انقالب 
به خدمت امام خمینی رسیدند بیانیه ای را 

صادر کردند در این بیانیه آمده است:
گوناگون،  گروه های  عملیاتی  ستادهای  1ـ 
در  که  آن  نظایر  و  فعالیت  دفترهای 
دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش 
از  روز   3 ظرف  در  شده اند،  مستقر  عالی 
روز  پایان  تا   1359/1/30 شنبه  صبح 
برچیده شود. چنانچه  دوشنبه 1359/2/1 
تا پایان این مهلت تاسیسات مذکور برچیده 
نشود شورای انقالب مصمم است که همه 
اعضای شورا  و  رئیس جمهور  یعنی  با هم 
در  مردم  با  همراه  و  فراخواند  را  مردم  و 
کانون های  این  و  شوند  حاضر  دانشگاه ها 

اختالف را برچینند.
ترتیبی  باید  عالی  مدارس  و  دانشگاه ها  2ـ 
دهند که امتحانات تا چهاردهم خرداد پایان 
یابد و از 15 خرداد دانشگاه ها تعطیل خواهد 
و  برنامه  تهیه ی  برای  کافی  فرصت  تا  شد 
انقالبی  معیارهای  پایه ی  بر  آموزش  نظام 
براساس  دانشجویی  پذیرش  و  باشد  داشته 

موازین جدید انجام خواهد گرفت.
متوقف  اکنون  هم  از  استخدام  هرگونه  3ـ 

شود.
روز یکشنبه 31 فروردین از عصر تا نزدیک 
سحر درگیری های پراکنده بین دانشجویان 
پس  داشت.  ادامه  ضدانقالب  و  مسلمان 
پیشگام  دانشجویان  آرامش  ساعت  دو  از 
منافقین  سازمان  میلیشیای  سوی  از  که 
به  سنگ  و  چماق  با  می  شدند،  همراهی 
طرف  از  که  مسلمان  دانشجویان  با  مقابله 
سپاه پاسداران حمایت می شدند، پرداختند. 
درگیری ها در اطراف و درون دانشگاه تهران 
گسترده شد و سیصد نفر زخمی و دو نفر 
کشته شدند. زخمی ها در میان سنگ باران 
به بیمارستان شریعتی و امام خمینی منتقل 

شدند.
با مصوبه شورای عالی انقالب درگیری هایی 
بین دانشجویان در دانشگاه های چون تربیت 
معلم، علم و صنعت، پلی تکنیک، شریف و 
دفاتر  دانشگاه ها  برخی  در  افتاد  اتفاق  ملی 
اسالمی  انجمن  دانشجویان  اختیار  در 
افتاد و در برخی دانشگاه هایی چون تهران 
گروهک هایی چون پیکار و مجاهدین خلق 

مقاومت از خود نشان می دادند تا بتوانند از 
تخلیه و خروج خود از دانشگاه ها جلوگیری 
نمایند درگیری که بین دانشجویان انجمن 
اسالمی و گروه های چپ اتفاق افتاده بود یک 

نفر کشته و 16 نفر مجروح شدند.
دانشکده های   59 سال  اردیبهشت  اول  با 
علوم اداری و بازرگانی و دانشگاه ملی بدون 
در  اما  کردند،  ترک  را  دفاترشان  مقاومت 
دانشگاه تهران سنگین ترین درگیری بعد از 
انقالب رخ داد. سازمان دانشجویان پیشگام 
وابسته به چریک های فدایی خلق اعالم کرد 
که حاضر نیست ستادش را در خیابان 16 

آذر جمع کند.
دعوت  با   59 اردیبهشت  اول  تاریخ  در 
دانشجویان انجمن اسالمی در مقابل حسینه 
ارشاد از مردم و دانشجویان به طرف اقامت گاه 

امام خمینی در دربند حرکت کردند.
امام خمینی در ساعت 17:30 برای دانشجویان 
سخنرانی نمودند و تاکید کردند: »ما می گوییم 
که دانشگاه های ما یک دانشگاه هایی که برای 
ملت ما مفید باشد، نیست. ما بیشتر از پنجاه 
بودجه های  با  داریم،  دانشگاه  که  است  سال 
همین  دسترنج  از  که  کمرشکن  هنگفت 
سال  پنجاه  این  در  و  می شود،  حاصل  ملت 
نتوانستیم در علومی که در دانشگاه ها کسب 
می شود خودکفا باشیم. ما بعد از پنجاه سال 
کنیم،  معالجه  را  مریضی  یک  بخواهیم  اگر 
بسیاری شان  یا  بعضی هایشان  ما  اطبای 
پنجاه  انگلستان؛  به  برود  باید  این  می گویند 
بتواند  که  طبیبی  و  داشتیم  دانشگاه  سال 
بکند،  ملت  احتیاج  از  بکند،  ملت  از  کفایت 
دانشگاه  ما  نداریم.  خودشان  اقرار  حسب  به 
داشتیم و داریم و برای تمام شئونی که یک 
ملت زنده الزم دارد احتیاج به غرب داریم. ما 
که می گوییم دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند 
و تغییرات بنیادی داشته باشد و اسالمی باشد، 

نه این است که فقط علوم اسالمی را در آنجا 
تدریس کنند. نه اینکه علوم دو قسمند. هر 
علمی دو قسم است: یکی اسالمی و یکی غیر 
اسالمی. ما می گوییم که در این پنجاه سال 
فرآورده های  داریم،  دانشگاه  ما  که  بیشتر  یا 
دانشگاه را برای ما عرضه دارید. ما می گوییم 
که دانشگاه های ما مانع از ترقی فرزندان این 

آب و خاک است....
ما نمی خواهیم بگوییم که علوم دو قسم است 
که بعضی مناقشه می کنند. عمدا یا از روی 
جهالت. ما می خواهیم بگوییم دانشگاه های 
تربیت  ما  دانشگاه  ندارد.  اسالمی  اخالق  ما 
تربیت  ما  دانشگاه های  اگر  ندارد.  اسالمی 
اسالمی و اخالق اسالمی داشت، میدان زد و 
خورد عقایدی که مضر به حال این مملکت 
این  در  اسالمی  اخالق  اگر  نمی شد.  است 
دانشگاه ها بود این زد و خوردهایی که برای 
ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمی کرد. 
اینها برای این است که اسالم را نمی دانند و 

تربیت اسالمی ندارند...
باید  و  کند  بنیانی  تغییر  باید  دانشگاه ها 
از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت 
کنند به تربیت های اسالمی. اگر تحصیل 
علم می کنند، در کنار آن تربیت اسالمی 
به  کنند  تربیت  را  این ها  آنکه  نه  باشد، 
دانشگاهی  از  ما  غربی...  تربیت های 
طور  آن  را  ما  جوان های  که  می ترسیم 
بکنند.  غرب  خدمت  که  کنند  تربیت 
طور  آن  که  می ترسیم  دانشگاهی  از  ما 
که خدمت  کنند  تربیت  را  ما  جوان های 
که  می خواهیم  ما  کنند.  کمونیسم  به 
دانشگاه ما مثل اشخاصی که بعضی از این 
اشخاصی که اشکال به این مساله کردند، 
نباشند. اینها نمی فهمند معنای استقالل 

و معنای اسالمیت دانشگاه را.«
تاریخ  در  درگیری  ساعت  دوازده  از  پس 

رویداد
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دانشجویان  گروهک  اردیبهشت،  اول 
پیشگام اعالم کرد که ستادش را به شورای 
دانشگاه می سپارد اما درگیری ها تا ساعت 
ادامه  اردیبهشت   2 سه  شنبه  صبح   7
یافت. در این ماجرا 700 نفر زخمی و 5 
نفر کشته شدند. رادیو، مردم را به دانشگاه 
هزار  ده ها   9 ساعت  از  و  فراخواند  تهران 
آماده  میلیونی  بیست  »ارتش  شعار  نفر 
جهاد است، فدایی فدایی این آخرین پیام 
است«، »راه ما راه علی است، برو گم شو 
کمونیست«، »فرهنگ آمریکایی نابود باید 
باید گردد«  ایجاد  دانشگاه اسالمی  گردد، 
سر دادند. بنی  صدر هم ساعاتی بعد وارد 
دانشگاه شد و گفت که امروز روز بزرگی در 
تاریخ ماست که حاکمیت مردم از طریق 

شورای انقالب به کرسی می نشیند.
پس از اعالم نظر و تبلیغات گسترده بر علیه 
اشغال دانشگاه ها توسط انجمن های اسالمی  
دفاتر  و  ستادها  از  دانشگاه ها  تخلیه ی  و 
گروهک ها، امام در 23 خرداد سال 59 امام 
خمینی پس ازاتفاقات دانشگاه ها در ماه های 

اخیر پیامی صادر نمودند.  
دانشگاه  در  تصفیه  جریانات  از  صریحا   
در  تاریخی،  حرکت  آخرین  حمایت  نمود. 
امور مربوط به دانشگاه ها با فرمان مهم امام 
خمینی )ره( مبنی بر تشکیل »ستاد انقالب 

فرهنگی« محقق شد.
در این فرمان نخستین اعضای شورای انقالب 

فرهنگی تعیین شدند، این افراد عبارت بودند 
از: حجت  االسالم ربانی املشی، محمد جواد 
باهنر، جالل  الدین فارسی، شمس آل  احمد، 
علی  و  سروش  عبدالکریم  حبیبی،  حسن 

شریعتمداری. 
پیام امام خمینی بدین شرح است: »بسم 
است ضرورت  مدتی  الرحیم/  الرحمن  اهلل 
انقالب فرهنگی که امری اسالمی است و 
خواست ملت مسلمان می باشد، اعالم شده 
انجام  اساسی  اقدام مؤثر  تا کنون  و  است 
خصوص  و  اسالمی  ملت  و  است  نشده 
آن  نگران  متعهد،  ایمان  با  دانشجویان 
هستند و نیز نگران اخالل توطئه گران که 
هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می شود و 
ملت مسلمان و پایبند به اسالم خوف آن 
دارند که خدای نخواسته فرصت از دست 
برود و کار مثبتی انجام نگیرد، و فرهنگ 
همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم 
مرکز  این  فرهنگ،  بی  کارفرمایان  فاسد 
استعمارگران  خدمت  در  را  اساسی  مهم 
دستاوردهای  از  که  بودند،  داده  قرار 
که  می شود  ظاهر  خوبی  به  ها  دانشگاه 
جز معدودی متعهد و مومن که علی رغم 
کشور  خدمت  در  دانشگاه ها  خواست 
زیان  و  ضرر  جز  دیگران  بودند،  اسالم  و 
چیزی برای کشور ما بار نیاوردند؛ و ادامه 
بعض  خواست  مع االسف  که  فاجعه  این 
گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای 

جمهوری  و  اسالمی  انقالب  به  مهلک 
اسالمی وارد خواهد کرد، و تسامح در این 
امر حیاتی، خیانت عظیم بر اسالم و کشور 
حضرات  به  اساس  این  بر  است.  اسالمی 
مهدی  باهنر،  جواد  محمد  محترم  آقایان 
عبدالکریم  حبیبی،  حسن  املشی،  ربانی 
الدین  جالل  احمد،  آل  شمس  سروش، 
فارسی و علی شریعتمداری مسئولیت داده 
می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد 
صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان 
متعهد  دانشجویان  و  متعهد  کارکنان  و 
تحصیل کرده،  قشرهای  دیگر  و  ایمان  با 
اسالمی  جمهوری  به  مؤمن  و  متعهد 
و  تا شورایی تشکیل دهند  نمایند  دعوت 
برای برنامه ریزِی رشته های مختلف و خط 
مشی  فرهنگی آینده دانشگاه ها، بر اساس 
آماده سازی  و  انتخاب  و  اسالمی  فرهنگ 
اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور 
اقدام  اسالمی  آموزشی  انقالب  به  مربوط 
نمایند بدیهی است بر اساس مطالب فوق 
دبیرستان ها و دیگر مراکز آموزشی که در 
انحرافی  با آموزش و پرورشی  رژیم سابق 
و استعماری اداره می شد، تحت رسیدگی 
دقیق قرار گیرد تا فرزندان عزیزم از آسیب 
و انحراف مصون گردند. از خداوند متعال 
مهم مسئلت  امر  این  در  را  آقایان  توفیق 
کشورهای  و  اسالم  عظمت  و  می نمایم 

اسالمی را خواهانم.«
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دومین سالگرد شهادت مبتکر روز تاریخ ساز 
برپایی نماز پرشکوه عید فطر قیطریه، استاد 
مبارز و روحانی مجاهد حجت االسالم مفتح 
فرا رسید. شخصیت واالیی که در سنگر حوزه 
و دانشگاه به مبارزه پرداخت. و روز شهادت وی  
نیز به حق به روز »وحدت روحانی و دانشجو« 
نام گذاری شد، تا این دو قشر با دستی گروه 
کرده و تمرکز نیروهای خود و همبستگی زیر 
پرچم  توحید، در جهت گسترش و همسانی 
ابعاد مبارزه  در سطح تمامی اقشار گام بردارند 

و اهداف عالیه  و الهیه خود را متحقق سازند.

شكل گیری وحدت دانشجو- روحانی
وحدت قشر دانشجو و روحانی هماره از آنجا 
نشات می گیرد که امام خود گویای تشکیل 
این  جبهه در قبل از انقالب و بعد از پیروزی 
خط  نتیجه  در  است.  بوده  اسالمی  انقالب  
امام باید پایگاهی  را بجوید که امام بر حفظ 
اگر  که  است  معتقد  و  می ورزد  اصرار  آن 
از شما گرفتند  را  اتفاق کلمه«  این »پایگاه 
بدانید که شکست می خورید. اما پایگاه اتفاق 
کلمه وقتی شکل می گیرد که  پایگاه وحدت 
»عقیده« و پایگاه وحدت »عمل« وجود داشته 
باشد تا اصل بنیادی اسالم که همانا »تحقق 
انما اعظکم بواحده« است بوجود آید و سبب 

پیشرفت اهداف انقالب اسالمی شود.
در آستانه دومین سالگرد شهادت این  دانشمند 
نظام   تغییر  تالش  شاهد  ما  اسالم،  مبارز 
آموزشی و فرهنگی حاکم در دانشگاه ها هستیم 
و در این ارتباط روز وحدت دانشجو روحانی  
همانا  که  می شود  اصلی  مسئله  این  یادآور 
نظارت  و کنترل مجتهدین و فقها و روحانیون 
خصوصا  و  دانشگاهی  مسائل  در  صاحب نظر 
اثرات  تا  بیشتر شود  انسانی  علوم   در مسائل 
فرهنگ وابسته محو و در عین حال راه نفوذ 
فرهنگ انحرافی و التقاطی در آینده دانشگاه ها 
بسته شود. روحانیت  می تواند در مسائل و مبانی 
که بیشتر بر روی آن  کار شده و اینکه چگونه 

حرکت دانشگاه می تواند در خط والیت فقیه 
باشد صاحب نظر بوده و نظرات خویش را به 
اجرا درآورد. در نتیجه در وحله اول باید وحدت 
انقالب  واقعی  هدف   تحقق  در  قشر  دو  این 
فرهنگی باشد تا این وحدت عالوه  بر وحدت 
عمل در مبارزه با هر نوع پایگاه  انحراف از نظام 
توحیدی، در سنگر دانشگاه و »علم« به معنای 
اسالمی آن تحقق عینی وحدت را ثابت کند 
تا بدین وسیله در جهت هدف حقیقی  علم، 
عالم دانشگاهی و به طور کلی هر عالمی به  
پایه ای برسد که بر قلوبشان خشیت و نور الهی  
تابیده شود و به آنجا برسند که قرآن می فرماید 
تا وارثین پیامبر شده و در جامعه منبع اثر و 
هدایت باشند. در وحله دیگر تحقق منبع اثر 
و هدایت باشند. در وحله دیگر تحقق انقالب  
فرهنگی در دانشگاه ها و همچنین به نسبتی 

در حوزه یکی از تجلیات وحدت قشر روحانی و 
دانشجو خواهد بود.

روحانیون   با  ارتباط  زمانی که  از  منافقین   *
و بررسی مسایل ایدئولوژیکی را قطع  کردند 

انحراف شان بیش از پیش شد.
انقالب  در  نیز  وحدت  این  دیگر  تجلیات 
شیوه های  از  استفاده  دانشگاه ها  فرهنگی  
مثبت نظام  طلبگی است که می تواند تجلی 

این وحدت عقیده  و عمل باشد.
با توجه به آثار مثبت وحدت روحانی  و دانشجو 
داخلی   وسوسه گران  و  دشمنان  که  است 
و خارجی جدایی این دو قشر را در عمل و 
به  تنهایی  به  دانشجو  زیرا  خواهانند  عقیده  
انحراف  کشیده می شود که مستمرا شاهد آن 
بودیم. در حال  حاضر نیز گروهک هایی چون 
منافقین خلق از آن  زمانی که بررسی مسائل 

 به مناسبت دومین سالگرد شهادت استاد مبارز و روحانی مجاهد 
دکتر مفتح  و روز وحدت روحانی و دانشجو 

وز تاریخ ساز عید فطر مفتح، فاتح ر

رویداد
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ایدئولوژیکی و ارتباط با روحانیون را قطع کردند انحراف شان بیش از 
پیش  شد و بی دلیل نیست که گروه فرقان تاکتیک  ترور کسانیکه خط 

راستین انقالب اسالمی را تقویت و انحرافات را افشا می کردند.
آنها بعد از شهید کردن استاد عزیز و پاره تن  )به تصویر صفحه مراجعه 
شود( امام آیت اهلّل مطهری که یکی از بهترین  ایدئولوژی های انقالب بود، 
دکتر مفتح را نیز به علت  داشتن چنین حربه ای و دارا بودن پایگاه توده ای  
و دانشگاهی به شهادت می رسانند تا نفوذ وی را در قشر دانشگاهی و 

پیشرفت انقالب اسالمی  از بین ببرد.

شهید مفتح در حوزه دانشگاه
شهید مفتح در طول تحصیالت و مبارزات  خود عالوه بر رسیدن به 
اجتهاد که عالی ترین درجه  علمی در حوزه است در دانشگاه نیز موفق 
به اخذ درجه دکتری شد و در سال 48 همگام با استاد مطهری در 
دانشکده الهیات به تدریس مشغول  شد و همیشه می گفت که با توجه به 
خفقان در محیط دانشگاه باید کوشش کنیم دانشگاه این سنگر حساس 
علیه  تبلیغات وسیعی که  تا علی رغم   کنیم  اشغال  را  رژیم  با  مبارزه 
اسالم و روحانیت  می شود و شکافی که کوشش می شود بین دانشجو و 
روحانی ایجاد کند کم کنیم. شهید مفتح خود نیز به این وحدت اصرار 
داشت. وی از طریق  دانشگاه دانشجویان را به مسائل مذهبی عالقمند 
می کرد در مسجد جاوید و بعد از بسته شدن، در مسجد قبا که آن را به 
کانون تشنگان معرفت تبدیل  کرده بود دانشجویان را به طرف مسجد 
می کشاند. وی جلسات علمی اسالم شناسی را در حوزه  علمیه قم تشکیل 
می داد که سبب چاپ 10 جلد کتاب شد و چون ساواک به نقش بسیار 
موثر این  جلسات در شناساندن اسالم راستین در سطح  وسیعی پی برده 
بود، اقدام به تعطیل کردن آن  کرد. فعالیت های خستگی ناپذیر شهید 
مفتح باعث  اخراج وی در سال 47 از آموزش و پرورش  و تبعید به جنوب 
و ممنوع الورود به قم شد و در نتیجه او در تهران اقامت کرد، وی جهت 
تبلیغات  اسالمی به شهرهای زیادی مسافرت می کرد و از همان سال های 
40 به این فعالیت ها ادامه می داد و با تدریس، نویسندگی و خطابه مردم 
را با جنایات  رژیم آشنا می ساخت. شهید مفتح با شنیدن  خبر شهادت 
دکتر شریعتی در تشییع جنازه او در سوریه همراه امام موسی صدر 
شرکت کرد و در جریان جنگ های لبنان که رژیم اشغالگر قدس ایجاد 

می کرد برای شیعیان جنگ زده لبنان  اعانه جمع آوری می کرد.
ایشان بدین ترتیب به دوران شکوفایی انقالب  اسالمی رسید و به مبارزه 

خود ادامه داد و در عید فطر سال 56، به تشکیل راهپیمایی و بر پایی 
نماز عید فطر در قیطریه تهران همت گماشت که برای  پایه های حکومت 
شاه ضربه بود. به همین دلیل  وی را در فردای روز 17 شهریور دستگیر 
و زندانی کردند. شهید جزو موسسین روحانیت  مبارز و عضو شورای 
مرکزی آن بود و در مقام این  جامعه از اعالم سه روز روزه ی دانشجویان  
خط امام در تحریم اقتصادی حمایت کرد و خود راسا برای تائید عمل 
انقالبی دانشجویان  خط امام به النه جاسوسی رفت. وی همچنین یکی  
از اعضای اصلی تشکیل دهنده کمیته استقبال  امام بود و سپس ریاست 
کمیته انقالب اسالمی  و نیز سرپرستی دانشکده الهیات  را به عهده گرفت  
تا راه ایجاد یک دانشگاه صد درصد اسالمی را باز کند. اما گروه منحرف 
فرقان به وی مهلت نداده  و وی را در همین سنگر دانشگاه به همراه  دو 
پاسدار عزیزش به شهادت می رساند. و بقول امام  »امید بود از دانش 
استاد محترم و از زبان و قلم  او بهره ها برای اسالم و پیشرفت نهضت 

داشته  باشیم.«
منبع: هفته نامه جهاد- شماره ۲۳- 1۵ آذر 1۳6۰
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ده ویژه
طریق القدسپرون عملیات 



برادران جهادگر ما در عملیات طریق القدس، در 
عرض 15 روز در کنار گوش دشمن، در داخل 
رمل ها یک جاده 15 کیلومتری زدند،  به طوری 
که دشمن متوجه نشد و رزمندگان ما توانستند 

شبانه از پشت، دشمن را غافلگیر کنند..
ما  انقالب  عظمت  به  پی  بخواهد  کسی  اگر 
ببرد، مستلزم آن آگاهی داشتن از مبانی مکتب 
تاکتیک هایی که  نوین اسالم است. هم اکنون 
می برند،  کار  به  نبرد  در صحنه  ما  رزمندگان 
تاکتیک هایی است که تنها افراد معتقد به مکتب 
اسالم می توانند آن را درک کنند، غیر مسلمانان 
اگر این تاکتیک ها را بدانند و مطالعه نیز بکنند، 
از  چیزی  ندارند،  ما  مبانی  به  اعتقادی  چون 
آن نمی فهمند و نمی توانند از آن بهره برداری 
همین  و  نیست  اجرا  قابل  برایشان  و  کنند 
تاکتیک هایی که ما اکنون در صحنه های نبرد به 
کار می گیریم؛ دشمن با تمام قدرت و امکاناتی 
که دارد نتوانسته است در برابر آن اقدامی کند. 
در  که  آن ها  خصوصا  و  اسالمی  محققین  بر 
نهادها مشغول فعالیت هستند، فرض است که 
نقش نهادها را بررسی و ثبت کنند تا دیگران 
به غیر آنها که در صحنه های نبرد هستند، پی 
ببرند.  آنها،  خصوصا سازندگی  به نقش مهم 
اکنون تنها کسانی که در میدان های رزم هستند 
می توانندارزشیابی کنند و بدانند جدا شدن از 

آنها برای ما چه ضربه مهلکی است.
ما همیشه در جلسات خودمان به نقش مهم 
منزلت  و  قدر  می کنیم  سعی  و  اشاره  آنان 
گوشزد  آنها  به  و  بدانیم  را  انقالبی  نهاد  این 

کنیم که جدا شدن آنها از ما حتی برای یک 
لحظه هم ممکن نیست. جهاد در آن زمان و 
موقعیت حساس کردستان، برای ما دور تا دور 
این منطقه، سنگر و پایگاه درست می کند.این 
پایگاه ها به عنوان سندی معتبر تا قرن ها خواهند 
ماند. من این مسئله را مکررا خواهم گفت که ما 
بعد از خداوند در صحنه های نبرد، تنها به نیرو و 

ایثار جهادگران متکی هستیم.
طریق القدس،  حمله  در  ما  جهادگر  برادران 
در  دشمن،  گوش  کنار  در  روز  عرض 15  در 
زدند،   کیلومتری  داخل رمل ها یک جاده 15 
به طوری که دشمن متوجه نشد و رزمندگان 
ما توانستند شبانه از پشت، دشمن را غافلگیر 
کنند و تا صبح عملیات، با وجود نیاز مبرمی 
که به مهمات داشتیم، چون ما تنها پنج گلوله 
اینان  کنیم،  دشمن  صرف  می توانستیم  توپ 
تاسیسات ما را فراهم کردند. این مسائل ممکن 
است از دیدگاه ما که معتقد به امدادهای الهی 
و بعدهای معنوی قوی هستیم، درکش آسان تر 
باشد. جهاد در تاسیسات سازی در دنیا رکوردی 
تمام  با  آمریکایي ها  است.  کرده  ایجاد  عظیم 
امکاناتی که دارند؛ برای ایجاد یک سایت رادار، 
عمال  ما  ولی  وقت صرف می کنند،  ماه  شش 
دیدیم که جهادگران، این کار را در زیر آتش 
انجام  هفته  یک  عرض  در  دشمن  گلوله های 

دادند و در تمام عملیات، خاکریزها وسنگرهایی 
در  را  پیروزي هایمان  بیشتر  که  کردند  ایجاد 
عملیات، مدیون این جهادگران هستیم. مسئله 
مهم تر و بارزی که در جهادگران و رزمندگان ما 
هست، روحیه شهادت طلبی آنهاست که باید 
قدر آنها را بدانیم، زیرا همین برکت خون شهید 
است که ما را در انجام مبارزه تقویت و در ادای 

مسئولیت مان تشویق و ترغیب می کند.
یک خاطره که همیشه گفتم و تکرار کرده ام و 
برای شنونده هم ممکن است شنیدنش مشکل 
باشد ولی برای خود من تکرارش نه کراهتی و 
نه خستگی دارد نه اصال کار دارم که چه کسی 
شنیده و چه کسی نشنیده. چون آن  قدر برای 
من جنبه حیاتی دارد چون فقط مسئله جهاد 
نیست جهاد برای جنگ آمده بوده و هر عاملی 
بوده  پیشبرد جنگ  برای  که کمک می کرده 
را نمی شود در صحنه جنگ  این عامل  است 
حذف کنیم این نبوده که فقط حالت تقویتی 
برای سرعت عمل باشد بعضی موقع ها می گوییم 
اگر بعضی عوامل نبودند اصال عملیاتی نمی شد. 

حاال اگر همه چیز پای کار باشد. 
اولین خاطره مربوط به عملیات طریق القدس 
است اولین نبردی که ما با چهره منسجم در 
صحنه جنگ با دشمن روبرو شدیم البته نبرد 
ثامن االئمه هم از همین شرایط برخوردار بود 

نقش جهاد در عملیات طریق القدس به روایت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

حکایت آن جاده َرملی
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ولی یک مقدار مقدماتی تر و انقالبی تر بود از آن 
تشکلی که باید داشته باشیم؛ ولی طریق القدس 
زدیم  واحدی  قرارگاه  یک  بار  اولین  برای 
درعملیات ثامن االئمه »شکست محاصره آبادان« 
قرارگاه واحد نداشتیم ولی در طریق القدس اولین 
عملیاتی بود که با قرارگاه مشترک ارتش و سپاه 
عمل کردیم و بعد در همین عملیات مشترک، 
جایی شد که هر کس می تواند در جبهه کار 
کند، خدمت خودش را بکند. برادران جهادگر 
از همین قرارگاه مشترک وارد شدند. خوب اگر 
شما صحنه اصلی را یادآوری نکنید نمی دانید 
که نقش این خاطره چیست، ممکن است فقط 
به عنوان خاطره حماسی یادآوری شود و برای 
باشد؛ ولی شما  داستان سرایی و قصه مناسب 
بیایید تو اتاق جنگ عنصر آتش، پشتیبانی آتش، 
طرح پشتیبانی آتش را می آورد می گوید برای 
عملیات ما باید این قدر مهمات داشته باشیم، 
که برای 15 روز عملیات بتوانیم آتش بریزیم. 
بنده خودم چون تخصص توپخانه دارم راحت تر 
جدول  چیست.  جدول  این  که  می فهمیدم 
تخصصی  علمی  نظر  از  دیدیم  کردیم  نگاه  را 
کامال می خواند و حتی می توانیم بگوییم یک 
خورده کم گرفتند فقط یک ردیف جدول بیان 
می کرد که ما برای توپ 155 میلیمتری 110 
هزار گلوله الزم داریم حاال انواع دیگر توپخانه 
105 – 230 – 130 – کاتیوشا هر کدام حساب 
جداگانه است فقط یک نوع که مصرف بیشتر 
دارد عزیزان اطالع دارند که از توپ 155 بیشتر 
البته  استفاده  کردیم 150  دیگر  توپ های  در 
تحرک بیشتر دارد ولی اثرش کمتر است هم در 
پشتیبانی آتش مستقیم با برد کوتاه خود یک 
مقدار محدود است ولی 155 هم برد متوسط 

دارد و هم گلوله هاش بسیار مؤثرند؛ در ضمن 
در صنایع دفاع هم روند تولید داشت. آن موقع 
روزی 300 گلوله تولید می کردیم و تمام مخازن 
زمان  در  را  این ها  مملکت  سراسر  در  مهمات 
بنی صدر به علت اینکه دائما آتش می کردند ولی 
حرکت نبود آتش و حرکت همیشه با هم است  
آن قدر مهمات شلیک کرده بودند ولی حرکت 
نکرده بودند که وقتی من نیروی زمینی را تحویل 
گرفته بودم در تمام زمینه ها فقط 13 هزار گلوله 
بود حاال ببینید 13 هزار کجا، 110 هزار گلوله 

کجا..
 اگر می خواستیم صبر کنیم روزی 13 گلوله 
تولید بشود که تازه 300 گلوله جواب مبادله 
آتش روزانه را نمی داد. در سراسر جبهه آتش 
اگر  نبود.  این عملی  مبادله می شد که خوب 
می خواستیم صبر کنیم خریداری بشود هنوز 
بازارها تشکیل نشده بود و زمان هم می گرفت. 
پس راهی برای رسیدن به آن نبود، تنها چیزی 
که گفتیم اینکه در راهست و می رسد .. البته 
آن  شد  دقیقه  یک  شاید  می گویم  که  این 
جدول را داد ما هم گفتیم در راه است، مهمات 
می رسد. این هم روی اعتمادی که داشت رفت. 
می رسد؟  کجا  از  خدایا  گفتم  رفت  که  بعد 
مثل اینکه مجبور شده ایم این دروغ مصلحتی 
با روحیه  این صورت  بگوییم چون در غیر  را 
هم  را  بقیه  می رفت  عملیات  ستاد  به  منفی 
سست می کرد. در نتیجه طرح عملیاتی شکل 
نمی گرفت. ما این را رد کردیم ولی خودمون به 
تضرع افتادیم، که خدایا از کجا می رسد؟ یک 
مقدار گذشت، اصال یادم رفت برادران جهادگر 
به ما مراجعه کردند گفتند ما می توانیم جناح 
راست منطقه یعنی شمال بستان را توی رمل ها 

جاده بکشیم. توی رمل هایی که نمی شد پیاده 
رفت! چه برسد توپ و وسیله و تانک و تدارکات 
را  صحنه  ما  خوب  دهیم.  عبور  بخواهیم  را 
می دانستیم این پیشنهاد ثقیل بود به فرض هم 
که جاده می زدند،  دشمن می فهمید که دارند از 
جناح راست جاده می زنند که از پشتش حمله 
کنند. ما دیدیم که باالخره مراجعه شده و باید 
جواب این ها را بدهیم گفتیم خوب بروید بزنید! 
بشود.  زده  جاده  این  که  نبودیم  امیدوار  ولی 
برای همین به کارهایی دیگر پرداختیم. شاید 
15 – 16 روز نگذشته بود آمدند گفتند جاده 
برای بازدید آماده است! ما خوشحال شدیم در 
صورتی که هنوز نمی دانستیم نقش این جاده 
فهمیده  دشمن  نمی دانستیم  و   هست  چه 
امکانات  از  یکی  اینکه  مثل  ولی  نفهمیده،  یا 
عملیات ما بود. سریع جاده را تا انتهایش رفتیم. 
آن قدر خداوند به ما قوت قلب داد، که جایتان 
خالی نماز ظهر بود، نماز ظهر ما واقعا با حال 
شد. با خود برادران جهادگر کنار همین جاده 
برگزار کردیم. خوب شما که دستتان در کار 
است با مقیاس اواخر جنگ در نظر نگیرید که 
اینقدر کمپرسی داشتید و پروژه ها را وسیع اجرا 
می کردید. آن موقع اگر 10 – 15 تا کمپرسی 
هم گیر می آمد خیلی امکانات محسوب می شد! 
با این امکانات کم یعنی کمپرسی خاک آورده 
بودند و با غلطک کوبیده بودند و برای اینکه 
دوباره رمل نیاید روی این را بگیرد دیوارهای 
حصیری کنار جاده درست کرده بودند! خوب 
واقعا کسانی که این وقایع را ثبت می کنند بروند 
اگر  و  مانده است؟  این جاده  از  آثاری  ببینند 
نمانده این آثار را احیا کنند، احیا این آثار بیشتر 
برای شما سند است، تا اینکه فقط به نوشتن 
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اکتفا شود. این جاده را دیدیم خیلی خوشحال شدیم. آمدیم ستاد عملیات، 
گزارش دادیم که این جاده را توی طرح ببریم وقتی بردند توی طرح دیدند 
اگر بخواهیم تاکتیک احاطه ای برای حمله به دشمن اتخاذ کنیم،که بهترین 
نوع حمله ما احاطه ای است ما یک احاطه ای حمله می کنیم یا جبهه ای 
حمله می کنیم و یا رخنه ای  بهترین نوع احاطه ای است؛که حاال ممکن 
است یک طرفه یا دو طرفه باشد،  با دو بازو انجام شود، ولی در اینجا برای 
ما امکان پذیر نبود که دو بازو برای منطقه بستان حمله کنیم مگر یک بازو 
را زیر کرخه گرفتیم که از سه تا خاکریز باید رد می شدیم با تک جبهه ای 
که آن بازو حساب نمی شد تک احاطه ای کردیم. فکر می کنید چقدر نیرو 
از این جاده عبور کرد تا حمله آغاز شد؟ فرماندهان هر دو جزء سرداران 
شهید هستند سرتیپ شهید صفوی فرمانده گردان که بعد فرمانده تیپ 
شد تا معاون لشگر هم رفت که در همان جبهه ها در حین بازدید از خط 
به شهادت رسید و آن یکی شهید خرازی است فرمانده لشگر امام حسین 
این دو گردان حمله کردند و طوری این حمله حساب شده بود که ساعت 
4/5 صبح من آن سوال مهمات یادم آمد. خود فراموشی هم لطف خداست 
که تا 4/5 صبح عملیات یادم نیامده بود! عنصر ستادی که مهمات تو راه 
هست دارد می رسد وقتی یادم افتاد خودم ترسیدم به دلیل اینکه گزارش 
می رسید بچه ها در عمق بستان هستند و نزدیک است به تنگه چزابه 
برسند ولی یک دفعه آینده نگری که کردم گفتم خوب دشمن بالفاصله بعد 
عملیات پاتک می کند و ما احتیاج به آتش داریم اگه فقط با تفنگ جلو آنها 
بروند نمی شود این هم مهمات می خواست با یک اضطرابی گفتم: از مسئول 
مهمات سوال کنید چقدر مهمات دیشب مصرف شده آمارش را معموال 
با تعجب گفت  خدمه های توپ یادداشت می کنند،  وقتی پرسیده بود 

فقط 6 گلوله تیراندازی شده است! آن هم مهمات روشن کننده که برای 
روشنایی عمق به کار می رود! بعد از آن طرف گزارش رسید که بسیاری از 
زاغه مهمات های عراقی ها دست ما رسیده مهمات با توپ هایشان که خود 
من وقتی برای بازدید محور به بستان رفتم در راه می دیدم که توپ ها را 
می آوردند و این ها را در وقتی عراقی ها در خواب بودند گرفتند. وقتی که 
آمدیم مدارک عراقی ها را که اگر اشتباه نکرده باشم تیپ 26 عراق بود 
احتماال پیاده مکانیزه بود کالک های عملیاتی و پدافندی را مطالعه کردیم، 
دیدیم در جناح چپ خودش که جناح راست ما می شد که جاده رملی بود 
کامال روشن با خط قرمز نوشته بودند که اینجا امکان حمله نیست یعنی 
غیر قابل نفوذ است به خاطر چی؟ به خاطر این که کیلومتر ها در شمال این 
منطقه رملی بود و رمل هم اجازه حرکت به پیاده و سوار را نمی دهد حاال 

چطور ندیده بودند که این جاده دارد ساخته می شود خداوند باید بگوید.
عملیات را من با جاده به شما گفتم، عملیات را بدون جاده بگویم؛که اگر 
جاده نبود ما مجبور بودیم به جای حمله احاطه ای تک جبهه ای کنیم در 
جنوب کرخه که تک جبهه ای انجام دادیم حتی 3  تا خاکریز دشمن را 
گرفتیم ولی روی سومین خاکریز بچه ها متوقف شدند که وقتی خواستیم 
دستور حمله دوم را صادر کنیم فرماندهان گفتند بچه ها آن قدر خسته اند که 
روی خاکریزها خوابیده اند و عراقی ها هم از بس تیراندازی کرده بودند آنها 
هم خسته شده بودند در شمال کرخه هم اگر این کار را می کردیم فوقش 
می توانستیم خاکریزها را بگیریم و آن موقع ما توان نیرو نداشتیم که اینها 
که خاکریز را گرفتند نیروهای جدید وارد کنیم که بقیه هدف را بگیرد ما 
با همان نیرو باید عمل می کردیم که نیرو هم واقعا نیروی محدودی بود که 
اگر شما به طرح های آن وقت مراجعه کنید یک لشگر 92 زرهی ارتش بود و 
یک لشگر 16 منها زرهی که یک تیپ آن هم کم بود چون تو خط بودند، از 
سپاه هم 3 تا تیپ بود که اولین بار بود که سازماندهی تیپ شده بود ، این ها 
نیروهای ما بودند و باید در مقابل لشگر مجهز عراق که با گردن کلفتی وارد 
شده بودند و صدمه هم ندیده بودند باید می ایستادیم. اگر بخواهیم منهای 
احداث جاده، عملیات را در نظر بگیریم باید بگویم عملیات ما با شکست 
روبرو می شد و با احداث جاده و اقدام جدید در صحنه نبرد، دیدیم پیروزی 

نصیب شد.
ابعاد زیادی این صحنه دارد ما نباید فقط تکنیکی فکر کنیم و تاکتیکی و 
تخصصی اینجا که اصالت ها را نام بردم باید مراجعه به اصالت ها شود که نقش 

اصالت ها در این صحنه ها چه بوده که در نتیجه آخر خدمتتان خواهم گفت.
 سمینار جمع بندی و ثبت تجارب و فعالیت های جهادسازندگی 
در جنگ تحمیلی، تهران، 1۴ دیماه 1۳67
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بدنم  مي لرزد.  مي شود،  طریق  القدس   عملیات   از  صحبت   وقتي  
به   در حالي   ما  پیوست .  به  حقیقت   الهي   اعجاز  آنجا  چرا؟ چون  
عملیات  رفیتم  که  جواد کریمي  و عطا مرادي  و مالح زاده  شهید 
شده  بودند. ماموریت  شرکت  در عملیات  طریق القدس  3 روز قبل  
از شروع  عملیات  به  ما ابالغ  شد. با ابالغ  این  ماموریت  کاروان  جهاد 
تا عملیات   یافت.  استقرار  به  سرعت  در منطقه  سوسنگرد  فارس  
مشي هاي   خط   رزمي   نیروهاي   انسجام   دلیل عدم   به  ثامن  االئمه ، 
مهندسي  را خودمان  تعیین  مي کردیم . اما از عملیات  طریق  القدس  
خط   که   بودند  نظامي   فرماندهان   این   و  کرد  تغییر  جریان  کار 

مشي هاي  مهندسي  را تعیین  و به  ما ابالغ  مي کردند.
در سوسنگرد جلسه اي  با حضور فرماندهان  نظامي  تشکیل  شد و 
در آن  جلسه  احداث  18 کیلومتر خاکریز در پانصدمتري  دشمن  
بر عهده  جهادفارس  گذاشته  شد. فرصت  انجام کار دو شب  بیشتر 
در  ما  از  قبل   ساجدي   شهید  فرماندهي   به   خراسان   جهاد  نبود. 
باید  تجربه کافي  آن طور که   دلیل  عدم   به  اما  داشت   آنجا حضور 
نتوانسته  بود از نیروهاي  بسیاري  که  داشت  استفاده  کند و از عهده  

کار برآید. 
من  احداث  18 کیلومترخاکریز را بر عهده  گرفتم  به  شرط  آن که  
فرماندهان   قبول   مورد  این  شرط   دخالت  نکند.  ما  کار  در  کسي  
نظامي  قرار گرفت . این  18 کیلومتر از دهالویه  شروع  مي شد و بعد 
از گذشتن  از .... ، به  دغاغله  ختم  مي شد. براي  شروع  کار من  و دو 

تا از بچه ها منطقه  را شناسایي  کردیم .
به  بچه ها گفتم  که  احداث  18کیلومتر خاکریز در دو شب  ممکن  
نیست  مگر آنکه  ما در امنیت  کامل  باشیم. اگر قرار باشد دشمن  

بر سر ما آتش  بریزد حتي  در 10 شب  هم  احداث  18 کیلومتر 
کردن   منحرف   براي   باید  بنابراین   است .  ممکن   غیر  خاکریز 
گلوله هاي  دشمن  فکري  بکنیم.  پس  از  بحث  هاي  فراوان  قرار شد 
که  شب  اول  را هدر بدهیم . به  این  صورت  که  ما در شب  اول  یک  
را به طور مایل  و تقریبا عمود به طرف  دشمن   انحرافي   خاکریز 
انحرافي   عین   در  خاکریز  این   کنیم.  قطع   را  آن   و  کرده   احداث  
مي خواهیم   که   نداشت   خبر  هم   هیچکس   بود.   هدف دار  بودن  

چکار کنیم .
به هر جهت  این  خاکریز احداث  شد. صبح  فرماندهان  با حضور در 
سنگر من ، شروع  کردند به  داد و قال ، که  شما 24 ساعت  وقت  را از 
دست  دادید. شما دیشب  یک  وجب خاکریز هم احداث  نکردید و.... 
من  گفتم  ما با شما یک  قراري  گذاشتیم . گفتند قرار چه  هست ، 

 نفش جهاد در عملیات طریق القدس به روایت عبدالرحمن جزایری 
فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان فارس

وند خاکریزهای شما راه می ر

فرمانده جهاد خراسان  هاشم ساجدی  اول سمت چپ شهید   نفر 
در عملیات طریق القدس
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گفتم  قرار این  بود که  شما دخالت  نکنید. ما بعد از 48 ساعت  18 
کیلومتر خاکریز را به  شما تحویل  خواهیم  داد.

عراق   گرفت ،  قرا  خود  آفتاب  سرجاي   نور  که   ساعت  10 صبح    
شروع  کرد به  منور زدن ، کجا ؟ روي  سر همان  خاکریز انحرافي . 
اتفاق  خیلي خوشحال  شدیم   ولي  دیگران   خودخوری  از این   ما 
مرتب   را  انحرافي   خاکریز  آن   عراق   ناراحت  بودند.  و  می کردند 
خواسته   این   و  مي کند  چکار  دارد  عراق   مي دانستم   من   مي زد. 
به  هم   بعد  را شب   دشمن   آتش   مي خواستیم   ما  چراکه   بود.  ما 
سوي خاکریز انحرافي  هدایت  کنیم  تا بتوانیم  در نقطه اي  که  باید 
18کیلومتر خاکریز بزنیم  با خیال  راحت  کار کنیم . یکساعت  مانده 
 به  غروب  18 واحد عملیاتي را سازماندهي  کردیم . به  هر واحدي  
از  بعد  و  بزنید  باید  ابالغ  شد که   شما فقط  1 کیلومتر خاکریز 
اتمام  این  یک  کیلومتر باید به  مقر برگردید. در ضمن کاري  هم  به  
واحدهاي  دیگر نداشته  باشید چه  خاکریز آنها تمام  شده  باشد چه  
تمام  نشده  باشد. این  را با یک  دیسپلین  خاصي  به  واحدها اعالم  
کردیم ،  رامشخص   کیلومترها  یک   این   شب  نما  وسیله   به   کردم . 
با  عشق   باید کار کند. بچه ها  هرکسي  هم  مشخص  بود که  کجا 

شروع  به  کار کردند. شب  اول  ما زخمي داشتیم ، اما شب  دوم  فقط  
یک  نفر گلوله  کالش  به  بازویش  خورده  بود، که  من  گفتم ، بابا این  
تیر هم  عوضي آمده . طرف  با تفنگ  بازي  مي کرده  که  تیر شلیک  
شده . خالصه  18 کیلومتر خاکریز در 500 متری  دشمن  احداث  و 

تحویل  نیروهاي  نظامي  شد.
 شب  بعد عملیات  شروع  شد و نیروهاي  ما خیلي  اسیر گرفتند. 
من  در جایي  که  از اسراي  عراقي  بازجویي  مي کردند حضور داشتم . 
یکي  از فرماندهان  عراقي  گفت  که  ما نمي توانیم  با شما بجنگیم ، 
این  بیچاره  روز  گفتیم  چرا؟ گفت  خاکریزهاي  شما راه  مي روند. 
بعد  روز  ولي   بود  دیده   خودش   کیلومتري    3 در  را  قبل خاکریز 
آن را در500 متري  مشاهده  کرده  بود. نمي توانست  باور کند که  
چطور این  خاکریز ظرف  یک  شب  درست  شده  است . انجام  این  کار 
شوخي  نبود و لطف  خدایي  بود و شگردي  بود که  به  ما الهام  شد. 
انجام  این  کار هم  خیلي  جرات  مي خواست  چرا که  بچه هاي  سپاه  
آنها بودیم .  امر  به  اجراي   و ارتش ، فرمانده  ما بودند و ما مجبور 
افسر عراقي  فکر مي کرد  بود که  آن   به هر حال  خیلي  خنده دار 

خاکریزهاي  ما راه  مي روند.
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می بایستی که منتظر صبح بمانیم، چرا که 
دوربین فیلمبرداری شب کور است.   .. و چه 
شب عجیبی بود شب هشتم آذر ماه1360 در 
سرمای بیرون از سنگر دست به دعا برداشته 
بودیم که آن باد وزیدن گرفت. تو گویی که 
آن باد، قرن ها پهنه زمان را پیموده بود تا به 
ما برسد؛ به عصر ما، و آن باد تو گویی که بر 
همه چیز احاطه داشت و آن همه نافذ که 
از پوست می گذشت، و بر دل می وزید؛ هم 

خوف بود و هم رجاء.
عجل اهلل  زمان  امام  آقا  که  می کردیم  حس 
بر تمامی آنچه اتفاق می افتد احاطه دارد، و 
در زیر آن باران ریز و در میان آن هیاهوی 
غریبی که طوفان از صدای انفجارها و سفیر 
گلوله ها و فریاد اهلل اکبر حسینیان آخرالزمان 

درهم آمیخته بود...
دریافتیم که این عرصه ای که ما شاهد آنیم 
چه  و  است.  والعصر  سوره  تفسیر  عرضه 

بگویم....
 زبانم قاصر است!

زمان  امام  آقا  عهد  دعای  نماز صبح  از  بعد 
خواندیم.  را  فرجه الشریف  تعالی  عجل اهلل 
دعای عهد را من خواندم می دانستم که آقا 
می شنود و در پیشگاه خداوند شهادت خواهد 
داد که یاران روح اهلل در بیعت خویش پایدارند 
و..... صدایم می لرزید و دلم از اشتیاق پر بود، 

آن همه که دلم می خواست پرواز کنم.
را،  علی  بوسیدم   و  گرفتم  بغل  را  بچه ها 

این  که  می دانستم  را.....  علی  مخصوصا، 
هرگز  نمی دانستم.....  اما  است  وداع  بوسه 
می خواهد  که  علیست  این  که  نمی دانستم 
برود، نه من... و آن روز صبح، صبح پیروزی، 
علی بود که رفت و ما ماندیم. یکی از بچه ها 
هنگام برگشتن می گفت: علی را در دهالویه 
بود  علی  این  نه....  گفتم  آمدیم  و  گذاشتیم 
که ما را در دهالویه گذاشت و رفت. حاال که 
از آن  به آن لحظات برمی گردم که هر یک 
لحظاتی که بر ما گذشت، تاری ظریف و دقیق 
بود که بر زمینه ی کامال منظم و تغییرناپذیر 
بافته می شد، تا در نهایت.... کفن شهادت را بر 
تن علی بپوشاند.  و خدایا.. . آیا ممکن است که 
من آن لحظه غریبی را که علی به پهنه آسمان 
حقیقت پرواز کرد، فراموش کنم؟ خدایا... ای 
کاش می شد بدانم که این یار... این بنده سلیم 
تو در آن آخرین لحظات حیات زمینی خویش 

به چه می اندیشید؟
را   » شهادت  جهاد،  مزد   « فیلم  که  او 
با  را  خویش  جهاد  مزد  خود  می ساخت، 

شهادت می گرفت.
باید بگویم. باید آن لحظات را بارها و بارها 
لحظات،  این  البالی  از  شاید  تا  کنم  مرور 
آنچه را علی با آن چشمان پرسشگر خویش 

می خواست بگوید و نگفت،
 صبح شده بود و هنوز باران می بارید. آسمان 
حسین  شهادت  غم  از  باره  دیگر  گویی 
علیه السالم و یارانش بغض کرده بود. جبهه 
دهالویه، محور چپ جاده آسفالته سوسنگرد 
بستان ، مقاومت کفار از تمام جبهه های دیگر 
سنگین تر بود. می شنیدیم که بچه ها تا سه 
آنچه  اما  کرده اند،  فتح  را  دشمن  خاکریز 
می دیدیم،  هنوز تصرف اولین خاکریز دشمن 
بود، چرا که  نشده  انجام  کامل  به طور  هم 
هنوز باران تیر مستقیم دشمن، از فاصله ای 

نزدیک بر خاکریز ما می بارید.
خاکریز  سمت  به  که  شد  گرفته  تصمیم 
تصرف شده دشمن برویم تا آنجا 700 متر 
فاصله بیشتر نداشتیم.گفتم یک نفر داوطلب 
نگاه  به من  علی  دیدم  بیاید.  با من  و  شود 
هستم«  من  آقا  »برویم  می گوید  و  می کند 

نه من هرگز این آخرین نگاه های پر رمز و 
مطمئنم  کرد.  نخواهم  فراموش  را  علی  راز 
که علی بوی بهشت را می شنید و حاال دیگر 
آشنای  درد  نگاه های  آخرین  آن  که  بار  هر 
علی را به یاد می آورم، حس می کنم که علی 
آن چنان که گویی از آخرین آزمایش الهی 
بیرون آمده است و آخرین  خویش سرافراز 
تک لکه های ابرهای تردد را از آسمان قلب 
سلیم خویش زدوده است، به دعوت حق بود 
که لبیک می گفت: لبیک اللهم لبیک و من 
که  می شنیدم  خویش  زمینی  گوش های  با 
من،  وآری  هستم!  آقا،من  برویم  می گوید: 
وسیله  ای بیش نبودم تا علی را به وعده گاه 

معشوق برسانم.
رفتیم. از آنجا که بلدوزرهای جهاد خاکریز 
حسین  برادر  افتادیم.  راه  بودند،  بریده  را 
خراسان  استان  جهادگر  برادران  از  هاشمی 
جلو می رفت پشت سر او به ستون یک، من و 
پشت سر من علی بود که می آمد؛ به قربانگاه، 

به میعادگاه.
نیم بیشتر راه را آمده بودیم که صدای آخ 
را دیدیم  برگشتیم و علی  را شنیدیم.  علی 
که سینه اش را با دست هایش پوشانده و بر 
باالی سرش. دیگر  زمین می غلطید. دویدم 
نفسی برایش نمانده بود، در میان کفه، جایی 
نبود که بدنش را از تیررس دشمن و ترکش 
خمپاره ها دور کنیم، جز یک برآمدگی کوتاه، 
که او را به پناه آن کشیدیم . و او، آن یک 
نفس باقی مانده اش را هم همان جا کشید 
و پرواز کرد، در حالی که چشمانش به آسمان 
ابر گرفته باز بود. همه چیز، همان گونه که بود 
بر جای مانده بود، و تنها علی نمانده بود. به 
چشمان نیمه باز علی که نگاه می کردم گویی 
چشمانش مانده بود و نگاهش رفته بود. این 
علی بود که اوج گرفته بود، اما من احساس 
می کردم که این منم که سقوط کرده ام. پیکر 
علی، آنجا در کنار من از علی خالی شده بود 
و تا دورترین کهکشان ها از من فاصله گرفته 
می کردم  حس  حجاب ها،  سوی  آن  تا  بود، 
که وامانده و گمگشته و کور و کر در پهنه 
ناآشنای سرزمینی فراموش شده مانده ام و از 

 یادداشتی از سیدشهیدان اهل قلم، سردارجهادگر شهید سیدمرتضی آوینی 
به مناسبت شهادت حاج محمد علی طالبی 

از حج به جهاد و از آنجا تا رفیع ترین قله فالح، شهادت
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یادها رفته ام، و دیگر نه آسمان مرا به خود 
می پذیرد و نه زمین. حسین هاشمی آرام و 
امام  آقا  یقین کامل، آن چنان که گویی  با 
حسین علیه السالم را باالی سر علی می بیند 
و یا آن چنان که گویی آقا امام زمان عجل اهلل 
را می بیند که علی را در عبای سبز خویش 
و  محمد  علی  صل  »اللهم  گفت:  می پیچد 
خوانناالذین سبقونا  اغفرال  اللهم  محمد.  آل 
بیاورد  را  اتومبیل  بعد رفت که  باالیمان« و 
و پیکر علی را به پشت جبهه حمل کنیم و 
من در کنار علی ماندم، به پشت خوابیده ... 
و به آسمان ابر گرفته نگریستم ... و خدا بر 
من ببخشایید ... گویی که ابرها تا روی قفسه 
من  بر  خدا  و   .... است  آمده  پایین  سینه ام 
ببخشاید به یاد آوردم این آیه را که از حضرت 
امام پیر جماران نیز شنیده بودم  »لکیالتاسوا 
اما  اتیکم...«  بما  تفرحو  ال  و  قاتکم  ما  علی 
گویی که من در آن قفس تنگ، نه فقط پرواز 
نیز فراموش کرده  یاد و خاطره پرواز را  که 
بودم. نه، دیگر آنجا ریا و فریب را جایی نبود. 
من خود را می دیدم که چون مقوایی از زیر 
باران مانده است، خمیر شده ام و دارم از هم 
می پاشم ... و خدا بر من ببخشاید .... گویی 
تمام ابرهای آسمان بغض شده بود و بر گلوی 
من نشسته بود، و این بغض ... باالخره بعد 
از ظهر آن روز بود که ترکید و من گریستم 

تا خوابم برد و فردای من، فردای آفتابی بود  
وهلل الحمد که خداوند مرا نیز در شهادت علی 

تولدی دیگر بخشید.
و  سربازی،  پتوی  در  پیچیده  را  علی  پیکر 
در زیر آن باران عجیب روز هشتم آذرماه به 
بیمارستان جندی شاپور، سردخانه شهدای 
برای  اهواز  سردخانه  در  و  رساندیم،  اهواز 
آخرین بار علی را دیدم که تن خود را گذاشته 
بود و رفته بود. و چه خوب حس می کردم که 
این ماییم که وا مانده ایم و این ماییم که زنده، 

مرده ایم، و او از همیشه زنده تر است.
فردای آن روز، روح علی ما را به بستان فتح 
شده برد و آنجا در مسجد جامع بستان شاهد 
بود که ما اولین نماز جماعت را برپا داشتیم 
و یاد او را چون چراغی بر شب تاریک درون 

خویش آویختیم.
ما هرگز علی را نشناخته بودیم و تازه بعد از 
شهادت او بود که رفته رفته در می یافتیم که 
او کیست، خدا این غفلت را بر ما ببخشاید 
برادر جعفری می گفت که در راه اهواز، وقتی 
که به اندیمشک رسیده بودند علی گفته بود 
که من تا غسل شهادت نکنم قدمی جلوتر 
نمی آیم ..... و بعد، آن روز صبح را در اهواز  
دیشب  گفت:  علی  که   .... می آوردیم  بیاد 
خواب عجیبی دیده ام. گفتم انشااهلل که خیر 
است، بگو؛ گفت نمی گویم و باالخره هم آن 
خواب را  نگفت. حاال دیگر خوابش باید تعبیر 

شده باشد .... خدا می داند.
خیلی ها در شهادت علی تیم شده اند ....به جز 
دو پسر و یک دختری که از او مانده است، 
همه مردم شهرک فقیرنشین ابوذر، در جاده 
ساوه، آنها همه تیم شده اند. علی وصیت کرده 
بود که جنازه اش را پیش از دفن، به شهرک 
خودش  که  مسجدی  آن  به  ببرند،  ابوذر 

ساخته بود ... .
به خانه محقر دنیایی اش ... و بعد ... به خانه 
آخرتش.آن مردم، آن چنان که گویی پدرشان 
را از کف داده اند، بر سر و سینه می زدند و 

می گریستند ....
قربانی  تابوتش  جلوتر  که  گوسفندی  آن  و 
کردند،  گوسفندی بود که می خواستند پیش 
پایش، وقتی که از حج آمده بود، قربانی کنند، 
آخر علی، امسال از طرف جهاد به حج رفته 
بود .... و ببین ....  او منزلگاه های راهی را که به 
فالح می رسد،  چه با شتاب پیموده است؛ از 
حج به جهاد و از آنجا تا رفیع ترین قله فالح، 
یتیمی  از  حالش.   به  خوشا  شهادت.  یعنی 
می خواستم  می گفتم.  ابوذر  شهرک  مردم 

بگویم که هر چند که دیگر مردم فقیر آنجا، 
پدر خویش را از دست داده اند و دیگر کسی 
مسجد  در  گذشته  شب  از  پاسی  تا  نیست 
و  کند  رسیدگی  آنها  فقر  کار  به  و  بنشیند 
دردشان را، درد آشنایانه بشنود .... اما از آن 
پس این شهرک حال و هوایی دیگری گرفته 
است.  مقیاس کوچکتر همان حال و هوایی 
که تهران بعد از شهادت شهید مظلوم دکتر 

بهشتی به خود گرفت، بگذریم: 
کنار  که  وقتی  علی  شهادت  هفتم  شب 
خاکش رسیدیم،آقای اهری هم انجا بود؛ پدر 
شهید حسین داداش اوغلی اهری. نمی دانم 
فیلم نماز خون را دیده اید یا نه؟ آقای اهری 
معصومه کوچک ترین فرزند علی را سر دست 
برداشت و گفت من پدر شهید حسین اهری 
خوب  را  علی  من  هستم.  شهید  جهادگر 
پسر حسین  مرا،  نوه  مهدی  او  می شناختم 
شهیدم را، همین گونه در آغوش گرفته بود.....
من حس کردم که باز نسیم خاطرات شیرین 
علی بر من می وزد و می خواهد که مرا با خود 
ببرد. یادم آمد وقتی که با علی، قسمت دوم 
هر  می ساختیم  را  شهادت  جهاد  مزد  فیلم 
وقت که علی می خواست به خانه پدر و مادر 
شهید اهری برود می گفتم علی جان آن-ها 
بگو که فالنی )یعنی من ( هم سر این فیلم ها 
کار می کند تا مرا هم دعا کنند ... آخر دعای 
دل سوختگان خیلی زود مستجاب می-شود.

علی  و  من  را  شهادت  جهاد  مزد  فیلم های 
جهاد  شهدای  زندگی  مورد  در  می ساختیم، 
سازندگی. قسمت اول فیلم در مورد شهادت 
علیرضا شاملو بود و قسمت دوم فیلم درباره 
بود  اهری  اوغلی  داداش  حسین  شهادت 
تو  شاید  علی جان  آخ  و   ....» »نمازخون   .....
می دانستی اما من هرگز نمی دانستم قسمت 
سوم این فیلم در مورد شهادت خود تو خواهد 
بود. علی جان ..... یادت هست که می-گفتم: 
من به شفاعت این شهدایی که برایشان فیلم 
می سازیم خیلی امیدوارم. علی جان، من هنوز 
هم همین را می گویم اما می دانی این بار دیگر 

بیش از همه امیدم به شفاعت توست.
والسالم.

نشریه جهادـ دی ماه 1۳6۰
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کمي درباره خودتان صحبت کنید.
من اصغر پیله وریان، متولد 1337 در کاشان 
هستم. در سال 56 در رشته علوم تربیتي در 

مدرسه عالي پارس تحصیل مي کردم.

در دوره انقالب چه مي کردید؟
تظاهرات  و  اعالمیه  پخش  جریان  در 
دانشجویي شرکت داشتم. ترم دوم بود که 
شهادت حاج آقا مصطفي پیش آمد و بعد 
پیش  مختلف  شهرهاي  در  که  چهلم هایي 
مي آمدند و جریانات انقالب که بهتر از من 

مي دانید.

چه شد که به جهاد رفتید؟
خیلي اجمالي مي گویم که ما در 22 بهمن 
و  بودیم  روستاها  شد،در  پیروز  انقالب  که 
پیروزي  از  فعالیت مي کردیم. پس  آنجا  در 
انقالب به تهران آمدم و در کمیته مشغول 

به فعالیت شدم.

آنجا  در  مفتح  که شهید  هنگامي  پس 
بودند، شما هم حضور داشتید؟ 

در  مدتي  بودیم.  ایشان  محضر  در  بله، 
ساختمان ساواک سه راه ضرابخانه نگهباني 
مي دادم. بعد به کاشان برگشتم و در کمیته 
آنجا فعالیت کردم. مدتي آنجا بودم تا جهاد 

راه اندازي شد و به آنجا رفتم. شش هفت ماه 
در روستاها به کار ساختن حمام و درودگري 
و لوله کشي مشغول بودم. آن روزها براي کار 
در روستاها شور و شوق خاصي بود. بعد به 
تهران برگشتم و یکي دو ترم به تحصیل در 
هم  فاصله  این  در  که  دادم  ادامه  دانشگاه 
با  مبارزه  و  اسالمي  انجمن  تشکیل  مسئله 
دانشگاه  الحمداهلل  تا  بود  مطرح  منافقین 
تعطیل شد! از اینجا به بعد است که من با 

شهید ناجیان آشنا شدم.

ناجیان رشته تحصیلي شان چه  شهید 
بود؟

پلي تکنیک  از  مکانیک  مهندس  ایشان 
از  ما  و  آشنایي  بودند  فعلي(  )امیرکبیر 
کمیته کارگري پلي تکنیک شروع شد. این 
در  که  بود  خودجوش  نهاد  یک  تشکیالت 
کار  تهران  کارخانجات  کارگران  با  ارتباط 
راه اندازي  را  اسالمي  شوراهاي  و  مي کرد 
وزیر  که  خالقي  آقاي  طریق  از  البته  کرد، 
وارد  داشت،  ارتباط  سیستم  با  بودند  کار 
اولین کارمان  این کمیته کارگري شدیم و 
هم سوادآموزي به کارگران بود. هنوز جنگ 
بود که جریان النه جاسوسي  نیامده  پیش 
پیش آمد و امام فرمان بسیج 20 میلیوني 
را دادند. ما جزو اولین کساني بودیم که به 
را  بسیج  آموزش  و  رفتیم  افسري  دانشکده 
دیدیم و بعد در کارخانجات به عنوان مربي 
آموزش نظامي مشغول به کار شدیم. البته 
افرادي  هم  افسري  دانشکده  از  مدتي  تا 
براي کمک آمدند، اما بعد از مدتي خودمان 
از   59 شهریور  در  مي کردیم.  کار  مستقال 
مامازند  آزاد  دانشگاه  در  اردویي  کارگرها 
آموزش  حال  در  و  دادیم  تشکیل  ورامین 
نظامي بودیم که جنگ شروع شد. یک هفته 
از جنگ گذشته بود که شهید طرحچي هم 
آن  کردند.  برقرار  ارتباط  تشکیالت  این  با 
روزها با مهندس غرضي هم ارتباط داشتیم. 
کارخانجات   با  ما  مي دانستند  که  آنجا  از 
نیروهاي  که  خواستند  ما  از  داریم،  ارتباط 

در  که  آالتي  ماشین  تعمیر  براي  را  فني 
جنگ به کار گرفته مي شدند، بسیج کنیم.

قبل از اینکه وارد مباحث بعدي بشویم، یک 
هم  و  آن  مي شود  مطرح  شخصي  سئوال 
اینکه شیوه سازماندهي، دقت و نظم ویژه اي 
در جهاد به چشم مي خورد. شما این را ناشي 

از چه عواملي مي دانید؟
بخش اعظم کساني که وارد جهاد مي شدند، 
معموال  افراد  این  بودند.  فني  دانشجویان 
در  هستند.  دانشجوها  باهوش ترین  جزو 
به گونه اي است که  کار  ماهیت  عین حال 
انجام  کار  باشید،  نداشته  آن  به  تسلط  اگر 
عبارت  به  مي ماند.  زمین  روي  و  نمي شود 
رده هاي  در  افراد  کارآمدترین  غالبا  دیگر 
مهندسي رزمي مشغول به خدمت مي شدند 
آنها، هوش سرشاري داشتند.  از  و بسیاري 
همین طور  را  عمراني  و  مهندسي  کارهاي 
سویي  از  داد.  انجام  نمي شود  بي برنامه 
وارد  افراد  پیگیرترین  و  باهوش ترین  غالبا 
و  مي شدند  مهندسي  دانشگاهي  رشته هاي 
حاال هم کم و بیش همین طور است و بعد 
هم نوع فعالیت ایجاب مي کرد که علم، دقت 

و پیگیري خاصي داشته باشیم.

این را  شیوه خاص مدیریتي در جهاد، 
ایجاب نمي کرد؟

جهاد  وارد  کارآمد  و  نخبه  افراد  از  عده اي 
دل  از  مدیریتي  شیوه  سپس  و  شدند 

فعالیت هاي آنها بیرون آمد و تئوریزه شد.

این مدیریت چگونه پدید آمد؟
بهترین، باسوادترین و کارشناس ترین افرادي 
جهاد  در  کردند،  پایه گزاري  را  انقالب  که 
براي  دیگري  جاي  چون  بودند  شده  جمع 
تجمع آنها نبود. سپاه دیرتر از جهاد تشکیل 
شد و چون صرفا جنبه رزمي داشت، افراد 
متخصصي را که در جهاد بودند، بعضا جذب 
نکرد. اصل انقالب براي محرومیت زدایي بود. 
موقع راهپیمایي و تظاهرات، عمق افکار را 
مي خواهند  همه  مي دیدي  مي کاویدي،  که 

 گفت و گو با حاج اصغر پیله وریان )مسئول واحد آموزش ستاد مرکزی جهاد سازندگی(
 به مناسبت ۱۶ آذر »روز دانشجو«

طرحچی و  ناجیان، الگوی واقعی دانشجویان نخبه ی جهادی
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دیگر فقیري نباشد، خرابه اي نباشد. روستاها 
فروردین  داشتند.  فاجعه باري  وضع  واقعا 
روستاهاي  به  روز  براي 15  ما  که  بود   58
استان بوشهر و بعد به بیرجند رفتیم. واقعا 
هیچ چیز نداشتند. آب خوردنشان آب داخل 

گودال ها بود.

چه شد که با این همه کارآمدي، فعالیت 
پیدا  ادامه  سابق  شیوه  همان  به  جهاد 

نكرد؟
پایان جنگ مصاحبه مفصلي کردم  من در 
که فیلمش موجود است. مي خواستند ستاد 
و  کنند  منهدم  را  جهاد  جنگ  پشتیباني 
این  باره صحبت کردم و گفتم  این  من در 
که  نشده  ایجاد  سادگي  این  به  تشکیالت 
مي برید.  بین  از  را  آن  راحتي  این  به  شما 
زمان  مختص  تشکیالت  این  که  گفتم 
جنگ نیست و اتفاقا کشور در دوران صلح 
و بازسازي،   بیشتر به این ستاد نیاز دارد. 
براي جنگ  را  امثالهم  و  بولدوزر  و  لودر  ما 
به کار بردیم،  در حالي که اصل اختراع این 
ماشین آالت براي ساختن و آباد کردن است. 
این تشکیالت و سازمان را از بین نبرید، ولي 
هدف چه بود؟ نفهمیدم. من سال هاست از 
جهاد بیرون آمده ام و امثال من زیادند و واقعا 
نمي دانم چرا جامعه را به این سمت کشاندند 
که کارها در هزارتوي بوروکراسي گیر کنند 
و دنباله آن فعالیت ها و کارهاي بزرگي که 
و  کوتاه ترین  در  امکانات  حداقل  با  جهاد 
مؤثرترین بازدهي انجام مي داد، گرفته نشود.

جنگ  در  شرکت  و  کارگري  کمیته  از 
مي گفتید.

که  کسي  اولین  که  مي کردم  عرض  بله، 
پشتیباني مهندسي رزمي جهاد را پایه ریزي 
شهید  دومي  و  بود  طرحچي  شهید  کرد، 
ستاد  اصلي  پایه گزار  نفر  دو  این  ناجیان، 
بودند. کار  پشتیباني مناطق جنگي جنوب 
اصلي این ستاد پشتیباني از نیروهاي رزمنده 
ابزار و  به صورت کامال خودجوش و تعمیر 

ادوات بود.
روي  و  شعاري  نه  کارآمد،   NGO دقیقاً. 
کارگراني  با  ما  که  مي دانستند  آنها  کاغذ. 
ارتباط داریم که فني هستند و به کارشان 
ایمان دارند. در کارخانه اي که  انقالب  به  و 
3000 کارگر داشت،  200 نفرشان مي آمدند 

ثبت نام مي کردند  رزمي  هاي  آموزش  براي 
به  و  کارآمد  هاي  آدم  نفرشان   40،50 و 
هنوز  من  اینکه  بودند.جالب  دردبخوري 
حال،  هر  دارم.در  ارتباط  آنها  از  بسیاري  با 
در  را  تشکیالتي  و  تهران  در  را  تشکیالتي 
را  آنها  از  عده اي  کردیم.  راه اندازي  اهواز 
انجام  کار  ماه  سه  دو  اهواز،  مي فرستادیم 
جدیدی  اکیپ  و  برمي گشتند  مي دادند ، 
مي رفتند و سازمان کاملي تشکیل شده بود. 
گردآوري  مسئله  ها،  فعالیت  این  کنار  در 
حال  عین  در  و  تدارکات  ارائه  و  قطعات 
گردآوري کمک هاي مردمي و رساندن آنها 
به جبهه ها و برنامه ریزي براي تقسیم صحیح 

آنها هم بود.

افرادي که اشاره مي کنید، آدم هاي فني 
بوده اند و لذا مي توانستند به راحتي از 
درآمد و رفاه نسبي برخوردار باشند و 
خود را در معرض آسیب هاي ناشي از 
جنگ قرار ندهند. به نظر شما چه عللی 

سبب مي شد که اینها، همه این امكانات 
را رها کنند و به جبهه ها بروند؟

به  دادن  پاسخ  خالص  انگیزه  فقط  و  فقط 
نداي امام)ره( و خدمت به مردم بود. هنوز 
این آدم ها در فضاي    سال هاي منتهي 
جز  و  مي کردند  زندگي   انقالب  پیروزي  به 
خدمت،  انگیزه دیگري نداشتند. به حاال نگاه 
اهداف  قاتي  هم  دیگر  چیزهاي  که  نکنید 
خالصي  و  مؤمن  بچه هاي  واقعاً  شده.  افراد 
بودند. تا سال 65 منحني اخالص و فضاي 
سال 57 رو به رشد بود.امام)ره( فرمان بسیج 
عمومي و 100هزار نفري را دادند و جامعه 
کاماًل تمایل داشت که احکام اسالمي را اجرا 
اما  بود،  نرفته  بین  از  کند. هنوز بي حجابي 
خود مردم به سراغ کتاب حجاب مي آمدند و 
مي خواستند بدانند که چگونه زندگي خود را 
بر اساس موازین اسالمي تنظیم کنند. بحث 
زور و قانون و مقررات و نیروي انتظامي نبود.

از شهید ناجیان و طرحچي مي گفتید.
هاي  درگیري  و  سوسنگرد  محاصره  بله، در 
اول جنگ، ده، پانزده روز، یک ماهي رفتم 
اهواز و این آقایان ما را برگرداندند که شما 
باید بروید و نوبتي بیایید. بَّستان است. شما 

بچه ها را مي شناسید.

آنها خودشان دائماً آنجا بودند؟ 
مي آمدند.  تهران  به  ندرت  به  خیلي  بله، 
هم  اندکي  تعداد  بودیم.  آمد  و  رفت  در  ما 
بودیم. همیشه هم درگیریمیان این بود که 
رسیده  صبح  روز  یک  بمانیم.  مي خواهیم 
بودم، بعدازظهر یکي از بچه ها که از بستگان 
ما هم بود، زخمي شده بود و مي خواستند او 
را اعزام کنند و مي گفتند تو باید همراهش 

گفتگو

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 47اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



بروي. من کلي تالش کردم تا  کس دیگري 
را جاي خودم گذاشتم.

مگر آنجا چه خبر بود که مي خواستید 
بمانید؟ 

آن موقع حساب دو دوتا چهارتاي حاال نبود. 
همه فکر و ذکر ما این بود که این انقالب 
قرار است مردم را به سعادت و رفاه برساند، 
رژیم  یک  حاال  و  کند  زدایي  محرومیت 
آمده  غرب  و  شرق  حمایت  با  خونخواري 
انقالب را بشکند و نگذارد به  این  که کمر 
این هدف برسیم و ما باید با چنگ و دندان 
هم که شده بجنگیم و نگذاریم او به هدفش 
برسد. البته تا حدي هم موفق شدند. جنگ، 

هم تبعات منفي داشت هم مثبت.

با توجه به حمایت هاي گسترده  البته 
خسارات  شد،  صدام  رژیم  از  که  اي 
ها  جنگ  سایر  با  قیاس  قابل  وارده 

نیستند. 
به هر حال تخریب هاي ناشي از جنگ به 
ما  و  شد  اضافه  انقالب  از  قبل  خرابي هاي 
هنوز گرفتار آن هستیم. به هر حال در 7 
تیر سال 1360 یادم هست که مي خواستم 
به اهواز بروم که خبر فاجعه 7 تیر را شنیدم 
و در تهران ماندم و بعد از تشییع جنازه در 
9 تیر، براي همیشه به اهواز رفتم و همان جا 
ماندم و مستقر شدم. مسئول همه کارهاي 
فني و طراحي شهید طرحچي بود، شب ها 
به عنوان راننده لودر مي رفت خاکریز مي زد.

آیا اینها افراد تیزهوشي بودند؟
و  هوش تر  با  طرحچي  شهید  زیاد.  بسیار 
نخبه تر از شهید ناجیان بود. شهید ناجیان 
بسیار آدم عارفي بود. آرام و فعال و بسیار پر 

حوصله بود. شهید طرحچي نابغه بود.

شما در سوسنگرد با شهید چمران هم 
همكاري داشتید؟

مي کردم،اما  همکاري  ایشان  ستاد  با 
خودشان را متأسفانه ندیدم. ایشان هم نابغه 

عجیبي بود.

از استقرارتان در اهواز مي گفتید.
و  بودم  اهواز  پارس  کیان  منطقه  در  من 
و  مخروبه  کاماًل  بود. شهر  آنجا  ما  خوابگاه 

تخلیه شده بود و زن و بچه اي در آن دیده 
نمي شد. وقتي مي خواستي به نانوایي بروي، 
خمپاره مي آمد کنار صف نانوایي مي خورد. 
شاید مدت ها و حتي یک ماه نان خشک 
نزدیک  عراقي ها هم  و کنسرو مي خوردیم. 
اهوازـ  نورد، جاده  بودند و در منطقه  اهواز 
خرمشهر تا 5 کیلومتري آمده بودند. به اهواز 
که برگشتم، شهید ناجیان گفت تو دوباره 
سر و کله ات پیدا شد؟ فعالیت هاي جهاد 
گسترده تر و منظم تر و ستادهاي استان ها 
شهید  نام  به  چیز  همه  و  بود  شده  فعال 
مي شد.  ختم  ناجیان  شهید  و  طرحچي 
میدان  به  منحصر  فقط  هم  جهاد  کارهاي 
جنگ نبود. آن روزها جهاد هر مأموریتي را 
که به آن محول مي کردند، انجام مي داد،  از 
جمله اینکه در رامهرمز، ساختن شهرکي به 

نام فجر را به عهده ما گذاشتند.

زنان در جهاد نقشي نداشتند؟
چرا، بسیار زیاد.

پس چرا نامي و نقشي از آنها نیست؟ 
دقیقاً در همین جایي که دارم قصه اش را 
نقل مي کنم، نقش خانم ها معلوم مي شود. 
که  دانشجویي  دختران  از  زیادي  تعداد 
کار  کارگر  زنان  با  کارگري  کمیته  در 
زنان  از  زیادي  عده  با  همراه  مي کردند، 
داوطلب در این پروژه همکاري مي کردند. 
حتي بعضي از کارگران همراه همسرانشان 
به آنجا مي آمدند، از جمله شهید زال نژاد 
فعلي(  )ایران خورو  لیالند  کارخانه  کارگر 
و  بود  آمده  آنجا  به  همراه همسرش  بود، 
کمک مي کردند. آنجا شهرکي را تأسیس 
کردیم. در فاز اول حدود 2000 جنگزده را 
اسکان دادیم. بعد از عملیات بستان، 7000 
شدند.  منتقل  آنجا  به  مستقیماً  جنگزده 
بود.  وحشتناکي  و  بحراني  بسیار  شرایط 
اسکان و غذا و سر و سامان دادن به اینها، 
بسیار دشوار بود. همه خدمات را در آنجا 
باید فراهم مي کردیم، از جمله بیمارستان و 
بسیاري از هزینه ها هم از طریق کمک هاي 
بودم  آنجا  تأمین مي شدند. مدتي  مردمي 
مي زدم  سر  جبهه  به  و  مي آمدم  گاهي  و 
و باز برمي گشتم تا اینکه شهید طرحچي 
در تپه هاي اهلل اکبر سوسنگرد به شهادت 
رسید. براي مراسم ایشان رفتیم. من تا آن 
روز گریه شهید ناجیان را،  آن هم به آن 
شدت ندیده بودم. خیلي بي قراری می کرد. 
طبیعتاً همه مسئولیت ها به دوش شهید 
ناجیان مي افتاد. شهید ناجیان به هیچ وجه 

آن موقع حساب دو دوتا چهارتاي 
حاال نبود. همه فکر و ذکر ما این 

بود که این انقالب قرار است 
مردم را به سعادت و رفاه برساند، 
محرومیت زدایي کند و حاال یك 
رژیم خونخواري با حمایت شرق 
و غرب آمده که کمر این انقالب 
را بشکند و نگذارد به این هدف 
برسیم و ما باید با چنگ و دندان 
هم که شده بجنگیم و نگذاریم او 

به هدفش برسد.

گفتگو
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رضایت نمي داد که من از شهرک بیایم، ولي 
خود من براي شرکت در جبهه رفته بودم 
و واقعاً از شدت کار طاقت فرساي شهرک 
ترفندي  هر  به  و  درمي آمدم  پا  از  داشتم 
کردم.  منتقل  جبهه  به  را  خودم  بود،  که 
مي کردیم،  فرهنگي  کار  باید  شهرک  در 
قاضي  بودیم،  پلیس  بودیم،  تدارکات چي 
همین  طاقت فرسابود.  فوق العاده  بودیم. 
کفش  تمام  سال  یک  من  که  بگویم  قدر 
نپوشیدم و با دمپایي راه مي رفتم، چون در 
شهرک کسي کفش نداشت. آنها فقط دو 
تا پتو داشتند و ما هم عیناً مثل آنها فقط 
دو تا پتو داشتیم. آنها جیره قندشان بسیار 
اندازه  همان  به  عیناً  هم  ما  و  بود  اندک 

استفاده مي کردیم. جاي عجیبي بود.

هاي  کمک  طریق  از  صرفاً  هزینه ها 
مردمي تأمین مي شدند.

کمک  استانداري  طریق  از  هم  دولت 
مي کرد. من مسئول مالي آنجا هم بودم. 
و  برگشتم  ستاد  به  بود  طور  هر  باالخره 
شهید  رفتم.  فتح المبین  عملیات  براي 
ما  به  را  تدار کات  مسئولیت  هم  ناجیان 
داد و خالصه بعد از قضیه شهرک، نام ما 
معادل شد با تدارکات و بتدریج این کار، 
تخصص ما شد. از آنجا که رشته ام علوم 
تربیتي بود، بسیاري از مسائل فرهنگي را 
اینکه  مثل  مي کردم.  درک  و  پیش بیني 
دارم درباره خودم حرف مي زنم نه شهید 

ناجیان.

همه  این  گذشت  از  بعد  بخواهید  اگر 
ویژگي  یک  با  را  ناجیان  شهید  سال، 

تعریف کنید،  چه مي گویید؟
نمي شود، بیشتر از یک ویژگي دارد. ویژگي 
بارز او این بود که بسیار مهربان و دلسوز 
بود.  عارف  حال  عین  در  و  کار  پر  و  بود 
بگذارید خاطره اي را برایتان تعریف کنم. ما 
موقعي که رامهرمز بودیم، سعي می کردیم 
خودمان  عصر  پنجشنبه ها  شده  جور  هر 
هر  در  ناجیان  اهواز. شهید  به  برسانیم  را 
باید عصر پنجشنبه، آن  بود،  شرایطي که 
قبرستان  از  مردم  همه  اینکه  از  بعد  هم 
بیرون مي رفتند، خودش را به مزار شهداي 
اهواز مي رساند. اذان را که مي گفتند دیگر 
کسي آنجا نمي ماند. من این مسئله برایم 
با هم رفیق  بود و خیلي هم  سئوال شده 
»حسین  گفتم،  باالخره  روز  یک  بودیم. 
جان! همه مردم رفتند. بیا ما هم برویم.« 
آن  دارد!«  صفایي  چه  »نمي داني  گفت، 
البته خیلي رسم نبود که همه این  روزها 

جور حرف ها را بزنند. به حاال نگاه نکنید 
که همه کساني که با آنها مصاحبه مي کنند 
یا در فیلم و سریال ها نشان مي دهند، عارف 
بار،  ناجیان هم همان یک  شده اند! شهید 
بروز  کمي  را  خود  دروني  قلبي  مکنونات 
داد و دیگر هیچ وقت از این عوالم با کسي 
بار موقعي که  نزد. فقط همان یک  حرف 
در ماشین با هم برمي گشتیم به من گفت 
آنهایي که شهید شده اند، خوشا به حالشان. 
دیگري  عالم  در  حسین  که  شدم  متوجه 
سیر مي کند و اصاًل اینجا نیست. این حالت، 
از شهادت شهید طرحچي،  بعد  بخصوص 
قوت گرفته بود و این داستان سر مزار رفتن 
پنجشنبه،  هاي  غروب  در  اهواز  شهداي 
اعظم  بخش  داشت.  ادامه  عمرش  آخر  تا 
خاطرات آن روزها از یادم رفته. خیلي سال 
گذشته. در هر صورت این اولین بار بود که 

من ایشان را به این حال دیدم.

ایشان  از دیگر ویژگی هاي شخصیتي 
چیزي به یاد دارید؟

ایشان به شدت متشرع و منضبط بود. سرماي 
خوزستان بسیار سرماي استخوان سوزي بود. 
من در رامهرمز بیمار شدم و اورکت هم در 
انبار اهواز پر بود. گفتم یکي از این اورکت ها 
را به من بدهید، بلکه سرماخوردگیم    بهتر 
شود. شهید ناجیان گفت اینها فقط متعلق 
مقدم  خط  در  دارند  که  است  کساني  به 
مي جنگند. من باید بروم و به آقاي جزایري 
بگویم، اگر ایشان اجازه داد، اورکت را به تو 
مي دهیم. حاال را با آن موقع مقایسه کنید.   
باالخره یکي از بچه ها اورکتش را به من داد 

تا خودم را گرم کنم.
این رابطه البته دو طرفه است. از آن طرف 
اگر فرمانده و مدیري این حرف را مي زد، 
باور  که  بودند  شما  امثال  هم  طرف  این 
داشتند او این حرف را براي خدا مي زند نه 

براي خودش.
بود. کسي  افتاده  ثابت و جا  این یک اصل 
نداشت  مسئله  این  در  تردیدي  ترین  کم 
حداقل  خودشان  مدیران،  و  فرماندهان   .
براي  نداشتند،  امکانات  از  هم  را  بهره وري 
همین زیردستان و همکارانشان در پذیرش 
آنها کوچک ترین تردیدي  و اجراي فرامین 

نمي کردند.
ادامه دارد...

بیمار شدم و اورکت هم در انبار 
اهواز پر بود. گفتم یکي از این 

اورکت ها را به من بدهید، بلکه 
سرماخوردگیم    بهتر شود. شهید 
ناجیان گفت اینها فقط متعلق به 
کساني است که دارند در خط 

مقدم مي جنگند.

گفتگو
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گفتگو

گذری بر زندگی پدر
با نیمه شعبان حجت اهلل  در 28 بهمن ماه 1338 که مصادف می شد 
مالآقایی در شهر ری متولد شد. عشق و عالقه ایشان به  ساالر شهیدان، 
کند.  راه اندازی  را  اصغر)ع(  علی  هیئت  شهرری  در  وی  تا  شد  سبب 
تحصیالت خویش را در شهر ری گذراند، عالقه به کارهای فنی و فکری او 
را راهی هنرستان صنعتی ری کرد و سال 1357 دیپلم فنی گرفت. اولین 
جوشش فکری در موضع گیری انقالب ایشان؛ دست یابی به کتاب های 
مفید، عالقه به امام و تهیه اعالمیه و نوار سخنرانی ایشان و عزیمت به 
و  آشنا شد  امت  امام  انقالبی  با حرکت  رفته  رفته  او  بود.  قم  و  تهران 
مبارزه ات جدی علیه طاغوت را آغاز کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در رشته ی الکترونیک دانشگاه صنعتی اراک پذیرفته شد اما با آغاز جنگ 

تحمیلی دست از تحصیل کشید و راهی جبهه شد.
در سال 60  به عنوان بسیجی و انقالبی به عضویت جهاد سازندگی درآمد 
و در قالب گروهی فرهنگی وارد گردان مهندسی رزمی جهاد استان تهران 
شد و آن وقت ها بیشتر نیروهای گردان مهندسی را رانندگان تشکیل 
می دادند که برای گذراندن طرح 15 روزه خود به جبهه ها آمده بودند. به 
طور طبیعی در چنان جوی خبری از روحیه بسیجی نبود. شهید مالآقایی 
در مدت زمانی کوتاه با ابتکارات فرهنگی که از خود نشان داد فضای سرد 
و بی روح گردان را چنان گرما بخشید که اغلب راننده ها حضور خود را 
تا مدت ها تمدید نموده و رفته رفته به عضویت دائمی گردان در آمدند. 
ایشان از ابتدای جنگ تحمیلی به جبهه رفت و تا 7 ماه مانده به پایان 
جنگ و شهادت غم انگیزش در جبهه ماند. سردار مالآقایی در نبردهای 
متعددی توانست توانایی خود را نشان دهد اما عملیات کربالی 5 اوج هنر 
رزمی این سرباز والیت را به نمایش گذاشت. او یکی از با تجربه ترین نیروی 
مهندسی رزمی و از طراحان عملیات بود. طرح هایش چه در عملیات و 
چه در موارد دیگر و برنامه ریزی های او به عنوان یک مشخصه برای دیگر 
فرماندهان جنگ بود. سرانجام پس از هفت سال مجاهدت در جبهه های 
جنگ در سن 28 سالگی  در تاریخ دوم آذر ماه 1366 در یکی از شب ها 
در دژ شهید باقری وقتی به سمت نیروهایش می رفتند، هنگامی که اولین 
قدم را روی دژ برداشتند، ناگهان خمپاره  ای در دو متری او به زمین خورده 

و پدرم در آنجا به شهادت رسیدند.

توجه به بیت المال
ایشان از اموال بیت المال در کارهای شخصی خود استفاده نمی کردند. 
اینکه  با   بیایم  به دنیا  این طور که شنیده ام شبی که من می خواستم 
خودروي دولتی جلوی در منزل خود پارک بود ایشان حاضر نشدند از 
آن استفاده کنند و گفتند که بیت المال است و به دنبال قرض کردن 
ماشین از کسی بودند که مادرم را به بیمارستان برسانند. همیشه این 
را می گفتند که چیزی که برای بیت المال هست را نباید برای استفاده ی 

شخصی استفاده بشود.

همسری مهربان و اخالق مدار، فرماندهی قوی و باهوش
شهید مالآقایی برای مادرم همسر مهربان و دلسوزی بودند و در حوزه 
فرماندهی شان در جنگ فرمانده قوی و باهوشی بودند البته رعایت حالل 
و حرام بسیار برایشان مهم بود. ایشان  بحث اخالق را هم در محل کار و 
هم در منزل رعایت می کردند و چه در محیط کار و خانواده بسیار خوش 
خلق و مهربان بودند. از نگاه همرزمانش او یک انسان مؤمن و وارسته و 

گفت وگو با فاطمه مالآقایی فرزند شهید حجت مالآقایی

وایت دختر پدر به ر
زندگی سراسر از قصه ها و روایت هاست. گاهی پاییز راوی شهادت پدر می شود و همراه با خزان و ریزش برگ های درختان  خبر عروج 
می دهد. گاهی مادر راوی می شود و همراه با الالیی برای دختر شش ماهه اش قصه قهرمانی پدر را بازگو می کند و امروز دختر روای می شود 
و از پدری می گوید که شاید او را ندیده اما جز دیدن عكس های پدر و خاطره ات دیگران، او را بارها و بارها در رویاهایش دیده باشد. امروز 
پای صحبت های فاطمه مالآقایی تنها یادگار شهید حجت اهلل مالآقایی می نشینیم و روایت پدر را از زبانش می شنویم. فاطمه مالآقایی 
متولد 1۳66/۰۳/11 متولد تهران دارای مدرک کارشناسی شهرسازی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری از 

دانشگاه علم صنعت تهران است. 

دلو
شا

را 
زه
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گفتگو

عاشق خدمت و برای نیروهایش چون پدری مهربان بود.

از مهم ترین فعالیت های شهید
* تأسیس بسیج مستضعفین در شهرک آزادیه ورامین.

* حضور در غائله کردستان و جبهه  غرب.
انجمن ها و شوراهای  * خدمت دلسوزانه؛ حضور در روستاها، تشکیل 

اسالمی آنجا و بررسی مشکالت و ارائه گزارش به مسئولین.
* فعالیت در روابط عمومی گردان.

* ارائه طرح های فرهنگی و مهندسی و بروز خالقیت و عهده دار شدن 
مسئولیت چند گروه از واحدهای مهندسی.

* فرماندهی پشتیبانی مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی استان تهران.
* حضور در عملیات های والفجر2و8، عاشورا، کربالی 8،5،4،3،2،1

* برای اجرای سنت نبوی شرطی گذاشت؛ » دوری مرا باید تحمل 
کند و حتی همراهم شود« و در شب عروسی زیارت عاشورا اولین 

پیمانش شد.

چگونگی پیروی از راه پدر
باشم. سعی  پدرم  و  رعایت حجاب سعی کردم رهرو شهدا  با  واقع  در 
می کنم که فرزند صالح و سالمی را تربیت کنم و تا جایی که می توانم در 

اشاعه ی فرهنگ شجاعت و شهادت آنها سهیم باشم.  

بهترین راه شناخت شهدا
راه  چرا  که  این  مورد  در  تحقیق  و  بررسي  شهدا  شناخت  راه  بهترین 
شهادت را انتخاب کردند، آرمان هایشان چه بوده و چرا براي آن تا پاي 
جان جنگیدند و هم چنین مطالعه وصیت نامه شهدا بسیار موثر است. 
البته گرامي داشت نام و یاد شهدا و ترویج فرهنگ شهادت باید در برنامه 

فرهنگي کشور گنجانده شود.

موانع شناخت شهدا
عدم اگاهي از زندگي، روش و منش شهدا و مطالعه در مورد افکار و اهداف 

آنها و نداشتن اطالعات مانع شناخته شدن شهداست.
به عنوان مثال فیلم هاي خوبي چون سفر به چزابه، خاک سرخ، معراجي ها 

و ... نمایش خوبي از فرهنگ شهادت بود. 
که این شعر را بیادم آورد: 

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز / مردار بود هر آنکه او را نکشند

وجه اشتراک شهدا
خصوصیات بارز شهدا صبوري، اخالص، ایمان قوي و عشق خالص به 
خداوند و ائمه اطهار است که شدت این عشق به اندازه اي بود که حاضر 

شدند جان خودشان را فداي سرزمین و مردم شان کنند.

تعریف شهادت از کالم شهید حجت مالآقایی
»برادران! شهادت همانند دو بال کبوتر است که به آدم سعادتمند کمک 
می کند تا خود را از زمین و همه تعلقات مادی ودنیوی جدا ساخته به سوی 
ملکوت برساند و شادمانه در جشن و میهمانی که خداوند در آسمان بر پا کرده 
شرکت کند. هر کس لیاقت دیدار خدایش را پیدا کند، خداوند فرشتگان را 
مامور می کند تا دعوت نامه حضور در میهمانی آفریدگار را به قلبش وارد کنند. 
او نیز از همان لحظه می فهمد و درک می کند که باید خودش را برای یک 
مسافرت طوالنی که مقصدش بارگاه الهی است آماده کند. لذا از دوستان و 

همرزمانش حاللیت می طلبد وبا شتاب خود را به نقطه پرواز می رساند.«

در مورد کلمات زیر یک جمله و یا احساستان را بفرمایید؟
بابا: کسي که همیشه در حسرت حضورش بودم. 

مادر: تمام زندگي من که از شش ماهگي زندگي اش را وقف من کرد
شلمچه: مکان رفتن آرزوها

شهادت: هنرمردان خدا
عشق: یعني یک پالک که بیرون زده از دل خاک

زینب کبري)ص(: صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است.
گر چه بین بانوان زهرا مقام اول است
بعد زهرا رتبه ی برتر مقام زینب است

شعر سروده شهید حجت مالآقایی)1۳6۴(
مسلخ عشق تجلی گه محبوب دل است 

به تماشای رخ یار عجوالنه شتاب
می گلرنگ شهادت بچش از ساغر عشق  

وانگهی در شرر شمع چو پروانه شتاب
با شهیدان زدل خاک به معراج یقین 

مه صفت هاله برافشان و شهیدانه شتاب
سینه ات گرشود آماجگه خنجر خصم 

خنجر از دست منه بر صف بیگانه شتاب
بارش تیرکجا همت عشاق کجا 

زیر باران پی منزلگه جانانه شتاب
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روایتی از اسارت و شهادت اولین شهید حمل و نقل جاده ای کشور؛

پدرم را پس از شکنجه، در مقابل برادرم به شهادت رساندند

 از نحوه اعزام و حضور پدرتان در منطقه عملیاتی جنوب 
بگویید؟

بار  اهواز  برای  از مشهد  بود و 28 شهریور 59  راننده کامیون  پدرم 
می زند و با برادرم به سوی جنوب کشور می رود. هنوز جنگ رسما آغاز  
نشده بود که آنان 31 شهریور به اهواز می رسند و خبر حمله عراق به 

خرمشهر اعالم می شود.
اعالم می شود که هر کسی  کامیون دارها  بــه  مهمات  بــردن  برای 
داوطلب است مهمات را به بچه های رزمنده برساند، پدرم به همراه 
برادرم با یکی دیگــر از کامیون دارها که دو برادر از نصرآباد بودند اعالم 
آمادگی می کنند. مهمات در کامیون ها گذاشــته می شود و از اهواز به 
ســمت خرمشهر راهی می شوند، مهمات را در لشگر 92 زرهی اهواز 

تحویل می دهند و برمی گردند.

 نحوه اسارت و شهادت ایشان چگونه بوده است؟
کــه  عراقی هــا  توســط  حمیدیه  پادگان  در  برگشــت  راه  در 
بهانــه  بــه  آنهــا  می شوند.  اســیر  بودنــد،  گرفتــه  را  پــادگان 
آنکــه جعبه های خالــی مهمات را در کامیــون پــدرم پیدا می کنند 
او را یک شبانه روز شــکنجه می دهند و در تاریخ 3 مهر 59 در مقابل 

چشــمان برادرم که 14 سال داشت با شــلیک چهار گلوله پدرم را 
به شــهادت می رسانند.

 سرنوشت برادر شما و آن دو نفر دیگر به چه صورت بوده 
است؟

همــان روز 140 هواپیمای ایرانی مواضع عراقی ها را بمباران می کنند 
و برادرم و آن دو نفر دیگر از موقعیت استفاده می کنند و پیکر پدر را 

در کامیون می گذارند و فرار می کنند.
آنها ابتدا به روستای بیوض می رسند که عرب نشینهای آن منطقــه 
ارادت خاصــی به امــام رضــا )ع( دارند و از برادرم می خواهند پدرم 

را که شهیدی از مشهد آمده اســت را در آنجا دفن کنند.

 سرنوشت پیكر مطهر شهید خبیری چه می شود؟
برادرم که می خواهد پیکر پدر شهیدم را به مشهد بیاورد با سختی های 
بسیار در حاشــیه کارون با یک قایق که گویا ترکش هم خورده بوده 
جنازه پدرم را به اهواز می آورد. ما از پــدرم بی خبر بودیم، برادرم آن 
زمان 14 سال داشت. او آن قدر گریه کرده بود که پای تلفن صدایش را 
نمی شنیدیم تا اینکه موضوع را به ما گفت، همه در ناباوری بودیم. قرار 

حاج محمود خبیری فرزند شهید علی خبیری اولین شهید حمل و نقل جاده ای کشور و اولین شهید استان خراسان بزرگ است. شهید خبیری 
متولد 1۳1۲ و حاج محمود متولد دی ماه 1۳۴۵ است. او از جانبازان هشت سال دفاع مقدس و کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان 
رضوی است. از دیگر فعالیت های او می توان به حضور فعال در مجمع فرزندان شاهد خراسان رضوی و همكاری با قرارگاه راهیان نور وزارت 

جهادکشاورزی اشاره کرد. با وی به مناسبت ۲6 آذرماه روز ملی حمل و نقل در خصوص نحوه شهادت پدرش به گفتگو نشسته ایم.

ری
 نو
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گفتگو
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شد با ماشین دایی ام به اهواز برویم تا پیکر پدرم را بیاوریم، حاال درست 
چهار روز از شــهادت پدرم گذشته بود. در این مدت بــرادرم، پیکر 
پدرم را در یخ نگه داشــته بود و چون نگه داشتن پیکر پدرم بیش از 

این مقدور نبود بنابراین او پدرم را در گلزار شــهدای اهواز دفن کرد.
 شما در چه تاریخی عازم جبهه ها شدید؟

بزرگتر که شدم اولین بار مثل خیلی از رزمندگان برای باال بردن سن ام 
با دســت کاری در کپی شناسنامه ام به جبهه عازم شــدم. مادرم خیلی 

نگران بود، چون پدرم را ناجوانمردانه از دست داده بودیم.

 حس و حال شما در موقع اعزام چگونه بود؟
شاید ابتدا رفتنم به جنگ حس گرفتــن انتقام خون بی گناه پــدرم 
بود اما در فضای جبهه حال و هوای خاصی بود، آنجا بود که دریافتم 
پدران زیادی به شهادت رسیده اند. بعدها برادرهایم احمد و قاســم 
هم به جبهه آمدنــد و راه پدر را ادامه دادیم و هنوز هم اگر خطری 

کشورمان را تهدید کند همچنان پای نظام ایستاده ایم.

دارید  پل  نشریه  خوانندگان  برای  پیامی  اگر  پایان  در   
بفرمایید؟

ما برای حفظ اســتقالل و آزادی مملکت هزینه های زیادی داده ایم، 
فرزند شهیدیم اما خودمان هم جان مان را گذاشتیم و مجروح شدیم اما 
دوباره برخاستیم تا دین مان، کشورمان و ناموسمان محفوظ بماند. هنوز 
هم ارادت مان باقی است و سال هاست که با روایت آن روزهای عشــق 
و ایثار مردان بی ادعا، مسیر شهدا را ادامه می دهیم. روحیه انقالبی و 
فرهنگ جهادی، همانی است که در وجود همه شهدای ما بود. شهید 
خبیری در آن مقطع زمانی شاید از معدود رانندگانی بوده که حساب 
سال نزد علما داشته و مقید به پرداخت خمس بوده است. او با چنین 
تفکر و شخصیتی با وجود همسر و 8 فرزند، با ایثار و از خود گذشتگی 
عازم مناطق عملیاتی می شود و خطر را به جان می خرد و مهمات را به 

رزمندگان اسالم در خط مقدم می رساند.
به نظر من امروز هم الزم و ضروری است که چنین فرهنگ و روحیه ای 

در جامعه ما حاکم باشد.

گفتگو
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گفتگو

گفت وگو با هاجریزدان پناه فرزند شهید محمدحسین یزدان پناه

هــاجر هـجـِر 
پدر، اسمش را هاجر گذاشت و این سرآغازی بود برای هجرتی طوالنی. برای تاب آوری و تحمِل دوریی که سال های سال به درازا می انجامد. 
این شماره شنونده سخنان دختر شهید محمدحسین یزدان پناه هستیم، دختِر یازده ماهه ای دیروز که امروز خود مادر شده و قصه ی پر 

غصه ی دوری از پدر قهرمانش را بازگو می کند.

دلو
شا

را 
زه

گذری بر زندگی شهید
شهید محمدحسین یزدان پناه در بیست و هشتمین روز از تیرماه 1330 
در شهر نجف آباد متولد شد. در سنین نوجوانی پدر را به خاطر بیماری 
قلبی از دست داد و در کنار تحصیل کمک خرج خانواده شد.  بعد از طی 
کردن دوران تحصیل مدرک مهندسي خود را اخذ کرد. قبل از انقالب 
و در زماني که بسیاري باور نداشتند که بشود رژیم را ساقط کرد شهید 
اتفاق  به  و  را گوش مي داد و مطالعه مي کرد  امام  اعالمیه هاي  و  نوارها 
دوستان هم فکرش به آن عمل مي کرد ایشان عقیده داشت که بایستي 
تمام دستورات امام را باید اجراء کرد. پس از پیروزي انقالب به نهادهاي 
انقالبي برای زدودن خرابي و محو فرهنگ طاغوت پیوست. ایشان به عنوان 
مهندس پتروشیمی راهی خارک شد. از سپاه اصفهان نیز براي تبلیغ اسالم 

نوار و پوستر دریافت مي کرد و به جزیره خارک براي مردم مي برد.
وي در جاي دیگر نوشته است: خدایا هجرت فرمان توست و براي هجرت 
بدین سرزمین )کردستان( روي مي آورم. بار الهي یاد تو از خاطرم رفته است 
خدایا تمام افکار وجودم را سیاهي گرفته به روشنایي مهتاجم و جز هجرت 
مرا راهي نیست. سپس به همراه برادرش محمدمهدي راهي کردستان 
شدند و براي یاري محرومین آن دیار در جهادسازندگي مشغول به خدمت 
شد.آن قدر براي مردم ُکرد با عشق و عالقه کار مي کرد که فرمانده قروه 
مي گفت: حسین از بس براي مردم این منطقه دلسوزي مي کرد فکر کردم 
خودش نیز ُکرد است. حدود یک سال در جهاد سازندگي در هیئت هفت 
نفره تقسیم زمین مشغول کار شد. که در جاده دیوان دره کردستان اسیر 
شدند هیاتی7 نفره )پدرم، عمویم و 5 نفر از دوستانشان( توسط کومله و 
دمکرات اسیر شدند. پدرم و شهید غواصی را از آنها جدا کردند، اور را وادار 
کرده بودن در مسجد ضد رهبری سخنرانی کند ولی ایشان مقاومت کردند 
سرانجام در تاریخ 1359/9/28 در کردستان و پس از چند روز تحمل 

بدترین شکنجه ها به دست منافقین به شهادت رسید.

ویژگی های برجسته شهید
از خصوصیات بارز شهید، نیت خالصانه وي در کارهایش بود و بیشتر 
وقتش را با مطالعه طی می کرد. پدر کم غذا بود و اگر در سفره  بیش از یک 
نوع غذا بود ناراحت می شدند واز یک نوع بیشتر نمی خوردند. بسیار روزه  
مي گرفت، شنیده ام که پدر حتی روز آخر که به اسارت درآمد روزه بودند. 
در نماز همچون کوه استوار مي ایستاد و در قنوت خود بسیار ذکر مي گفت. 

به هجرت معتقد بود و به هیچ ترتیبي زیر بار زور نمي رفت.
همکارانش از او به عنوان یک کارمند صدیق و مهربان یاد مي کنند که 
هرگز از یاري دیگران مضایقه نمي کرد. صله رحم را به جا می آورد،  با اینکه 

خودشان خانه نداشتن ولی خیلی ها را صاحب خانه کردند. 

دغدغه شهید یزدان پناه
 ایشان معتقد بود، باید به هر کجا رفت به مردم آگاهي داد و مبارزه با فقر 

فرهنگي و اقتصادي را توامان انجام داد. 

توجه به محرومین
شنید بودم ایشان از کوچه محل زندگی شان به سمت خانه می رفتند،  هوا 
خیلی سرد بود مردی را دیدند که لباسی برای گرم کردن خود نداشت  

بالفاصه کت وکاله خود را برداشت و به ایشان هدیه دادند.
مادرشان،  منزل  نزدیکی  در  بود  خوش زبان  و  خوش رو  بسیار  ایشان 
خانواده ی بودند که مشکل ناشنوایی داشتند؛ پدرم تنها کسی بود که با 

بچه های ایشان هم صحبت می شدند و ارتباط بر قرار می کردند.

 سجده شكر
مادرِ عزیزم در سن پایین ازدواج کردند و باردار شدند. برای به دنیا آوردن 
من سختی زیادی متحمل شدند. وقتی پدرم متوجه شد که برایش فرزند 
دختری به دنیا آمده است در همان اتاق سجده شکر به جا آورد و گفتند 
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گفتگو

خدا را شکر، من در خواب دیده بودم فرزندم دختر می شود. دوست دارم 
اسم مادر امام خمینی )ره(  که هاجرست را روی فرزندم بگذارم .

سختی نبود پدر
مادر تنها دوسال با پدر زندگی مشترک داشت، من یازده ماهه بودم که 
ایشان به شهادت رسیدند و من ماندم و مادر. مادری که از تمام زندگی اش 
گذشت تا من احساس کمبود محبت نکنم. آغوش همه اطرافیانم برایم باز 
بود اما هیچ وقت جایگزین آغوش پدرم نشد و تجربه نکردن آغوش پدر 
بسیار برایم سخت است. دلم می خواست می توانستم خاطره ای از پدر بیاد 

بیاورم اما نه خاطره ای هست، نه صدایی و نه عطری و ....

ادامه ی راه پدر
تا آنجایی که مادر از پدر برایم نقل کردند و در توانم بوده در پویش های 
کمیته امداد وکمک به بچه های سرطانی و سایر پویش ها عضو شده ام اماتا 
کنون وقت نشده بتوانم به مناطق محروم برای کمک سر بزنم. و واقعا 

شرمنده ام.

تصویری از پدر
پدر صاحب حوض در بهشت هستند که هنوز از پرتوش به دیگران منفعت 
می رسد، نازنین پدرم نور چشم من است و مادرم همه ی دارایی ام ، هم 
مادر و هم پدر نداشته ی من است إ ن شاءاهلل تا زنده ام سایه اش بر سرم 
باشد. شاید نگاهِ اشتباهی در جامعه رایج شده که از خانواده شهدا فقط 
سهمیه  را می بینند. ولی روزهای سخت فرزندان و خانواده های شهدا در 

جامعه دیده نشده است.
من به عنوان فرزند شهید تا توان در بدن دارم برای حفظ نظام اسالمی و 
رضایت رهبرم تالش می کنم و به فرزندانم احترام به امام، رهبری و شهدا 

آموزش می دهم إ ن شاءاهلل که در این را موفق باشم. 
پدرم بسیار غریب بود، امثال پدرم حتی در اصفهان هم ناشناخته مانده اند. 
و تصویری از این شهدا روی خیابان های این شهر نقش نبسته است. برای 
تعویض سنگ قبر ایشان با بنیاد شهید دچار مشکل شدیم. با اینکه از 
نیروهای جهاد بود از طریق سپاه و کمک های آقای آیت یکی از دوستان 

جهادی پدرم توانستیم بالخره سنگ مزار را تعویض کنیم.
شاید من از پدرم خاطره ی ندارم اما سال گذشته با کمک یکی از همرزمان 
پدر به نام آقای شمس به همراه خانواده توانستم به کردستان سفری داشته 
باشم و محل شهادت پدرم را از نزدیک ببینم. حال و هوای این مالقات 

برایم بسیار عجیب و وصف ناشدنی است.

انعكاس رشادت شهدا 
لحظه های در زندگی شهدا وجود داشته که شاید جامعه از آن اطالع ندارد. 
یکی از راه های انعکاس این ایثار و رشادت های فیلم و سینما باشد. لحظاتی 
که رزمندگان باید معابر را باز می کردند و از بدن و جان خود می گذشتند، 
یا غواصان بی گناهی که با دستان بسته زنده به گور شدند. یا زنان و مردان 
جوانی که در زمان طاغوت مظلومانه شکنجه شدند که عموی من یکی از 
آن جوانان بود. و یا شهیدی که جلوی خانه ی پدر ترور شد و حتی پول 
گلوله هایی که به بدنش اصابت شده بود را از خانواده اش گرفتند تا پیکرش 
را پس دهند. و یا جوانان سپاه که در عراق سر از بدنشان جدا کردند، تازه 
دامادهایی که به مراسم عروسی خود نرسیدند. این ها شهدایی هستند که 
می توانند در فیلم ها به عنوان ستاره مطرح شوند ولی از آنها غافل شده ایم.

وجه اشتراک شهدا
همگی دارای ایمان قوی، تربیت صحیح مادر و پدر، نان حالل و زمان و 

مکانی درست و خانواده درست تر بودند.

وجه اشتراک فرزندان شهدا
همه در حسرت آغوش و محبت پدر، اما دارای دل بزرگ که خداوند به آنها 

عطا کرده تا بتوانند مشکالت را تحمل کنند. 
شاید اگر پدرمان بود باز مشکالت امروز را داشتیم اما نبودش بسیار در 
زندگی مان حس می شود و خدا را شکر که اگر پدری نیست، مادری دلسوز 

و مهربان داریم که هم برایمان پدرست و هم مادر.

عشق به شهادت در وصیت نامه شهید
شهادت آرزوي امت محمد است. چه در آن حیات جاوید و محشور بودن با 
اولیاء اهلل است. از ماندگان خود تقاضاي شادي در مرگم دارم و خواهشمندم 

این سخن شهادت را نیز به فرزندم آموزش دهند. 

در مورد این کلمات یک جمله بفرمایید؟
بابا:  یادی برای همیشه در قلب من.

مادر:  إ ن شاءاهلل همیشه سایه برقرار باشه تا وقتی زنده ام.
شلمچه:  فقط اشک.

زینب کبری)ص(:  نگو دل از کفم برید  کاش من هم مدافعی از حرمش 
می شدم.

شهادت : نمی دانم قابل وصف نیست حتما شیرین است چون شهدا همه 
با لبخند به پیشوازش می رفتند.

بابا با عشق به  وطن و آرزوی کربال و عهدی که با زینب کبری)سالم اهلل علیها( 
داشت، گل شقایقش را به مادرم هدیه داد و از پیش ما برای همیشه رفت.

بزرگ ترین آرزو:
آرزویم ظهور آقا امام زمان)عج( و خوشحالی همه مردم وطنم و سالمتی 
رهبر، مادر و فرزندانم است و دیدن همه ی اماکن زیارتی وآخری دیدار 

رهبری با خانواده ام، إ ن شاءاهلل دیدار در کربال.

سخنرانی مادر شهید در سنندج
اسیر  و  یزدان پناه  محمدحسین  شهید  هستم؛  جهادگر  دو  مادر  من 
محمدمهدی یزدان پناه. هر دو پسر من عضو جهادسازندگی استان اصفهان 
بودند، پسران من به همراه دوستان خود در جهادسازندگی، با این هدف 
به کردستان رفتند که از هنر و علم خود استفاده کنند و برای شما مردم 
ُکرد مسلمان آبادانی و عمران به بار آورند. اما ضد انقالب بدن محمدحسین 
مرا با سیگار سوزاند، چشمانش را درآورد، انگشتانش را شکست و گوشت 
بدنش را برید و بر آن نمک ریخت و در نهایت جسم بی رمق او را به دار 
آویخت. خدا را شکر می کنم که او به آرزویش رسید زیرا می خواست با تکه 
تکه شدن بدنش، بی منطقی دشمن را ثابت کند. وقتی جنازه حسین در 
غسال خانه بود، رفتم و در برابرش زانو زدم، خواستم لبانش را ببوسم اما 
لبان خشکیده او را فرو افتاده دیدم. برای شهادت فرزندم گریه نکردم چون 
خواست خودش بود. حتی کسانی را که در شهادت محمد حسین بی تابی 
می کردند، دلداری می دادم و می گفتم گریه و ناراحتی کردن فایده ندارد 
سعی کنید راه این شهدا را ادامه دهید. خدا را شکر که شهادت فرزندان 
اسالم؛ افشاگر چهره زشت دشمنان اسالم و انقالب خواهد بود. خدا را شکر 
که شهدا و از جمله فرزندان من از خودمحوری دور شده و به خدا محوری 

رسیده اند و خود را فدای اسالم و جامعه اسالمی نموده اند.
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به  محروم  مناطق  به  نیروها  اعزام   
چه صورت بود؟

در این فاصله که هنوز بنیاد مسکن بودیم 
ارتباط  هم  قم  جهادسازندگی  دوستان  با 
که  خوبی  و  باال  انگیزه  دلیل  به  داشتیم. 
داشتیم وقت را تلف نمی کردیم و عالوه بر 
با  را  فرهنگی  فعالیت های  خود،   کارهای 
در خصوص  مسکن  بنیاد  دوستان  موافقت 
با  کردیم.  آغاز  جهادسازندگی  با  همکاری 
حاج آقا مصطفی محقق دامادکه نماینده ی 
برقرار کردیم.  ارتباط  بود  امام در جهاد قم 
مسئول  که  قم  جهاد  و  عمران  کمیته ی  با 
وقتش آقای جلیل بشارتی از نیروهای فعال 
و خیلی باانگیزه بود، هماهنگی های الزم را 
انجام دادیم و گفتیم هزار نفر نیرو داریم که 
نصف این نیروها تقریبا بین 400 تا 500 نفر 
می رسد. هر هفته ماشین تهیه می کردیم و 
روستاهای  به  تعطیل  و  هفته  آخر  روزهای 

مناطق محروم می رفتیم.

 چه کارهای در مناطق محروم انجام 
می شد؟

با برنامه ریزی که جهاد انجام می داد، صبح 
زود تا بعد از ظهر و حتی تا غروب کارهای 
زیادی انجام می دادیم. البته کار این نیروها 
درو گندم نبود، درو کردن گندم برای افراد 

عادی بود. جهاد، مردم را بسیج می کرد و 
تخصصی،  کار  که  می فرستاد  روستاها  به 
فنی و مهندسی انجام شود. کارهایی مثل 
پی کنی، ساختمان سازی ، ساختن حمام، 
مدرسه و درمانگاه، که این کارها با معمار 
کاشی  نماچین،  بنای  ساختمان،  بنای  و 
گروه  قالب  در  همگی  که  سفیدکار،  کار، 
معمار و کارگرهای ساده بود انجام می شد. 
جهاد  که  غذای   بدانید  که  است  جالب 
تهیه می دید، یک هفته  نیروها  این  برای 
نان و پنیر و خربزه و یک هفته هندوانه بود. 
خالصه نیروها با عشق می آمدند و فعالیت 
می کردند و برمی گشتند. تقریبا هر هفته 
حدود چهارصد، پانصد نفر از نیروهای بنیاد 
به خصوص  محروم  مناطق  در  را  مسکن 
منطقه ی کویری و شمال قم که به کویر 
می خورد و روستاهای دورافتاده می بردیم. 

 به یاد دارید به چه روستاهایی رفته 
بودید؟

روستای سلطان باجی که از سمت جاده ی 
آن  البته  به سمت مسیله می رفت.  کاشان 
وقت میدان هفتاد و دو تِن قم ساخته نشده 
به جهاد می رفتیم.  از سمت هدایت  و  بود 
که  می رفتیم  زیادی  افتاده  دور  روستاهای 

در حال حاضر اسم شان در خاطرم نیست. 
مناطق در طول مسیر جاده ی قم ـ تهران 
یک  و  بودند  محروم  و  کویری  معموال  که 
سری از شاهسون ها که در بعضی از کارهای 
کمک  و  می رفتند  جهادی ها  کشاورزی، 
سی  که  جعفرآباد  منطقه ی  می کردند. 
کیلومتری قم بود. و قسمت های نزدیک تری 

هم بود که به آن جا نیرو اعزام می کردیم.

در  برمی گردیم  اصلی  موضوع  به   
بیشتر  مدارس  جهاد  تشكیل  مورد 

توضیح دهید؟
همان طور که مقدمتا عرض کردم، با توجه 
و  فعالیت ها  سری  یک  به  انقالب  نیاز  به 
تاکید امام خمینی )ره( که جوان ها باید در 
ما  که  تجربه ای  و  کنند  شرکت  فعالیت ها 
این  شروع  داشتیم  فعالیت ها  گونه  این  در 
حرکت را الزم می دیدیم. البته بهتر است به 

زلزله ای قائنات استان خراسان اشاره کنم.
آبان ماه 1358 در منطقه قائنات زلزله خیلی 
مهیبی رخ داده بود. آن زمان در بنیاد مسکن 
قم مشغول بودم و سازمان عمران و اراضی 
این  به  کمک  برای  بود.  شده  تشکیل  تازه 
برای  دوستان  با  شده  تشکیل  تازه  سازمان 
و  می رفتیم  آنجا  به  اداری  کارهای  انجام 

بخش دوم گفت وگو با محمد مصدراالمور 

جهاد مدارس، سنگر رشد نسل بعدی انقالب 

گفتگو
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زمانی که به خانه می رسیدم از خستگی غش 
می کردم. بعد از زلزله از تلویزیون صحبت های 
ایشان  که  می شد  پخش  خمینی)ره(  امام 

فرمودند برای کمک به این منطقه بروید. 
امام دیگر فرصت   از شنیدن حرف های  بعد 
و  دهم  اطالع  خود  مسئولین  به  که  نشد 
احساس کردم رفتن به آنجا از کار واجب تر 
است. صبح زود به تهران و از آنجا به مشهد 
رفتم. با ماشین های ارتش سوار شدم، ظرف 
هنوز  رسیدم.  قائنات  منطقه  به  ساعت   48
جنازه ها زیر آوار بود. به دلیل اینکه در بنیاد 
مسکن شاغل بودم با مسئولین بنیاد مسکن 
آنجا  هفته  گرفتم. حدود سه، چهار  ارتباط 
ماندم و به دوستان پیغام دادم که من اینجا 
قائن  منطقه  به  مرکز  مسکن  بنیاد  هستم. 
بنیاد مسکن خراسان  بودند، بچه های  آمده 
فعالیت هایی شروع کرده بودند و جنازه ها از 
چهل  به  زلزله  شد.  کشیده  بیرون  آوار  زیر 
روستا در حد 90 تا 100 درصد آسیب زده 
بود، همه در چادر بودند. مردم آن مناطق نیاز 
به حمام و مدرسه داشتند. نقشه و کارهای 
اولیه را انجام دادیم تا نیروهای کمکی بیایند. 
که  محرومیت های  و  فقر  این  به  توجه  با 
نیاز  بود  شاهنشاهی  نظام  از  گرفته  نشات 
گروه های جهادی در جامعه کامال احساس 
می شد. بعد از این که مهرماه 1359 از بنیاد 
مسکن به جبهه رفتیم و دی ماه به سیستان 
با مقدمه ای که  بلوچستان سفر کردیم و  و 
این   ،1359 اسفند  همان  در  کردم،  عرض 
کار  مرکزی  شورای  و  دوستان  با  را  قضیه 
شروع کردیم. هنوز کارهای گزینشی رسما 
آغاز نشده بود و ما کارهای گزینشی را در 

ساختمان سوم شروع کردیم.
اوایل کار، ما در میدان انقالب مشغول شدیم 
به  و سپس  رفتیم   قدس  به ساختمان  بعد 
ساختمان اصلی جهاد آمدیم که در خیابان 

کار  ماه  هشت  از  بعد  بود.  واقع  طالقانی 
پرسنلی ما انجام شد. و رسما دیگر در خدمت 

جهاد بودم.

را شروع  کار  نیرو  با چند  آغاز  در   
کردید؟

از  نفر  دو  بعد  بودم،  تنها  انقالب  میدان  در 
تشکیالت  ساختار  که  آمدند  دیگر  دوستان 
قبال  که  اهدافی  شد.  نوشته  مدارس  جهاد 
در  را  بودم  کرده  بازگو  افشار  آقای  برای 
ساختار جهاد مدارس آوردیم. یکی از افرادی 
خوبی  خیلی  رابطه  ایشان  با  توانستم  که 
شهید  بود  آشنا  استان ها  با  و  کنم  برقرار 
امور  معاون  زمان  آن  ایشان  بودند.  شوریده 
با  از طریق شهید شوریده  ما  بود.  استان ها 

استان ها در ارتباط بودیم.

 از اهداف تان بگویید؟
برنامه ما این بود که کارهایی را که در استان 
خوزستان و جاهای دیگر انجام داده بودیم، 
در روستاها و مناطق محرومی که از قضایای 
اجرا  بی خبر هستند  و  مانده اند  دور  انقالب 
امام  به  فرهنگی  کارهای  انجام  در  و  کنیم. 
را  امام  و  انقالب  فرهنگ  و  بگوییم  لبیک 

گسترش دهیم.
به دلیل اینکه برخی مناطق محروم دچار فقر 
به مبلغ دینی داشتیم  نیاز  بودند،  فرهنگی 
راه  حوزه  تبلیغاتی  تشکیالت  هنوز  و چون 
دفتر  با  شصت  سال  همان  در  بود  نیفتاده 
انجام  برنامه ریزی  و  هماهنگی  قم  تبلیغات 
دادیم و سیصد نفر از برادران طلبه را به نقاط 
مختلف فرستادیم. خیلی راحت سیصد حکم 

نوشتیم و به استان های مختلف با مسئولیت 
برای  بودجه ای  حتی  کردیم.  اعزام  جهاد 
و  نداشتیم  دوستان  این  برای  حق الزحمه 
ناچیز که فقط  موقع برگشتن مقدار خیلی 
دوستان  به  بوده  ذهابشان  و  ایاب  حد  در 
آن  عزیزان  این  از  خیلی  که  می دادیم 

حق الزحمه را هم نمی گرفتند.
 مسئله دیگرآشنا کردن جوان های داوطلب 
با مناطق محروم بود. چون طیف زیادی از 
جوان ها از تهران و یک سری دیگر از مراکز 
استان هایی مثل شیراز، مشهد، قم و جاهای 
اسالمی  انقالب  با  این جوان ها  بودند،  دیگر 
آشنایی داشتند ولی با مناطق محروم آشنا 
مناطق  چنین  نمی دانستند  حتی  و  نبودند 
محرومی در کشور وجود دارد.  و طرف دیگر 
برگزاری صدها اردو که با حضور خواهران و 
برادران از مناطق محروم به جاهای دیگر بود.  
البته برگزاری این اردوها بعضی وقت ها مورد 
جوانان  می گفتند  که  می گرفت  قرار  انتقاد 
مناطق محروم  تهران و شهرهای بزرگ را 
می خواهند  که  می شوند  هوایی  و  می بینند 
مهاجرت کنند. ما هم گفتیم اگر کسی قرار 
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است مهاجرت کند این مسائل بهانه است. در حالی که این اردوها 
نکات مثبت بسیاری داشتند چرا که این جوانان با مسئولین مختلف 
این جا در  کشوری دیدار می کردند و کالس های مختلفی می رفتند. 
کالس های فشرده ی با برنامه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شرکت 

می کردند.
یک مطلب بسیار مهم این بود که تعداد زیادی از خانواده ها فرزندان خود 
را به جبهه می فرستادند ولی عده ای هم بودند که اجازه رفتن فرزندانشان 
اما این جوانان می توانستند به جهاد بیایند و  را به جبهه نمی دادند. 
خانواده ها  رضایت  باعث  امر  همین  کنند.  فعالیت  محروم  مناطق  در 
می شد. البته کار ما کامال حساب شده بود و با رضایت نامه کتبی اعزام ها 
صورت می گرفت. در همان میدان انقالب و خیابان قدس، کالس های 
زیادی برگزاری می کردیم و تعداد مراجعه خواهران نیز بسیار باال بودکه 
برای شما صحبت خواهم  در مورد فعالیت خواهران به صورت مجزا 
کرد. حدود بیست نفر در دفتر مرکزی برای گرفتن مصاحبه از نیروها 
وجود داشت. ما نیروها را بر اساس سن و قابلیت هایشان دسته بندی 
می کردیم. یک سری نیروها را نیز برای مناطق خاص مثل بشارگرد، 
جازموریان، قشم، کیش، عسلویه و حتی روستاهای دورافتاده بوشهر 
اعزام می کردیم. برای برخی مناطق مثل کردستان که نیروهای کومله 
و دموکرات در آن وجود داشت باید نیروهای خاصی اعزام می شد، که 
قبل از اعزام برای آنها اردوهای ویژه ای برگزار می کردیم و سرپرستانی 

داشتند که برنامه ریزی های خاصی برای آنان انجام می دادند.

 از ساختار و نظام بندی تشكیالت بیشتر بگویید؟
مطالبی که عرض کردم در مورد اهداف مان بود. اما شروع تشکیالت 
ما به صورت برگزاری اردو انجام شد. ولی کم کم تشکیالت جهاد 
به خود  آیین نامه و ضوابط شکل کامال رسمی  اساس  بر  مدارس 
گرفت. در کنار جهاد مدارس موضوعات دیگری مثل جهادی های 
بود.  هم  جمعه ها  نماز  به  رفتن  و  مردمی  کمک های  و  معمولی 
جهاد در هر زمینه ای فعالیت می کرد از قبیل کمیته ی فرهنگی، 
کمیته ی عمران و کمیته ی پزشکی و ... ، ما در تمام این کمیته ها 

بر اساس توانایی نیروها با سرپرستی مربی اعزامی داشتیم.
 همه ی این اهداف را در آیین نامه تنظیم کرده بودیم و برای رسیدن 
به این اهداف شروع به گرفتن نیرو و آموزش آنها کردیم و در هر قدم 
از گسترش جهاد و آموزش نیروهای جهاد مدارس،  برنامه داشتیم. 

حتی در انتخاب نیروهای دفتر مرکزی بسیار حساس بودیم. 

 آینده نگری که شما در کار داشتید چه در اعزام نیرو ها 
و جذب کسانی که می خواستند غیر از حضور در جبهه، در 
قالب جهاد مدارس برای انقالب کار کنند بسیار قابل تحسین 

است.  لطفا در مورد اهمیت نیروسازی توضیح دهید؟
یکی از اهداف دیگری که ما داشتیم نیروسازی بود. ما در ارتباط 
با بچه های جهادی برنامه داشتیم که بچه ها پای کار  بیایند و در 
قالب نیروهای جهادی در روستاها حاضر شوند و محرومیت مناطق 
را حس کنند. بعد از درک وضعیت کشور به تحصیل ادامه دهند.  
کشور  به  تحصیل  اتمام  از  بعد  و  بروند  کشور  از  خارج  به  حتی 

برگردند و نیروهای آینده ی کشور شوند. 
شاید کسی باور نکند که خیلی از کمک هایی که اولیا دانش آموزان 
ثروتمند به مناطق محروم داشتند به دلیل این بود فرزندان شان به 
مناطق محروم آمده و وضعیت را برای خانواده خود توضیح داده 
بودند. به عنوان مثال یکی، دو نفر از دانش آموزانی که به مناطق  
محروم چهارمحال و بختیاری و شهرکرد اعزام شده بودند زمانی 
که وضعیت مردم را برای خانواده گفته بودند پدرشان دارای یک 
کارخانه کفش بود و چندین کامیون کفش را برای مناطق بروجن 

و لردگان و مناطق دیگر فرستادند.
همزمان  که  کردیم  برگزار  را  اردوها  بالفاصله  تاسیس،  اول  سال 
به  ایشان  از معاونین  بود. و یکی  آقای موسوی  با نخست وزیری 
اسم آقای شمسی مسئول این اردوها بود. برای بررسی این اردوها 
هیئتی از بین جهاد، آموزش و پرورش، علوم تربیتی و بنیاد پانزده 
خرداد و یک ارگان دیگر تشکیل شد و به اتفاق به محل اردو که 
باغبود نیشابور و خراسان و سمنان و رامسر بود رفتیم. زمانی که 
نظر  از  اردوهای جهاد  که  گفتند  باالتفاق  آن ها  برگشتیم همه ی 

کیفی، محتوا و فرهنگی بسیار عالی بود.
فرهنگی،  برنامه های  بر  عالوه  که  بود  این  ما  اردوهای  تفاوت   
و  داشتیم.   .... و  خطاطی  پزشکی،  مسائل  یادگیری  آموزش های 
هزینه ای  هیچ  بدون  ما  برنامه های  همه  که  بود  این  جالب  نکته 
برای نیروها برگزار می شد . که این موضوع باعث تعجب همه شده 
بود. نیروها و مسئولین با روحیه کامال مخلص و با ایمان فعالیت 

خود را ادامه می دادند.

فرد  یک  عنوان  به  شما  که  بود  جذاب  بسیار  ما  برای   
فنی چطور در محیط های فرهنگی کارنامه درخشانی دارید 
نیروی  یک  عنوان  به  شما  به  جامعه  دیدید  که  زمانی  و 
قوه  و  حول  به  و  دادید  موضع  تغییر  داشت  نیاز  فرهنگی 

الهی خوب درخشیدید. 
آشنا  مدارس  کلیت جهاد  با  توانستیم  ما  توضیحات شما،  از  بعد 
جهادی،  کار  به  عالقمند  نیروهای  جذب  و  نیروسازی  از  شویم، 
برنامه ریزی و اعزام  نیروها به مناطق محروم و ...  ان شااهلل توفیقی 
حاصل شود در وقت دیگر میزبان شما باشیم و در مورد فعالیت 

گروه های خواهران نیز گفت وگویی داشته باشیم.

گفتگو
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)خاطرات جهـادگر و آزاده ی سـرافراز مرحوم صدراهلل نـوري(
از هالـتوجان تا آلـواتـان

خا
کی

ی 
وس

م

قسمت چهارم
زنـدان »دولِـه تـو«

به هر حال بعد از ساعتي استراحت، بار دیگر 
»آلـواتـان«  به سمت جنگل  را  مـا  شـبانه 
حرکت دادند. روز 14 اسفند سال 59 بـود 
فکر  رسیدیم.  »میـرآباد«  روستاي  به  که 
مي کنم از آغاز اسارت تا آن روز حدود پنـج 
پیـر  سـي سال  انگار  ما  و  مي گذشت  مـاه 

شـده بـودیم.
در روستاي میـرآباد ما را تحویل یک گروه 

جدید دادند، رسید گرفتند و رفتند.
برادر عزیـز و شـهیدم  زنـدان میـرآباد،  در 
»علیرضا کاشـانیان« را دیدم. او زودتر از ما 
کبوتران  همچون  و  بـود  درآمده  اسارت  به 
بال شکسته و در قفس مانده، همدیگر را در 
آغوش گرفتیم. راستش با دیدن او ناخودآگاه 
روحیه ام تقویت و دلـم کمي بـاز شـد. شـب، 
ساعتي  با  خواندیم.  نماز  تیـمم  با  هم  باز 
ساعتي  چند  و  گرم کردن  ساعتي  و  نیایش 
با  به هر حال صبح شـد. دوباره  استراحت، 
تیـمم نماز خواندیم و سالمي به پیشگاه آقا 
ابا عبداهلل الحسین)ع( عرض کردیم و کمي 

بر شـهداي غریب و مظلوم مان گریستیم.
حرکت  به  را  ما  و  شـد  باز  در  ناگهان 
درآوردند؛ انگار داشتیم در نـوار مرزي، دوِر 
خودمان مي چرخیدیم. گاهي نگران مي شدم 
و فکر مي کردم که بیش از دست و پـا، مغـز 
َسـرم دارد یـخ مي زند. ما را بردند تا به زندان 
»دولـه تـو« رسیدیم؛ ایـنجا زنـدان مرکزِي 

دموکرات ها بـود.
آقاي موسوي گفت: »دولـه تـو در محدوده ی 
شـهرهاي بـانه از ایران و قلعه دیـزه از عراق 

قرار گرفته.«
در جنگل، برف زیادي نـبود. قبل از رسیدن 
به زندان دولـه تـو، حدود شصت نفـر از اسـرا 
را دیدم که نیمه برهنه در جنگل هیزم جمع 

مي کردند.
ـَن آن  ها چه مي کرد؛  ت با  خداي من، سرما 

تقریبا  گروه  داشتند.  غربتي  و  لرزش  چه 
پنـجاه نـفرِي ما به همراه آن گروه شصت 
دولـه تـو  زندان  به محوطه ی  با هم  نـفري، 
رسیدیم. زندان دولـه تـو شامل چند تـونل 
در دل کـوه بـود و گویا قبال آغـل دام هاي 

منطقه بـوده است.
بدجوري مریض، بي رمق و مصیبت زده بـودیم. 
به ما گفتند جلوي تونل  ها صف بکشیم. سـروان 
»رحیـمي«، رئیس زنـدان، از مامورین ارشد 
ساواک و خواهرزاده ی »قاسـملو«، سـرکرده ی 

حـزب دموکرات بـود.
با  و  آمد  بیرون  اتـاق  از  همراهانش  با  او 
زندان بانان ما صحبت کـرد، به آنها رسید داد 
و آنها رفتند. به ماموران خودش مطالبي را 
گفت و رفت و براي ما صحبت نـکرد. فقط با 

تکبـر، نگاه خشم آلودي به ما انداخت.
جلو ي ما، شـش تونل بـود که نمي دانستیم 
عمق آن  ها چقدر است. درون تونل  ها کامال 
به  بـود و دعا مي کردم که حاال که  تاریک 
خوب  جاي مان  رسیدیم،  مرکزي  زندان 
و  بدهند  تمیز  و  گرم  لباس  ما  به  باشد، 
باشیم.  براي وضو و حمام داشته  آب کافي 
تونل  ها  از  یکي  به  را  نـفري  هر جمِع چند 

نمي دیدیم،  را  هدایت کـردند. گرچه جایي 
اما اسرایي که آنجا بـودند خیلي گرم از ما 
استقبال کـردند. نـور و چراغي در کار نـبود، 
چشم مان  تا  کشید  طول  ساعت  نیم  شاید 
توانستیم چهره ی  و  تاریکي عادت کـرد  به 
از ما به آنجا آمده و ما را  عزیزاني که قبل 

به گرمي در آغوش فشردند را ببیـنیم.
ناگهان به  شـدت متاثر شـدم، آن  ها وضعي 
بهتر از ما نداشتند؛ رنگ  صورت شان زرد و 
پوست شان خشکیده بـود، بعضي هم سـوء 
تغذیه و ناراحتِي پوستي داشتند. به هر حال 
جمع خوبي شـدیم؛ آنجا برادراني از ارتش، 
سـپاه، بسـیج، جهـاد و هالل احمر بـودند. در 
آن تونل که الحمدهلل گرم بـود، پاهاي سـیاه  

شـده ی ما خیلي زود التیـام یافت.
برادران موسوي و یزدان پناه در فرصت هاي 
خطبه هاي  و  کریم  قرآن  از  مناسب، 
نهج البالغه قرائـت و تفسیر مي کردند و ما روز 
و شـب را این گونه مي گذراندیم. کمترین اثـر 
صحبت هاي این برادران این بـود که وضعیت 
موجود را براي ما قابل تحمل مي کرد و حتي 
از نظر روحي، ما را براي هر گونه مصیـبت 
این  و  ماندیم  آنجا  در  ما  مي نمود.  آماده 
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روایت پایداری

فرصت خوبي براي تقویت جسم و روح مان بـود. زنداني هاي تازه وارد 
هم اخبار بیرون را مي آوردند و حتي بعضي امیدوارمان کردند که به 
برادران ارتش و سـپاه به دولـه تـو خواهند رسید. دل مان به   زودي 
همین اخبار و هم چنین خبـر سالمتِي حضرت امـام)ره( خوش بـود.

بمباران زندان دوله تو
نمي دانم دقیقا چه مدت گذشته بود، به گمانم اردیبهشت سال 60 
بـود که یک روز دِر همه ی تونل  ها را بسـتند و به هیچ کس اجازه ی 
خروج ندادند. ناگهان سـر و کلـه ی هواپیماهاي جنگنده ی عراقي پیدا 
شـد و به  شـدت دهانه ی تونل  ها و اطراف را بمباران کـردند. من از 
از  یکي  از چفیه ی  بخشي  بریدن  با  و  ترکش خوردم  ناحیه ی سـر، 
برادران، َسـرم را پانسمان کـردند، الحمدهلل جلوي خونریزي گرفته 
شـد. این بمباران وحشت زیادي در بین اسـرا ایجاد کـرد و هر لحـظه 
احتمال مي دادیم که هواپیـماها برگردند. در این بمباران، بیست و پنج 
نفـر از برادران عزیـز ما شـهید و حدود پنجاه نفـر هم مجروح شـدند. 
چند ساعتي از بمباران گذشت و ما نگران بمباران بعدي بـودیم که 
بـود، آهسته خطاب به  نیروهاي دموکرات که مجروح شده  از  یکي 
باقي مانده ی اسـرا گفت: »دولت عراق، شما را با توافق حزب دموکرات 
و به خواست آن ها بمباران کـرد؛ چون نیروهاي ارتش و سـپاه دارند 
نزدیک مي شوند و این ها مي خواهند از شـر شما خالص شوند. ضمنا در 
دنیـا و براي مردم ُکـرد تبلیغ کنند که زندان دولـه تـو را هواپیماهاي 

ایراني بمباران کـردند، و با یک تیـر، دو نشان بزنند.«
با خودمان گفتیم اگر حرف هایي که آن دموکرات مجروح مي گفت 
درست باشد، پس این  ها برمي گردند و قبل از این که برادران ارتش 
و سـپاه برسند همه ی ما را مي ُکشند. این فکر، ما را در مرز مـرگ 
نگه داشته بـود. جمعي از نیروهاي مسلح دموکرات که از منطقه دور 
بـودند، به تونل  ها نزدیک شـدند. وقتي آن  ها آمدند فهمیدیم که فعال 
اینجا بمباران نمي شود. آن  ها حدود یک ساعت در اطراف ما بـودند و 

بعد با خشونت زیاد، ما را به سوي مرز عراق حرکت دادند.
حاِل بعضي مجروحین، خیلي بـد بـود و دوستاني که سالم بـودند با 
همه ی وجود به آن ها کمک مي کردند. افکار همه، بهم ریخته بـود. بر 

اثر این بمباران وحشیانه، بعضي شنوایي نداشتند و بعضي هم موجي 
شـده بـودند. وضعیت بسیار اسف باري بـود.

یزدان پناه و موسوي به ما یاد داده بـودند که در این اوقات و در هر 
حالتي که هستیم، یـاد و ذکـر خدا و توسل، بهترین راه نجات است.

نماز  مسیر  طول  در  نگذارند  بـودند  مصمم  هم چنان  دموکرات ها 
بخوانیم، ولي ما در وقت لزوم تیـمم مي کردیم و در حال راه رفتن و یا 

نشسته، نماز مي خواندیم.
براي این که به سرعت جلو برویم، مرتب به اطراف و کنار پـاي ما و 
مخصوصا مجروحین تیراندازي مي کردند. معلوم بـود که زندان بانان از 
زنده بـودن ما به شـدت خشمگین هستند. همة ما خسته شـده بودیم؛ 
خیـلي خسـته. هـر مجروحي که بـر زمین مي افتاد بالفاصله او را به 
رگبار بسـته و به شهادت مي رساندند. اسـرا خیلي مواظب بـودند که 
مجروحي بر زمین نیفـتد. هر کس مي گفت: »عطش دارم، آب بدهید.« 
را که هواپیماهاي  باید کاري  این  ها  یعني  رگبار مي بستند؛  به  را  او 

عراقي تمام نکرده بـودند، با سـفاکي به پایـان مي رساندند.
اما به هر  تیرباران یک اسیر استفاده مي کردند،  براي  بهانه اي  از هر 
حال جمعي از ما که جان سخت تر بـودیم، باالخره به روستاي مرزي 
»داوودآبـاد« رسیدیم. در آنجا هم باز همان حکایت تیـمم کردن بـود 
داوودآباد سخت گیرِي  زندان  در  وضو.  براي  آب  از جرعه اي  دریغ  و 
مخفیانه  و  تیـمم  با  هم  ما  و  نخوانیم  نماز  که  مي کردند  بیشتري 
نماز مي خواندیم. اگر نبود همین نمازها و توسل ها، آن همه مصائب 

کمرشکن، ما را از پـا مي انداخت.
روز ها و ماه  ها گذشت و به تدریج، هم از نظر جسمي و هم از نظر روحي 
زندان بانان  از  نفر  با دو  به تدریج  قرار گرفتیم. من  بهتري  در وضعیت 
رفیق شـدم؛ به طوري که با هم درِددل مي کردیم و هر چه از موسوي و 
مهدي یزدان پناه یـاد مي گرفتم، به یک نحوي به آن ها منتـقل مي کردم. 
ما از همه جا بي خبر بـودیم و با مشورت دوستان، از این دو زندان بان 
تقاضاي یک رادیوي کوچک کـردم. گرچه خیلي امید نداشتم اما یکي 
از آن ها مخفیانه یک رادیوي کوچک یک موج به من رساند. ابتدا فقط 
اخبار گوش مي کردیم؛ آن هم با صداي پایین و در حالي که یک نگهبان 
در کنار پنجره ی زندان مي گذاشتیم. وقتي سخنراني امـام)ره( پخش 
مي شـد، گاهي از شوق شنیدن صداي ایشان بي اختیار گریه مي کردیم. 
امام)ه( یک دنیـا  بعضي وقت ها فکر مي کردم که بین من و حضرت 

فاصله است و این راه، یک راه بدون بازگشت است.
مهندس یزدان پناه اطالعات زیادي از قرآن کریم و نهج البالغه داشت و 
به نظر مي رسید که باید مدتي در حوزه ی علمیه درس خوانده باشـد.  
آیاتي از قرآن کریم را تالوت مي کرد، معـنا مي کرد، شـأن نزول آن 
را مي گفت و تفسیر مي کرد. در این دوره، من خیلي متحول شـدم 
و نگاهم به دنیـا، وابستگي به آن، جهان آخرت، شهادت در راه خدا 
و مقام شـهید، تغـییر کـرد و به جرات مي توانم ادعا کنم که خیلي 

ضعف  ها از من دور شـد. انگار دو بال براي پرواز پیدا کـرده بـودم.
دیگر هر حادثه اي مرا وحشت زده نمي کرد؛ یعني این که خود را به 
آتشفشان  در  که  مي داند  خدا  و  دنیـا،  تا  مي دیدم  نزدیک تر  آخرت 
هدیه ی  یزدان پناه  و  موسوي  امثـال  مرگ بار،  ماراتن  آن  و  آلـواتان 

خداوند براي امثـال بنـده بودند.

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 60



روایت پایداری

قسمت بیست و دوم:
حوزه و گستره ارائه خدمات و انواع فعالیت های جهادگران عبارت است 

از:
* فعالیت های دفتر مرکزی جهاد سازندگی )کمیته ی کشاورزی( 

- واحد ارزاق؛ 
- واحد آب رسانی؛ 

- واحد تحقیق؛ 
- واحد تأمین منابع آب های زیرزمینی؛ 
- واحد محاسبات شبکه های آب رسانی؛ 

- واحد پیگیری اداری؛ 
- واحد نقشه برداری؛ 

- بخش تحقیق و اطالعات آب های زیرزمینی؛ 
- تهیه ی گزارش زمین شناسی در 24 روستا در همدان و 12 روستا در 

مهاباد و 5 روستا در نائین و 10 روستا در منطقه سیرجان؛
- جمع آوری و تهیه ی اطالعات مربوط به حوضه های آبی زیرزمینی 

در دو شهر؛
- تهیه ی جزوات در زمینه ی آب شناسی و حفاری چاه ها و قنات؛

- تعیین محل سد خاکی در دو شهر؛
- بازدید از پروژه های آب رسانی در شهرهای مختلف؛

- بررسی زمین شناسی نقاط مختلف؛
نگردیده  تنوع آن ذکر  به علت  ناحیه های مختلف که  - آموزش در 
تعیین  بعد  و  آب  منابع  از  مختلف  نقشه های  تهیه  همچنین  است. 
محل های حفاری برای گروه حفاری؛ گام موثری در جهت رفع کمبود 

آب برداشته است؛
- واحد حفاری؛ 

- امور حفاری؛
- امور نظارت طرح و تنظیم برنامه ها؛

- امور کارتاژ؛
- امور تعمیرات و نگهداری؛

- امور تدارکات و انبار و حمل  و نقل؛
- امور پمپاژ؛

- امور اداری و حسابداری. 

* سایر کمیته ها و ستاد جهاد سازندگی 
- کمیته صنایع روستایی و عشایری

- کمیته بهداشت و درمان 

- کمیته روابط عمومی
- کمیته پشتیبانی مناطق جنگی

- شوراهای روستایی
- ستاد هماهنگی امورمهاجرین جنگی 

- ستاد بازسازی مناطق جنگی
- واحدهای تولید گروهی

- تعاونی های تولیدی مشاع
- شورای اسالمی ده

- هیات  های هفت نفری واگذاری زمین

* فعالیت ها و عملكرد جهاد در مناطق محروم
بر اساس اطالعات جمع آوری شده از عملکرد واحد عمران روستایی 
جهاد سازندگی، در کل استان های کشور طی سال های 1358-1381 
درآمده  اجرا  به  روستایی  مناطق  در  عمرانی  پروژه  تعداد 153236 
است. از میان انواع پروژه های اجرا شده، سه پروژه برق رسانی روستایی، 
آب آشامیدنی و راه روستایی به ترتیب )24، 18 و 12/2 درصد( دارای 
بیشترین میزان پروژه اجرا شده در مناطق روستایی بوده اند. بنابراین از 
کل پروژه های عمرانی ایجاد شده تعداد 36867 پروژه مربوط به برق 
روستایی و تعداد 27624 پروژه مربوطه آب روستایی و تعداد 18670 

پروژه مربوط به راه روستایی بوده است.
 

جهاد  تاسیس  اولیه  سال های  عملكرد  و  آمار  سوم:  فصل 
سازندگی

- خصوصیات برجسته جهاد سازندگی که مبنای فعالیت این نهاد قرار 
گرفت عبارتند از:

1. حذف تشریفات اداری و کاغذبازی که وقت و مال مردم را به هدر 

نگاهی به عملکرد جهاد سازندگی از بدو تاسیس تا مردادماه ۱۳۵۹

حی
فات

هلل 
دا

عب

گزارش فعالیت های جهاد سازندگی در اولین سال پس از پیروزی انقالب اسالمی 1۳۵8-1۳۵9 شامل فعالیت های دفتر مرکزی جهاد 
سازندگی و کمیته های کشاورزی، کمیته های صنایع روستایی و عشایری و... آورده شده است. مطالعه این گزارش بیانگر فقر و محرومیت 
بسیار در اقصی نقاط کشور در ۳8 سال قبل و در زمان انقالب است. فقر و محرومیت خاموشی که در الیه های پنهان شده میان زرق و 
برق پایتخت و شهر های بزرگ مغفول مانده بود و جهادگران بدون داشتن امكانات اولیه و با وجود مشكالت عدیده اداری آن سال ها، به 
یاری مردمان ستمدیده و محروم روستاها و شهرهای دورافتاده شتافته و با ایثار، فداکاری و امكانات محدود پیام انقالب را به آنها رساندند. 

مروری بر تاریخ جهاد سازندگی
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می داد و باعث رکود کار اداری و سوءاستفاده ی مالی می شد.
2. سرعت عمل در ارائه ی خدمات به مردم.

جای  به  انقالبی  دلسوز  و  متعهد  کارمندان  و  جوانان  تصدی   .3
کارمندانی که اغلب به قصد اشتغال، »نوکر دولت« شده اند.

و  ابتکار  ظهور  و  دلسوز  و  متعهد  نیروهای  این  استعداد  پرورش   .4
خالقیت و ابداع و استفاده از نیروهای متخصص و دانشگاهی و به طور 

کلی تمام اقشار جامعه.
5. ایجاد نمونه و ارائه ی سرمشقی برای ادارات و مؤسسات باقی مانده از 

رژیم طاغوتی تا در جریان تحول آنها مورد استفاده قرار گیرد.

* فعالیت های فرهنگی:
توزیع کتاب، فیلم، اسالید، عکس، پوستر، نوار، آموزش های عقیدتی، 

نشریه و غیره.

* فعالیت های کشاورزی و دامپروری:
و  کود  و  بذر  توزیع  کشاورزی،  ماشین آالت  تهیه  زمین،  تسطیح 
سمپاشی، آبیاری محصوالت کشاورزی، برداشت محصوالت و خرید 
پرورش  و  واکسیناسیون دام  ارزاق  امکان، پخش  محصوالت در حد 

دام های مختلف و...

* فعالیت های عمرانی و فنی:
پل سازی،  حمام،  و  غسالخانه  ساخت  حسینیه،  و  مسجد  ساخت 
ساختن  کوچک،  صنایع  برق رسانی،  آب رسانی،  روستایی،  راه سازی 

مجتمع های روستایی و سایر موارد مشابه.

* فعالیت های بهداشت و درمان:
فعالیت های بهداشت و درمان در کمیته ها و در زمینه های؛ ساختن 
آموزش های  و  دارو  توزیع  واکسیناسیون،  روستایی،  درمانگاه های 

بهداشتی و ...در مناطق محروم.

گزارش عملكرد جهاد سازندگی: انواع فعالیت های اجرایی در 
سال اول 

- فعالیت های ساختمانی: مدرسه سازی
. احداث 1438 مدرسه.

. تعمیر و آماده بهره برداری از 5865 مدرسه
. احداث در دست اجرای 450مدرسه

- فعالیت های بهداشت و درمان روستاییان
. واکسیناسیون 460000 نفر

. معاینه رایگان 1328000 نفر
. تزریقات رایگان 341000 نفر

. توزیع رایگان میلیون ها تومان دارو
- فعالیت های فرهنگی

. تشکیل 3360 واحد کتابخانه
. پخش 2126000 کتاب رایگان

. توزیع 13719 هزار نوار سخنرانی
. نمایش 6398 مورد فیلم و اسالید

. تشکیل 2723 جلسه سخنرانی
. 145 مورد نمایشگاه

. 4104 کالس فرهنگی

روایت پایداری
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اولین  در  فعالیت های کمیته کشاورزی جهاد سازندگی  شرح 
سال تأسیس
- واحد ارزاق

 رساندن ارزاق به نقاط دوردست با قیمت مناسب.
خرید  پیش  طرق  از  میوه  فروش  واسطه های  دست  کردن  کوتاه    

محصول باغات.
 )با همکاری ارتش حدود 120 روستا تحت پوشش قرار گرفت(.

- واحد حفاری 
38 حلقه چاه در قسمت های مختلف کشور؛ از شمال تا جنوب حفر 

گردید.
 تعمیر 13 دستگاه حفاری.

- واحد تدارکات 
خرید و توزیع 1000 عدد سم پاش  ساده و شعله افکن و وجین کن 

بین استان ها.
خرید 5 دستگاه کمباین و تحت پوشش قرار دادن 20 کمباین دیگر 

و توزیع بین استان ها.
خرید و توزیع 100 دستگاه تراکتور.

خرید و توزیع 250 دستگاه خرمن کوب.
خرید و توزیع 120 عدد نهرکن و 50 عدد مرزکش.

داروهای  نظر  از  استان ها  درخواست های  و  مایحتاج  توزیع  و  خرید 
دامپزشکی، سرنگ و وسایل دامی.

خرید و توزیع کلیه درخواست های سموم کشاورزی و دفع آفات.
خرید و توزیع 150 دستگاه سم پاشی موتوری.

خرید و توزیع 200000 جوجه گوشتی یک روزه.
خرید و توزیع 65 دستگاه دروگر موتوری 4 چرخ و 3 چرخ.

خرید و توزیع انواع فاروئر نهرکن دیسک و گاوآهن.
خرید و توزیع 500000 تن انواع کودهای اوره فسفات و فسفر.

 خرید و توزیع 5000تن جو از صندوق عمران مراتع برای تهیه علوفه 
دامی.

خرید و توزیع 15000 تن بذر گندم دیم.
گروه فیلم

نمایش 38 فیلم در تهران و مراکز استان ها.
شهرهای  به  اسالید  پروژکتور   100 و  فیلم  پروژکتور   108 ارسال 

مختلف.
گروه تئاتر

تولید و اجرای نمایشنامه در 5 شهر و روستاهای توابع.
کمک به گروه های تئاتری مسلمان در تهران و اعزام آنها به شهرستان ها.

گریم،  بازیگری،  زمینه های  در  شهرستانی  برادران  ماهه  دو  آموزش 
دکورسازی و نمایشنامه نویسی.

گروه عكس
ارسال دوربین عکاسی، آگرماندیسمان وسایل عکاسی، داروی ظهور و 

ثبوت و کاغذ به شهرستان ها.
آموزش عکاسی در سطح مراکز استان ها.

واحد صوت و نوار
ارسال 20000 نوار کاست سخنرانی شخصیت های مذهبی و علمی به 

تمام شهرهای ایران.

روایت پایداری

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 63اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



ارسال 10 عدد نوار ریل، 20 عدد هدفون بزرگ، 4 عدد ضبط صوت، 
40 آمپلی فایر، 28 جفت بلندگو و 28 عدد رادیو ضبط آمپلی فایر به 

شهرهای مختلف.
واحد گرافیک

چاپ 1233000 پوستر در زمینه های مختلف از قبیل پوستر 15 
خرداد، هجرت و شهادت دکتر شریعتی، پوستر شخصیت ها، اعیاد، 

مزرعه، احیاء اراضی، کردستان، سیستان و بلوچستان و ...
چاپ 8000 تراکت و 20000 جزوه.

واحد کتابخانه
بررسی و دسته بندی کتب درسی

تهیه 3500 جلد کتاب برای کتابخانه مرکزی جهاد
تهیه و ارسال 1458781 کتاب برای استان های مختلف .

کمیته فنی و عمرانی
استان ها  نیازهای درخواستی  رفع  با هدف  عمرانی  و  فنی  کمیته 
با  ایران  نقاط  اقصی  در  فکر  خوش  و  متخصص  نیروهای  جذب 
تاسیس 5 واحد ساختمان و معماری، راه، صنایع، تاسیسات و انرژی، 

معدن تشکیل و آغاز به کار کرد.

بخش ساختمان و معماری
طراحی و نقشه کشی، ارسال نماینده به خوزستان برای طرح الیروبی 

کرخه کور و حل مساله آبیاری و زه کشی دشت آزادگان.
طرح های  تهیه  و  زلزله زده  نقاط  بررسی  برای  فنی  تیم های  اعزام 

خانه سازی در این نقاط
پیگیری طرح آبرسانی دشت ورامین

برنامه ریزی استفاده از نیروهای داوطلب.

بخش راه سازی در مناطق روستایی
الف. تحویل تعدادی از ماشین های پروژه چاه بهار و ادامه راه سازی در 

چاه بهار؛
ب. برنامه ریزی برای تهیه ی راه شفته آهکی؛

ج. اعزام نقشه بردار برای نقشه برداری راه های خدابنده - زنجان؛
د. مطالعه برای ایجاد روش ها و دستورالعمل های راه های روستایی؛

ه. مذاکره با شرکت ره گستر برای بررسی و ایجاد سیستم یکپارچه 
کار با شرکت ره گستر.

بخش صنایع
و  گز  بندر  در  پنبه  ریسندگی  کارخانه   2 تاسیس  برای  مطالعه   .1
مشکین شهر که علی رغم مطالعات مقدماتی و تصویب عمل به دلیل کسر 

بودجه معوق است.
روستاهای  من جمله  مختلف  روستاهای  در  بافندگی  مراکز  ایجاد   .2
بندرگز، زاهدان، کردستان و بررسی برای ساخت ماشین آالت آن که اینک 

به صورت محدودی، در اصفهان و برخی شهرهای دیگر ساخته می شود.
3. سفارش ساخت تعداد 20 دستگاه ماشین بافندگی به اصفهان داده  
شده و 120 دستگاه قیطان و نوار بافی به قزوین سفارش داده شده است.

4. ساخت 50 دستگاه بافندگی با کمک به جهاد دانشگاه صنعتی شریف 
ادامه دارد که تا آخر سال جاری به یک هزار دستگاه خواهد رسید.

5. بررسی اجمالی صنایع کوچک و ارسال آن به استان ها برای انتخاب و 
بررسی دقیق موارد نظر استان ها برای تاسیس این کارگاه ها.

6. بررسی وضع بسته بندی خرما در جنوب.
بازرگانی  وزارت  از  ماشین خشت زنی  دستگاه  اخذ 90  برای  تقاضا   .7
بازرگانی  وزارت  که  است  ماه  یک  از  بیش  بسیار  پیگیری  )علی رغم 
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نماینده  اعزام  و  تاسیس واحدهای آجرپزی  برای  پاس کاری می نماید( 
فنی آجرپزی به 10 شهرستان برای کوره.

قالیبافان  به  کمک  طرح  انجام  برای  فرش  شرکت  با  ارتباط  ایجاد   .8
روستایی )در دست اقدام(.

9. اعزام نماینده فنی به یزد برای تاسیس و بهسازی کارگاه های سرامیک 
میبد )در دست اقدام(.

10. ایجاد کارگاه فلزکاری برای ساخت قطعات مورد نیاز ازجمله قالب 
تیر سیمانی.

11. ایجاد کارگاه برای ساخت وسایل آموزشی روستایی.
12. شرکت و همکاری با ستاد خودکفایی صنعتی در وزارت صنایع معادن.

سرمایه گذاری های  زمینه ی  در  که  بسیاری  پیشنهاد های  بررسی   .13
کوچک تا 5 میلیون تومان رسیده است و علی رغم تایید برخی از آنها 

هیچ یک عملی نگردیده است. )به دلیل کمبود بودجه(.
14. تماس با برخی ابداع گران که نیاز به تقویت مالی و روحی داشته اند که 
متاسفانه هیچ یک به دلیل نبود بودجه صورت عملی به خود نگرفته است.
16. تالش برای ساخت و ایجاد امکان بازسازی وسایل و لوازم مورد نیاز 

جهاد سازندگی.

همچنین سایر عملكرد بخش صنایع شامل :
1. برنامه ریزی و طراحی احداث دو کارخانه ریسندگی پنبه.

زاهدان،  بندرگز،  از جمله روستاهای  بافندگی روستایی  ایجاد مراکز   .2
کردستان و ... 

3. سفارش 20 دستگاه بافندگی و 120 دستگاه قیطان و نواربافی.
4. ساخت 50 دستگاه بافندگی با کمک جهاد دانشگاه شریف. 

5. بررسی صنایع کوچک و ارسال به استان ها.
6. بررسی وضع بسته بندی خرما در جنوب.

7. تقاضا برای اخذ 90 دستگاه ماشین خشت زنی.
8. ارتباط با شرکت فرش برای انجام طرح کمک به قالی بافان روستائی.

9. اعزام نماینده به یزد برای تاسیس و بهسازی کارگاه های سرامیک میبد.
10. ایجاد کارگاه های فلز کاری.

11. همکاری با ستاد خودکفائی صنعتی در وزارت صنایع و معادن.
بخش تاسیسات و انرژی

1. پیگیری مسائل مربوط با برق منطقه ای و وزارت نیرو.
2.بررسی وضع ساخت تیرهای سیمانی.

3. طرح مطالعات برق روستایی.
واحد معدن 

1. ضرورت ایجاد واحد معدن.
2. مشکل کار واحد معدن.
3. مشکالت و نارسایی ها.

4. روش بهبود کار.

واحد حسابداری 
حسابداری دفتر مرکزی طبق این سیستم و بر اساس اعتماد به اعضاء و افراد 
جهاد سازندگی عمل می کند و در سال گذشته مبلغ 12441883808 
ریال بودجه برای استان ها ارسال داشته است. الزم به تذکر است که این 

مقدار بودجه تا آخر اردیبهشت بوده و بعد از آن نیز بودجه هایی ارسال 
شده که فعال ریز آن جمع بندی نشده است.

مقدار مصرف استان ها تا 15 خرداد 59 در حدود 12730433608 ریال 
بوده است.

واحد وام 
واحد وام جهاد سازندگی مرکز برای استان های مختلف سهمیه اعتباراتی 
در نظر گرفته و به استان ها می فرستد و در آنجا حتی االمکان به صورت 
جنس در اختیار روستاییان قرار می گیرد. مجموع سهمیه اعتبارات مربوط 
به وام برای تمام استان ها تا تاریخ 59/1/14 مبلغ 25901600000 ریال 

بوده است.

فعالیت های واحد امور داوطلبین 
واحد امور داوطلبین مرکز، با توجه به نیاز شهرها و روستاها، نیروهای 
انسانی را در رشته های مختلف )فنی، پزشکی، کشاورزی و دامداری و 
فرهنگی( جذب و به محل نیاز اعزام می کردند. این واحد اهمیت زیادی 
داشت زیرا باید نیروهای مومن و متعهد را که حاوی پیام انقالب اند به 
روستاها اعزام کند. این واحد مجموعا از تشکیل جهاد تا تاریخ 59/3/27 
تعداد 6214 نفر در رشته های مختلف را به نقاط مختلف اعزام کرده است. 
عالوه بر این کالس های آموزشی در با توجه به نیاز جهاد در شهرستان ها 
و  پزشکی  نقشه کشی،  نقشه برداری،  مکانیک،  برق،  رشته های  برای 

کشاورزی  برگزار کرده است.

گروه پزشكی 
دارویی،  گروه  شامل  که  تشکیل شده  قسمت  چهار  از  پزشکی  گروه 

بهداشت، بیماران و جذب نیروست.

واحد تدارکات و پشتیبانی 
اجناسی است که واحد تدارکات مرکز به خرید مستقیم آنها اقدام کرده و 

در سراسر استان ها پخش کرده است.

روایت پایداری

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 65اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



 قسمت ششم
و  زیاد  بسیار  و نشیب های  فراز  با  سال 1360 
و  اسالمی  جمهوری  برای  فراوان  چالش های 
مردم این سرزمین، علی رغم خسارات جانی  و 
مالی بسیار زیاد و بعضا جبران ناپذیر، با موفقیت 
نظام اسالمی و ملت ایران پایان یافت. با توجه 
به عدم توفیق سازمان منافقین خلق در رسیدن 
به اهداف خود دراین سال، این سازمان در سال 
1361 و در مرحله دوم عملیات های خویش برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی، "ضربه به بدنه نظام 
یا به تعبیر سازمان »سرانگشتان رژیم« شامل 
پاسداران، بسیجیان و هم چنین افراد انقالبي " 

را در دستور کار خود قرار داد.

گرفته  صورت  ترورهای  می توان  مجموع  در 
و  انتخاب  حسب  بر  را  مذکور  سازمان  توسط 

شناسایی سوژه ها، به دو دسته تقسیم نمود:
    الف. ترورهای همراه با شناسایی قبلی که اکثر 
ترورهای سازمان منافقین در ابتدای فاز نظامی، 

به این شکل بود. 
    ب. ترورهای کور و تصادفی که پس از رسیدن 
زدن  کلی  خط  به  و  دوم  مرحله  به  منافقین 
این  از  ترورها  اکثر  اسالمی،  نظام  سرانگشتان 

نوع بود.
که  این  به  توجه  با  استراتژي،  این  اساس  بر       
بدنه نظام جمهوري اسالمي ایران از آحاد مردم 
شکل گرفته بود؛ مردم مومن و معتقد به نظام 

اسالمی با نشانه هایی مشخص مورد هدف قرار 
نشان دهنده  عمال  تروها  نوع  این  می گرفتند. 
این موضوع نیز بود که حمایت مردمی از نظام 
اسالمی  اختصاصا مربوط به قشر خاصی از ملت 
نبود و آحاد مردم در مشاغل و مسئولیت های 
و  کشور  بر  حاکم  ارزش های  مدافع  مختلف 
سازمان  برای  که  واقعیتی  بودند؛  نظامشان 
منافقین خلق به ثبوت رسیده بود و دقیقا به 
همین دلیل، خط ترورهای جدید خود را برعلیه 
همه اقشارمردم سازماندهی نموده بود. بر اساس 

این استراتژی نشانه هایی همچون:
- رفتن به نماز جمعه.

اماکن  به  تردد  و  حزب اللهی  تیپ  داشتن   -
مسکوني  و مغازه هاي مشکوک به حضور افراد 

حزب اللهی.
مثل  خود  نقلیه  وسایل  دادن  از  خودداری   -

ماشین و موتور به واحدهاي نظامي مجاهدین.
- داشتن ظاهري مذهبي و به تن داشتن پوتین 

و شلوار سربازي. 
- مخالفت و ایجاد مانع بر سر راه ترورکنندگان.

- داشتن عکس امام خمینی و دیگر مقامات نظام 
اسالمی.

این  عوامل  توسط  مردم  ترور  مهم  دالیل  از 
گروهک بود. 

با آغاز سال61 نیروهای اطالعات سپاه پاسداران، 
کمیته انقالب و گروه ضربت دادستانی انقالب 
که انقالبیوِن برخاسته از متن مردم بودند؛ در 
و  معادالت  همه  هماهنگ،  کامال  وضعیتی 
محاسبات سازمان مذکور و حامیان خارجی آن 
را بر هم زدند. ضربات برق آسا و پی در پی آنان، 
و  نظامی  بخش های  اتصال  شدن  پاره  موجب 

اجتماعی و روابط این سازمان شد.
تشکیالت  از  درصد  تقریبا 80  ضربات،  این  با 
سازمان منافقین در داخل کشور متالشی گردید. 
بخش  کشور،  درون  مرکزیت  این  ترتیب،  به 
به  لحاظ  سازمان  بخش  اجتماعی)بزرگ ترین 
عددی( و بخش روابط تشکیالت منافقین تقریبا 
به طور کامل نابود و شمار زیادی از مسئوالن و 
کادر های اصلی این سازمان به هالکت رسیدند.

بازشناسی و تبیین تاریخ انقالب اسالمی

رخدادهای دهه شصت
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در  و  اول  مرحله  تداوم  در  منافقین  سازمان 
آخرین تحرکات منسجم خویش و در ادامه ترور 
بزرگان و موثران نظام اسالمی، در یازدهم تیر 
امام خمینی)ره(  61 آیت اهلل صدوقی، نماینده 
در استان و امام جمعه شهریزد را پس از ادای 
فریضه جمعه و در حال ترک جایگاه به شهادت 
رساند. این عالم شهید از یاران با وفای امام و یاور 
مردم محروم بود و هیچ گاه خود را از مردم جدا 

نمی دانست.  
***

شهید محمد صدوقی، در سال 1287 شمسی 
در یزد متولد شد. در سال 1309 به حوزه علمیه 
قم رفت و به تحصیل و تدریس علوم پرداخت. 
خمینی)ره(  امام  با  قم  به  ورود  ابتدای  از  او 
نزد  تحصیالت  تکمیل  از  پس  و  شد  آشنا 
حایری یزدی، سیدصدرالدین صدر،  عبدالکریم 
سیدمحمدتقی خوانساری، سیدمحمد حجت، 
سیدعلی محمد کازرونی، غالمرضا فقیه خراسانی، 
بنا به توصیه مراجع قم برای اداره امور شرعی 

مردم به استان یزد رفت.
یکی  شاه  رژیم  با  مبارزه  در  صدوقی  شهید 
او  می شد.  محسوب  مبارزه  محورهای  از 
رژیم  جنایات  کردن  محکوم  در  اعالمیه هایی 
صادر  آبادان  رکس  سینما  فاجعه  در  از جمله 
یزد  در  را  اسالمی  نهضت  رهبری  ایشان  کرد. 
بر عهده داشت و نیز پیام های حضرت امام را 
دیگر  و  شیراز  تبریز،   مشهد،  علمای  اطالع  به 
اهداف  از  دلیل  همین  به  می رساند،  شهرها 
اصلی ترور سازمان منافقین به شمار می رفت . 
امام خمینی)ره( که این شهید بزرگوار را خوب 
می شناخت؛ پس از شهادت او در پیامی مهم به 
تبیین راه و مسیر انقالب اسالمی پرداخت  و 

چنین فرمود:
یک  الزمه  است.  فداکاری  انقالب،  یک  »طبع 
شهادت  برای  بودن  مهیا  و  شهادت  انقالب، 
است. قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقالب 
و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است. به ویژه انقالبی 
نجات  برای  او،  برای دین  و  برای خداست  که 
مستضعفان است و برای قطع امید جهان خواران 
و مستکبران. ما در هر جمعه و در هر جماعت و 
در هر محفل اسالمی و در هر گردهمایی برای 
یاری اهللَّ در انتظار قربانی هستیم و در انتظار 
شهادت. قربانی برای یک انقالب بزرگ، نشانه 

پیروزی و نزدیک شدن به هدف است.«
امام راحل در ادامه پیام، با اشاره به تاریخ اسالم 

و لزوم ایثار و شهادت در راه دین خدا برای رشد 
و تعالی انسان ها و تثبیت راه متعالی اسالم و این 
که شهادت خسارت نیست؛ بلکه مایه نزدیک تر 
شدن ملت خداجوی به هدف مقدس و متعالی 

خود می باشد؛ چنین فرمودند:
»مقصد، عقیده است و جهاد در راه آن و پیروزی 
انقالب، نه زندگی و دنیا و رنگ و بوی ننگین 
وعده  ما  ملت  به  که  شهادت هاست  این  آن. 
پیروزی نهایی می  دهد. مگر اسالم از شهادت 72 
تن برگزیدگان خدا در حکومت جبار بنی امیه 
خسارت دید؟ و انقالب عظیم ایران از شهادت 
هفتاد و چند تن در یک لحظه و هزاران جوان 
بزرگوار عاشق خدا و شهادت خسارت دید که 
ما خوف خسارت در شهادت عالِمی بزرگوار و 

بزرگی متعهد و فداکار داشته باشیم؟«
امام در تقابلی هوشمندانه با نیت منافقین و در 
راستای مدیریت روحی جامعه اسالمی، شهادت 
را افتخاری می داند که همه خوبان از آن استقبال 
می کنند و مسئوالن نظام اسالمی در صف مقدم 
طالبان شهادت هستند و لذا در ادامه این پیام 

چنین فرمودند:
»مگر فقهای ارجمند و ائمه جمعه و جماعت 
و  بودند  انقالب  مقدم  صف  در  که  واالمقام 
هستند، نباید در صف مقدم شهدا و جانبازان 
در راه دوست باشند؟ چه کسی اولی  به شهادت 
است در زمانی که کفر بنی امیه اسالم را تهدید 
می  کرد از فرزند معصوم پیامبر اسالم و فرزندان و 
اصحاب او؟ و چه کسی اولی  به شهادت است در 
عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در 
داخل و خارج، اسالم عزیز را تهدید می  کنند؟«

امام در ادامه، شهید صدوقی را چهره ی مردمی 
معرفی نمودند: 

»شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و فداکار اسالم، 
شهید صدوقی عزیز رضوان اهلل علیه شهید بزرگی 
که در تمام صحنه  های انقالب حضور داشت و 
یار و مددکار گرفتاران و مستمندان بود و وقت 
رفع  و  اسالم  پیروزی  راه  در  صرف  عزیزش 
مشکالت انقالب می  شد و برای خدمت به خلق و 
انقالب سر از پا نمی  شناخت. هرجا زلزله می  شد 
شهید صدوقی برای ترمیم خرابی ها آن قدر که 
توان داشت حاضر، هرجا که سیل می  آمد او بود 
خدا  خلق  دستگیری  برای  مقدم  در صف  که 

حاضر بود.«
واقعی  چهره  سخن،  ادامه  در  امام  حضرت 
منافقین را بار دیگر آشکار کرده و وضعیت این 

شکست خوردگان را این چنین برای مردم بیان 
داشتند:

برای  قیام  و  خلق  به  خدمت  مدعیان  »این 
خلق که در بیغوله  ها خزیده و در حال انقالب 
خلق  بیت المال  مهمات  و  اسلحه  چپاول  به 
خداوند  که  اینک  نمودند،  شبانه روزی  فعالیت 
تعالی چهره کریهِ شان را آشکار کرد و دست شان 
چنین  نمود،  کوتاه  خلق اهلل  جان  و  مال  از  را 
خدمتگزارانی را از این خلق می  گیرند و چون 
این گونه  غافلگیرانه  و  درآمده  از سوراخ  دزدان 
مردان فداکار برای ملت و توده  های محروم را 
از محرومین می  ستانند و آن را به حساب قدرت 
و  خود  برای  بزرگ  فتحی  و  می آورند  خویش 
اربابان خود می  دانند و با تمام رسوایی، باز خود 
را برای حکومت این ملت اسالمی مهیا می  کنند، 
به هدف  را  ملت  شهادتی  هر  که  آن  از  غافل 
بزرگ نزدیک تر می کند و آنان را در پیشگاه حق 
و خلق رسواتر و بی  آبروتر. ما در عین حال که از 
شهادت و فقدان این بزرگان  خدمتگزار به اسالم 
و محرومین در سوگیم، از نزدیک شدن به هدف 
اعال که قطرات خون این شهیدان آن را نوید 

می دهد، دلگرم و خرسندیم.«
شهادت  از  روز  چهل  به  نزدیک  گذشت  با   
سال  مرداد   22 تاریخ  در  صدوقی،  آیت اهلل 
توسط  دزد خودرو  یک  دستگیر شدن  با   ،61
مردم و تحویل او به پلیس، یکی از فجیع ترین 
جنایت های سازمان مجاهدین خلق  در تاریخ 
معاصر ایران رونمایی شد. فرد دستگیر شده که 
جوانی به  نام »خسرو زندی« و از اعضای این 
سازمان تروریستی بود و قصد داشت برای انجام 
نماید؛  را سرقت  ترور، خودرویی  عملیات  یک 
از برنامه ای وحشیانه و ضد  در اعترافاِت خود، 
بشری با نام »عملیات مهندسی« پرده برداشت. 
سازمان مذکور با گذاردن این نام بر این مرحله از 
اقدامات ددمنشانه خود؛ عمال به عوامل خویش 
اجازه می داد که ابتدا نیروهای معتقد به نظام 
اقرار و  برای گرفتِن  را شکار و سپس  اسالمی 
اعتراف از آنان، انواع شکنجه های بدنی را به کار 
گیرند و در این راه، هیچ گونه منعی در انتخاب 
نوع شکنجه های خویش نداشتند؛ شکنجه هایی 

که بعضا در طول تاریخ بی سابقه بود! 
اما شکل و نحوه عمل نیروهای سازمان طی این 
عملیات چگونه بود؟ چه کسانی سوژه های اصلی 

آنان بودند؟ و شکنجه ها چه بود ؟ 
ادامه دارد...

روایت پایداری
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آشنایی با

مهندسی  و  پشتیبانی  ستاد  دریایی   یگان 
جنگ جهاد سازندگی )ستاد کربال (

تاریخچه تشكیل
تاریخ تشکیل این واحد به دو ماه قبل از عملیات پیروزمندانه والفجر 8 یعنی حدودا آذرماه 1364 بر می گردد. تا قبل از تشکیل این واحد، 
کارهای آبی ـ دریایی منطقه توسط قرارگاه نوح نبی )ع( و نمایندگی آن قرارگاه در منطقه قرارگاه کربال انجام می شد. از آن تاریخ به بعد با 
توجه به گستردگی مناطق آبی در منطقه کربال و نیز با توجه به پیش بینی عملیات وسیع والفجر 8 و ضرورت های دیگر، تقویت بیشتر یگان 
دریایی و انجام و ارتباط بیشتر آن با قرارگاه کربال امری الزامی به نظر می رسید، لذا نظر فرماندهی بر امر فوق قرار گرفت و با همکاری برادران 

قرارگاه نوح نبی )ع( و با تحویل امکانات موجود و نیز مامور نمودن بعضی از نیروها به این واحد، یگان دریایی قرارگاه کربال تشکیل شد.

وظایف اصلی یگان دریایی
یگان دریایی حمل و نقل آبی نیروها و تجهیزات قرارگاه کربال را زیر نظر معاونت عملیاتی قرارگاه به عهده دارد؛ همچنین آموزش، نظارت، 
پشتیبانی فنی، تعمیراتی، تامین امکانات و ارائه خدمات ضروری به تشکیالت آبی جهادها و نیز کمک در اجرای طرح های ویژه )پل و ...( 
در زمینه کار یگان نیز بر عهده این واحد است. عالوه بر وظایف فوق، یگان دریایی عضو کمیته عبور که متشکل از کارگاه های مهندسی، 

راه و ساختمان و یگان دریایی می باشد، بوده و هماهنگی عبور سنگین در مناطق عملیاتی را نیز به عهده دارد.

جی
فر

ب 
زین
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 عملكرد یگان دریایی
الف- آموزش و سازماندهی:

 نظر به نیاز مبرم منطقه به حضور گسترده نیروها و بکارگیری صحیح 
بسیار ضروری  آموزش،  امر  به  کافی  توجه  یگان،  کار  زمینه  در  آنان 
می کرد، لذا یگان دریایی یکی از مقرهای خود بنام ثامن االئمه )ع( را 
به امر آموزش و سازماندهی نیروها اختصاص داد. در این مقر از ابتدای 
تشکیل یگان تا پایان سال 65 ) حدود یک سال ( بیش از 1000 نفر از 
نیروهای یگان دریایی و نیروهای جهادهای منطقه آموزش سکان داری 
و کاربرد شناورهای سبک مانند: قایق زمینی رتورک را دیده و براساس 

نیاز مناطق عملیاتی به آن مناطق اعزام گردیدند.
نقش  آموزش،  بر  عالوه  )ع(  ثامن االئمه  مقر  که  است  تذکر  به  الزم 
سازماندهی و آماده گاه نیروهای عملیاتی را نیز دارا بوده و متناسب با 
شرایط زمانی عملیات، نیاز مقرها و تعداد نیروها، اقدام به دسته بندی و 

جابجایی نیروها از مقر به منطقه عملیاتی می نماید. 
 گذشته از آموزش تمرکز شناورهای سبک بطور غیر متمرکز، و آموزش 
ضمن کار، این واحد تعدادی از نیروها را در زمینه های ناخدای شناور 
بدنه  تعمیرات  بنزینی و دیزل،  تعمیرات موتورهای  سنگین )طارق(، 

شناور )فایبرگالس کاری( و  سطحه کشی نیز آموزش داده است.
همچنین به مناسبت های مختلف، مسابقاتی نیز )با کمک آموزش ستاد 
کربال( برای نیروهای قایقران ترتیب داده شده است که از جمله می توان 
به برگزاری مسابقه قایقرانی و تسلط و آشنایی با کاربرد شناورها اشاره 

کرد. 

تاریخ شفاهی

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 69اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



ب- پشتیبانی دریایی:
در زمینه پشتیبانی های فنی ـ تعمیراتی و تامین نیازهای جهاد ها و 

مقرهای عملیاتی موارد زیر قابل ذکر است:
و   )... و  رتورک  مینی  )قایق،  سبک  شناورهای  توزیع  و  تامین   -
تجهیزات دریایی )جلیقه نجات ، پارو، لنگر و ...( بین جهادها، واحدها 
و  قرارگاه  فرماندهی  تقسیم  طرح  اساس  بر  عملیاتی  موقعیت های  و 

ضرورت های عملیاتی منطقه و نوع کار واحد مربوطه.
- انجام امور تعمیراتی تشکیالت آبی جهادها و مقرهای یگان در زمینه 
رتورک(،  )مینی  دیزل  موتورهای  قایق(،  )انواع  بنزینی  موتور  تعمیر 
یگان،  مرکزی  تعمیرگاه  طریق  از  )فایبرگالس کاری(  شناور  بدنه 

تعمیرگاه های مستقر در مناطق و نیز تعمیرات سیار.
- چاپ و توزیع جزوات راهنما در امور دریایی جهت راهنمایی جهادها 

و مقرهای تحت پوشش یگان. 

ج- عملیاتی:
بطور کلی انجام امور اجرایی و عملیاتی هر جهاد نظیر حمل و نقل نیرو 
و تجهیزات سبک و سنگین، معموال توسط خود آن جهاد انجام گرفته 
و یگان دریایی امکانات الزم را در اختیار گروهان یا دسته آبی ) ناوگروه 
یا ناوتیم ( مربوطه گذاشته و نسبت به آموزش نیروها، انجام تعمیرات، 
نظارت بر کیفیت کار و ... اقدام می کند؛ اما جهت تقویت بیشتر بنیه 
اجرایی و عملیاتی، یگان دریایی بر اساس ضرورت در مناطق عملیاتی 
اقدام به تشکیل مقر انجام ترابری متحرک می نماید. لذا در منطقه هور 

و در منطقه اروند دو مقر وجود دارد که مقر هور قبل از عملیات والفجر 
8 بوده و مقر حاشیه اروند پس از والفجر 8 تشکیل گردید.

برخورداری از تعدادی شناور سبک و سنگین، حمل و نقل مربوط به 
جهاد و در مواردی سپاه را نیز انجام می دهد.

 مهم ترین فعالیت مهندسی آبیـ  خاکی آن منطقه احداث سکوهای)پد( 
داخل آب است که توسط جهاد گیالن و با همکاری یگان دریایی انجام 
می گیرد شناور سنگین طارق با ظرفیت حدود 45 تن، تعدادی بارج و 
میني رتورک ها و لوازم مورد نیاز رو را به محل کار انتقال داده و توسط 

جهاد گیالن مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین جابه جایی و انتقال سالح های سنگین داخل هور توسط یگان 

دریایی انجام می گیرد.

فعالیت یگان در منطقه اروند رود )عملیات والفجر 8(
با شروع عملیات والفجر 8  از نهر ابتر جنوبی ترین نقطه های منطقه  
اروندرود )از شبه جزیره آبادان( نزدیک تقاطع اروند رود و خلیج فارس 
و  پشتیبانی  مختلف  تجهیزات  و  نیروها  عبور  اصلی  محل  عنوان  به 
مهندسی جنگ جهاد انتخاب گردید و تحت عنوان موقعیت »شهیدان 
گمنام« و سپس موقعیت »شهید علی محمدی« مشغول به کار شد و 
در نهر ابتر آخرین   نهر شبه جزیره  فاو به عنوان اسکله تخلیه مشخص 

و به نام اسکله شهید »زال نژاد« نام گذاری شد.
 با توجه به این که تا مدتی تنها وسیله عبور نیروها و انتقال تجهیزات 
محدودیت های  وجود  علت  به  نیز  خزرها  و  بوده  شناورها  و  قایق ها 
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مختلف فقط وسایل سنگین را به عبور می دادند موقعیت شهیدعلی 
محمدی  اصلی ترین معبر نیروها قرار گرفته و با تالش شبانه روزی 
نیروها پاسخگوی نیاز منطقه بود نهر ابتر به علت فاصله نسبتا زیاد با 
فاو و به علت برخورداری از عمق و عرض کافی، محل امنی برای انتقال 
سریع تجهیزات شده بود موقعیت شهید علی محمدی با حدود 12 
قایق، 4 فروند مینی رتورک، 3 فروند رتورک و میني هاریکرافت، چند 
فروند عاکره )قایق آهنی( و دو فروند طارق به فعالیت خود مشغول شد. 
عمده ترین فعالیت یگان دریایی در منطقه اروند )والفجر 8(  به قرار 

ذیل بود: 
1. توزیع قایق بین جهاد ها جهت انجام تردد و حمل و نقل سبک آنان.

2. عبور تجهیزات سنگین لودر بلدوزر توسط دو فروند طارق از حاشیه 
اروند )اسکله سنگین( با هماهنگی و نظارت فرماندهی قرارگاه کربال.

3. عبور نیروهای قرارگاه کربال جهادهای منطقه اکیپ های تعمیراتی 
دستگاه های سنگین و... از نهر ابتر و موارد بسیاری نیز عبور نیروهای 

سپاه و قرارگاه خاتم االنبیاء از اروند.
 4. انتقال سوخت مصرفی )گازوئیل( دستگاه های سنگین و بنزین با 
تعبیه شش مخزن بزرگ در درون دو شناور نیمه سنگین هر بار با اعزام 
شناور حدود 14 هزار لیتر سوخت به اسکله شهید زال نژاد منتقل شده 
و به وسیله پمپ درون مخزن دیگر تخلیه می شد الزم به تذکر است تا 

مدت ها وسیله انتقال سوخت شناورهای فوق بود.
فروند  چند  توسط  و  لندکروز سوخت  نقلیه سبک  وسایل  انتقال   .5

شناور نیمه سنگین.

6. انتقال غذا و تدارکات نیروهای جهاد در فاو.
7. اعزام سکاندار و شناورهای سبک به محل استقرار جهاد  نهرهای  
مختلف در حاشیه اروند جهت رفع کمبودها و کمک در نقل و جابجایی 

آنان.
8. تشکیل تعمیرگاه در موقعیت شهید علی محمدی جهت انجام امور 

تعمیراتی ستادهای یگان و  جهاد منطقه مستقر در منطقه.
 9. اداره معبر وسائل سنگین شامل دو به و کشنده.

 10. پشتیبانی و کمک در نصب خضرها و نگهداری و اسکورت آنها 
در هنگام کار.

  11. هماهنگی عبور سنگین از معابر ایجاد شده )خضرها و دوبه اسکله 
سنگین(.

12. همکاری در نصب پل دوبه اي روی الوند رود.
 13. همکاری فعال در احداث پل عظیم بعثت روی اروند رود.

 14. همکاری در  نصب پل آزمایشي شهید متذکر. 
15. همکاری در طرح لوله کشی سوخت و آب به  فاو.

 16. عملیات نجات یدک کش هاي غنیمتي عراقی.
مختلف  واحدهای  نیاز  جهت  در  آبی  متفرقه  امور   سایر  انجام   .17

مهندسی. 

توضیح بعضی موارد
 حمل وسایل نقلیه سبک: 

 بیشترین مورد حمل لندکروز حامل بار و بخصوص لندکروز سوخت 
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بود و به علت کثرت کار منطقه و تعجیل در عبور وسایل از طرفی 
باعث می شد که اسکله  نهر خین  به خصوص در  مشکل جزر و مد 
متناسب تا مدتی وجود نداشته باشد و فقط در مواقع مد کامل امکان 
بارگیری و تخلیه وسایل نقلیه باشد و با توجه به تغییرات ساعت جزر 
و مد معموال بخشی از بارگیری و تخلیه در طول شب انجام می شد و 
نظر به اینکه تاریکی شب و عدم امکان نصب چراغ پر نور در نهر مقابل  
و نزدیکی محل کار با دهانه خلیج باعث گم شدن  شناورها مي شد لذا 
کار کردن در چنین شرایط سخت حکایت از عمق ایثار برادران یگان 
دریایي مي کند. برای نمونه گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک فروند 
شناور حامل بار به علت تاریکی شب و خرابی مقطعی شناور به خلیج 
رفته و پس از 15 ساعت سر در گمی و چند مورد حمله هوایی دشمن 
باالخره با امدادهای غیبی سکاندار جهت را یافته و با سالمت به مقصد 

می رسیدند.
 الزم  به تذکر است که هر شناور با بار سنگین را معموال یک قایق 
شناور  سطح  که  بارانی  مواقع  در  کار  شروع  اوایل  می کرد  اسکورت 
لغزنده می شد بارگیری به شدت مشکل مي شد و وسیله نقلیه دائما 
به  طرفی بر می خورد و یک طرف شناور می چسبید به خصوص در 
هنگام برخورد با موج به عنوان مثال در یک مورد باعث غرق شدن 
وسیله نقلیه لندکروز سوخت و  مینی رتورک شد که به یاری خدا و 

ایثار و از خود گذشتگی سکانداران مینی رتورک یدک شده به ساحل 
مقابل شهید زال نژاد منتقل شد و لندکروز سوخت نیز با چند مرحله 
عملیات نجات و با صرف حدود 15 ساعت کار در جزر و مد )متناسب 
با شیوه نجات دستگاه و اتصال در جزر و نجات در مد( نجات پیداکرد. 
الزم به توضیح است که اسکله شهید زال نژاد )محل تخلیه( رابط بین 
فاو و عقبه بود و نیازها را به تدارکات مستقر در موقعیت شهید علی 
محمدی اعالم نموده و پس از رسیدن امکانات اعالم شده، نسبت به 

تخلیه و انتقال به مقرهای جلو، اقدام می نمود. 

هماهنگی عبور وسائل سنگین
و  راه سازی  ماشین آالت  دستگاه های  شامل  سنگین  وسایل  عبور 
مهندسی نظیر لودر، بولدوز و سالح های سنگین و ... از مهم ترین 
مسائل هر عملیات آبی – خاکی است، آنچه مسلم است بدون وجود 
امکانات فوق، حفظ مواضع فتح شده و یا فتح مواضع جدید میسر 
از عملیات والفجر 8 ، بحث خضر مطرح و  نمی گردد، گرچه قبل 
پیش بینی هایی نیز شده بود، اما عمال تا حدود یک ماه پس از عملیات 
عبور وسایل سنگین فقط از طریق سطح کشی) سطح پل پی  ام پي 
و کشنده میني رتورک(، طارق و دوبه اسکله سنگین انجام می شده 
که ظرفیت آنها محدود بوده و پاسخگویی نیاز منطقه نبود.  باالخره 
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اولین خضر شروع به کار نمود و با کسب تجربیات و رفع  نقایص به 
مرور خضرهای دیگر  نیز توسط برادران جهادگر آغاز به کار کردن 
نظر به اینکه تشخیص اولویت عبور امکانات سنگین و نیز برگشت 
فرماندهی  نظر  به  بسته  از منطقه عملیاتی  مزبور  از وسایل  بعضی 
بود و از طرفی ظرفیت عبور و معابر مربوطه و زمان انجام کار آنان 
با خرابی و تعمیر مواجه  می شدند  لذا الزم  نامحدود بود و بعضا 
بود مرکزی جهت هماهنگی عبور وسایل سنگین زیر نظر فرماندهی 
قرارگاه تشکیل شود. از طرف دیگر به علت ارتباط یگان دریایي، معابر 
وسایل سنگین  و نیاز پشتیبانی دریایي آنان از نظر اعزام شناورهای 
سبک جهت نصب خضر، مسئولیت هماهنگی عبور وسایل سنگین 
به عهده یگان دریایي گذاشته شد. مرکز هماهنگی عبور با مراجعه 
به نمایندگان جهادها و لشکرها و به شرط ارائه تاییدیه از قرارگاه 
مربوطه، محور عبور را صادر نموده و نماینده یگان مربوطه را به معبر 
آماده به کار، هدایت می نمود و از طرف دیگر با ثبت و جمع بندی 
کارهای  در جریان  را  فرماندهی  برگشت(،  و  رفت  عبور)  گزارشات 
انجام شده  قرار می داد.  عالوه بر آنچه ذکر گردید، به محض خرابی 
و بروز مشکل در بعضی خضرها، مراتب جهت پیگیری و  رفع نقایص  
فنی، به نماینده کارگاه های مهندسی) مستقر در قرارگاه مهندسی 

جهاد( اطالع داده می شد.

 اسكله سنگین
 این معبر وسایل سنگین، شامل دوبه اي بود با ظرفیت تقریبی هزار 
تن که از نظر مساحت مي توانست حدود 16 دستگاه تانک یا بولدوزر 
بارگیری   در  جزر  بود که  کار چنین  را روی خود جای دهد. روش 
شروع  می شد  و پس از انجام بارگیری، یدک کش مامور از قرارگاه نوح 
نبی)ع( سپاه در کنار دوبه، پهلو و اتصاالت محکم مي شد و با شروع 
مد، یدک کش حرکت کرده و دستگاه را به اسکله مقابل) فاو( منتقل 

مي نمود.
الزم به توضیح است که به علت شدت جریان اروند، حرکت مجموعه به 
طرف خلیج فارس شده و با شروع مد، به طرف مقصد)داخل اروند( حرکت 
نموده به سالمت به مقصد رسیده و از آسیب دشمن بعثي در امان ماندند. 
 ظرفیت کلی حمل وسایل سنگین در هرشب منهای رفت حدود 30 
دستگاه )دردو بار رفت و آمد دوبه و یدک کش( بود که در مواردی به 
علت مشکل شدت جریان و یا تغییر ساعت جزر و مد و محدودیت مد 

در شب، این ظرفیت به نصف تقلیل مي یافت )یکبار رفت و برگشت(.
 خالصه اینکه در شرایط کامال مناسب مجموعه اسکله سنگین قادر بود 
60 دستگاه سنگین را از طرفین منتقل کند)30 دستگاه در رفت و 30 

دستگاه هم در برگشت در دونوبت(.
نشریه جهادـ سال1۳66
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قرارگاه مهندسی  رزمی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی نوح نبی )ع( 
فعالیت مهندسی رزمی خود را در سواحل و جزایر خلیج فارس از اوایل 
سال 1362 در بندر امام خمینی شروع کرد و  امروز یکی از فعال ترین 
قرارگاه های جهاد سازندگی می باشد. در زمینه فعالیت های این قرارگاه 
گفتگویی با برادر الله زار فرمانده قرارگاه در بندرعباس داریم که از نظرتان 

می گذرد.

 اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان و شرایط کنونی 
این منطقه به لحاظ سیاسی و نظامی بیان کنید؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم، با درود فراوان به پیشگاه آقا امام زمان )عج( و 
نایب بر حقش امام امت فرمانده کل قوا و سالم و درود بر روان پاک همه 
شهدای اسالم. باید گفت که خلیج  فارس و دریای عمان و به خصوص 
تنگه هرمز از اهمیت استراتژیک و موقعیت خاصی برخوردار است. با توجه 
به سواحل طوالنی کشور در خلیج فارس و دریای عمان، ما چیزی نزدیک 
به 2500 کیلومتر مرز آبی از دهانه فاو تا خلیج گواتر داریم. جزایری که 
در خلیج فارس و تنگه هرمز داریم بر اهمیت و موقعیت کشورمان افزوده 

و جمهوری اسالمی را در وضعیت خاصی قرار داده  است. 

 ضرورت توجه و فعالیت جهاد سازندگی در سواحل و جزایر 
خلیج فارس چیست؟

از ابتدای شروع حرکات دشمن در خلیج فارس به سرکردگی شیطان 
بزرگ آمریکای جهان خوار و با اجرای این ماموریت توسط صدام و زدن 
مراکز نفتی کشورمان به خصوص جزیره خارک، توطئه ای که از طریق 
شیطان بزرگ و سایر شیاطین منطقه، به خصوص صدام در دست اقدام 
بود توسط حضرت امام کشف و چهره دشمن برای جهانیان روشن گردید. 
به دنبال این توطئه ها بود که مسئولین جمهوری اسالمی اعالم کردند 
چنانچه ایران نتواند نفت خود را از خلیج و تنگه هرمز صادر نماید دیگران 
هم نخواهند توانست از خلیج استفاده کنند. به دنبال این ماجراجویی ها و 
شیطنت ها، جهاد سازندگی چهارمین قرارگاه پشتیبانی جنگ خود را در 
منطقه خلیج فارس از اوایل سال 1362 آماده فعالیت نمود و با این حضور 
قرارگاه نوح نبی )ع( آمادگی خود را در زمینه های مهندسی ـ رزمی در 

سواحل و جزایر خلیج فارس برای دفاع مقدس اعالم نمود. 

به خصوص در چهارچوب  را  فعالیت در دریا  ابعاد مختلف   
توانایی ها و مسئولیت های جهاد سازندگی تشریح بفرمائید؟

عمده فعالیت های مهندسی _ رزمی جهاد سازندگی در دریا، همچنان که 
از اسم تشکیالت قرارگاه مشخص است در سواحل و جزایر خلیج فارس 
است و برای رسیدن به این کار با توجه به مساله دریا و عبور از آب وجود 
ترابری دریایی الزم است؛  به همین منظور جهاد می بایست اطالعاتی را 
در مورد دریا و ترابری دریایی کسب نماید که با تشکیل معاونت عملیات 
دریایی در قرارگاه مشکل اطالعات دریایی حل شد. از طرفی جهاد نسبت 

به برطرف کردن مشکالت موجود به خصوص در زمینه وابستگی شناورها 
به خارج قدم های مثبتی برداشته و اقدام به ساخت و تعمیر شناورها و 
نیازهای خود کرده است، هم  اکنون تعداد زیادی از شناورهای ما کار 
پشتیبانی از سواحل و جزایر و ترابری دریایی را بخوبی انجام می دهند. 

و  )ع(  نبی  نوح  قرارگاه  مختلف  واحدهای  کار  زمینه های   
نمونه هایی از اقدامات انجام شده یا در دست انجام این واحدها 

را بیان فرمایید؟
با توجه به موقعیت حساس کنونی و اهمیت خاص منطقه باید عرض شود، 
افشای بسیاری از مطالب و کارهای در دست اقدام جهاد فعال ذکرش به 
صالح مملکت نیست و إن شاءاهلل در موقع مناسب نتایج زحمات و تالش 
به  توجه  با  پرور می رسانیم.  امت شهید  اطالع  به  را  فرزندان جهادگر 
زحمات جهادگران و سایر نیروهای مردمی إن شاءاهلل زمینه ای فراهم شود 
که دشمنان اسالم به خصوص شیطان بزرگ را با خفت و سرافکندگی 
از منطقه خارج کنیم و به شعار مردم شهید پرورمان که: »خلیج فارس 
ایران محل دفن ریگان« است، واقعا تحقق بخشیم. در مورد آن قسمت از 
کارهای مان که می شود به اطالع امت شهید پرور برسانیم، می توان گفت 
اگر چه از حضور جهاد سازندگی در دریا کمتر از چهار سال می گذرد، به 
میمنت این حضور امروز جهادگران، اقدام به ساخت شناورها و بازسازی 
شناورهای از رده خارج شده کردند و کار پشتیبانی مهندسی ـ رزمی 
سواحل و جزایر را با همین شناورها انجام می دهند و عملیات دریانوردی 

قرارگاه را از کیفیت باالیی برخوردار ساخته اند.
که  است  لندکراف  نوع  چندین  ساخت  جهادگر  برادران  کار  جمله  از 

گفتگو با سید محمد الله زار فرمانده قرارگاه نوح نبی)ع( ـ بندرعباس

ما آماده کارزار با آمریکای جنایتکار در خلیج فارس هستیم
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شناورهای ما را قادر ساخته است تا امکانات 
کنند  جابه جا  ساحل  به  ساحل  را  مهندسی 
برادران  اکنون  نباشد، هم  اسکله  به  نیازی  و 
و  شناورها  این  تکمیل  به  نسبت  جهادگر 
برطرف کردن مشکالت موجود در لندکراف ها 
اقدام کرده اند تا إن شاءاهلل اینها به صورت یک 
باشند  برخوردار  تسهیالت  تمام  از  کشتی 
ما  پذیرد.  صورت  راحت تر  دریانوردی  کار  و 
و  امت  امام  را جهت خوشنودی  اقدامات مان 
همگان  اطالع  به  آینده  در  پرور  شهید  امت 
خواهیم رسانید و امت ما شاهد این نوآوری ها 
و زحمات فرزندان جهادگرشان خواهند بود. 
ما  برای  جنگ  »این  فرمود:  عزیزمان  امام 
نعمت  جنگ  این  هم  واقعا  بود.  نعمت  یک 
بزرگی برای ملت ما بود، همان طور که روی 
زمین این نعمت، ارتش و سپاه ما را ساخت 
امروز  به طوری که  تکمیل کرد،  را  ما  و جهاد 
با  رزمی  ـ  مهندسی  گردان  چندین  جهاد 
جنگ،  رزمی  ـ  مهندسی  در  و  دارد  تجربه 
آنچنان از اطالعات و تخصص باالیی برخوردار 
است که در سخت ترین شرایط جنگی موانع 
را از سر راه رزمندگان بر می دارد و آنها را به 
اهداف خودشان نزدیک می کند، در دریا هم 
همین طور؛ یعنی واقعا  دشمن اگر می دانست 
رشد خالقیت های  باعث  خلیج  در  حضورش 
این  هرگز  شود،  می  اسالم  رزمنده  نیروهای 
حضور را برای خودش پذیرا نبود. به لطف خدا 
امام و خانواده های  با دعاهای شبانه روزی  و 
به  رزمنده  نیروهای  امروز  شهدا  محترم 
خصوص عزیزان جهادگر با حضورشان در دریا 
عالوه بر پیشرفت در علوم دریایی نسبت به 
ساخت شناور آن چنان پیشرفت کرده اند که 
قطعا اگر آمریکا به منطقه نمی آمد ما سال ها 

سال هم به این پیروزی ها نائل نمی شدیم. 
اهمیت دریا و جزایر و منابع عظیم خدادادی 
آن برای مردم ما ناشناخته است و با توجه به 
اینکه رژیم خائن گذشته هیچ کاری در زمینه 
انجام  فارس  و سواحل خلیج  عمران جزایر 
نداده است شاید این حضور ما باعث پیشرفت 
سریع عمرانی این منطقه شود. به هر حال 
اینها همه دست بدست هم داده تا ما بتوانیم 
با این امکانات و به دست مردم و جهادگران 
، زمینه ای فراهم کنیم که بر علیه دشمن در 
موقع مناسب وارد کارزار شویم و حساب مان 
فارس  خلیج  در  جهان خوار  آمریکای  با  را 

تسویه کنیم. از وجود این امکانات می شود 
منطقه  سازندگی  و  عمران  برای  آینده  در 
را  محرومیت  إن شاءاهلل  و  کرد  استفاده  نیز 
از منطقه برطرف نمود؛ این حضور مطمئنا 
مردم  به  آماده کمک  را  مخلص  جهادگران 
کرد. آن قدر در دریا نعمت و برکت زیاد است 
که اگر از آنها به نحو احسن بهره برداری شود 
می توان گفت روزی کشور ما از فروش نفت 

نیز بی نیاز خواهد شد. 
دارد  فعالیت  جزایر  تمام  در  سازندگی  جهاد 
است  همین  نیز  آن   ویژگی های  از  یکی  و 
که هم زمان در اکثر جزایر مهم خلیج فارس 
پشتیبانی  را  آنها  خوبی  به  و  داریم  حضور 

می کنیم و کارشان را انجام می دهیم. 

 تنگناها و مشكالت کار و راه حل های 

پیشنهادی خود را جهت گسترش حضور 
دریای  و  فارس  خلیج  منطقه  در  جهاد 

عمان را بیان کنید؟
وجود تنگناها و مشکالت طبیعی است، به 
خصوص این که، ما نیرویی بودیم که هیچ 
هیچ  و  نداشتیم  دریا  به  نسبت  شناختی 
برای مان  فعالیت  شروع  در  نیز  امکاناتی 
پیدا  است  مهم  آنچه  ولی  نبود؛  فراهم 
کردن راه حل ها و برطرف کردن مشکالت 
موجود است که جهاد در این زمینه موفق 
است. در حال حاضر مهم ترین مشکل ما 
إن شاءاهلل  که  است  دریایی  نقل  و  حمل 
سر  بتوانیم  مشکل  این  کردن  برطرف  با 
نیروهای  از  را  تا سر سواحل و جزایزمان 
را  مهندسی  کارهای  و  نماییم  پر  جهاد 

بهتر انجام دهیم. 

تاریخ شفاهی
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نیروی برجسته
زمانی که ما مسئولیت عمران جهاد سازندگی استان خراسان را به عهده داشتیم یک روز مواجه شدیم با 
حضور یک جوان رشید و با انگیزه ای که اعالم آمادگی کرد که من آمدم و می خواهم در جهاد سازندگی 
خدمت کنم. ما از ایشان سوال کردیم که شما چه کاری بلد هستید و ایشان گفتند: در زمینه های عمرانی 

تجربه دارم و می توانم کار کنم و ایشان سید محمدتقی رضوی بودند.
ما پیشنهاد کردیم به ایشان که شما آمادگی دارید به شهرستان هم بروید و ایشان اعالم آمادگی کردند 
و بنا شد که به تربت حیدریه بروند و رفتند و آنجا مشغول به کار شدند و در مدت کوتاهی در قسمت های 
عمرانی توانستند لیاقت های خوبی از خود نشان بدهند به نحوی که در سطح شهرستان به عنوان نیروی 
برجسته شناخته شدند و در تحقیقاتی که انجام شد به این رسیدند که آقای رضوی به عنوان عضو شورای 

مرکزی جهاد تربت حیدریه انتخاب شوند.

یک سال حضور بدون مرخصی در جبهه
شهید طرحچی خیلی کم به مرخصی می رفت؛ یک بار، نزدیک به ده ماه از حضورش در منطقه می گذشت؛ 
وقتی دوستانش به وی اصرار کردند به مرخصی برود، در پاسخ گفت: من، در شرایط فعلی به مرخصی اعتقاد 
ندارم. در شرایطی که ناموس مان در گرو حضورمان در جبهه ها است با وضعیتی که هر روز دشمن منطقه ای 
از خاک مان را می گیرد و مستقر می شود هر چه در منطقه داریم به تاراج می برد. مردم منطقه را قتل عام 

می کند، من هیچ لزومی نمی بینم به مرخصی بروم.

فرمانده جوان
امیر کهتری از فرماندهان ارتش می گوید: »اوایل جنگ ما نمی دانستیم خاکریز یعنی چه؟ یک روز آقای جزایری 
جهت بازدید به محل استقرار ما )در نزدیكی بهمنشیر( آمدند. پس از بازدید، جوانی 16-17 ساله را جهت زدن 
خاکریز برای نیروهای ما فرستاد. با درست شدن خاکریز افراد احساس امنیت می کرند و خودروهای ما پشت آن 

سنگر گرفتند.«
شجاعت و کاربلدی آن جوان 17 ساله به حدی بود که در مدت کوتاهی از او فرماندهی جهادی به نام حاج خلیل 
پرویزی ساخت. کسی که دفاع را با احداث جان پناه و خاکریز برای رزمندگان در آبادان آغاز کرد و نهایتا نیز در خط 

مقدم دفاع از جان رزمندگان، در فاو به شهادت رسید.

بال در بال مالئک 
یازدهم فروردین ماه سال 1۳7۲ حاجی را در اهواز دیدم، حاجی برای ادامه حقیقت جنگ به آنجا آمده بود. به خنده 

گفت:»تهران دنبالت می گشتم. اهواز گیرت آوردم! خودت را آماده کن، با عكسهایت، برای روایت خرمشهر... 
صحبت به درازا کشید. 

حاجی گفت:»این تلخی ها همیشه مثل شهادت شیرین است و این طبیعت حیات انسان می باشد که با غلبه به رنج ها 
و آرمان ها زنده بماند و من هم مظلومیت بسیجیان را غریبانه می بینم و خودم نیز در این مظلومیت قرار گرفته ام اما 
زمانی که آقا دوباره موتور روایت فتح را روشن کرد من دوباره جان گرفتم و امید آقا به دل  سوخته ها است که در 

این خانه وجود دارند. 
اشک های رهبر با اشک های بسیجیان مخلوط شد مرتضی بال در بال مالئک پرواز کرد. سرود الله ها دوباره جان 

گرفت و دوربین من پس از چهار سال با ریختن اشک به کار افتاد.

فاتحـان وایـت  ر

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 76



سبک زندگی

امتحان الهی
قبل از شروع عملیات فتح المبین حاج هاشم نیروهای مهندسی »جهاد سازندگی« را جمع 
کرد و این گونه برایشان صحبت کرد: »ما در حال دادن امتحان هستیم. در امتحان بزرگی قرار 
گرفته ایم و از شما برادران می خواهم که در این امتحان و آزمایش بزرگ الهی موفق و پیروز 
باشید.« باالخره لحظه ي عملیات فرا رسید و ساعت حدود 1۲ شب بود که از نیروهای مهندسی 
خواستند وارد عمل شوند. محور عملیاتی به دو قسمت تقسیم شد. محور سمت چپ را هاشم 
ساجدی به عهده گرفت و محور سمت راست را من به اتفاق »شهید سیدآبادی«. فردای آن 
روز تا ساعت یک بعد از ظهر در میدان کارزار مشغول کار بودیم و ساعت دقیقا یک بعد از ظهر 
بود که از دور چهره ي آشنایی را در میان آتش و دوِد گلوله های توپ وخمپاره دیدیم که ما را 
به شدت در آغوش گرفت و حتی دیگر نیروهایی که در آن جا بودند را تک تک در آغوش 
می گرفت و غرق در بوسه می کرد. شب همان روز هم به اتفاق آقای ساجدی وارد کارزار شدیم.

در رفتارش با خانواده شهدا اخالص داشت
سال 6۲ که پسرانم در شب ۲۲ فروردین در منطقه فكه شهید شدند ایشان اولین کسی بود که 
مطلع شد، در اهواز خبر شهادت فرزندانم را شنیده بود که مرا به کاشان فرستاد و دیگر نگذاشت 
در منطقه بمانم. شب ۲1 ماه رمضان داشتم دعا می خواندم و رادیو روشن بود. که تلفن خانه به صدا 
در آمد. گوشی را  برداشتم و دیدم که شهید فارسی است. از اصفهان زنگ زده است و می گوید: 
حاجی امشب  احیاست منو هم دعا کن. به قدری تكان خوردم و منقلب شدم و اشكم جاری شد. 
گفتم: خدایا! این بزرگوار فكر می کند من نزد تو آبرویی دارم، به خاطر فرزندان شهیدم تو را قسم 
می دهم به حق اولیا هر آرزویی دارد برآورده شود و عاقبتش را  ختم به خیر گردان، عیالم آمین 
گفت و یک مقدار گریه کردیم و مشغول دعا شدیم.  این مرد بزرگوار در رفتارش با خانواده شهدا 

اخالص داشت.

متواضع با مدیریت و متانت خاص
در عملیات فتح المبین با آقای حجتی آشنا شدم. طرف کوه های دالپری بود اکیپی را هدایت 
می کرد که لودر و تجهیزات مهندسی را حمل می کردند تا راهی را احداث کنند که اگر دشمن 
حمله کرد و جاده دشت عباس آزاد نشد و می خواستند مجروحان را به بیمارستان منتقل 
کنند، بتوانند از این مسیر عبور کنند. من اسم ایشان را خیلی شنیده بودم ولی خودشان را 
ندیده بودم و فكر می کردم یک آدم با عظمت و عجیب و غریب است. وقتی که ایشان را دیدم، 

فردی بسیار خاکی و متواضع بود اما با یک مدیریت و متانت خاصی.

تجربه محرومیت زدایی در مهندسی جنگ
 حسین ناجیان، مهندسی خوانده بود و همه مسائل پیرامون جهاد را با معادالت قیاس می کرد. در بحث 
احداث جاده رملی در عملیات طریق القدس، به دلیل اینكه ساخت چنین جاده ای براساس معادالت 
مهندسی تا آن زمان سابقه نداشت، پذیرش آن برایش دشوار بود اما با استفاده از تجربه جاده سازی در 
روستای محروم کوهزر )9۵ کیلومتری جنوب دامغان( که از اقلیم های مختلف رس، شنی، رملی، باتالقی و 

کوهستانی عبور می کرد، جاده رملی عملیات طریق القدس را احداث کردیم.
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 استان نام خانوادگی  نام 
اصفهاناحسانی کلریوسف

اصفهانامیریانسید اسماعیل
اصفهانبحرینیانسید رضا

اصفهانپریشانیغالمحسین
اصفهانپهلوانی دولت آبادیقربانعلی

اصفهانجاللی جالل آبادیمحمد
اصفهانحلواییحسین

اصفهانحیدرینعمت اهلل
اصفهانرضا حیاتبخشمحمود

اصفهانروح األمینسید حسین
اصفهانروزبهانیرحیم

اصفهانزاهدیمحمود
اصفهانسیاهپوشمراد

اصفهانشادکام نجف آبادیحمید
اصفهانشاهسواریاحمد

اصفهانشریفیعبدالرحیم
اصفهانشمس خلیلیمحمدحسین
اصفهانعابدینی نجف آبادیمحمدحسین

اصفهانحجتیمحمدعلی
اصفهانغالمی برزیحسین
اصفهانفتیحمید
اصفهانفدایی تیرانیابراهیم
اصفهانقاسمیلونصر اهلل

اصفهانکاویانی تهرانیعباسعلی
اصفهانگلی نوش آبادیاحمد

اصفهانلطفی ملک آبادیمحمدرضا
اصفهانلطفی ورنو سفادرانیرضا

 استان نام خانوادگی  نام 

یاد و خاطره شهدای آذر ماه وزارت جهاد کشاورزی گرامی باد

دالوران قبیله نور در نبرد با ظلمت به دشت روشنایی هجرت نمودند،اسماعیل وار به قربانگاه 
 آزمایش شتافتند و آگاهانه جان سپردند. سوختند تا با کفر نسازند، رفتند تا ایمان نرود، 

و مرگ سرخ را برگزیدند تا چراغ توحید نمیرد؛

اصفهانمختاری سدهعلیرضا
اصفهانمرتضوی نژادمهدی

اصفهانمظفری نیسیانیسید هادی

اصفهانمالیی کمشجهمحسن

اصفهانموسی زادهسید حسن
اصفهاننوازندهعباس
اصفهانهاشم زاده قلعه شاهیابراهیم

اصفهانیزدان پناهمحمدحسین
اصفهانموالیی کمشنجهمحسن

اصفهان - چهارمحال و بختیاریابوترابیاسماعیل

اصفهان - چهارمحال و بختیاریرئیسی نافچیغالمرضا

البرزآسراییمحمدحسن
البرزانصارینظرعلی

البرزعقبانیمحمدحسین
البرزقانع سیدیسید مرتضی

البرز - مرکزیاکبریرحمت اهلل
ایالمصفری سومارجوهر

آذربایجان شرقیحسن نژاد حقیمنصور
آذربایجان شرقیحسین زاده سعیدعلی
آذربایجان شرقیقلی نژادعلی

آذربایجان شرقیقلی زادهولی اهلل
آذربایجان شرقیمحمدییوسف

آذربایجان شرقینوری نجفیغالمحسین
آذربایجان شرقییحیوی علمداریرضا

آذربایجان شرقی - تهراندینی کیلویی ترکمانیبهرام
آذربایجان غربیپزشکیانیوسف
آذربایجان غربیپناهی ینگه آبادحبیب
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
آذربایجان غربیحشمتی عباس بالغیمحمدکریم
آذربایجان غربیرشیدیغالمحسین

آذربایجان غربیعظیمیاردشیر
آذربایجان غربیمصطفویعلی
آذربایجان غربیافخمیعلی

بوشهربرزگرغالمرضا
بوشهرخلیل خانهمحمد
بوشهرعباسیحسین

تهراناستداللیمحمدرضا
تهرانامامیاویس
تهرانبازیانحمید
تهرانراوندیمحمد
تهرانسعیدییداهلل

تهرانشجاعقدمعلی
تهرانصبوری دلقپرویز

تهرانمالآقاییحجت اهلل
تهرانهداوند میرزاییقاسم
تهران - مازندرانشجاعیرضا

تهران - همدانفریادرسسعید
تهران - همدانمراد جوکاریرضا

جیرفت و کهنوجآرمانمحمد
جیرفت و کهنوجعلیمیعبداهلل

چهارمحال و بختیاریاحمدی بنیاصغر
خراسان جنوبیشرفی ابوالخازناحمد

خراسان جنوبیعصمتی سرندحسن رضا
خراسان جنوبی - سیستان و بلوچستانراستگومحمدحسین

خراسان رضویاباذریعلیرضا
خراسان رضویاحسانی فکریوسف

خراسان رضویاسالمی خواهسید مهدی
خراسان رضویامینیمحمد
خراسان رضویحمیدیانحسین
خراسان رضویخزان گالریحسن
خراسان رضویزارع پورمهدی

خراسان رضویزارع پورمحمد
خراسان رضویصادقیمجتبی
خراسان رضویفرجیعباس

خراسان رضویگل الله کرمانیحسین
خراسان رضویمختاریمحمدرضا

خراسان رضویمسگرانعلی
خراسان رضویموسوی نژادسید محمداکبر

خراسان رضوییوسف زادهماشاء اهلل
خراسان شمالیصدقی بجنوردیمحسن

خراسان شمالیناصریبیک محمد
خوزستاناکبری دزدازانیشهرام

خوزستانبهمنیشکرخدا
خوزستاندایی چینشهاب
خوزستاندریسامین

خوزستانزالی زاده کوتیانیمصطفی
خوزستانشاه منصوریجمشید

خوزستانلرستانیصفر
خوزستانمحمدپورمیرزا علی

خوزستانمروانیعباس
خوزستاننوحه خوانمحمود

خوزستانیدیدغالمعلی
خوزستان - ستاد مرکزیرمضانیاحسان اهلل

زنجانداودیاباصلت
زنجان - ستاد مرکزیمشتاقیانحمیدرضا
زنجان - ستاد مرکزیمشتاقیانمصطفی
ستاد مرکزیتوکلی نجف آبادیعباسعلی

ستاد مرکزیزارتشتمنصور
ستاد مرکزیسلیمیاسماعیل

ستاد مرکزیطالبیمحمدعلی
ستاد مرکزیعبداللهیداود

سمناناکبرزادهحسینعلی
سمنانزمانیسعدی

سمنانطاهریغالمحسین
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
سمنانعبداهلل زادهحسین
سمنانفخاریانمجید

سمنانفیلمقربانعلی
سیستان و بلوچستانجنگی زهیمحمدصدیق

سیستان و بلوچستانرضا زادهقاسم
سیستان و بلوچستانکیانی قلعه نوابراهیم
سیستان و بلوچستانرضاییمحمد
سیستان و بلوچستانپورصنعتیحسین
فارسخردمجید

فارسخورشیدیمعصومعلی
فارسداودی نژادمحمدکاظم

فارسزارعیبابابیگ
فارسفرهمند هارمیجهانمیر

فارسکردستانیحسن
فارسهاشمیحسین
فارسهنریمسعود

قمرضا زادهقاسم
کردستانویسیامین

کرمانبهمن زادهمهدی
کرمانجعفری شهدادیسید عطاء اهلل

کرمانرضاییمحمد
کرمانشاهآبباریکیعیسی
کرمانشاهخزایییداهلل
کرمانشاهخسرویاحمد

کرمانشاهقنبریمرتضی
کرمانشاهقهرمان پورحسین

کرمانشاهملکیعبدالکریم
کرمانشاهامیرخانیجمشید

کهگیلویه و بویراحمدفریدونیسید علی اکبر
کهگیلویه و بویراحمدلهراسبیحجت اهلل

گلستاندوست محمدیانابراهیم

گیالناصغری سندیحسین
گیالنپیل علیعبداهلل
گیالنرضاییجالل
گیالنصادق پور اسطلخ جانیصادق
گیالنقربانییوسف

لرستانباجولوندمحمدرحیم
لرستانجهانبخشنورمحمد
لرستانرحمتیفتحعلی

لرستانعربیمحمدرضا
مازندراناحمدیعلیرضا

مازندرانافصلی وکلیپرویز
مازندرانبسطامیحسین

مازندرانتقویفیض اهلل
مازندرانجوانیاسکندر

مازندرانحسینی نتاجرمضانعلی
مازندرانزارعمحمدعلی

مازندرانصداقتقربانعلی
مازندرانعسکری نژادمحمد

مازندرانمیرزاییعلی
مرکزیبندیعلی
مرکزیجواهرطلبرضا

مرکزیدارابی نژادولی اهلل
مرکزیسوسن آبادیعبداهلل
مرکزیعبدلینصراهلل

مرکزیگنجعلیمحمدعلی
هرمزگانروشیحسین

همدانشاه محمدیجواد
یزدحاجی حسینیغالمرضا

یزدخالصیاحمد
یزدصالحیمحمود

ستارگان جهاد

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 80



ستارگان جهاد

سردار جهادگر شهید محمدعلی طالبی
بیست و یکم دی 1329، در تهران چشم به 
جهان گشود. پدرش ابوطالب و مادرش سلطان 
نام داشت. تاپایان دوره متوسطه درس خواند و 
دیپلم گرفت. فیلمبردار بود. سال1340 ازدواج 
به  شد.  دختر  یک  و  پسر  دو  و صاحب  کرد 
فتح  روایت  تلویزیونی  گروه  فیلمبردار  عنوان 
یافت. سرانجام در سن 21  در جبهه حضور 
سالگی در هشتم آذرماه 1360، در بستان بر 
اثر اصابت گلوله به قلب شهید شد. مزار این شهید در قطعه 24 ردیف 111 شماره 

18 بهشت زهرا)س( قرار دارد.

سردار جهادگر شهید حجت اهلل مالآقایی
ری  مذهبی  شهر   1338 سال  شعبان  نیمه 
شاهد تولد نوزادی بود که  از کودکی چنان 
داشت  سیدالشهدا)ع(  شامخ  مقام  به  ارادتی 
هیئت  تأسیس  به  اقدام  دوران  همان  از  که 
خود  و  نمود  علی اصغر)ع(  حضرت  نوجوانان 

سرپرستی و مداحی آن را برعهده گرفت.
او رفته رفته با حرکت انقالبی امام امت آشنا 
شد. به فعالیت های مذهبی هیئت، که حاال 
بزرگتر و گسترده تر شده بود، لباس سیاسی و انقالبی پوشاند و از آن پس به 
انقالب شکوه مند  از پیروزی  مبارزه ای جدی علیه طاغوت مبادرت ورزید. پس 
اسالمی، حجت اهلل مالآقایی در سال 60 به عضویت جهاد سازندگی درآمد، آنگاه 
در قالب گروهی فرهنگی وارد گردان مهندسی رزمی جهاد استان تهران شد. 
شهید مالآقایی از سال 63 بنا به صالحدید فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد 
سازندگی به فرماندهی گردان مهندسی رزمی جهاد استان تهران منصوب شد که 
تا لحظه شهادت با این مسئولیت در عملیات های متعددی فرماندهی سنگرسازان 

بی سنگر استان تهران را به عهده داشت.
در عملیات های والفجر2و8، عاشورا، کربالی 8،5 ،4،3،2،1 شرکت کرد و حضور 
فعال داشت. سرانجام بعد از 7 سال رزمندگی و رشادت در سن 28 سالگی روز 
دوم آذر ماه 1366،  در حالت هدایت عملیات مهندسی رزمی هنگام  عبور از دژ 

شهید باقری،  مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید.

سردار جهادگر شهید محمد آرمان
اواخر مردادماه سال 1343 در  محمد آرمان 
شهرستان جیرفت به دنیا آمد. پدرش کارگر 
ساده شهرداری بود، او دو سال بیشتر نداشت 
که پدر به خاطر بدهکاری مجبور به فروش 
»دشت  زادگاهش  روستای  به  و  شد  خانه 
کوچ« برگشت.  و هنوز دوران تحصیل ابتدایی 
را در جیرفت به پایان نبرده بود که سایه پدر 
ایشان  بربست.  از سرش رخت  برای همیشه 
کار را با تحصیل گره زده بود تا نان-آور کوچکی برای خانواده اش باشد. عالقه 
خاصی به ورزش کشتی داشت و در فینال 28 کیلو هم شرکت کرد ولی شکست 
خورد. نوجوان بود که شور شیرین انقالب در رگ شهرها و روستاها جاری شد.  
محمد که در آرزوی چنین روزهایی بود، تمام تالش و قدرت خود را در مبارزه 
با سلسله پادشاهی پهلوی گذاشت. وقتی چراغ پر نور انقالب بر بام ایران زمین 

اول دبیرستان  او در سال  بود.  آرزوهایش رسیده  از  به یکی  روشن شد، محمد 
بود که تانک ها و هواپیماهای عراقی، زمین و آسمان ایران را آلوده کردند.  آن 
روزها محمد به سرعت خود را به خطوط نبرد رساند. تدبیر، کارآیی و اقتدار او 
در انجام ماموریت های جنگ، از این نیروی ساده بسیجی فرمانده ای الیق ساخت 
که پیچیده ترین مسایل جنگ را با درایت و دلسوزی باز می کرد. به همین خاطر 
مهندسي جنگ لشکر 41 ثاراهلل به واسطه فرماندهي مانند او خالق دالوري هاي 
به یادماندني است. سرانجام در روزهای ابتدایی آذرماه 1365 بر اثر اصابت گلوله 
تانک در جزیره مجنون به لقای پروردگارش نایل شد و مزار پاک و مطهرش در 

گلزار شهدای جیرفت قرار دارد.

سردار جهادگر شهید محمد حسین 
یزدان پناه

نجف  شهر  در   1330 تیرماه   28 زاده ی 
تامین مخارج  برای  کنار درس  در  بود.  آباد 
زندگی کار می کرد و بعد از ورود به دانشگاه 
بعد  کرد.  آغاز  را  خود  انقالبی  فعالیت های 
جزیره  به  مهندس  عنوان  به  انقالب  از 
همراه  مدتی خدمت  از  بعد  و  رفت.  خارک 
با برادر خود به عنوان نیروی جهادی راهی 
کردستان شد. آن قدر براي مردم ُکرد با عشق و عالقه کار مي کرد که فرمانده 
قروه مي گفت: حسین از بس براي مردم این منطقه دلسوزي مي کرد فکر کردم 
خودش نیز ُکرد است. حدود یک سال در جهاد سازندگي در هیئت هفت نفره 
اسیر شدند  دیوان دره کردستان  کار شد. که در جاده  تقسیم زمین مشغول 
هیاتی7 نفره )پدرم، عمویم و 5 نفر از دوستانشان( توسط کومله و دمکرات اسیر 
شدند. سرانجام در تاریخ 1359/9/28 در کردستان و پس از چند روز تحمل 

بدترین شکنجه ها به دست منافقین به شهادت رسید.

سردار جهادگر شهید محمد علی حجتی
در   1340 سال  حجتی  علی  محمد  شهید 
به  شدن  وارد  از  قبل  شد.  متولد  نجف آباد  
مدرسه، تعلیم و تعلمی در امور دینی از طریق 
دو معلم معتقد و پایبند یعنی، پدر و مادرش 
دیده بود. محمدعلی یکی از هسته های اولیه 
سامان دهنده تظاهرات در نجف آباد علیه رژیم 
مبارزات  وارد   1355 درسال  او  بود.  پهلوی 
مخالفت  مبارزاتش  اولین  و  شد  سیاسی 
با بی حجابی دختران در مدرسه ها بود که به همراه یکی از اعضای خانواده اش 
دستگیر و در شهربانی مورد بازرسی قرارگرفته، پس از شکنجه هایی به ساواک 
انتقال داده شد و در آنجا مورد آزار جدی قرارگرفت ولی هیچ گونه اطالعاتی به 
نیروهای امنیتی شاه نداد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای دفاع از مردم محروم 
جنوب لبنان به این کشور اعزام شد. به طوری که منافقین نام او را به اعضای خود 
داده بودند تا او را از بین ببرند. پس از بازگشت از لبنان چند ماهی به حوزه علمیه 
قم رفت تا به آموختن مبانی شریعت بپردازد که آتش جنگ هر روز فروزان تر 
و محمدعلی احساس مسئولیتش بیشتر می شد. او از طریق جبهه فارسیاب به 
آبادان می رود و از طریق جهادسازندگی با هماهنگی برادران ارتشی اولین واحد 
رزمی را توسط جهاد سازندگی نجف آباد مشترک با گردان تانک المهدی راه اندازی 
کرد و سرانجام در عملیات طریق المقدس درکنار پل سابله سوسنگرد با مسئولیت 

فرماندهی بر اثر اصابت تیر در تاریخ 1360/09/08به شهادت رسید.

گذری کوتاه بر زندگی و زمانۀ

 شهدای شاخص جهادگر در آذر ماه
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 سرود خاطره انگیز:
روز دانشجوسهمهفته بسیج ای بسیج

آخرین تولیدات رسانه ای مرکز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران

سیمای مجاهدت
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 یادبود جانباز جهادگر دسته کباب زن ها
حاج مرتضی بابای خراسانی

 به مناسبت سالروز 
وحدت بین حوزه و دانشگاه

 گزارش مصور 
هفته دفاع مقدس

آخرین تولیدات رسانه ای مرکز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران

سیمای مجاهدت
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تحقیقی مکتبی در باب توسعه و مبانی تمدن غرب- قسمت چهارم

در معنای  توسعه

نی
وی

ی آ
ض

رت
د م

سی
د 

هی
 ش

گر
هاد

ج
شاید  ما  امروزی  فرهنگ  در  »توسعه«    
تازه  از نظر معنا  اما  تازه باشد  از نظر لفظ 
سوغات  نخستین  اگر  معنا  این  نیست. 
ره آوردهای  اولین  از  نباشد،  ما  برای  غرب 

غرب گرایی و غرب زدگی در کشور ماست.
که  است  کلماتی  اولین  از  »ترقی«1  لفظ 
روزهای  نخستین  از  ما  فرنگ رفته های 
به  دیار  آن  توصیف  برای  غرب  با  آشنایی 
معنای  به  راقیه«که  »ممالک  برده اند.  کار 
با آنکه  کشورهای مترقی و پیشرفته است 
سال هاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف 
چندان  ما  اذهان  در  هم  هنوز  اما  شده، 

غریب و نامأنوس نیست.2
مفهوم  باید  توسعه  معنای  دریافت  برای 
این کلمه )ترقی( را دریافت، چرا که  اصوال 
بشر  اجتناب ناپذیر  ترقی  اندیشه ی  همین 

کنونی  تمدن  توسعه ی  مبنای  که  است 
بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او قرار 
گرفته است. پیش از آنکه به مفهوم کلمه ی 
که  آنجا  از  بپردازیم،  غربی  تفکر  در  ترقی 
بسیاری از برادران ساده دل مسلمان ما لفظ 
تعالی  با معنای رشد و  را  یا ترقی  توسعه3 
در قرآن مرادف می گیرند و بر مبنای همین 
اندیشه ی  درباره ی  ساده لوحانه  برداشت 
ترقی و توسعه در اسالم نظر می دهند، باید 
و  »تکامل  و  »رشد«  معنای  در  تحقیق  به 

تعالی« در قرآن بپردازیم.
لفظ »رشد« و ترکیبات مختلف آن مجموعا 
نوزده بار در قرآن مجید آمده است و آیه ی 
مبارکه ای که بیشتر از دیگران مورد استناد 
»بقره«  سوره ی  از   256 آیه ی  گرفته  قرار 
است که »رشد« را صراحتا در مقابل »َغی« 

قرار داده است: ال اکراه فی الدین قد تبین 
الرشد من الغی4

که  است  راهی  الرشاد(5  )سبیل  رشد  راه 
انسان را به سوی علت غایی وجود خویش و 
آن هدف خاصی که از آفرینش بشر مقصود 
پروردگار متعال بوده است هدایت می کند 
و آن را »راه صالح« ترجمه کرده اند. با این 
توسعه  معنای  به  هرگز  کلمه  این  ترتیب، 
یا ترقی نیست، هر چند از وجهی که بیان 
خواهد شد به تعالی و تکامل تاریخی بشر 
و  لفظ  این  از  عجالتا  اما  دارد؛  اشاره  نیز 
که  معنایی  مجید  قرآن  در  آن  مشتقات 
داللت بر ترقی و توسعه ـ به مفهوم فرنگی 

آن ـ داشته باشد مقصود نشده است.
خود لفظ توسعه نیز مصدر ثالثی از ریشه ی 
»و س  ع« و به معنای ایجاد وسع و فراخی 

مقاله
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است و با صرف نظر از اینکه این کلمه در 
این  خود  نه،  یا  باشد  داشته  وجود  قرآن 
لفظ ترجمه ای است از یک کلمه ی فرنگی 
)development( و جست و جوی آن در 

قرآن هیچ مناسبتی ندارد.
تحقیق  و  رفت  آن  معنای  سراغ  به  باید 
تایید  را  معنا  این  مجید  قرآن  آیا  که  کرد 
را  ما  جهت  این  در  آیا  و  نه،  یا  می فرماید 
از  پیش  خیر  یا  است  فرموده  راهنمایی 
ادامه ی مطلب باید این تذکر عنوان شود که 
قرآن مجید نازله ی مقام علمی پروردگار و 
عصاره ی عالم وجود است و اینچنین، بدون 
تردید مطلبی نیست که در آن قابل جست 
از  برداشت  منتها  نباشد؛  تحقیق  و  جو  و 
که  دارد  شرایطی  و  مقدمات  به  نیاز  قرآن 
بدون این شرایط و مقدمات هرگز نمی توان 

در آن دریای بی کرانه قدم گذاشت.
صرفا  امروز،  جهان  در  »توسعه«  از  منظور 
موازینی  و  معیارها  با  اقتصادی  توسعه ی 
خاص است و اگر گاهی سخن از »توسعه ی 
آن  مقصود  بیاید  میان  به  هم  فرهنگی« 
»توسعه ی  خدمت  در  که  است  فرهنگی 
اقتصادی« قرار دارد. چنان که وقتی سخن از 
آموزش نیز گفته می شود هرگز آن آموزش 

عام که ما از این کلمه ادراک می کنیم مورد 
نظر نیست بلکه منظور آموزش متد و ابزار 
توسعه )در همان وجه خاص( است نه چیز 

دیگر.
درباره ی اینکه میزان این توسعه ی اقتصادی 
چیست و چگونه است که جهان بر اساس 
این میزان خاص به جوامع »توسعه یافته« 
در  می شود،  تقسیم  نیافته«  »توسعه  و 
فصل های بعدی این کتاب به بحث خواهیم 
مفهوم  در  تحقیق  به  عجالتا  اما  پرداخت. 
رفاه  و  فراخی  ایجاد  که  ـ  توسعه  اجمالی 
پیشبرد  و  انسان  مادی  زندگی  در  بیشتر 
او در جهت تمتع هر چه بیشتر از مواهب 

طبیعی باشد ـ می پردازیم.
ضرورت  تفهیم  برای  همواره  غرب  در 
توسعه، دو تصویر برای انسان می سازند و او 
را وا می دارند که این دو تصویر را با یکدیگر 

قیاس کند:
نمایش  را  انسانی  جامعه ای  اول  تصویر 
می دهد که در محیط های روستایی کثیف، 
در  زندگی،  اولیه ی  لوازم  و  بهداشت  بدون 
جنگ با عوامل ناسازگار طبیعی مثل سیل 
و قحطی و فرسایش خاک و اسیر امراضی 
زخم،  سیاه  و  تراخم  سل،  ماالریا،  مثل 

با فقر غذایی و بی سوادی و جهالت  همراه 
و بالهت، در خوف دائم از عواملی که علل 
آنها را نمی شناسد و بر سبیل خرافه پرستی 
ریشه ی آنها را در مبادی غیبی جست و جو 

می کند، به سر می برد.
را  دیگری  انسانی  جامعه ی  دوم  تصویر 
یا  صنعتی  شهری  در  که  می دهد  نشان 
نیمه صنعتی، برخوردار از بهداشت و ارتباط 
فردی و جمعی ـ که از غلبه ی او بر طبیعت 
وضعیتی  در  ـ  دارد  حکایت  آن  تسخیر  و 
رسمی  آمارهای  بیان  طبق  بر  که  مطلوب 
مرگ و میر در آن به حداقل رسیده و دیگر 
زخم  سیاه  تراخم،  سل،  ماالریا،  از  نشانی 
نمانده،  بر جای  پروتئین  و  ویتامین  فقر  و 
هوشیار و آگاه، بهره مند از همه ی امکانات 
و  مطمئن  خوف،  و  ترس  بدون  آموزشی، 
متکی به نفس در جهانی که همه ی قوانین 
می شناسد،  را  آن  حوادث  علل  و  را  آن 

زندگی می کند6.
مقایسه  هم  با  را  تصویر  دو  این  حاال  خوب؛ 
جایزه  کرد  مقایسه  بهتر  کس  )هر  کنید! 
به  تور یک ماهه  آن هم یک  و جایزه ی  دارد 
و جای  است  معلوم  است!(  مدیترانه  سواحل 
هیچ تردیدی هم در آن نیست که دومی بهتر 
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است.
با  صراحتا  هم  خداوند  ـ  باهلل  العیاذ  ـ  اگر 
اسم و رسم و نشان در قرآن گفته بود که 
نمی کرد چرا  قبول  است، کسی  بهتر  اولی 
انسان  حریص  و  هلوع  مذاق  به  دومی  که 
صرف  به راستی،  اما  می نشیند.  خوش تر 
نظر از آنچه که بر سبیل مطایبه )با روش 
تبلیغی خود غربی ها( گفته شد، کدام یک از 
این دو تصویر زیباتر است؟ باز هم دومی؟ 

در همین جا باید تذکرا عرض شود که این 
در  ما  و  است  غلط  ریشه  از  اصال  مقایسه 
بدان  مفصال  کتاب  این  بعدی  فصل های 
وجوه  قیاس  این  در  پرداخت.  خواهیم 
در  شده.  انتخاب  مغرضانه  کامال  مقایسه 
که  یافته  تجسم  جامعه ای  اول  تصویر 
از  اما  است  طبیعی  و  روستایی  چند  هر 
آرمان های حیاتی اسالم و احکام آن به طور 
کامل دور افتاده است، حال آنکه تصویر دوم 
تصوری کامال خیالی و غیر واقعی است از 
جامعه ای صنعتی و ایده آل که پارامترهای 
عدم اعتدال روانی، فساد جنسی و اخالقی، 
بشری،  احساسات  و  عواطف  نابودی 
رادیواکتیویته و جنگ  آلودگی های مرگبار 
از  المذهبی،  و  شرک  و  کفر  و  دائمی 

مجموعه ی عوامل آن پاک شده است.
مفهوم  با  را  توسعه  معنای  می توان  آیا 
بخشید؟  انطباق  اسالم  در  تعالی  و  تکامل 
خیر، مفهوم تکامل و تعالی در قرآن اصالتا 
به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر است 
نه  تکامل روحانی  این  و  دارد  بازگشت  که 
اینچنین است که ضرورتا با توسعه ی مادی 
عکس  بر  بلکه  باشد،  داشته  مالزمه  بشر 
ثروت و استقالل در قناعت است، و صحت 

در اعتدال و پرهیز از تمتع )به معنای قرآنی 
ایثار،  آن(، و تعالی در از خود گذشتگی و 
و سالمت نفس در غلبه بر امیال نفسانی و 

شهوات نفس اماره بالسوء است.
مقصود این نیست که در اسالم روح و جسم 
با  ذاتی  تضاد  و  تعارض  در  ماده  و  معنا  و 
جسم  و  روح  خیر،  گرفته اند.  قرار  یکدیگر 
و  ریشه متحدند  و  اصل  ماده در  و  معنا  و 
اما  ندارد،  وجود  دو  آن  بین  تضادی  هیچ 
در مراحل اول از آنجا که هر یک از قوای 
چهارگانه ی شهوت و غضب و وهم و عقل 
منفردا و مجرد از سایر قوا سعی می کنند که 
حاکمیت کل وجود بشر و شخصیت او را در 
کف خویش بگیرند، باید برای ایجاد اعتدال 
در میان این قوا از افراط و تفریط در ارضای 
کرد،  پرهیز  آنان  خواهش های  و  تمایالت 
اعتدال  در  انسانی  تکامل  زمینه ی  که  چرا 
رو  این  از  می شود.  فراهم  که  قواست  این 
اسالم از یک سو انسان را فی المثل به روزه 

از  و  وا می دارد  قناعت  و  امساک  و  گرفتن 
سوی دیگر موکدا او را از زهد و درون گرایی 
مفرط پرهیز می دهد و این هر دو با توجه 
به علت غایی وجود انسان و آن هدفی است 

که به سوی آن در حرکت است.
جهان  و  انسان  تکاملی  حرکت  منتهای 
در  معنا  این  و  است  اهلل  قرآن،  در  تاریخ  و 
تعبیراتی  با  مجید  قرآن  آیات  از  بسیاری 
المنتهی7،  ربک  الی  همچون  گوناگون 
الرجعی9،  ربک  الی  ان  المصیر8،  اهلل  الی 
و  اصل  است.  بیان شده  و...  راجعون10  الیه 
ریشه ی این حرکت در جوهره و معنای عالم 
است که جریان دارد و ماده و ظاهر عالم نیز 
در تبعیت از این حرکت معنوی تغییر پیدا 
می کند. بنابراین، تکامل و تعالی در معارف 
به یک حرکت همه جانبه که در آن  اسالم 
است  اصالت  دارای  معنوی   و  فرهنگی  بعد 
به  تکامل  در غرب  آنکه  و حال  برمی گردد 
از صورت های پست تر حیوانی  انسان  تطور 

به صورت های تکامل یافته اطالق می شود.
از این نیست که آیا اسالم این تطور  سخن 
نسل  از  موجودی  را  انسان  و  می پذیرد  را 
بود  این  بلکه سوال  نه،  یا  میمون ها می داند 
که آیا معنای »توسعه« با »تکامل و تعالی« 
در فرهنگ و معارف اسالمی انطباق دارد یا 
تعالی  و  تکامل  به سوی  خیر، حرکت  خیر. 
در اسالم لزوما با توسعه ی مادی و اقتصادی 
همراه نیست و بلکه بالعکس، تعالی معنوی با 
قناعت و زهد و مصرف کمتر و... مالزمه دارد.

که  معناست  بدین  نه  سخن  این  البته  و 
باشد،  تکامل  با  مخالف  اقتصادی  توسعه ی 
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برای  بشر  که  نیست  این  ضرورتاً  اما  نه! 
تکامل به معنای وسیع آن در اسالم ناچار از 
توسعه ی اقتصادی باشد. برای توجیه توسعه 

به سراغ این نظریه نیز نمی توان رفت. 
اگر حکومت اسالمی می خواهد برای رشد و 
باید  برنامه ریزی کند، اصالتا  انسانی  تکامل 
به ابعاد معنوی و روحانی وجود بشر توجه 
اول موانعی را که  پیدا کند و در مرحله ی 
راه تعالی روحانی بشر به سوی خدا را سد 
کرده اند از سر راه بردارد و از جمله ی این 
موانع فقر مادی است. بنابراین، اوال توجه به 
از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه 
اصلی و ثانیا هدف از آن دستیابی به عدالت 

اجتماعی است نه توسعه.
برای روشن تر شدن این مطلب شاید نیاز به 
می کند  تفاوتی  چه  باشد.  بیشتری  توضیح 
»اصلی«  امری  مادی  فقر  بردن  بین  از  که 
اینجاست  در  تفاوت  »تبعی«؟  یا  باشد 
به  اصالتا  و  لزوما  خودشان  اصلی  امور  که 
عنوان محور و مبنای عمل مورد توجه قرار 
و  فرعی  تبعی  امور  آنکه  حال  می گیرند، 

کفایی هستند.
حکومت  اصلی  وظیفه ی  ترتیب  بدین 
اسالمی اصال تزکیه و تعلیم اجتماع است، 
اجتماعی  عدالت  فقدان  و  فقر  چون  اما 
مانعی عظیم در برابر این هدف اصلی است 
موانع  سایر  و  فقر  بردن  بین  از  به  بالتبع 
می پردازد و به طور موازی در جهت تکامل 
و تعالی معنوی جامعه برنامه ریزی می کند.

خدمت  در  فرهنگ  و  آموزش  بنابراین، 
قرار  فقر  بردن  بین  از  و  محرومیت ها  رفع 
خدمت  در  فقر  با  مبارزه  بلکه  نمی گیرد، 

اعتالی معنوی و فرهنگی است.
این  که  باشد  نشده  روشن  هم  هنوز  شاید 
فرهنگ چقدر  و  فقر  به  نگرش  نحوه ی  دو 
با یکدیگر متفاوت است. در یک برنامه ریزی 
وسیع و درازمدت، اگر مبارزه با فقر مادی 
آنگاه  شود،  اتخاذ  اصل  و  محور  عنوان  به 
آموزش و فرهنگ نیز به عنوان امور تبعی 
اگر  اما  در خدمت آن قرار خواهند گرفت؛ 
تعلیم(  و  تزکیه  )یعنی  فرهنگی  اعتالی 
با  مبارزه  آنگاه  بگیرد،  قرار  اصل  و  محور 
فقربه عنوان امری تبعی و مانعی بر سر راه 

تکامل و تعالی معنوی لحاظ خواهد شد.11
در  اسالمی  حکومت  هدف  دیگر،  طرف  از 

اجتماعی  عدالت  به  دستیابی  فقر  با  مبارزه 
به  مفهوم »دستیابی  آیا  »توسعه«.  نه  است 
یکی  »توسعه«  معنای  با  اجتماعی«  عدالت 
فقر،  زدودن  مفهوم  به  »توسعه«  آیا  است؟ 

نیست؟ 
نخست به سراغ معنای »توسعه« در جهان 
امروز می رویم و آنگاه این معنا را در نظام 
می دهیم  قرار  ارزیابی  مورد  اسالم  ارزشی 
این  این چنین، مشخص خواهد شد که  و 
و  اجتماعی،  عدالت  فقر،  سه گانه  مفاهیم 

توسعه چه نسبتی با یکدیگر دارند.
ادامه دارد.

 پی نوشت ها:
  Progress -1

اوج  به معنای  از ریشه ی رق ی  فاعل  اسم  راقیه   -2
گرفتن و پیش رفتن است.

 development -3
از  و هدایت  نیست، که صالح  در دین  اجباری    -4

ضاللت و ضرر تمیز یافته است. 
5- این تعبیر قرآنی در آیات 29 و 38 سوره ی غافر 

به کار رفته است.
هم  اعتقادی  هیچ  بماند،  خودمان  بین  البته  و   -6
به  اعتقاد  جور  هر  و  ندارد  غیره  و  معاد  و  خدا  به 
در  را  مطلب  این  می داند.  خرافه پرستی  را  »غیب« 

مذهبی های  است  ممکن  نمی کنیم، چون  ذکر  متن 
چه  به  را  همه  این  بشر  که  بفهمند  خرافه پرست)!( 
بهایی پیدا کرده است و آن وقت از تمدن و پیشرفت 

رویگردان شوند.
7- نجم/42 .

8- آل عمران/28 ؛ نور/42 ؛ فاطر / 18. 
9- علق/8 .

10- بقره/46 و 156.
معنا  از »فرهنگ« همان  ما  امروز  متأسفانه   -11
در  است.  معمول  غرب  در  که  کرده ایم  اختیار  را 
بر  ماتریالیستی  نگرش  که  آنجا  از  غرب  تمدن 
همه ی وجوه تفکر و ُمنشآِت آن غلبه یافته است 
فرهنگ فی نفسه دارای اصالت و معنا نیست، بلکه 
آموزش و فرهنگ به مثابه امور تبعی در خدمت 
وجوه و مظاهر دیگِر تمدن قرار گرفته اند؛ فی المثل 
وقتی سخن از »فرهنگ توسعه« می گویند مقصود 
آموزش های  محدوده ی  به  که  است  فرهنگی 
محدود  اقتصادی  توسعه ی  به  مربوط  تخصصی 
اعتقادی اسالم که  نظام  آنکه در  می شود و حال 
روح و معنا دارای اصالت است، ناگزیر باید معنای 
ثابتی برای فرهنگ اعتبار کنیم نه آنکه به تبعیت 
آن  و  چیز  این  خدمت  در  را  فرهنگ  غربی ها  از 
معنای  به  »فرهنگ«  ما  نزد  در  دهیم.  قرار  چیز 
فرهنگ اسالم است، یعنی آن روح و حقیقت واحد 
اسالم  اعتقادی  نظام  مجموعه ی  در  که  ثابتی  و 
با این مفهوم نمی تواند در  وجود دارد؛ و فرهنگ 

خدمت توسعه ی اقتصادی قرار بگیرد.
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ادبیات

دی
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ی م
هد

م

کسی  به  بتوانی  است  سخت  بسیار 
و  دیدی  پیش  لحظه  چند  همین  که 
ادعا  که  کسی  کنی.  اعتماد  شناختی، 
تو  با  و  می شناسدت  سالهاست  می کند 
زندگی کرده و از خاطراتی می گوید که تو 
آنها را نداشته ای، به قولش در مکان هایی 
با او مشترک بوده ای که تو روحت هم از 
آن با خبر نیست. کسی که ادعا می کند، 
چنین  مگر  هستی.  زندگی اش  تمام  تو 
زندگی  تمام  من  دارد؟  امکان  چیزی 
نمی شناسم.  را  او  حتی  که  باشم  کسی 
می آید کنار تختم می نشیند و با محبت 
می کشم.  خجالت  می کند،  نگاهم 
جمع تر  را  خودم  می آید،  که  نزدیک تر 
و  بودنم می شود  معذب  متوجه  می کنم. 

با لبخند تلخی می گوید: »نا سالمتی من 
همسرت هستم، تو عزیز دل من هستی، 
چرا آرزوی زندگیت رو فراموش کردی؟«
متوجه  گویا  می کنم.  نگاهش  تعجب  با 
تعجب من شده. می گوید: »میدونی این 
نگاه متعجب رو چند بار دیدم؟... میدونی 
 ... کنی؟  می  تعجب  داری  سال  چند 
1056 بار، 264 ماه ، 22 سال... به نظرت 

بس نیست؟«
چطور چنین چیزی امکان دارد؟ این زن 
کامال دیوانه است. با خودم فکر می کنم 
متوجه  گویا  کنند.  بستری  را  او  باید 
بسیار  او  هست  چه  هر  می شود.  افکارم 
مهربان است. از افکارم خجالت می کشم. 
می گوید: »قربونت برم 22 سال که سهله 

... تا آخر عمرم هم منتظر می مونم تا به 
یادم بیاری«

اما چه چیز را باید به یاد بیاورم؟ چرا به 
یاد آوردن من برای این زن آن قدر مهم 
است؟ دلم برایش می سوزد. خدا کند آن 
اتفاقی که منتظرش هست، به این همه 

سختی بیارزد. امیدوارم.
کنارم می نشیند. عطر دل انگیز و عجیبی 
متوجه  را  حواسم  می کنم  سعی  دارد. 
چیزهای دیگر کنم، اما نمی شود. حواسم 
آشنا  چیز  تنها  است.  عطرش  پی  کامال 
عطر  این  نمی دانم  باشد.  عطرش  شاید 
عکس  چند  کرده ام.  استشمام  کجا  را 
سه  اولی عکس  رویم می گذارد.   جلوی 
مرد هست که دور و بر یک لودر هستند؛ 

عطِر آشنا
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دومی  است،  ایستاده  لودر  جلوی  یکی 
لودر که  راننده  کنار رکاب و سومی هم 
برایم  است. هیچکدام  لودر نشسته  روی 
روی  گندم  خوشه های  نیستند.  آشنا 
بدنه ی لودر و جمله ای که این خوشه ها 
جلب  را  توجهم  برگرفته اند،  در  را  آن 
جهادسازندگی«،  هم  با  »همه  می کند. 
این جمله هم برایم معنای خاصی ندارد. 
هیچ چیزی در این تصویر به من ارتباطی 
نگاه  عکس  به  من  همراه  زن  ندارد. 
می کند و می گوید: کسی رو داخل عکس 
می دهم(...  تکان  را  )سرم  شناسی؟  می 
عکسی...  داخل  هم  تو  ممکنه؟...  چطور 

ببین تو راننده لودر هستی...
این بار با حیرت بیشتری به عکس نگاه 
نیست.  آشنا  برایم  چیزی  هیچ  می کنم. 
دیوانه  زن  این  که  شدم  مطمئن  دیگر 
شده. می خواهم  به او بگویم اتاقم را ترک 
کند، اما نمی گویم. عکس بعد ، عکس زن 
و مردی جوان است که گویا تازه ازدواج 
است.  شده  کهنه  کمی  عکس  کرده اند. 
را  باید عکس  دارد که  اصرار  زن مجددا 
بشناسم. اما من هیچکدام را نمی شناسم. 
زن ناامیدانه بلند می شود و اتاق را ترک  
را  عکس هایش  اما  می رود،  او  می کند. 

جای می گذارد.
را  حوالی عصر است. فکر می کنم شامم 
خورده باشم. پرستاری وارد اتاقم می شود، 
همه جا را چک می کند. تختم را مرتب 
می کند. با وجود اینکه او مرا نمی شناسد، 
تلویزیون روشن  با من مهربان است.  باز 
است. صحنه هایی  از یک جنگ را نشان 
لودرهایی که در حال  ادامه  می دهد. در 
بولدزرهایی که  و  ساختن سنگر هستند 

خاک برداری می کنند.
 می گویم: ...باید کار سختی باشه... ) در 
سنگر  پرستار(...  متعجب  نگاه  به  پاسخ 
ادامه  کی  تا  جنگ   می گم...  رو  سازی 

داره؟ ...
می کند  من  به  نگاهی  دلسوزانه  پرستار 
بی رحمانه  گفتنش  ...شاید  می گوید:  و 
باشه اما تو که یادت نمی مونه... تو خودت 
 30 جنگ   سال...   5 بودی...  سنگرساز 

سال که تموم شده بنده خدا...
نگاهی به فیلم می اندازم. چطور ممکن 
پرستار  می روم.  فرو  فکر  به  است؟  

چند  و  می کند  خاموش  را  تلویزیون 
با  تا  می دارد  بر  تختم  روی  از  را  عکس 
خود ببرد. عکس ها را از دستش می قاپم. 
دیدن دوباره آنها برایم جالب است. عکس 
است  لودر  یک  دور  مرد   3 تصویر  اول، 
که یکی راننده و دو تای دیگر دور لودر 
هستند. دومین عکس تصویر چهره یک 
زوج جوان است. این عکس ها اینجا چه 
نیست کدام  معلوم  نمی دانم.   می کنند؟ 
عکس  می گردد.  دنبالش  خدایی  بنده 
است،  جدیدتری  عکس  گویی  که  سوم 
خانواده  که  تخت  روی  بر  مردی  تصویر 
زن،  یک  هستند.  اطرافش  -گویا-   اش 
شانه.  چهار  پسر  یک  و  جوان  دختر  دو 
هیچکدام را نمی شناسم. اما چیزی برایم 
آشنا.  عطری  آشناست.  عکس  درون 
عطری بسیار آشنا. گویا این عطر را بارها 
بوییده ام. نه گویا روزها یا شاید سال ها با 

این عطر زندگی کرده ام.
از روی حرکت خورشید حدس می زنم 
درون  باشد.  باید  ظهر  نزدیکی های 
اتاقم نشسته ام. زنی که نمی شناسمش، 
کنارم نشسته است. چرا باید او این قدر 
نمی شناسم.  را  او  بنشیند؟  من  نزدیک 
این  آیا  آشناست.  برایم  عطرش  تنها 
من  به  قدر  آن  بگذارم   تا  است  کافی 
دست  در  عکس هایی  او  شود؟  نزدیک 
دارد و ناامیدانه به عکس ها نگاه می کند. 
دزدکی عکس ها را از روی دستش دید 
به  تخت  روی  مردی  عکس  می زنم. 

همراه احتماال خانواده اش. 

 می گویم: ...خانواده ات هستند؟...
و  می کند  پاک  را  اشک هایش  زن 
می گوید: ...بله... این همسرمه... اینها هم 

بچه هام هستن...
با حسرت می گویم:   ...چه خانواده خوبی 

داری...
را  اندوهش  حرف  این  گفتن  گویی 
بیشتر  اشک هایش  باشد،  کرده  بیشتر 
او  چند  هر  کنم.  چه  نمی دانم  می شود. 
را نمی شناسم، اما او صاحب همان عطر 

آشنا است.  
می گویم: این عطر رو از کجا آوردی؟

می گوید:    و  می نگرد  من  به  تعجب  با 
...چطور مگه؟...دوستش داری؟...

عطر  برایم  اما  البته...  می گویم:  
اما  کی...  و  کجا  نمی دونم  آشناییست... 
انگار با این عطر سال هاست عجین شدم... 

این همون عطر داخل عکسه...
از گلش می شکفد. نمی دانم  ناگهان گل 
اما  شد.  متحول  این گونه  که  گفتم  چه 
شده  شاد  که  خوشحالم  هست  چه  هر 
است. خم می شود و پیشانی مرا می بوسد. 
نمی دانم چرا اجازه دادم  این کار را بکند. 
نمی دانم چرا آن قدر شاد کردنش برایم 
مهم شده. من که او را حتی نمی شناسم. 
اما ایرادی ندارد. نباید سخت بگیرم. هر 
چه باشد او صاحب آن عطر آشنا است. 
تنها  او  تنها آشنای زندگی من است.  او 

کسی است که می شناسم.
تختم  کنار  زنی  است.  دیگر  صبحی 

نشسته است. زنی با عطری آشنا...
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با  در  می چرخانم،  در  قفل  داخل  را  کلید 
صدای تقه ای باز می شود، وارد حیاط می شوم. 
پیچک های سبز تمام دیوار و ستون های خانه 
با  لباس سبزی  خانه  انگار حیاط  پوشانده،  را 
گل های ریز سفید به تن کرده، ستون ها با آن 
لباس سبز رنگ نشانی از کهنه سالی ندارند، 
چرخی در حیاط می زنم،  حوض خالی از آب 
وسط حیاط تو ذوق می زند، رنگ های پوست 
و  اندوه  از  پر  سال های  از  نشان  شده  پوست 
سکوت را دارد و دیوارهای سبز حیاط تناقضی 
یاس  عطر  می بخشد،  خانه  زیبایی  به  خاص 
توپ  کرده،  پر  را  حیاط  همه ی  نارنج  بهار  و 
حیاط  گوشه ی  بنفشی  و  سفید  پالستیکی 
خودنمایی می کند. چرخی در حیاط می زنم و 
با دقت خانه را وارسی می کنم و از پله ها باال 
می روم، با نسیم نرمی که تکان دامن چین چینم 
به وجود می آورد،  قاصدک های روی پله همراه 
هم چرخ می زنند و می رقصند، با لبخند یکی از 
قاصدک ها را روی کف دستم قرار می دهم و از 

روی تراس به سمت حیاط فوت می کنم. 
و  می کند  وزیدن  به  شروع  مالیمی  نسیم 
صورتم  روی  نسیم  دست  لطیف  نوازش  با 
زدن.  قدم  به  شروع می کنم  و  لبخند می زنم 
می کشم  ستون  رنگ  سبز  لباس  به  دستی 
یاس  گل  بوی  و  سبز  برگ های  خنکای  با  و 
سر  به  می شوم،  کیفور  خوب  حِس  از  رازقی، 
ستون های کنده کاری شده ی خانه زل می زنم، 
به فکر فرو می روم .من عاشق خانه های قدیمی 
پس کوچه های شهرم، من عاشق تهرانم،  من 
عاشق داستان هایی هستم که این عمارت های 
قدیمی برایم تعریف می کنند، همیشه دوست 
خودم  برای  را  عمارت ها  این  از  یکی  داشتم 
داشته باشم تا هر روز برایم خاطره تعریف کنند. 
و این درخت ها حتما داستان هایی برای تعریف 
به من دارند، این درخت انجیر، درخت انگوری 
که از کنار در تا باالی طبقه دوم با طنابی قد 
کشیده و کمی از حیاط را مسقف کرده، این 
درخت های نارنج، این پیچک های سبز و این 

یاس های رازقی...
کاغذ پوستی و خودنویس صورتی رنگم را به 

دست می گیرم و شروع می کنم کروکی کشیدن 
خانه  چوبی  در  از  ساختمان،  پالن  و  نما  از 
رنگی  شیشه های  از  آفتاب  نور  می روم  داخل 
نفوذ می کند و گرمای  به داخل  خاک گرفته 
بصری خاصی به خانه می بخشد، گچ بری های 
می پراند،  سرم  از  هوش  دیوار  باالِی  ظریف 
باورم نمی شود این خانه متعلق به من است، به 
کشیدن پالن ادامه می دهم. بازسازی این خانه 
باید عالی و بی نقص باشد، نباید اصالت خودش 
را از دست بدهد. باید همینی بماند که هست،  

با همان خاطرات، به همین زیبایی و ظرافت...
خودم  به  دفتر  شبیه  چیزی  شدن  پرتاب  با 
می آیم و به جلوی پایم خیره می شوم. آلبوم 
افتاده  برعکس  زمین  روی  که  را  عکسی 
برمی دارم، از البه الی صفحاتش عکسی روی 
زمین می افتد، عکس خاکی را از روی زمین 
برمی دارم و به سمت تراس می روم و روی پله ها 
می نشینم و به عکس خیره می شوم، عروس و 
دامادی با ذوق و اشتیاق از ته دل می خندند، 
نگاهشان پر از امید به زندگیست، با کنجکاوی 
آلبوم عکس رو باز می کنم. گرد و خاک روی 
شروع  و  می کنم  پاک  دست  با  را  صفحات 
می کنم به ورق زدن آلبوم، با صدایی سرم را  
بلند می کنم. پسری 27_28 ساله درختان را 
زیر  و  می کند  آب پاشی  رنگی  آبی  شلنگ  با 
لب چیزی زمزمه می کند. به آرامی نزدیک تر 
می شوم تا تمرکزش بهم نریزد. گوشم را تیز 
می کنم تا بفهمم مرد جوان چه می خواند. صدا 
کم کم واضح تر می شود: یاد امام و شهدا، دلو 
می بره کرب وبال، دلو می بره کرب و بال، بعضی 

شبا وقتی بابام بغض دل...
صدای نازک زنانه ای را از پشت سرم می شنوم 

که می گوید: محمد جانم بیا ناهار آماده است.
مرد جوان برمی گردد به سمت صدا و لبخندی 
تمام صورتش را فرا می گیرد و می گوید :راضیه 

جان سفره رو چیدی؟!
- نه حاج آقا منتظر بودم تو هم بیای با هم 

بچینیم سفره رو...
- پس بیا امروز ناهار رو روی تخت کنار حوض 
بخوریم، ببین چه هوای خوبیه،گل ها رو تازه آب 

بو بکش!!! ببین  تازه شستم  دادم و حیاط رو 
چه عطر یاسی میاد، بوی بهار نارنج رو حس 
می کنی؟! من که دلم نمیاد تو این هوا پاشم برم 

تو خونه ناهار بخورم...
چشم های منتظرش را به راضیه دوخت و راضیه 
با لبخندی پر از عشق جواب داد: »باشه فقط 

باید خودت هم کمکم کنی...«
را روی چشمش گذاشت  محمد دست هایش 
و با خنده گفت: » به روی جفت چشم حاج 

خانووم.«
و به سمت خانه می رود، قابلمه ی آش را از 
دستان ظریف راضیه می گیرد و از پله ها پایین 
می رود و قابلمه ی پر از آش رشته را روی تخت 
چوبی زیر درخت یاس و نارنج می گذارد و باز 
به سمت راضیه می رود، هر دو با دستانی پر 
و  می روند  چوبی  تخت  سمت  به  وسایل  از 
راضیه شروع می کند به چیدن سفره، سفره ی 
فرش  روی  را  دارش  گل  صورتی  نفره ی  دو 
الکی رنگ روی تخت می اندازد، زیر قابلمه ای 
بامزه ای که با تشتک لیموناد و قالب بافی کار 
دست خودش است را روی سفره جا می دهد 
و قابلمه را روی آن می گذارد. کاسه های گل 
سرخی جهیزیه اش را دو طرف سفره می چیند 
و درون هر دو آش می کشد، بوی آش داغ با 
بوی بهار نارنج و یاس با هم در می آمیزد و 
همه جا را پر می کند، کشکی را داخل کاسه 
روی آش ها می ریزد و با پیاز داغ و نعناع آن 
را تزیین می کند، ازاعماق وجود بوی فضای 
اطراف را می بلعد و لبخندی عمیق می زند و 
ته دلش برای خبری که می خواهد به محمد 
بدهد قنج می رود، یک دفعه از روی تخت بلند 
می شود و با لبخند به سمت خانه می رود، پله ها 
را دو تا یکی می کند تا سریع تر به اتاق تهی 
برسد .در اتاق را می بندد و در جواب محمد که 

از او می پرسد: پس کجا رفتی خانم؟!
با خنده ای از ته دل می گوید: یکم صبر کن یه 

چیزی یادم رفت االن میام...
کم  آبی  پیراهن  می کند.  عوض  را  پیراهنش 
رنگی به تن می کند که مادرش برای تولدش 
دوخته بود، موهای بلند خرمایی رنگش را از 

خانه ای به رنگ یاس
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حصار گل سر آزاد می کند و روی شانه هایش 
تا  حاال  که  موهایش  روی  شانه ای  و  می ریزد 
کمرش می رسید می کشد گل سر پروانه ای که 
هدیه ی پدرش به او بود را به سر می زند .عطر 
مالیمی می زند و با لبخند به خود  نگاه می کند 
به آرامی زیر لب می گوید: نظرت چیه؟! قشنگ 

شدم؟! به نظرت محمد خوشش میاد؟! 
لبخند می زنم و به آرامی می گوییم: بهت میاد 

حتما خوشش میاد.
این پا و آن پا می کند در حالی که دستانش را 
به هم گره می زند می گوید: آخه امروز خیلی 

برام مهمه.
- به نظر من که فوق العاده شدی شک نکن.

- هر چند برای خبری که می خوام بدم آماده ام، 
اما یه جورایی هم هیجان دارم.

 راضیه ته دلش دوباره از فکر کردن به واکنش 
باز  را  دراور  میز  مالش می رود. کشوی  محمد 
می کند و یک جفت کفش بافتنی سفید کوچولو 
از کمد درمی آورد و به آنها چشم می دوزد، لب بر 
می چیند و می گوید: خوشگله؟! امروز برگشتنی 

از بازار خریدم؟!
دستی به کفش های کوچکی که کف دستش 
قرار گرفته می کشم، هیجانی تمام بدنم را فرا 
می گیرد و با اشتیاق می گویم: وااااای مبارکه، آره 

خیلی قشنگن...
راضیه با لبخند ریزی که انگار هیجان و ذوق 
من هم به آن انتقال پیدا کرده می گوید: استرس 
دارم، به نظرت زمان مناسبیه برای گفتنش؟! 
تو این شرایط که یک پاش جبهس یک پاش 

خونه؟!
- به نظر من، محمد هم به اندازه ی تو خوشحال 

میشه شک نکن االن بهترین لحظه است ...
نگاه دیگری به تصویر خودش در آینه می اندازد 
گلگون  را  گونه هایش  که  زیبا  لبخندی  و 
آرامی  به  می رود،  حیاط  سمت  به  می ساخت 
از پله ها پایین می رود و روی تخت رو به روی 
محمد می نشیند، آرام و بی صدا کفش ها را کنار 
خودش می گذارد تا بعد از ناهار خبر را به محمد 
بدهد. از صبح که مطمئن شده بود در پوست 
خود نمی گنجید، لبخندی می زند و می گوید: تو 
این هوا واقعا نمی شد مثل قبل تو خونه آش 
خورد، چه کار خوبی کردیم اومدیم تو حیاط، 

امروز حتما باید یه فرقی می کرد. 
و  نثار محمد می کند  را  از عشقش  پر  لبخند 
اولین قاشق را داخل آش فرو می کند، محمد 

با اشتیاقی وصف ناشدنی می گوید: دستت درد 
نکنه خانم چه آشی پختی، اصال نمیدونی سمت 
دست  برای  دلم  خودت،  بعِد  میرم  که  خط 

پختت تنگ میشه و خنده ای می کند.  
راضیه کفش ها را به آرومی کنار کاسه ی آش 
محمد هل می دهد و می گوید از این به بعد نه 
یکی  برای  بلکه  پختم  و دست  برای من  تنها 

دیگه هم تنگ می شه.
 گونه هایش از شرم سرخ می شود و سرش را 
نگاه  محمد  به  زیر چشمی  و  پایین می اندازد 
حال  در  چشمانش  زده  بهت  محمد  می کند. 
گردش بین کفش و راضیه است، بعد از گذشت 
لحظه ایی با چشمانی که از شادی زیاد خیس 
را  راضیه  پیشانی  و   جلو می آید  است،  اشک 
می بوسد و دستان راضیه را در دست می گیرد 
و با خوشحالی می گوید باورم نمیشه، واقعا باورم 

نمیشه خدایا شکرت...
به  محمد  و  می شود  بلند  در  صدای  همزمان 
سمت در می شتابد. کمی بعد در را می بندد و 
و می گوید:  راضیه می رود  به سمت  آرامی  به 
به سمت جهاد، کار  برم  باید  راضیه جان من 
هایی هست که باید انجام بدم. بیا سر راه تو رو 
بذارم خون  ی مادرت اینا، که نگران تو و دختر 

بابا نشم. شب میام دنبالتون که با هم جشن 
بگیریم، باشه؟! 

کجا  از  حاال  گفت:  کوتاه  خنده ای  با  راضیه 
می دونی دختره؟!

- اخه همیشه از خدا دختر می خواستم تا معنی 
عشق امام حسین علیه السالم رو به حضرت رقیه 
سالم اهلل علیها بفهمم و بدونم دختر داشتن چه 

حسی داره...
راضیه با لبخند به سمت پذیرایی می رود  و از 
آویز کنار طاقچه جوراب مشکی ضخیمی به پا 
می کند. موهایش را جمع و روسری اش را گره 
می زند. گردنبند وان یکادش را به دستان محمد 
گردنبند  قفل  که  حالی  در  محمد  می سپارد، 
را می بندد به آرامی می گوید مراقب خودت و 
نازنین دختر بابا باش و به آرامی پیشانی راضیه را 
می بوسد و به سمت حیاط به راه می افتد. راضیه 
چادر مشکی اش را به سر می اندازد و به آرامی 
به محمد می پیوندد و از در خانه بیرون می روند، 
در بسته می شود، صدای آژیر ضدهوایی همه جا 
را پر می کند، با صدای اصابت موشک،گرد خاک 
تمام حیاط را فرا می گیرد، صدای گوش خراش 
زنگ در همه جا را پر می کند و آلبوم عکس از 

دستم می افتد...

عكس: حمیده حیدری
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مقدمه
ژانر دفاع مقدس می تواند ژانر متفاوتی در 
سینمای ایران باشد که بتواند مقاومت مردم 
عزیز ایران را در سال های جنگ تحمیلی و 
بعد از آن نشان دهد سینمای دفاع مقدس 
اگر دارای قصه خوبی باشد می تواند همچنان 
یکی از پرطرفدارترین نوع مخاطب را به خود 
اختصاص دهد سینمای دفاع مقدس خود 
یک سینمای ملی است چرا که در آن همه 
نوع اقشار و مذاهب دینی گوناگون در آن 
وجود دارند و به حقیقت در این دفاع مقدس 
همه از جان خود برای عزت ایران از جان 
خود گذشتند و دشمن نتوانست ذره ای از 
خاک مهین عزیزمان را در تسخیر خود در 

آورد.
به واقع دیدن مقاومت تک تک مردم ایران در 
صحنه جنگ بین المللی  غراق و هم پیمانانش 
و  داستان  یک  خود  عزیزمان  مهین  علیه 
قصه ی جذاب برای مخاطب است که می تواند 
از این طریق فرهنگ دفاع مقدس را ترویج 

کرد.
وقوع سیصد هزار شهید دفاع مقدس در کشور 
17 هزار شهید ترور و ترورهای 72 تن حزب 
ریاست جمهوری  و  ایران  جمهوری اسالمی 
و نخست وزیری و ترور دانشمندان هسته ای 
غنای  بر  می تواند  حرم  مدافع  شهدای  و 
صدای  و  بیفزاید  بیش تر  این  از  سینما  این 
مظلومیت و اقتدار و استقالل مردم ایران را 

به جهانیان برساند. 
و  پیشرفت  نگاه کنیم سینمای  واقع  به  اگر 
سازندگی نیز در این سینما قرار می گیرد و 
تاریخ  به  نگاه های جدید  زمینه ساز  می تواند 
البته  که  باشد  اسالمی  انقالب  سینمای 
حرکت هایی در این زمینه اندک اما در حد 

وسع انجام شده است.
حال که به سینمای سازندگی اشاره ای شد 
نیروهای  گمنامانه  فعالیت های  خالی  جای 
است  خالی  سینما  این  در  سازندگی  جهاد 
چندین  می تواند  هرکدام  که  فعالیت هایی 
ساخته  شایسته  و  خور  در  سینمایی  فیلم 
شود تنوع سوژه در این نوع سینما آنقدر زیاد 

است که پژوهشی عالمانه و دقیق باز می توان 
را  آن  رضایت  و  مخاطب  حضور  زمینه ساز 
پیشرفت  و  جهادسازندگی  سینمای  داشت 
می تواند اقتدار و استقالل را در خدمت خود 
بگیرد و از اهداف اصلی آن نهاد اصیل انقالب 
که محرومیت زدایی و رشد و بالندگی کشور 
می باشد به آن اشاره کرد پرداخت به سینمای 
از  دریچه ای  می تواند  خود  جهادسازندگی 
که  باشیم  قوی  باید  که  رهبری  فرمایش 
عقب نشینی  به  زمینه ها  همه  در  را  دشمن 
رشد  و  پیشرفت  طلیعه  سینما  این  واداریم 
می تواند  ظالمانه  تحریم های  زمان  در  ایران 
جامعه  در  را  انقالبی  مسلمان  فرد  هویت 

بازنمایی کند.
همه  در  سازندگی  جهاد  سینمای  بازنمایی 
تا  روستاها  در  محرومیت زدایی  از  عرصه ها 
مهندسی  و  پشتیبانی  نامحدود  عرصه های 
و  مهندسان  دانشجویان،  ابتکارات  و  جنگ 
آحاد مردم مخلص می تواند منجر به دمیدن 
روح استقالل و عدالت خواهی در جامعه شود 
تحقق بخشش سخنان  این سینما می تواند 
امام خمینی)ره(  انقالب اسالمی  رهبر کبیر 

خطاب به هنرمندان باشد که تاکید دارند.

 تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل 
دهنده اسالم ناب محمدی »صلی اهلل علیه و 
آله و سلم« اسالم ائمه هدی »علیهم السالم 
پابرهنگان،  اسالم  دردمند،  فقرای  اسالم   »
اسالم تازیانه خوردگاِن تاریِخ تلخ و شرم آور 
است  پاک  و  زیبا  هنری  باشد.  محرومیت ها 
کمونیسم  و  مدرن  سرمایه داری  کوبنده  که 
خون آشام و نابود کننده اسالم رفاه و تجمل، 
فرومایگی،  و  سازش  اسالم  التقاط،  اسالم 
اسالم مرفهین بی درد، و در یک کلمه »اسالم 
خمینی،جلد  امام  باشد)صحیفه  امریکایی« 

21، صفحه 145( 
پرداخت به سینمای جهادسازندگی می تواند 
صحبت های امام راحل خطاب به هنرمندان 
نقش جهادسازندگی  را محقق کند چرا که 
محرومیت زدایی، فرهنگ سازی و رشد و تعلیم 
انسان ها بوده است در این سینما می توان  به 
جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  به  اندازه  همه 
پرداخت همان قدر می توان به محرومیت زدایی 
از روستاها و انتقال آرمان های انقالب اسالمی 
مسائل  انواع  در  خودکفایی  و  روستاها  به 
این  به  پرداخت  خالصه  پرداخت  کشور 
سینما می تواند سبب حرکت چرخ دنده هایی 

نقد فیلم آبادان یازده شصت
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اقتصادی و  در زمینه های فرهنگی استقالل 
فرهنگی باشد و به تعریفی دیگر یک سینمای 

مولف خواهد بود.
فیلم آبادان یازده شصت فیلمی در ژانر دفاع 
مقدس است که در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر اکران شد این فیلم به کارگردانی 
و نویسندگی مهرداد خوشبخت و نویسندگی 
و حسین تراب نژاد با نگاهی متفاوت به دفاع 
مقدس دریچه ای تازه ای از حماسه و مقاومت 
مردم ایران باالخص مردم عزیز آبادان و به 

ویژه کارکنان رادیو ملی نفت ایران دارد.
مهرداد خوشبخت متولد آبادان و  جنگ زده 
می باشد در عملیات والفجر هشت عکاس بوده 
است تقریبا همه قسمت های پشت صحنه ی 
از لحاظ تجربی درک کرده و امروز  فیلم را 
اورا در قد کارگردانی برای فیلم آبادان یازده 

شصت می بینیم.
کارگردانی که خود در آبادان زندگی کرده و با 
جنگ بیگانه نیست و با روایت مردمی جنگ 
آشناست خوشبخت با تحقیق سه ساله بر روی 
سوژه رادیو ملی نفت آبادان توانست روایتی از 
قصه ای بکر را برای مخاطب بازگو کند مهرداد 
خوشبخت با توجه به این خانواده اش درگیر 
جنگ و جنگ زدگی بودند با این فضا انسی 
دارد و سال ها به مطالعه خاطرات رزمندگان 

پرداخته است.
سال های  در  آبادان  رادیو  1160فرکانس 
با  شهر  اهالی  که  است  بوده  مقدس  دفاع 
دلگرم  شهر  مقاومت  به  آن  صدای  شنیدن 
دشمن  با  پیکار  برای  آن  اطالعیه های  با  و 
تهییج می شدند. شهری که رادیو تنها رسانه 
آن است و در شرایط بحران تنها مبدا مردم 
برای دلگرم شدن از خبرها. اما باید اعتراف 

کرد این موضوع از جذابیت فوق العاده ای برای 
فیلم  این  است.  برخوردار  فیلم  یک  ساخت 
که داستانی واقعی دارد از مقاومت کارکنان 
رادیو ملی نفت ایران سخن می گوید این فیلم 
به  کننده  تدوین  سینمایی  فیلم  چهارمین 
وقت شام است در این فیلم با نگاهی تازه به 
دفاع دریچه ای جدید از مقاومت را به مخاطب 
نشان می دهد داستان این فیلم یکی ازهزاران 
داستان های دیده نشده در ژانر دفاع مقدس 
موضوع  به  کالن  نگاهی  بخواهیم  اگر  است 
و  ارتباطات  بحث  گفت  باید  باشیم  داشته 
در  پیام  انتقال  ابزار  از  یکی  می تواند  رسانه 
دفاع  سینما  در  که  موضوعی  باشد.  جنگ 

مقدس مغفول مانده است.
شخصی  وجود  فیلم  قوت  دیگر  نکات  از 
پای  هم  که  است  فیلم  در  ارمنی)ادیک( 
کارکنان رادیو ملی نفت می ایستد و مقاومت 
می کند که نشان از میهن دوستی ایشان دارد 
همان گونه که در تاریخ دفاع مقدس شهدای 
عزیزمان  میهن  از  دفاع  در  کلیمی  و  ارامنه 
بازنمایی  فیلم  اصلی  هدف  بودیم.  شاهد  را 
نمره  که  است  تاریخ  آن  از  گونه ای  مستند 
قابل قبولی دارد موضوع فیلم مخاطب را در 
یک کشش به لحاظ جذابیت و خالقیت در 
انتخاب موضوع می نشاند و حالت بالتکلیفی 
به  شصت  یازده  آبادان  فیلم  ندارد  فیلم  در 
از  پاسداری  در  در  می دهد  نشان  مخاطب 
میهن در هنگام وقوع جنگ می توان در خط 
مقدم نبود اما کاری در حد خط مقدم انجام 
فریب  و  گونه  حماسه  خبرهای  انتقال  داد 
عامل  اگر  که  صحنه هایی  در  دشمن  دادن 
انسانی وجود داشت ممکن بود تلفات انسانی 
داشت در این فیلم نقش زنان در جنگ هم 

دیده شده است. 
یکسانی شخصیت ها  فیلم  از محاسن  یکی 
در فیلم است که هم می تواند جذاب باشد 
و هم می تواند نقطه ضعفی برای فیلم باشد 
قهرمان  شخصیت های  است  این  ُحسنش 
همه  مخاطب  که  عادی اند  مردم  فیلم 
شخصیت ها را به نوعی درگیر قصه می داند 
و نقطه ضعف آن کسل کنندگی شخصیت ها 
که  باشد  می تواند  آن ها  خطی  ضریب  و 
مخاطب را سر در گم کند اگر نگاهی مستند 
به رادیو نفت ملی آبادان داشته باشیم در آن 
نیرو داشته است ولی  نفر  زمان حدود 15 
در فیلم حدود هفت هشت نفر را می بینیم 
شخصیت ها در هم ادغام شده اند و روایتی 
می شود  متصور  برایمان  را  گونه  مستند 
شخصیت هایی که می تواند هرکدام نماینده 
حزب اللهی  از  باشد  آبادان  مردم  از  قشری 
گرفته تا اقلیت دینی شخصیت ها با وجود 
اختالف فکری همه هدفی مشترک را دارند 
از جنگ  از تهران آمده و  یا دختری که  و 
چیزی نمی داند تقریبا حدود هشتاد درصد 
اتاق فرمان رادیو ملی  فیلم در در راهرو و 
نفت آبادان سپری می شود و تقریبا به نوعی 
باید گفت زیاد اشخاص قدرت مانور ندارند 
یکی از نقاط قوت فیلم گم نشدن رادیو در 
فیلم است چرا که فیلم برای اهمیت دادن 
شدن  خبردار  برای  آبادان  نفت  ملی  رادیو 
جنگ  در  دشمن  وضعیت  از  آبادان  مردم 
است مردمی که حتی برای قطع شدن آب و 
برق خود رادیو ملی نفت آبادان را ملجا خود 
می داند مردمی که دیگر االن رادیو قسمتی 
این  و  است  آنها شده  خانواده  و  زندگی  از 

نشان از قدرت رسانه دارد. 

ادبیات
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ادبیات

بر زخم های کهنه این دو مرهم آید یاد بسیج و یاد جبهه با هم آید      
این واژه با عشق و جوانمردی قرین است یاد بسیج و یاد غم با هم عجین است     

عنوان مخلص را اگر احراز کردند     زیرا که اندر جبهه ها اعجاز کردند
یاد بسیجی یاد همان مردان مرد است     یاد بسیجی یاد شب های نبرد است

یاد بسیجی یاد نخل بی سر آرد     یاد صفا و یاد خاک سنگر آرد
یاد بسیجی یاد اخالص است و ایمان     یاد هم آواییست با پیر جماران

یاد وفا و عشق و احسان و وفاق است یاد شعور و شور و شوق و اشتیاق است   
یاد بسیجی یاد امید و توکل      یاد کمیل و ندبه و سوز و توسل

یاد بسیجی احترام از عاشقان است     تجلیل از ایثار و احسان نهان است
یاد بسیجی یاد از آن فهمیدگان است     فهمیدگان را مرد و نوجوان است

آری بسیجی یعنی عارف یعنی عاشق     یعنی مطیع و پیرو یكرنگ و صادق
یاد گذشت و خلق و خوی روستایی القصه یاد پاکی است و پارسایی    
اینجا زبان و دل ندارند اختالفی     وز هیچیک هرگز نمی بینی خالفی

یاد هویزه آرد و یاد شلمچه دانی دگر این نام آرد یاد از چه    
یاد نماز آخر و یاد شكرخند یاد پالک و یاد چفیه یاد سربند    

بسیج

آزاده و جانباز جهادگر نوراهلل عظیم زاده
کتاب پیک رهایی 
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بر زخم های کهنه این دو مرهم آید یاد بسیج و یاد جبهه با هم آید      
این واژه با عشق و جوانمردی قرین است یاد بسیج و یاد غم با هم عجین است     

عنوان مخلص را اگر احراز کردند     زیرا که اندر جبهه ها اعجاز کردند
یاد بسیجی یاد همان مردان مرد است     یاد بسیجی یاد شب های نبرد است

یاد بسیجی یاد نخل بی سر آرد     یاد صفا و یاد خاک سنگر آرد
یاد بسیجی یاد اخالص است و ایمان     یاد هم آواییست با پیر جماران

یاد وفا و عشق و احسان و وفاق است یاد شعور و شور و شوق و اشتیاق است   
یاد بسیجی یاد امید و توکل      یاد کمیل و ندبه و سوز و توسل

یاد بسیجی احترام از عاشقان است     تجلیل از ایثار و احسان نهان است
یاد بسیجی یاد از آن فهمیدگان است     فهمیدگان را مرد و نوجوان است

آری بسیجی یعنی عارف یعنی عاشق     یعنی مطیع و پیرو یكرنگ و صادق
یاد گذشت و خلق و خوی روستایی القصه یاد پاکی است و پارسایی    
اینجا زبان و دل ندارند اختالفی     وز هیچیک هرگز نمی بینی خالفی

یاد هویزه آرد و یاد شلمچه دانی دگر این نام آرد یاد از چه    
یاد نماز آخر و یاد شكرخند یاد پالک و یاد چفیه یاد سربند    

ادبیات

معرفی کتاب
تا آخرین منزل )با سردار شهید حجت مالآقایی(

ناشر: رسول آفتاب مولف: مرحوم دکتر علیرضا زواره 

مهندس جهادی » خاطراتی از سردار حجت اهلل مالآقایی«
ناشر: موسسه فرهنگی هنری رسول آفتاب نویسنده: عاطفه بخشایی 

فرمانده قلب ها »خاطرات زندگی سردار شهید محمد آرمان«
ناشر: لشکر 41 ثاراهلل نویسنده: منیژه نصراللهی 

کتاب تا آخرین منزل شامل خاطرات نویسنده از شهید حجت مالآقایی یکی از سرداران و فرماندهان 
دوران هشت سال دفاع مقدس می باشد. 

سردار شهید حجت »مالآقایی« بیست و هشتم بهمن1338در شهر ری متولد شد. پدرش مردان، 
جهادگر بود و مادرش صفورا نام داشت. تا دانشجوی کاردانی در رشته برق درس خواند. جهادگر 
بود. وی در سال 1360 به عضویت جهاد سازندگی درآمد و با شرکت در جبهه های حق علیه باطل 
در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید. سال1364 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی 
جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت. دوم آذر 1366، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.این کتاب مشتمل بر سرگذشت نامه و شرح 
خاطرات خانواده و هم رزمان مالآقایی درباره زندگی حرفه ای اوست. کتاب با تصاویری از شهید 

مالآقایی مستند شده است.

کتاب »مهندس جهادی« که خوشه ای است چند، به زندگی نامه سردار شهید »حجت مال آقایی«، 
که با نویسندگی »عاطفه بخشانی« پرداخته است. که انتشارات »رسول آفتاب« آن را در نوبت اول 

در 1000 جلد در قطع رقعی به چاپ رسانده است. 
»مهندس جهادی« روایتی از زندگی سردار شهید حجت مالآقایی است. دارای چندین عنوان از 
جمله: نوالقام، هیأت کوچک، مجسمه ی شاه، دانشگاه جنگ، شرط انتخاب، مسابقه ی صدا، نبرد 

ماشین ها، پل خضر، تیرهای نامدار، خاکریز زید و چشم به راه آسمان را شامل می شود.
گزیده ای از کتاب مهندس جهادی: فریادهایش در بین صدای شکافتن قلب رودخانه گم شد.آب به 
شدت به اطراف پاشیده می شد و توان هر حرکتی را گرفته بود. بعد از چند دقیقه که هواپیماها دور 

شدند، حاج مال بالباس و هیکل سرتاسر خیس روی پل نیمه کاره دوید.
پل شکاف بیشتری برداشته بود. به اطراف نگاه کرد تا اثری از احمد و محمود پیدا کند، اما هیچ 

اثری نبود. آب گلگون آن منطقه نشان می داد که رود آن دو را در آغوش خود کشیده.

نویسنده در این کتاب به بررسی زندگی شهید محمد آرمان می پردازد. ایشان سال 1343 در شهر 
جیرفت به دنیا آمد. و سیر زندگی ایشان از کودکی تا شهادت مورد بررسی قرار می گیرد و به شکل 
خاطرات زندگی ایشان جمع آوری شده است. در کودکی پدر خویش را از دست داد و طعم تلخ 

یتیمی را چشید. دوران پر فروغ مجاهدتش از نوجوانی و در کنار تحصیل آغاز شد.
به عنوان یک نیروی بسیجی مردم خالصانه در صف مجاهدان راه حق قرار گرفت و عنوان مهندسی 

جنگ را گرفت. ایشان در 7 آذر 1365 در جزیره مجنون به شهادت رسید.
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روایت سردار علیرضا افشار عضو اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی

مگر نگفتم این ها را به مردم بگویید؟

با خاطرات یاران

حضرت  خدمت  رفتیم  ما  که  بود  جهاد  تاسیس  سالگرِد  اولین 
امام)ره( من عضو شورای مرکزی جهاد بودم؛ دوستان گفتند شما 
چند  که  می خواندم  لرز  و  ترس  با  را  آمارها  من  بدهید.  گزارش 
کیلومتر راه روستایی، چقدر آب، چقدر برق رسانی، چه کارهایی 
در حوزه بهداشت و درمان و غیره صورت گرفته است. این ها را که 
می گفتم نگران بودم که نکند بیش تر از عملکرد واقعی جهاد باشد. 
و  بود  رایج  کاِر چراغ خاموش خیلی  و  آن موقع صداقت، گمنامی 
برای گریز از ریا و مطرح نشدن، میان جهادگران مسابقه بود. این 
سطح از مراقبت حتی گاهی به حد افراط نیز می رسید و افراد در 
انعکاس فعالیت های خود به جامعه کوتاهی می کردند. در نتیجه 
امام  ما به سختی آمارها را جمع می کردیم. آمارها را که خواندم 

گفتند: »چرا این کارهایی که جهاد کرده را به مردم نمی گویید«.
یک سال گذشت و هیچ کس فرمایش امام را در ارائه آمار کارهای 
انجام شده عملی نکرد. سال دوم که خدمت امام رفتیم همین طور 
برابر شده  ده ها  دیگر  آمار هم  و  را می خواندم  آمارها  داشتم  که 
به گونه ای بود که مثال چند هزار کیلومتر راه روستایی و  بود و 
دارند.  نیمه  برافروخته ای  حالت  یک  امام  که  شدم  متوجه  غیره 
به  را  این ها  نگفتم  پایان صحبت های من فرمودند: »مگر  از  پس 
فراموش کارند.« و آن  بگویید. مردم  بار هم  بگویید؟ چند  مردم 
این  می گذارد  تخم  یک  مرغی  »وقتی  گفتند:  را  معروف  جمله 
کار کرده اید، هیچ  این همه  آن وقت شما  همه سروصدا می کند. 

نمی گویید.«
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عملیات ها و اسناد

القدس طریق  عملیات  8
1360

آذر

فکه - - شوش -دزفول
منطقه عملیاتی :

هدف عملیات 
آزادسازی شهر بستان و 70 روستای منطقه، رسیدن به 
قوای  ارتباط  قطع  هور العظیم،  و  شیب  منطقه  در  مرز 
انهدام قوای  دشمن مستقر در شمال و جنوب منطقه، 

دشمن.

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
  احداث ۳0۶ کیلومتر خاکریز ؛

  احداث ۳ باند هلی کوپتر ؛
  احداث ۳ واحد اورژانس ؛

  ایجاد بنه های مهندسی و تدارکاتی ؛
  احداث ۱۲ پل لوله ای ؛

  احداث تعداد زیادی سنگر ؛
  احداث ۲ باب حمام صحرایی ؛

  احداث ۴ چاه عمیق و نیمه عمیق ؛
  احداث ۵,۳۲7 کیلومتر جاده .

رمز عملیات
یا حسین)ع( فرماندهی

ساعت شروع عملیات  
۳0 دقیقه ی بامداد

منطقه عملیات
دشت آزادگان

تلفات دشمن 
حدود ۳۵00 تن کشته، ۵000 تن زخمی، ۵۴۶ 

نفر اسیر
خسارات دشمن

فروند   ۴ و  هواپیما  فروند   ۱۳ انهدام 
 ۲00 نفربر،  و  تانک  دستگاه   ۱70 هلی کوپتر، 

دستگاه خودرو
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عملیات ها و اسناد

بحث این بود که اصال مي شود روي رمل ها جاده زد یا نه. بچه هاي 
جهاد حرف آخر را زدند. گفتند جاده را پانزده بیست روزه تمام 
مي کنیم و تحویل شما مي دهیم. همان روز کار را شروع کردیم، 
روي  مي کردند  پیشنهاد  بعضي  رسید.  بنظرمان  زیادي  راه هاي 
کوني  با  مي گفتند  عده  یک  کنیم،  ثابشان  و  بپاشیم  قیر  رمل ها 
اطراف جاده را بپوشانیم تا ریزش نکند، آخر کار تصمیم گرفتیم 
روي شنها با تانکر آب بپاشیم. بعد هم با غلطک بکوبیم تا سفت 

شود وآخر سرهم خاک مخصوص جاده رویش بریزیم.
کار شروع شد، بچه ها زحمت زیادي کشیدند. نزدیک به آخر کار، 
وبسیار  نمي شد  باورش  آمد.  بازدید  براي  شیرازي  صیاد  تیمسار 
خوشحال شد. تصمیم گرفت تا جاده تمام شد عملیات را شروع 
کنیم . جاده تمام شد. عملیات شروع شد. توپخانه دشمن حتي 
بدون یک شلیک، سالم بدست ما افتاد و عراق تارو مار شد. بعد 
از عملیات تیمسار صیا د شیرازي گفت:  از 110000 گلوله توپ 
 155 گلوله   6 تنها  ونداشتیم  است.  نیاز  کردیم  بیني  پیش  که 
میلیمتري شلیک کردیم. واین نبود مگر بواسطه تالش شبانه روزي 

نیروهاي رزمنده جهاد.

بودم.  ارتش  میلیمتري   155 توپ  نشانه روي  رسید.  عملیات  وقت 
نداشتیم.  زیادي  مهمات  بودیم.   کرده  آماده  توپها  کنار  را  مهمات 
از ضامن خارج کردیم. و یک  را  وقتي عملیات شروع شد گلوله ها 
گلوله داخل توپ گذاشتیم گوش به زنگ بي سیم بودم تا دیده بان 
گزارش بدهد وما کارمان را شروع کنیم. هر چه صبر کردم خبري 
نشد، صداي در گیري مي آمد اما از توپخانه عراق خبري نبود که نبود. 
بودیم. روزهاي معمولي عراقي ها هر جا که دستشان  تعجب کرده 
اما آن شب بطور عجیبي ساکت بودند. حتي  میرسید مي کوبیدند 
به کار  باالخره بي سیم شروع  بودند.  نکرده  یک گلوله هم شلیک 
لوله خارج کنید.  از  با احتیاط  : گلوله را  بان بود. گفت  کرد. دیده 
دیگر احتیاجي نیست. گفتیم : چه شده مگر ؟ عملیات متوقف شده 
؟ گفت نه، بچه هاي خودمان از پشت، توپخانه عراق را غافلگیر کرده 
اند و دشمن شکست خورده. گفتیم : چطور ممکن است آخر؟ گفت: 

بچه هاي جهاد یک جاده از وسط شن ها زده اند به پشت عراقي ها.
عملیات که تمام شد رفتیم جاده را از نزدیک دیدیم. عجب کار 
کمپرسي  و  بولدوزر  چند  نمي کرد  فکر  کس  هیچ  بود.  عظیمي 

بتوانند به این شکل ارتش عراق را نابود کنند.

خاطرات
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عملیات ها و اسناد

الفجر  مطلع  عملیات  20
1361

آذر

گیالن غرب- شیاکوه
منطقه عملیاتی :

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
۱-احداث و ترمیم و بازسازی ۴۰۰ کیلو متر جاده ؛

۲- راه اندازی بیمارستان ولی عصر )عج( در منطقه ی گیالن 
غرب ؛

۳-  باز سازی و احداث چندین دهنه ی پل، از جمله ی پل های 
واقع در مسیر جاده های تنگ کورک و تنگ حاجیان ؛

۴- احداث ۴۰ سنگر ؛
۵-احداث ده ها سنگر و سکوی تانک زرهی و دیگر استحکامات 

برای رزمندگان ؛
انواع  از  استفاده  با  تاکتیکی  قرارگاه  اندازی  راه  و  احداث   -۶

سنگر های پیش ساخته ؛
۷- جمع آوری ، انتقال و توزیع کمک های مردمی به رزمندگان 

اسالم در محور و خطوط مقدم عملیاتی ؛
۸- تامین تدارکات رزمندگان مستقر در مناطق کوهستانی با 

تحمل دشواری ها و مشقات فراوان . 

رمز عملیات
یا مهدی)عج( ادرکنی

هدف عملیات: 
آزادسازی ارتفاعات غرب گیالن غرب

نتایج عملیات:
انهدام نیرو و تجهیزات دشمن

تلفات دشمن:
۲000 کشته و زخمی و ۱۴0 اسیر
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عملیات ها و اسناد
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عملیات ها و اسناد
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عملیات ها و اسناد
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اردکانی  داوری  رضا  دفاع پرس،  هنر  و  فرهنگ  گروه  گزارش  به 
همسر  امینی«  »مریم  به  نامه ای  در  ایرانی  متفکر  و  فیلسوف 
دل  در  جنگ  »روایت  کتاب  درباره  آوینی  شهیدسیدمرتضی 

جنگ« نوشت:
کتاب  که  ممنونم  و  می کنم  عرض  سالم  امینی،  خانم  سرکار 
»روایت جنگ در دل جنگ« با نگاهی به مستندهای سید مرتضی 
آوینی را که خانم آینس دوویکتور، استاد دانشگاه سوربن نوشته 
فرستاده  اید.  برایم  کرده اند،  ترجمه  شاکری  محمدمهدی  آقای  و 
شاید بدانید که من سروکار چندان با فیلم و هنر سینما ندارم و 
به این جهت حد خود نمی  دانم که کتاب روایت جنگ را چنان که 
هم  اکنون  که  به خصوص  کنم  نقد  دارد،  توقع  یک سینماشناس 
در سن و سالی هستم که خواندن کتاب برایم دشوار شده است 
و در نوشتن از همیشه کندتر و ناتوان تر شده  ام. اما نمی توانستم 
و  فیلم  ها  تحلیل  را که بخش عمده آن صرف  نخواستم کتابی  و 
تحقیق در آثار مستند دوست عزیز گرانمایه  ام سید مرتضی آوینی 
شده است، نخوانم و اکنون که خوانده  ام، دریافت خود را به اجمال 

برای تان می نویسم.
 

این کتاب با نظر سیاسی در آثار آوینی نمی  نگرد
 داوری اردکانی در ادامه این نامه نوشته است: از مزایای کتاب این 
است که درباره آثار آوینی با مالک سیاسی حکم نمی کند و با نظر 
سیاسی در آثار آوینی نمی  نگرد. دشواری قضیه آن جاست که اوال 
آوینی مدافع صریح  ثانیا  و  نباشد  نمی تواند سیاسی  فیلم جنگی 
انقالب و شهید آن بوده است، پس چگونه می  توان دفاع او را دفاع 
از یک سیاست و گروه و حزب سیاسی ندانست؟ اروپایی ها هنوز 
نشده  پریشان  چندان  توسعه  نیافته  جهان  با  قیاس  در  خردشان 
است که معنی و جایگاه نظرها و کارها را درنیابند و به جای تأمل 
برای درک و فهم روابط امور به ظاهر اکتفا کنند یا هر چیزی را با 
چیز دیگر بیامیزند و قصد و غرض سیاسی را باعث و راهبر نظر و 

عمل و حتی منشا ابداع هنری بدانند.
آوینی انقالب را نه جانشین شدن یک سیاست و حکومت به جای 
که  دیگر  عصری  آغاز  و  جان ها  در  انقالب  بلکه  دیگر،  حکومت 
ریا و دروغ و  آزادی و آسایش مردم، جای  امید و  در آن صفا و 
افسردگی و استبداد و قهر را بگیرد، می دانست. اگر آوینی جنگ و 
دفاع رزمندگان و روحیات و اقوال آنها را ضبط و ثبت کرده است، 
قصدش تبلیغ سیاسی نبوده و برای تبلیغات و حتی برای تلویزیون 

فیلم نساخته است.
او شرایط دشوار و واقعیت  نویسنده به درستی دریافته است که 
بسیار تلخ را گاهی به قّصه تبدیل کرده است )ص 182( آوینی 
»در حالی که تماشاگر را به درون قصه می  برد و هم زمان او را در 
زمانی  منطق  هرگونه  می دهد،  قرار  روزمره  زندگی  سختی  برابر 
خطی را نفی می کند و با گسست های زمانی بازی می کند؛ برخالف 
مستندی سازمانی که باید متوجه پیشرفت اقدامات دولتی باشد 
یا فیلمی در خدمت حکومت که باید مخاطب را در مورد اقدامات 
انجام شده متقاعد کند ...« )ص 183( حتی وقتی جهادگران در 
دولت  قوی  سیاست  »مظهر  جهادگر  می دهد،  نشان  را  روستاها 
نیست بلکه تجسم توجهی هدفمند و گوشی شنواست« )ص186(
بلوچستان(  از  قصه  )هفت  فیلم  مسائل  مثال  که  کنیم  توجه 
پیچیده تر از انتظارات مخاطب از یک برنامه تلویزیونی مخصوص 
فعالیت های جهاد سازندگی است. نه حرکت جمعی عظیمی در آن 
وجود دارد نه شعاری نه اتفاق نظر آشکاری و نه فردایی سرورانگیز 
وضع  و  است  روستاییان  زندگی  فالکت  وصف  فیلم  شادمانه.  و 
روحی و اخالقی آنها را چنان نشان می دهد که گویی انقالبی روی 

نداده است )ص186(
 

آوینی در رویای مدینه آسمانی بود
»روایت  کتاب  درباره  اردکانی  داوری  نامه  از  دیگری  بخش  در   
جنگ در دل جنگ« می خوانیم: نویسنده در کتاب خود با تمهید 
دو مقدمه مهم برای خواننده، شرایطی فراهم می آورد که تفاوت 
نگاه آوینی و خاص بودن آن را دریابد. در ابتدا، فصلی درباره فیلم 
جنگی و اوصاف و تاریخ آن می نویسد و سپس به فیلم های جنگی 
می دهد  نشان  مثال  و  می  پردازد  است،  ایران ساخته شده  در  که 
مشخصاً  را  عراق  و  ایران  »سینمای جنگی« جنگ  فیلم های  که 
روایی ای  ساختارهای  در  هالیوودی  بزرگ  اسطوره های  اساس  بر 

بررسی می کنند که معرف جنگ ها در غربند ... ص 127.
نویسنده راه دیگری را هم در مستندسازی گشوده می بیند که به 
آمده  پدید  ایران  اساسی در سینمای  راه، دگرگونی  از آن  او،  نظر 
از  که  است  مستندسازانی  تاثیر  تحت  عمده  دگرگونی  این  است. 
به  را  و شکوفا  ایران مدرن  پنهان  تا وجوه  بهره می گیرند  دوربین 
تصویر بکشند. وجوهی مثل زندگی روزمره فقیرترین ها با عقاید و 
باورهای دینی سنتی و عامیانه که رژیم شاه به عمد آنها را پنهان 
می کرد. بی تردید، فروغ فرخزاد شاعر با مستند »خانه سیاه است« 

نامه رضا داوری اردکانی به مریم امینی )همسر جهادگر شهید سید مرتضی آوینی(؛

وایت جنگ در دل جنگ«   کتاب »ر
پر از درس و تذکر است

از دیگر رسانه ها

اورزی ارگران وزارت جهاد ک 103اداره ک امور ای شماره 35
آذر 99



از دیگر رسانه ها

1342 اولین مستند سازی است که روزنی را در سینما گشود که 
تاکنون به صورتی گسترده، قوانین روایی و فیلمسازی را به خدمت 
که  بگوید  درستی  به  می خواهد  نویسنده   )139 )ص  است  گرفته 
بگوید  این که  برای  و  است.  آمده  مستندسازان  این  پی  در  آوینی 
است،  کرده  آغاز  را  جنگ  صورت بندی  و  ثبت  کار  چگونه  آوینی 
جمله ای از ژان لوک گدار نقل و شرح می کند. عبارت ژان لوک گدار 
این است که دوربین و تکنیک های تصویربرداری )و صدابرداری و 
از جمله آن ها  و  دارند  و کار  با مسائل اخالقی سر  بیشتر  تدوین( 
تماشاگران  بر  تأثیری  چه  دنبال  به  دهیم.  نمایش  چگونه  این که 
هستیم. به نظر او شیوه هایی و از جمله مقهور ساختن مخاطب غیر 
ابزارهای خاص سینما می تواند  اخالقی اند و به این جا می رسد که 
حامل خفقان یا از خود بیگانگی مضاعف باشند یا برعکس فضاهای 
آزاد و خودگردان عاطفی و فکری ایجاد کنند. پیداست که به قول 
نویسنده، آوینی و همکارانش، پیرو ژان لوک گدار نبوده اند اما همان 
نکته بینی ها و نگرانی های اخالقی او را داشته اند )صص 189-188(

جنگندگانش  و  جبهه جنگ  از  که  تصاویری  و  دوربین  با  آوینی 
می گرفته است، چه می کرده و به مدد آن ها چه می خواسته است 
بگوید؟ نویسنده با طرح بحث ظاهر و باطن در تشیع و حفظ ظاهر 
در عین رجوع به باطن، مقصد آوینی را نه تصویر جنگ بلکه نشان 
دادن حقیقت دانسته و کوشیده است با رجوع به هانری ُکربن و 
وصفی که او از تشیع و عرفان شیعی می کند، راهی برای تفسیر 
گفتارهایی که معموالً آوینی بر تصاویر می  افزود، بیابد. گرچه ُکربن 

با انقالب میانه  ای نداشت و آوینی هم کربنی نبود.

 رویای مدینه آسمانی ُکربن نمی توانست برای جهانی که امید از 
مدینه  رویای  در  آوینی هم  باشد.  بی جاذبه  برمی بندد،  آن رخت 
آسمانی بود )و این چیزیست که بعضی گروه  ها و اشخاص سیاسی 
سیاست ناشناس هرگز به آن فکر نکردند و تعلق خاطر به انقالب را 
به خشونت طلبی و روح استبدادی و فاشیسم و ... نسبت می دادند 
و می  دهند( اما به هیچ گروه سیاسی نپیوست و از هیچ سیاست 
خاص حمایت نکرد هر چند که شاید تیرگی و پوشیدگی افق زمان 
را از یاد برد و به پدید آمدن یک نظم آسمانی و اخالقی آن هم 
در جهانی که جهل و فقر در آن همه کاره است امید بست )من 
هم در این راه همراه و شریک او بودم( این خوش بینی اگر برای 
خرد همگانی و فهم رایج سیاسی امری عادی بود با فکر تاریخی 

مناسبتی نداشت و مشکل جهانی بود.
وقتی زمان پست مدرن فرارسیده بود و جهان دیگر چشم اندازی 
نداشت و زمانه، زمانه وفاداری و امید نبود و ُکربن به ما ایرانیان 
یادآوری می کرد که فردای خود را در گذشته ای که آن را از یاد 
طبیعی  بجوییم.  مجرد  خیال  عالم  به  رجوع  طریق  از  و  برده ایم 
بود که کسانی آن را یک بشارت تلقی کنند ولی تا آنجا که من 
می دانم، آوینی نه به طرح ُکربن بلکه به استقالل کشور و آزادی 

مردم و پدید آمدن یک جامعه معنوی و اخالقی فکر می  کرد.
 

آوینی و من به این راه رویایی دلبستگی داشتیم
 در ادامه این نامه آمده است: نویسنده کتاب روایت جنگ هم به 
ما می گوید که آوینی در جنگ نه صرف خشونت و کسب پیروزی 
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و افتخار بلکه جلوه و ظهور حقیقت را می دیده است. جنگ حتی 
نه  هم  رزمندگان  نیست.  مطلوب  و  غایت  باشد،  ناگزیر  امری  اگر 
برای اظهار دشمنی با این و آن می جنگند، بلکه در آزمایش خطیر 
قدم  تهذیب خویش  راه  در  و  خودپاالیی  و  فساد  و  ظلم  با  مقابله 
برمی دارند. مقصد جنگ، غلبه و پیروزی نیست بلکه آزاد شدن و 
آزادی است. در انقالب این امید بوجود آمد که دوران تکرار امروز 
بی فردا به سر آمده است و کم کم دارد راهی برای رهایی و آزادی 
گشوده می شود. این دلبستگی چندان قوت داشت که زشتی ها را 

از نظرها می پوشاند.
آوینی و من به این راه رویایی دلبستگی داشتیم. وقتی راه توسعه 
بسته یا فراموش می شود و روح توسعه نیافتگی غلبه می کند دو راه 
بیشتر وجود ندارد یا به فرو رفتن در مرداب تباهی باید تسلیم شد 
آنچه کربن  امثال  و  رؤیایی  آینده  به  برون شد،  راه  یافتن  برای  یا 
و  امن و بی خطر  ابتدا،  راه گرچه در  این  برد.  پناه  تعلیم می کرد 
کوتاه به نظر می رسد و روندگان زیادی هم دارد، معلوم نیست که 
به کجا می رسد و چه بر سر روندگانش می آید. در چنین شرایطی 

باید به خدا پناه برد.
 در انقالب، مردم ایران به راه خدا و دین میل کردند و به خصوص 
جوانان در ابتدای راه که راه جنگ و خون و شهادت هم بود، صفا 
و وفاداری نشان دادند. فضیلت آوینی این بود که آیینه ای در برابر 
جنگ قرار داد تا زیبایی صفا و تعلق به آزادگی را نشان دهد. در 
پایان بخش چهارم از فصل چهارم که عنوانش »در میانه امر مرئی 
آوینی  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  نویسنده  است،  نامرئی«  و 
تلویزیون  صفحه  بر  آن چه  به  صرفاً  که  می کند  دعوت  را  بیننده 
نقش می بندد اکتفا نکند. او کار آوینی را یادآور تمثیلی می داند که 
کراکوئر، منتقد و محقق سینما به آن متوسل شده است. »کراکوئر 
به افسانه پرسئوس اشاره می کند که با استفاده از آیینه ای که در 
او بود  به مصاف گورگون رفت و  واقع سپر صیقلی اهدایی آتنا به 
در  نگاه  با  کند  نگاه  او  کشنده  چشمان  به  مستقیم  این که  بدون 
آیینه از نگاه مرگبار او در امان ماند.« به نظر کراکوئر »ما زشتی ها و 
پلشتی های واقعیت را نمی بینیم و نمی توانیم ببینیم ...« )ص 283(
آیا تصاویر سینما با آینه آتنا شباهت دارد که هم می پوشاند و هم 
آوینی هم ساز و کاری  اینست که  نویسنده  آشکار می کند. مراد 
ایجاد کرده است که به بیننده اجازه می دهد پلشتی های جنگ را 
نبیند و نگاهش را از جنگ برگیرد تا خودش را با دیدن آن کور 

نکند و از این راه معنای حقیقی جنگ را دریابد )ص 283(
راستی آیا می توان به طور کلی زشتی ها و مخصوصا پلشتی های 
جنگ را ندید و معنی آن را دریافت؟ مراد نویسنده صرفا ندیدن 
پلشتی های جنگ در تصویر و روی پرده سینما و تلویزیون است. 
گویی فیلمساز سپری دارد که زشتی ها را می  پوشاند اما بیننده چه 
باید بکند و در تصویری که زشتی هایش حذف شده است، چگونه 
معنی را دریابد. ظاهراً میان فیلمساز و بیننده پیوند تفاهمی وجود 
بیننده معنای پنهان در پس پرده و پشت  این نسبت،  با  و  دارد 
تصویر را می بیند. با این وصف بسیار مشکل است که بدانیم آوینی 
چه آینه ای داشته است که به نظر نویسنده می خواسته است راهی 
از  آدمی  بیگانگی  و  دوری  از  رسته  آخرالزمانی  جامعه  سوی  به 

می بیند  دشوار  را  راه  این  هم  نویسنده  بگشاید.  خویش  حقیقت 
و  در سینما دشواری ها  آن  پیمودن  که  است  متذکر  و مخصوصاً 

پیچیدگی های خاص دارد.
 

کتاب »روایت جنگ...« پر از درس و تذکر است
نزدیک  تر  آوینی  به  حیث  هر  از  کس  هر  از  که  شما  نمی  دانم   
بودید، درباره نوشته خانم دوویکتور چه نظری دارید. من هم که 
با آن عزیز گرانمایه دوستی و همنوایی داشتم، الزم نیست او را از 
طریق فیلم هایش بشناسم. من سپر آیینه وار آوینی را تا حدودی 
آوینی،  آینه  در  باشم.  نظر کرده  آن  در  و شاید گاهی  می شناسم 
جهان متجدد به پایان راه خود رسیده است و تصویر این راه رو به 
پایان، چنین القا می کند که عالم و آدمی از نو ساخته خواهد شد. او 
طلیعه ظهور این عالم و آدم نو را در انقالب و در جنگ پیدا کرد و 
تصویری از آن ساخت. دریغا که آیینه زشتی های اطراف این طلیعه 
بسیار  می  کردم  نظر  آیینه  آن  در  که  هم  من  پوشاند.  را  آرزویی 
آتنا در مواقع خاص و  ببینم ندیدم. سپر  چیزها را که می بایست 

خطیر باید به کار برده شود نه برای گشایش راهی به آینده.
این سپر وسیله حفظ آینده نزدیک است و امروز را می  نماید. فردا 
پیدا و چه  و دید که چه  نظر کرد  باید در آن  و پس فردا دوباره 
پوشیده است. در این تماشا ممکن است زشتی و پلشتی چندان 
غلبه کند که آیینه از عهده پوشاندن آن برنیاید. متأسفانه آوینی 
خیلی زود ما را ترک کرد و به خیل جوانانی پیوست که شهید صفا 
و وفا بودند و صفا و وفایشان را تصویر کرده بود. او رفت و درد و 
دریغ فقدانش نصیب ما شد و فرصت نیافت که آیینه اش را روبروی 
اگر فرصت  و  بسازد  تازه  بگیرد و تصویرهای  از جنگ  زمانه پس 
او می نمود  به  نقش زشتی  آیینه  وقتی  که  نبود  یافت کسی  می 
فردای مردمان  بگوید که  نمی تواند  بدارد، هیچکس  پنهان  را  آن 
ادامه امروزشان است یا با امروزشان چه تفاوتی دارد ولی آنان که 
که  را  آن چه  دارند،  یا  می جویند  کردار«  آینه  »قدح  و  فهم  آینه 
می بینند و می  یابند بازمی گویند بخصوص اگر در کار تصویرسازی، 

استاد باشند.
فرهنگ و سینما، کتابی  اهل  برای  روایت جنگ بخصوص  کتاب 
تحقیقی  مزایای  بر  و عالوه  است  تذکر  و  از درس  پر  و  خواندنی 
و روی  آنچه هست  به  نزدیک شدن  نویسنده در  دارد، سعی  که 
می دهد و عالقه اش به فهم اندیشه و عمل و رفتار غیر اروپاییان 

شایسته ستایش است.
البته اشاراتی هم دارد که می بایست تفسیر شود. من در این مقام 
این کار را روا ندانستم و نکته آخر این که اگر کتاب به کار آوینی 
نپرداخته بود، آن را نمی خواندم اما اکنون که خوانده  ام از خواندنش 
خوشحالم و فکر می  کنم عالوه بر اهل سینما که باید آن را بخوانند، 
عالقمندان به مسائل اجتماعی و سیاسی هم در آن نکات آموختنی 
بسیار می یابند. از این که با فرستادن کتاب، عهد موّدت را تجدید 

کردید خوشحال و سپاسگزارم.
کتاب »روایت جنگ در دل جنگ« نوشته »انیس دوویکتو« بهار 
امسال در چهلمین سال آغاز دفاع مقدس توسط انتشارات بنیاد 

سینمایی فارابی و نشر واحه منتشر شد.
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اخبار داخلی

حفاظت از هویت انقالب اسالمی در گرو اعتالی فرهنگ جهادی است

نشست کمیسیون مرکزی ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، با حضور 
سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران، اسداله سرشار 
صادق  منابع،  و  مدیریت  توسعه  معاونت  هماهنگی  ستاد  سرپرست 
صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران و سیروس 
رجبی رئیس اداره تعاون و رفاه و مسئول دبیرخانه امور کمیسیون 
های امور ایثارگران و همچنین مهدی ورشابی، یداهلل شمایلی و محمد 
موحد خواه از اعضای کمیسیون و فرماندهان پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس برگزار شد.
این  ابتدای  در  ایثارگران،  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست سید حمزه رضوی ضمن اشاره به فعالیتها و اقدامات صورت 
گرفته طی هفته دفاع مقدس در حوزه های مختلف گفت: با توجه به 
شرح وظایف و اهداف و همچنین ترکیب جامعه هدف، برای ما هر روز 

سال، هفته دفاع مقدس است.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران با اعالم اینکه، فعالیت در شرایط 
قالبهای  در  ریزی  برنامه  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  و  کنونی 
جدیدی را می طلبد، افزود: استمرار و توسعه فعالیت در حوزه فرهنگی 
با رویکردهای نوینی بوده است که با توجه به محدودیت در حوزه منابع 
مالی، حداکثر توان و ظرفیت داخلی مجموعه به کار بسته شده است.

در ادامه این نشست صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره 
کل امور ایثارگران، گزارش تصویری و شفاهی اقدامات و فعالیتهای این 
اداره کل در هفته دفاع مقدس را برای اعضای کمیسیون تشریح کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اعالم اینکه »حفاظت از هویت انقالب 
اسالمی در گرو ترویج و اعتالی فرهنگ جهادی در بدنه جامعه است« 
گفت: هر ساله فعالیتهای فرهنگی اداره کل امور ایثارگران در هفته 
مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان  همایش  محوریت  با  مقدس  دفاع 
جنگ جهاد برگزار می شد و سایر فعالیتها و اقدامات نیز در حاشیه 
این مراسم بود اما با عنایت به محدودیتهای ویژه ابالغی ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا و همچنین ضرورت و اهمیت حفظ سالمتی 
فرماندهان و پیشکسوتان جهادگر، این برنامه لغو شد اما در عین حال، 
برنامه های فرهنگی ما در هفته دفاع مقدس حتی در روزهای تعطیل 
نیز ادامه داشت و اجرایی شد. صدقگو افزود: با عنایت به اینکه سال 
جاری، چهلمین سالگرد دفاع مقدس است، برنامه های مد نظر این 

اداره کل در راستای تشریح اقدامات و خدمات پشتیبانی و مهندسی 
جنگ جهاد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران تصریح کرد: بهره 
گیری بیش از پیش از پتانسیل فضای مجازی، نشریات و مطبوعات 
سراسری، پایگاههای اطالع رسانی شاخص کشوری برای نشر محتوای 
تولید شده، جایگزین مناسبی برای برنامه ها و نشستهای عمومی و 

حضوری است.
وی گفت: عالوه بر اقدامات و برنامه هایی که در سالهای گذشته به 
همت، تالش و پشتکار همکاران گرامی و معزز ما انجام شده و امسال 
نیز ادامه داشته است، برگزاری نشست وبینار تجلیل از رزمندگان و 
پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور مقام عالی وزارت و مقامات کشوری 
فرماندهان  و  استانها  کشاورزی  جهاد  سازمان  روسای  لشگری،  و 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و همچنین تولید کتاب به صورت 
فرماندهان  صوتی  داستان  مجموعه  ساخت  آغاز  مکتوب،  و  صوتی 
و  با همکاری سازمان صدا  بی سنگر  کلیپ سنگرساز  تولید  شهید، 
سیما در شهرک سینمایی دفاع مقدس، پوسترهای کمپین »همه با 
هم جهاد«، انتشار بخشهایی از فیلمهای منتشر نشده گروه تلویزیونی 
جهاد، انتشار ویژه نامه تخصصی هفته دفاع مقدس، حضور در برنامه 
های رادیویی و تلویزیونی، تولید موشن گرافیک، اینفوگرافیک و کلیپ 
رئال از شاخص ترین برنامه های ما در هفته دفاع مقدس بوده که اکثراً 

برای نخستین بار صورت گرفته است.
صادق صدقگو در پایان خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتبار الزم و 
کافی، پیشنهادات ویژه ای خصوصاً در حوزه بهره گیری بیشتر از فضای 
مجازی و تولید محتوای دیداری در زمینه تشریح نقش جهاد سازندگی 
از محرومیت زدایی و عمران روستایی تا پشتیبانی و مهندسی جنگ 

ارائه شده است.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات 
و فعالیتهای اداره کل امور ایثارگران در هفته دفاع مقدس، بر ضرورت 
و  از هویت جهاد  و حفاظت  فرهنگ جهادی  ترویج  به  ویژه  عنایت 
همچنین تامین اعتبار الزم برای توسعه و تقویت فعالیتهای اداره کل 
امور ایثارگران خصوصاً در راستای حراست از دستاوردها و اقدامات 

جهادگران در هشت سال دفاع مقدس و تشریح آنها تاکید کردند.

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 110



کارگروه تخصصی استخدام فرزندان ایثارگران برگزار شد

وزارت  ایثارگران  امور  کل  اداره  میزبانی  به  نشست  این 
و  ریزی  برنامه  معاون  فاتحی  عبداهلل  با حضور  و  جهادکشاورزی 
تعاون این اداره کل، امیر بهزاد نیشابوری رییس اداره برنامه ریزی، 
مسکن و اشتغال ، سیروس رجبی رییس اداره تعاون و رفاه، خانم 
معاون  دوست  قاسمی  و  استانها  امور  پیگیری  کارشناس  نوایی 
مدیرکل امور اداری و مقصودیان رییس اداره استخدام این اداره 
کل برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، 
در ابتدای این نشست عبداهلل فاتحی ضمن خیر مقدم به اعضای 
کارگروه  این  برگزاری  از  خرسندی  ابراز  و  جلسه  در  حاضر 
و  لحاظ گستردگی  به  اداری  امور  فعالیت های  تخصصی، گفت: 
تنوع فعالیت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو، دقت 

و حوصله از ضرورتهای خدمت در این بخش است.

بخش  در  ایثارگران  امور  کل  اداره  تعاون  و  ریزی  برنامه  معاون 
دیگری از سخنان خود با تشکر از همکاری و همراهی اداره کل 
امور اداری با ایثارگران، تصریح کرد: در مراجعات ایثارگران معزز 
به بخش های امور اداری، همواره شاهد دلسوزی و پشتکار، تکریم 
رضایت  که  هستیم  مطلوب  نحو  به  پاسخگویی  و  رجوع  ارباب 
دوست  قاسمی  ادامه،  در  است.  داشته  دنبال  به  را  مراجعین 
معاون مدیرکل امور اداری گفت: با توجه به مشکالت پیش روی 
ایثارگران، هرآنچه که در توان داریم برای این عزیزان را انجام می 
دهیم. وی ضمن اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسه، ارائه 
راهکارهای مناسب برای حل مسائل جاری است افزود: امیدواریم 
با برنامه ریزی و همفکری، بتوانیم مشکالت را به حداقل برسانیم.
از   سیروس رجبی رئیس اداره تعاون و رفاه نیز ضمن استقبال 
تشکیل این کارگروه تخصصی گفت: الزم است تا با اجرایی شدن 
قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران، احقاق حقوق این عزیزان 
به نحو شایسته ای در دستور کار قرار گیرد. در ادامه این نشست 
امیر بهزاد نیشابوری رئیس اداره برنامه ریزی، مسکن و اشتغال 
تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی می تواند کمک بسزایی در 
هماهنگی به منظور رفع موانع برای تسهیل در اشتغال ایثارگران 
داشته باشد. در این نشست، گزارشی از آمار و اطالعات فرزندان 
جویای کار ایثارگران توسط رییس اداره استخدام اداره کل امور 
رفع  منظور  به  الزم  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  و  ارائه شد  اداری 
موانع و مشکالت در خصوص اشتغال این عزیزان صورت پذیرفت

اخبار داخلی

دوساالنه کتاب دفاع مقدس به »جاده های بهشتی« رسید

کتاب »جاده های بهشتی« خاطرات سردار جهادگر حاج احمد پیری 
)فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان زنجان( به قلم »فرزاد 
بیات موحد« نویسنده زنجانی، در هجدهمین دوره دوساالنه کتاب دفاع 

مقدس خوش درخشید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران به نقل از دفاع پرس، 
معرفی  با  مقدس  دفاع  کتاب  ساالنه  دو  دوره  هجدهمین  اختتامیه 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.
»جاده های  کتاب  شد،  برگزار  مجازی  صورت  به  که  مراسم  این  در 
بیات موحد«  »فرزاد  قلم  به  پیری«  احمد  »حاج  خاطرات  بهشتی« 

نویسنده بنام زنجانی در بخش تاریخ شفاهی در جایگاه تجلیل قرار 
گرفت. دوره هجدهمین دوساالنه کتاب دفاع مقدس میزبان 635 ناشر 
سطح کشور با ارسال بیش از دو هزارو 954 اثر به دبیرخانه همایش 

بوده که با انجام داوری در 18 گروه آثار برتر اعالم شدند.
در این دوره از 25 اثر راه یافته در حوزه های مختلف، چون خاطره، 
رمان، پژوهش ادبی، شعر، ترجمه آثار تاریخ شفاهی تجلیل به عمل آمد.
آثار موفقی در حوزه دفاع  بنام زنجانی  »فرزاد بیات موحد« نویسنده 
مقدس دارد که همواره عالقمندان بسیاری را در حوزه تاریخ شفاهی 

آثار وی را مطالعه کرده اند.
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اخبار داخلی

پیام مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران به مناسبت هفته بسیج

با برنامه ریزی دقیق و منظم، وقفه ای در خدمات رسانی به ایثارگران ایجاد نخواهد شد

سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی، طی پیامی چهل و یکمین سالگرد صدور فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و هفته بسیج را 

گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، متن کامل این پیام 

بدین شرح است:
ِحیِم ْحَمِن الَرّ بِْسِم اهلَلّ الَرّ

ثَابٌِت  أَْصُلَها  َبٍة  َطِیّ َکَشَجَرةٍ  َبًة  َطِیّ َکلَِمًة  َمَثاًل  اهلَلّ  َضَرَب  َکْیَف  تََر  أَلَْم 
َوَفْرُعَها

دلیرمردان  رشادت  و  پاکبازی  از خودگذشتگی،  یادآور  بسیج،  هفته 
و شیرزنان بسیجی مان در چهل و یک سال حفاظت و حراست از 

انقالب  واالی  آرمانهای  پاسداشت  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
اسالمی و منویات امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 

است.
دستاوردها و آرمانهایی که ثمره خونهای مطهر و جانهای پاک بهترین 
فرزندان امت پیامبر)ص( در عصر حاضر است و ارکان تفکر بسیجی، بر 
اقتدا به مشی و مرام آن راست قامتان جاودانه تاریخ استوار شده است.
و »جهاد  دفاع مقدس، »بسیج مستضعفین«  دوران هشت سال  در 
سازندگی« به عنوان دو تشکل مردم نهاد و مردم محور که ریشه در 
اصول و ارزش های برآمده از بطن و متن انقالب اسالمی دارد، توانستند 
آبادانی،  نیز راه و رسم توسعه و  امروز  خطر متجاوز را دفع کرده و 
پیشرفت و سازندگی کشور در تلفیق فرهنگ جهادی و تفکر بسیجی 

در عرصه های برنامه ریزی، مدیریت و اجرا است.
فرهنگ و تفکری که انگیزه اصلی و بنیان اساسی در پایه گذاری آن دو 
شجرة طیبة بوده و امروز نیز همچنان مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
اسالمی است و بر این اساس، مبنای حرکت همه دلسوزان در گام دوم 

انقالب اسالمی خواهد بود.
جانبازان،  شهدا،  معظم  های  خانواده  از  نمایندگی  به  اینجانب، 
رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، 
و  چهل  بسیجی،  واالمقام  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
یکمین سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 

بسیج مستضعفین و هفته بسیج را گرامی می دارم.
                     سید حمزه رضوی

مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران   

نشست شورای هماهنگی اداره کل امور ایثارگران وزارت جهادکشاورزی 
با حضور مشاور وزیر و مدیرکل امورایثارگران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، سید حمزه رضوی در 
نشست شورای هماهنگی این اداره کل ضمن گرامیداشت هفته بسیج 
گفت: فرصت ما برای خدمت به بهترین بندگان خداوند کم است و ما 

باید زمان و موقعیت خود را به درستی شناسایی کنیم.
مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران ضمن بیان خاطره ای از مشی 
مدیریتی سرلشگر جهادگر شهید علی فارسی افزود : با الهام گیری از 
سیره عملی این شهدای عزیز و پیاده سازی الگوی رفتاری در همه 

مراحل زندگی علی الخصوص در محیط کاری روز مره خود می توانیم 
آنها در همه آزمونها سر بلند باشیم.

وی در ادامه با اشاره به فراگیر شدن خدمات رسانی الکترونیکی تصریح 
کرد: ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی از اقداماتی 
است که با توجه به شیوع بیماری کرونا ضروری و بسیار مهم است و 
نیاز به آن بیش از پیش در خدمات رسانی به ایثارگران احساس می 
شود،و اداره کل امور ایثارگران نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی 
داشته است و استانها نیز این مهم را باید در اولویت کاری خود قرار 

دهند.
سید حمزه رضوی افزود: دیدار های چهره به چهره با ایثارگران عزیز 
قطعا برای مدیران ستادی و استانی افتخار آمیز است و ما نیز با دیدار 
این عزیزان انگیزه مضاعفی برای استمرار خدمات رسانی به یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس می گیریم و این شکل از ارائه خدمات نباید 

ما را از وظیفه ذاتی و اصلی خودمان دور کند.
الگویی برای  وی گفت: رفتار مناسب معاونین و روسای ادارات باید 
کارشناسان زیر مجموعه خود باشد و با برنامه ریزی دقیق و منظم 

وقفه ای در خدمت رسانی به ایثارگران ایجاد نخواهد شد.
در پایان این جلسه، بخشنامه رعایت پروتکل های بهداشتی و دور 
کاری ادارات دولتی قرائت شد و اعضای شورای هماهنگی برنامه خود 

را در راستای بهبود خدمت رسانی به جامعه هدف تشریح نمودند.
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نشست ماهانه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

نودمین نشست ماهانه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور به 
ریاست سردار دکتر بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور و با حضور اعضای این شورا، فرماندهان قرارگاههای راهیان 
صدقگو  صادق  جمله  از  اجرایی  دستگاههای  نمایندگان  و  نور 
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد 

کشاورزی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.
02/09/1399

ابتدای  در  ایثارگران،  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این نشست، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با بیان اینکه 
راهیان نور همیشه فعال و رو به جلو حرکت کرده است، گفت: در 
همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا، با هماهنگی های صورت 

گرفته با وزارت بهداشت، اعزام های گروهی و کاروانی راهیان نور 
متوقف شد ولی دیگر فعالیت های ستاد مرکزی راهیان نور کشور 
از جمله توسعه و تقویت زیرساخت ها و عملیات های عمرانی در 

یادمان های دفاع مقدس با قوت در حال پیگیری است.
کشور،  در  کرونا  بیماری  شیوع  نخستین  روزهای  در  افزود:  وی 
امر سالمت  به خاطر حساسیت  بود که  اولین جایی  نور  راهیان 

مردم، سفرهای گروهی و اجتماع خود را متوقف کرد.
سردار کارگر گفت: در شرایط کرونایی توان و ظرفیت راهیان نور 
به میدان آمد و بیش از 850 گروه جهادی از خادمین شهدا در 
سراسر کشور، در راستای کمک های مومنانه به مردم و مقابله با 
این ویروس منحوس فعالیت و همچنان در حال خدمت رسانی به 

مردم عزیزمان هستند.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به استفاده مناسب از 
فضای مجازی و رسانه ملی در برنامه های راهیان نور گفت:راهیان 
نور یعنی حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و 
زیارت شهدا و و ماهیت آن نباید تغییر کند، ولی در شرایط فعلی 
فضای مجازی و صدا و سیما می توانند نقش مهمی را در آوردن 

راهیان نور به خانه های مردم ایفا کند
از  نور  راهیان  قرارگاه  فرماندهان  با حضور  نشست  این  پایان  در 
مجموعه کتاب های سرزمین مقدس تولیدی موسسه روایت سیره 
شهدا که به معرفی یادمان های راهیان نور می پردازد، رونمایی 

شد.

نشست ستاد بزرگداشت جهادگر شهید مالآقایی و شهدای جهادگر استان تهران برگزار شد

اهلل مالآقایی  بزرگداشت سردار جهادگر شهید حجت  نشست ستاد 
)فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان تهران( و شهدای 
و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه  سید  حضور  با  تهران  استان  جهادگر 
مدیرکل امور ایثارگران، عبداهلل فاتحی معاون برنامه ریزی و تعاون، 
صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی، علیرضا بارگاهی رئیس اداره 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سیروس رجبی رئیس اداره 

تعاون و رفاه این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، سید حمزه رضوی در 
ابتدای این نشست ضمن تقدیر از همت جهادی جمعی از پیشکسوتان 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان تهران در برگزاری مراسم 
طی  تهران  استان  جهادگر  شهدای  و  مالآقایی  شهید  بزرگداشت 
سالهای گذشته گفت: برگزاری مراسم سالگرد شهدا، عامل مهمی در 

ترویج روحیه ایثار، جهاد و شهادت در جامعه ماست.
وی در ادامه سخنان خود، نقش پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
استان تهران در دوران جنگ تحمیلی را اثرگذار و شاخص دانست و 
گفت: ثبت خاطرات، تدوین مستندات و تشریح عملکرد جهادگران در 

دفاع مقدس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مراسم  برگزاری  ستاد  اعضای  از  جمعی  نشست،  این  ابتدای  در 
بزرگداشت شهدای جهادگر استان تهران به تشریح فعالیتها و اقدامات 

صورت گرفته توسط کمیته های این ستاد پرداختند.
رعایت  ضرورت  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  است  گفتنی 
پروتکل های بهداشتی، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مراسم 
بزرگداشت سردار جهادگر شهید مالآقایی و شهدای جهادگر استان 

تهران با بهره گیری از ظرفیتهای فضای مجازی برگزار خواهد شد.
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مراسم اختتامیه »هجدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس« برگزار شد

کتاب  دوره  »هجدهمین  اختتامیه  آیین 
سال دفاع مقدس« همزمان با هفته کتاب، 
کتابخوان و کتابدار با حضور سردار سرتیپ 
بنیاد حفظ  رئیس  کارگر«  »بهمن  بسیجی 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در موزه 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امورایثارگران، »غالمعلی حدادعادل« رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، »علی اصغر 
اسالمی  انقالب  موزه  عامل  مدیر  جعفری« 
بایرامی«  »عباس  سرهنگ  مقدس،  دفاع  و 
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد 
مسئول  گرامی  حمیدرضا  امیر  مقدس، 
سازمان آموزش و پژوهش های دفاع مقدس 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد 
مقدس، سرهنگ حمید حیدری رئیس مرکز 
بنیاد  ترویج فرهنگ دفاع مقدس  توسعه و 
مقدس،  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
محمد  قاسم فروغی دبیر علمی جایزه کتاب 
نویسندگان  از  جمعی  و  مقدس  دفاع  سال 
جمله  از  مقاومت  و  پایداری  ادبیات  حوزه 
پیشکسوت جهادگر نصرت اهلل محمود زاده 

در این مراسم حضور داشتند.
دفاع  در  کشور  خاک  از  وجب  یک 

مقدس اشغال نشد
در این مراسم سردار سرتیپ »بهمن کارگر« 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اظهار داشت: بیشترین بیانات رهبر 
موضوع  درخصوص  اسالمی  انقالب  معظم 
و  به درستی  که  است  بوده  مقدس  دفاع 
صحیح در این زمینه مطالب بسیار موثر و 
واالیی را ایراد فرموده اند که این فرمایشات 

نقشه راه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس را تعیین می کند.

را  مقدس  دفاع  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به درستی  آینده  و  نسل جدید، جوان  برای 
بیانات  به  کنیم،  تحلیل  و  توصیف  تعریف، 
چهلمین  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سالگرد دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رهبر 
انقالب تاکید داشتند که دفاع مقدس متعلق 
و محدود به یک روز، یک ماه، یک سال و 
برای  آن  بلکه حظ  نیست،  قرن  یک  حتی 
مردم باید 100 تا 200 سال بماند و همانطور 
که مردم سرشکستگی معاهده ترکمنچای را 
حس می کنند؛ لذا باید حظ افتخارات دفاع 

مقدس را حس کنند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
و  دوم  و  اول  مطالعه جنگ جهانی  مقدس 
گلستان  و  ترکمنچای  معاهدات  همچنین 
کرد  توصیه  قلم  اهالی  و  نویسندگان  به  را 
این  در  که  است  گواه  تاریخ  داد:  ادامه  و 
کشورمان  سرزمین های  همواره  رویداد ها 
و  داده ایم  امتیاز  و  گرفته  قرار  اشغال  مورد 
حتی سربازان و نیرو های انسانیمان را دشمن 

برداشته و برده است.
سردار کارگر با بیان اینکه تاریخ درباره تعداد 
که  اول  جهانی  جنگ  در  ایران  کشته های 
سکوت  شده  اعالم  نفر  میلیون   10 الی   8
کرده است، خاطرنشان کرد: جمعیت ایران 
در سال 1914 تا 1919، 18 تا 20 میلیون 
بوده که علیرغم بی طرفی در این جنگ مورد 
و  قحطی  خاطر  به  و  می گیرد  قرار  اشغال 
بیماری ایجاد شده به واسطه اشغالگران نیمی 
از بین می رود. نقل شده  از جمعیت کشور 
است که تهران در آن زمان 500 هزار نفر 

جمعیت داشته که بعد از این جنگ به 200 
هزار نفر می رسد.

وی ادامه داد: وقتی جنگ جهانی دوم بوقوع 
پیوست شاه فرمانده نیرو های مسلح بود؛ اما 
از  بعد  بالفاصله  شاه  که  می کنید  مالحظه 
اینکه نیرو های خارجی وارد کشور می شوند 
و دست به اشغالگری می زنند، فرار می کند 
قرار  بیگانگان  اختیار  در  را  کشورمان  و 
می دهد، ولی شاهدیم حضرت امام خمینی 
)ره( در جریان دفاع مقدس و با تجاوز رژیم 
بعثی، حتی به پناهگاه نمی رود و می ایستد 
صدام  حامی  دنیا  کشور   36 که  درحالی  و 
دست  از  را  کشور  خاک  از  وجب  یک  بود، 

نمی دهیم؛ این اتفاق بسیار عظیم است.
امروز کشور را  امنیت و عزت  سردار کارگر 
مرهون مقاومت و پیروزی در دفاع مقدس 
دانست و افزود: مردم باید بدانند در جریان 
کار عظیمی شکل گرفته  دفاع مقدس چه 
مقدس  دفاع  عظمت  است  ممکن  است؛ 
اما  داده شود؛  نشان  کمتر  کنونی  زمان  در 
است.  ثبت شده  کار  این  تاریخ عظمت  در 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور 
فرمودند »اگر دفاع مقدس نبود امروز خبری 

از عزت و امنیت نبود.«
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
سپهبد  از  سخن  این  به  ادامه  در  مقدس 
شهید حاج قاسم سلیمانی که »دفاع مقدس 
قله است و جریان مقاومت امروز دامنه آن 
محسوب می شود« اشاره کرد و گفت: حاج 
آخرالزمانی  جامعه  را  مقدس  دفاع  قاسم 
اگر  داشتند  تاکید  و  می کردند  معرفی 
بخواهیم چنین جامعه ای را نشان دهیم، آن 

جامعه دفاع مقدس است.
سردار کارگر در پایان سخنان خود از همه 
برای  نشر  فعاالن  و  ناشران  نویسندگان، 
فرهنگی تشکر  رویداد مهم  این  در  شرکت 
این  اختتامیه  آیین  بود  مقرر  گفت:  و  کرد 
اما  شود؛  برگزار  بزرگ  و  باشکوه  رویداد 
محدودیت های کرونایی موجب برگزار شدن 
مجازی آن شد لذا از همه نویسندگان تشکر 

می کنیم.

مقدس  دفاع  ادبیات  با  فارسی  ادبیات 
غنا پیدا کرده است

رئیس  حدادعادل«  »غالمعلی  ادامه  در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز با بیان 
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اینکه هر چیزی در دنیا یک بود و نمود دارد، 
اظهار داشت: مراد از بود، وجود ظاهری است 
و نمود نیز جلوه آن در ادراک ما انسان ها و 

مقداری است که آن را می شناسیم.
وی افزود: خیلی از چیزها بود دارد ولی نمود 
ندارد و برخی چیزهای دیگر نمود دارد، اما 
بودی ندارد. با این مقدمه دفاع مقدس از آن 
واقعیت هایی است که بود و واقعیت آن از نمود 
آن یعنی آن چه معرفی شده بسیار بیشتر 
است؛ بنابر این باید همه تالش کنیم تا نمود 
دفاع مقدس را به بود آن نزدیک کنیم، البته 
هرگز چنین اتفاقی رخ نمی دهد که واقعیت 
دفاع مقدس را کاماًل بیان کنیم و بشناسانیم؛ 
بوده  رزمندگان  دل های  در  حقایقی  چراکه 
که هیچ کس به آن ها دسترسی نداشته و به 

قلم و بیان نخواهد آمد.
با  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
واقعیت  یک  مقدس  دفاع  اینکه  بر  تاکید 
از دفاع  اگر کسی  عظیم است، عنوان کرد: 
مقدس ارزیابی کند و طول مدت که هشت 
سال استمرار داشته و وسعت جبهه را که از 
بگیرد  نظر  را در  بود و دشمن  تا کجا  کجا 
جنگ  یک  تقریبا  که  شد  خواهد  متوجه 

جهانی علیه یک کشور رخ داده است.
جنگ  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  حدادعادل 
آینه   که  است  مقدس  دفاع  ادبیات  وظیفه 
باشد و تصویر درستی از نور خورشید دفاع 
مقدس را برای نسل جوان بازتاب دهد؛ این 
سنگین  بسیار  و  زینب گونه  وظیفه ای  کار 

است.
فارسی  ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
از جنگ  اینکه کشورهای غربی  به  اشاره  با 
جهانی اول و دوم بیشترین استفاده را برای 
تولید ادبیات برده اند، گفت: می بینید در جنگ 
جهانی اول و دوم کشورهایی که پیروز شدند 
سینمایی  فیلم  و  کتاب  رمان،  اندازه  چه  تا 

درباره آن تولید کردند و در موزه های خود به 
سربازان و رزمندان آن افتخار می کنند هنوز 
پس از گذشت بیش از هفت دهه از جنگ 
جهانی دوم کشورهای غربی در حوزه ادبیات 
جنگ تولید دارند؛ اما ما برای دفاع مقدس 
مقدس  دفاع  یادآوری  کرده ایم؟  چه  خود 
نیست،  شهدا  و  رزمندگان  به  احترام  فقط 
بلکه وظیفه مهم تری در پیش است که باید 
با حفظ آثار دفاع مقدس راه را برای آیندگان 

روشن کنیم.
را  جوانان  از  بسیاری  کرد:  عنوان  وی 
مثل  شهدایی  و  رزمندگان  که  می شناسم 
را  آوینی  شهید  یا  و  هادی  ابراهیم  شهید 
برتر  از همه  البته  و  دادند  قرار  الگوی خود 
دفاع  الگوهای  الگوی  که  سلیمانی  شهید 
مقدس است را الگوی زندگی شان قرار دادند.

حداد عادل خاطرنشان کرد: معتقدم ادبیات 
فارسی با ادبیات دفاع مقدس غنا پیدا کرده 
و  زبان  فرهنگستان  در  ما  ارزیابی  است. 
ادبیات فارسی این است که با 20 هزار کتاب 
ارزشمندی که از دفاع مقدس چاپ شده، هر 
کس بخواهد عالمانه و بدون تعصب ادبیات 
تصدیق  است  ناچار  کند  ارزیابی  را  فارسی 

به  وسیعی  میدان  مقدس  دفاع  با  که  کند 
عنوان  به  فارسی  نثر  و  شعر  عرصه  روی 

ادبیات دفاع مقدس باز شده است.
فارسی  ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
حماسی  ادبیات  این  از  پیش  داد:  ادامه 
بود  پیش  سال  هزار  به  مربوط  اما  داشتیم 
حاال با رخداد دفاع مقدس و ادبیات خاص 
آن ادبیات حماسی مان غنا پیدا کرده است 
درباره  که  است  فاخری  شعرهای  آن  مثال 
دفاع مقدس سروده شده است چه رمان ها 
و داستان های ارزشمندی که در این زمینه 
نوشته شده است. ادبیات دفاع مقدس انفجار 
ادبی بود که در ظرف 20 سال گذشته تولید 
اینها ظرفیتی است که می تواند  شده است 
در سینمای دفاع مقدس نیز مورد استفاده 

قرار گیرد.
سازمان  رئیس  بایرامی«  »عباس  سرهنگ 
ابتدای این  ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در 
مراسم گزارشی از روند برگزاری هجدهمین 
مقدس  دفاع  کتاب  انتخاب  دوساالنه  دوره 
 73 سال  در  جایزه  این  گفت:  و  داد  ارائه 
پایه گذاری شده و تاکنون 17 دوره آن برگزار 
شده است؛ درباره اهمیت آن تنها به این نکته 
اشاره می کنم که سه دوره، سه رئیس جمهور 
آن  اختتامیه  مراسم  ویژه  مهمان  کشورمان 

بوده اند.
دوره  هجدهمین  دبیرخانه  فعالیت  به  وی 
اشاره  مقدس  دفاع  کتاب  بهترین  انتخابات 
هجدهمین  دبیرخانه  فعالیت  افزود:  و  کرد 
دوره این رویداد از اردیبهشت 97 آغاز شده 
و کتاب های سال های 95 و 96 را با ارسال 
فراخوان از اردیبهشت 97 جمع آوری کرده 
نیز  است. نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران 
جمع آوری  برای  ما  که  بود  خوبی  فرصت 
برخی از آثار به خوبی از آن استفاده کردیم.

مقدس  دفاع  تاریخ  و  ادبیات  سازمان  ریس 
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اثر  این دوره دو هزار و 631  داد: در  ادامه 
به دبیرخانه از 303 ناشر به دبیرخانه رسیده 
و  یافت  راه  نهایی  به مرحله  عنوان  که 80 
26 اثر شایسته تقدیر شدند و 11 عنوان نیز 
منتخب ناشرین و خادمین نشر بود و در این 
دوره جمعاً 38 اثر مورد تقدیر قرار خواهند 
گرفت در توسط 71 داور در 18 گروه داوری 
»محسن  ادامه  در  شده اند.  معرفی  شد 
دوره  هجدهمین  سخنگوی  شاهرضایی« 
مقدس  دفاع  کتاب  بهترین  انتخاب  جایزه 

بیانیه نهایی هیئت داوران را قرائت کرد.

ماموستا قادری: پیروزی انقالب اسالمی 
ایران برای دشمنان شرقی و غربی قابل 

تحمل نبود 
مال  »ماموستا  مراسم  این  دیگر  بخش  در 
قادر قادری« امام جمعه پاوه که به صورت 
در  بود  مراسم  این  ویژه  مهمان  مجازی 
و  آثار  بنیاد حفظ  از  تشکر  سخنانی ضمن 
نشر ارزش های دفاع مقدس بخاطر برگزاری 
این رویداد، به بیان سه مطلب در خصوص 
چرایی آغاز جنگ علیه ایران توسط صدام، 
برای  خود  انگیزه  و  اتفاق  این  مثبت  آثار 
و گفت:  پرداخت  »ماموستا«  کتاب  نوشتن 
پیروزی انقالب اسالمی ایران برای دشمنان 
شرقی و غربی قابل تحمل نبود لذا آن ها به 
فکر سرکوبی انقالب افتادند و صدام را مهره 
خوبی دانستند چراکه او عنصری دیکتاتور، 
انقالب  ابتدای  از  او  بود؛  مستکبر، خونخوار 
هر روز ضد انقالب را به داخل خاک کشور 
پاره  را  الجزایر  پیمان  سال 59  می فرستاد. 
و  مکانیزه  و  زرهی  پیاده،  لشکر  و 12  کرد 
15 تیپ مستقل را آماده کرد و به صورت 
ایران شلیک  به سمت  با یک توپ  نمادین 
کرد و سپس 192 هواپیا را برای بمب باران 
مناطق حساس اعزام کشورمان کرد و جنگ 

تحمیلی را شروع کرد.
کشورمان  نامساعد  شرایط  به  اشاره  با  وی 
برای مقابل با تجاوز رژیم بعثی عراق اشاره 
انقالب  از عمر  تنها یک سال  کرد و گفت: 
به  صدام  که  بود  گذشته  ایران  اسالمی 
مسلح  نیرو های  لذا  کرد  تجاوز  کشورمان 
و  نداشتند  را  از کشور  دفاع  آمادگی  کشور 
بسیاری دچار اضطراب شدند و بنیان گذار 
جمهوری اسالمی خطاب به مردم فرمودند 
است«؛  پرتاب کرده  را  »دزدی چند سنگ 
تحقیر  را  بعث  حزب  سخن  این  با  ایشان 
کرد چراکه صدام را دزد و هواپیماهایش را 
چندتا سنگ دانست. بیانات امام )ره( جان 

دیگری به مردم داد و مردم برای دفاع بیدار 
شدند. مردم جاناً و ماالً در کنار سپاه و ارتش 

ایستادند.
نوشتن  اهمیت  پاوه درخصوص  امام جمعه 
خاطرات جنگ، عنوان کرد: تمرکز خاطرات 
جنگ در تهران بود و غرب کشور کمتر دیده 
در  دوستانمان  همکاری  با  ما  و  بود  شده 
حوزه هنری تاریخ شفاهی خودمان را ذکر 
کردیم و 58 ساعت خاطراتمان را طی سه 
سال ذکر کردیم تا کتاب »ماموستا« شکل 
گرفت؛ انگیزه نگارش این کتاب این بود که 
ثابت کنیم کرد، و فارس و شیعه و سنی و 
عرب و همگی در دفاع مقدس یکی بودند و 
خون های فارس و ترک و شیعه و سنی در 
یک سنگر برای دفاع از کشور ریخته شده و 
ما با خون خودمان با جمهوری اسالمی اعالم 
وحدت کردیم و نباید این سابقه و خدمات 
فراموش شود. بنده به عنوان شاهد در این 
منطقه شاهد این رشادت ها بودم و آن را به 
برادر و  و  ایرانی  ما  آوردم چراکه  تحریر در 

مدافع کشور در هر زمان هستیم.

از  بعد  قاسم  حاج  چرا  محمودزاده: 
شهادت برجسته تر شد

محمودزاده«  »نصراهلل  مراسم  این  ادامه  در 
بنیاد  مجموعه  از  تشکر  در سخنانی ضمن 
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
انتخاب  جایزه  برگزاری  در  اهتمام  بخاطر 
کرد:  عنوان  مقدس  دفاع  کتاب  بهترین 
زده  قلم  که  دوم  جهانی  جنگ  در  هنوز 
می شود به سراغ برجستگی ها می روند؛ اگر 
از بنیان  شهید بروجردی را به عنوان یکی 
قرن  در  برقلب ها  فرماندهی  روش  گذاران 
قاسم  حاج  شهید  شاهدیم  می دانیم،   21
غوغا  خاورمیانه  در  روش  این  با  سلیمانی 

می کند و دشمن آن را درک نمی کند.

وی با طرح این سوال که چرا حاج قاسم بعد 
از شهادت برجسته تر شد، گفت: ویژگی این 
شهیدان در دیده نشدن و مخفی شدن بود 
اما وظیفه مِن نویسنده بعد از شهادت آن ها 
این است نزدیک شدن را به دیده شدن در 
حد معرفت شهدا در تاریخ کنیم؛ اینجاست 
دفاع  ارزش های  نشر  آثار  حفظ  بنیاد  که 
مقدس و اهل قلم وظیفه مهمی دارند. اگر 
جهانی  جنگ  بزرگ  ژنرال های  ویژگی های 
دوم را یک طرف و برجستگی های شهدا را 
طرف دیگر قرار دهیم، بنده معتقدم شاهد 
خواهیم بود که فرماندهی در جنگ نرم در 
این قرن با افکار شهید بروجردی و سلیمانی 

محقق خواهد شد.
معرفت شناسی  در  کم کاری  نویسنده  این 
و  دانست  حوزه  این  خال  را  مقدس  دفاع 
زندگی  عادی  نگارش  دوره  کرد:  تصریح 
شخصیت ها سپری شده است چراکه جامعه 
تشنه نگاه هایی است که موجب عوض شدن 
عرصه  در  کردن  کار  می شود.  سرنوشت ها 
بیشتر  هرچه  و  ندارد  تمامی  مقدس  دفاع 
در آن وارد شویم، عمق بیشتری را متوجه 
می شویم لذا وظیفه محقق است شخصیت ها 
را همانطور که بوده است به جامعه معرفی 

کنیم.
گفتنی است، این جشنواره از سال 73 آغاز 
مربوط  آن  دوره  هجدهمین  و  است  شده 
که  است  و 96  کتاب های سال های 95  به 
راه  به جشنواره  کتاب  عنوان  هزار 961   2
مرحله  به  عنوان   80 تعداد  این  از  و  یافت 
نهایی رسید. در نهایت 18 گروه داوری، 25 
به عنوان  را  نشر  از حوزه  اثر و 12 کارگروه 
که  کردند  انتخاب  جشنواره  برترین های 
از جمله  آنها  نویسندگان  از  مراسم  این  در 
پیشکسوت جهادگر نصرت اهلل محمود زادخ 

تجلیل به عمل آمد.
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کمیسیونهای ایثارگران، خط مقدم خدمت به ایثارگران جهادگر است

با حضور سیدحمزه  وزارت  ایثارگران ستاد  امور  جلسه کمیسیون 
نواب،  اهلل  هدایت  ایثارگران،  امور  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  رضوی 
پشتیبانی  فرماندهان  از  آبادیان  علی  غالمرضا  گالبکش،  هوشنگ 
ومهندسی جنگ جهاد و سیروس رجبی رییس اداره تعاون و رفاه 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، سید حمزه رضوی 
مشاور وزیر و مدیرکل امورایثارگران در ابتدای جلسه با بیان اینکه 
تالش  کرد:  اظهار  هستند،  ماندگار  های  چهره  جانبازان  و  شهدا 
خواهیم کرد که از اصل موضوع که صیانت از حقوق ایثارگران وزارت 

جهاد کشاورزی می باشد غافل نشویم.
 وی با بیان اینکه وظیفه ما بازگو کردن خاطرات دوران دفاع مقدس 

و  تشریح خدمات  افزود: ضرورت  است،  آینده  نسل  برای  و شهدا 
جانفشانی های فرماندهان و رزمندگان پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان دوچندان است.
 مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران ضمن تشریح فعالیتهای اداره 
از  را  جهادگر  فرماندهان  گذشته،  ماههای  در  ایثارگران  امور  کل 
ذخایر انقالب دانستند و خواستار حضور بیشتر و فعال تر آنان شدند.

بین همکاران  و  در جامعه  باید  روحیه جهادی  اینکه  بیان  با   وی 
وزارت جهاد کشاورزی تقویت شود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
موجود و مشکالت اقتصادی ایثارگران، تقویت روحیه جهادی بیشتر 
جهاد  وزارت  ارشد  مدیران  توجه  مورد  باید  دیگری  زمان  هر  از 

کشاورزی قرار گیرد.
 رضوی در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه ابالغیه ارائه کارت ایثاربه 
است،  ابالغ شده  اجرا  به کلیه سازمانها جهت  رزمندگان جهادگر 
تصریح کرد: کمیسیونهای ایثارگران در مرکز، ستاد وزارت و استانها، 
خط مقدم خدمت به ایثارگران جهادگر است و با فعال تر شدن این 
کمیسیونها، می توانیم در حد توان خود و با کمک یکدیگر نسبت به 
رفع مشکالت ایثارگران جهادگر اقدام نماییم و شرمنده این عزیزان 

نباشیم.
 در پایان این جلسه هریک اعضای کمیسیون امور ایثارگران ستاد 
امور  کل  اداره  با  همکاری  هرگونه  جهت  را  خود  آمادگی  وزارت 

ایثارگران اعالم نمودند

خدمت رسانی »غیر حضوری« به ایثارگران در تعطیالت

رضوی  حمزه  سید  حضور  با  هماهنگی  شورای  العاده  فوق  جلسه 
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران، صادق صدقگو معاون فرهنگی 
و پژوهشی، امیر بهزاد نیشابوری، علیرضا بارگاهی، کریم عباسپور و 
سیروس رجبی و خانمها صالحی و شادلو رؤسای ادارات این اداره کل 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، سید حمزه رضوی 
ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت دکتر محسن 
خون  گفت:  کشورمان  ای  هسته  برجسته  دانشمند  زاده  فخری 
شهدای گرانقدر، مملکت ما را بیمه کرده و مسلماً مسیر پیشرفتهای 
علمی کشورمان با خون مطهر این شهید بزرگوار هموارتر خواهد 
شد و دشمنان تروریست خونخوار نیز به سزای اعمال ننگین خود 

خواهند رسید.
وی ضمن تاکید بر پاسداری از ارزشهای انقالب و خون مطهر این 
شهدا افزود: نسبت به ارایه خدمات به ایثارگران عزیز جهادگر از 
هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهیم کرد و از همکاران مان در 
مجموعه اداره کل و در استانها هم که جهت حل مشکالت ایثارگران 
در این روزهای سخت، زحمات زیادی را متحمل می شوند کمال 

قدردانی را داریم.
مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه »انتظار می رود به هر روش ممکن و در چهارچوب 
مشکالت  رفع  و  پاسخگویی  برای  ابالغی،  بهداشتی  های  پروتکل 
ایثارگران اقدام شایسته ای را انجام دهیم« تصریح کرد: یکی از اهداف 
برگزاری این جلسه فوق العاده شورای هماهنگی، برنامه ریزی جهت 
شیفت بندی حضور دو  نفر از اعضای این شورا در هفته جاری در محل 
اداره کل است که روزانه یک نفر از روسای ادارات به همراه مدیرکل 
یا یک نفر از معاونین، پاسخگوی تماسهای تلفنی ایثارگران باشند تا 
ضمن راهنمایی این عزیزان، مشکالت آنها را به صورت غیر حضوری و 

در حد امکان پیگیری یا مرتفع نمایند.
و  نظرات  اعضای شورای هماهنگی،  از  این جلسه هر یک  پایان  در 
پیشنهادات خود را به منظور استمرار خدمت رسانی غیر حضوری و 
تلفنی به جامعه هدف در تعطیالت هفته جاری اعالم و بر عدم توقف 

آن تاکید کردند.
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 تاللؤ خون مطهر شهید فخری زاده، 
مسیر پیشرفتهای علمی و توسعه فناوری های نوین را هموارتر خواهد ساخت

بهسازی تصاویر شهدای جهاد در دیوارنگاره میدان فاطمی

سید حمزه رضوی ، مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد 
دفاعی  و  هسته ای  برجسته  دانشمند  شهادت  مناسبت  به  کشاورزی، 

کشورمان شهید حاج محسن فخری زاده پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در این پیام آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین
آنها که شهید شدند، به اجر خودشان رسیدند. امام خمینی)ره(

پیشوای آزادگان جهان و سید شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
، حیات بشر را در عقیده و جهاد خالصه فرموده اند و امام راحل)ره( 

نیز نصرت و پیروزی را از آن ملتهایی دانسته اند که شهادت برای 
آنان سعادت است.

»شهادت« عزت، افتخار و سعادتی است که رمز فتح و راز ظفر ملت ما و 
فخر اولیا الهی است. فیض عظیمی که سرنوشت محتوم فرزندان انقالبی 
مدار  و  نهضت  اساس  رو،  این  از  و  است  مقام معظم رهبری  و  امام)ره( 

وحدت ماست.
دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشور شهید واالمقام حاج محسن 
فخری زاده،  استاد گرانقدر و کم نظیری بود که مقام قرب الهی و شهادت، 
تاللؤ خون  و  بود  ایشان  ماندگار  تحقیقاتی   - علمی  پاداش تالش های 
مطهرش نیز مسیر پیشرفتهای علمی و توسعه فناوری های نوین کشورمان 

را هموارتر خواهد ساخت.
اینجانب به نمایندگی از خانواده های معظم شهدای جهادگر، فرماندهان، 
مهندسی جنگ جهاد  و  پشتیبانی  ایثارگران  و  رزمندگان  پیشکسوتان، 
به محضر مقام معظم  را  این عنصر گرانبها و خدوم  سازندگی، شهادت 
رهبری)مدظله العالی(، همرزمان وی در صنعت دفاعی، خانواده مکرم و  

همچنین ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
یادش گرامی و راه پر  افتخارش پررهرو باد

       سید حمزه رضوی
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران

      وزارت جهاد کشاورزی

نشست هماهنگی بهسازی و نوسازی دیوارنگاره میدان جهاد )فاطمی( 
با حضور شاپور دیوساالر معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان 
علیرضا  نقاشی،  اداره  مسئول  صریحی  تهران،  شهرداری  زیباسازی 
اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و زهرا  بارگاهی رئیس 
شادلو رئیس اداره فرهنگی و ارتباطات اداره کل امور ایثارگران وزارت 

جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، در ابتدای این نشست 
دیوساالر معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران ضمن اشاره به سابقه حضور و فعالیت خود در مجموعه جهاد 

ترویج  خصوص  در  ما  همه  گفت:  شصت  دهه  دوران  در  سازندگی 
فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدای واالمقام جهادگر به جامعه 
احساس مسئولیت می کنیم و شهدا را چراغ راهی برای جوانان این 

سرزمین می دانیم.
دیوساالر ضمن اعالم آمادگی کامل در زمینه همکاری های فرهنگی با 
اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بهسازی 
و نوسازی تصاویر شهدای شاخص جهاد در حاشیه میدان فاطمی، در 

اولین فرصت صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه این جلسه، علیرضا بارگاهی به سوابق پیگیری ها و هماهنگی ها 
در این خصوص اشاره و بر ضرورت استفاده از تصاویر و نام و یاد شهدای 
جهادگر در نامگذاری خیابانها و معابر و المان های شهر تهران تاکید 
کرد. همچنین زهرا شادلو ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتهای اداره 
فرهنگی گفت: با عنایت به شیوع ویروس کرونا، فعالیتهای فرهنگی 
اداره کل امور ایثارگران محدودتر شده است اما با توجه به وظیفه ما 
ابزارهای روز خصوصاً  از  بهره گیری  با  اشاعه فرهنگ جهادی،  برای 
فضای مجازی و رسانه های بصری، یاد و خاطره شهدای جهادگر را 

زنده نگه داشته ایم.
در پایان این نشست، مراحل و روند اجرای کار در خصوص طراحی 
دیوارنگاره میدان جهاد )فاطمی( بحث و تبادل نظر شد و مواردی در 

این خصوص مورد تصویب قرار گرفت.
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مسایل  و مشکالت ایثارگران جهادگر در نشست با رئیس سازمان امور ایثارگران ستادکل 
نیروهای مسلح بررسی شد

ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح  نشست مشترک اداره کل امور 
باحضور سردار شریفی رئیس سازمان امور ایثارگران ستادکل نیروهای 
مسلح، سیدحمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران، عبداهلل 
فاتحی معاون برنامه ریزی و تعاون و سیروس رجبی رئیس اداره تعاون 

و رفاه این اداره کل برگزار گردید.
این  ابتدای  در  ایثارگران،  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست سردار شریفی ضمن خیر مقدم به مدعوین، به خاطرات خود 
فعالیتهای جهادگران در دوران هشت سال دفاع مقدس خصوصاً  از 
اقدامات آنان در عملیات های کربالی 5 و والفجر 8 اشاره کرد و گفت: 
بعد از بسیج، جهاد سازندگی حجم عظیمی از نیروهای مردمی را به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام کرد و جهادگران با ایثار و از 

خودگذشتگی شان، به شایستگی نقش آفرینی کردند.
کارهای  هم،  درکنار  سالها  جهاد  و  سپاه  رزمندگان  افزود:  شریفی    
ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته اند و سوابق خدمات ارزشمند 

این عزیزان فراموش ناشدنی است
برای  آمادگی  اعالم  ضمن  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی    
همکاری همه جانبه با یادگار سرلشگر جهادگر شهید سید محمد تقی 
رضوی و مجموعه اداره کل امور ایثارگران، تصریح کرد: از هر اقدامی که 
منجر به تسریع در خدمات رسانی به ایثارگران جهادگر شود، قاطعانه 

حمایت خواهم کرد.
 در ادامه این نشست، سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور 
از  ابراز خرسندی  و  تبریک  وزارت جهاد کشاورزی، ضمن  ایثارگران 
انتصاب سردار شریفی بعنوان ریاست محترم سازمان امور ایثارگران 
ستادکل نیروهای مسلح گفت: با توجه به نظر مثبت مقام عالی وزارت 
جهادکشاورزی در خصوص خدمت رسانی بهتر و بیشتر به ایثارگران ، 
خواستار بهره مندی جهادگران از مزایای تعریف شده در قانون جامع 

ایثارگران و سایر قوانین مرتبط شد
 وی افزود: اداره کل امور ایثارگران از هرگونه همکاری و اقدام مشترک 
خصوصاً در حوزه های فرهنگی و تعاون حمایت می کند و به صورت 

ویژه آن را در اولویت برنامه های خود قرار خواهد داد.
  در پایان این نشست نیز عبداهلل فاتحی معاون برنامه ریزی و تعاون و 
سیروس رجبی رئیس اداره تعاون و رفاه اداره کل امور ایثارگران ضمن 
را در  ایثارگران، مباحثی  امور  اداره کل  فعالیتهای  از  تشریح بخشی 
جهت رفع مشکالت پیش رو بیان کردند که در نهایت مصوبات ذیل 

به تصویب رسید:

محل  در  شریفی  سردار  حضور  با  مشترکی  نشست  برگزاری   -1  
دبیرخانه صدور کارت ایثار رزمندگان ستادکل نیروهای مسلح و انعقاد 
تفاهم نامه ای به منظور متمرکز شدن رسیدگی نهایی به پرونده های 

رزمندگان جهادگر در اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
2 - به منظور اخذ مجوز مستمر برای امریه سربازی ویژه خدمت به 
ایثارگران جهادگر در ستاد و ادارات امور ایثارگران استانها، سوابق کار 
توسژ اداره کل امور ایثارگران جهت دریافت دستورات الزم از سردار 

زاده کمند تحویل سردار شریفی شود
3 - سردار شریفی دستورات الزم را جهت بازبینی احکام حقوقی و رفع 
مشکالت احکام شهدای جهادگر به صورت ویژه صادر تا اقدام الزم انجام 
گردد. )ضمنا اداره کل امور ایثارگران باید اطالعات الزم را دراختیار 

ستادکل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران قرار دهد.
4 - هماهنگی به منظور انعقاد تفاهم نامه فرهنگی جهت تهیه مستندی 
برای پخش  و شهدای جهادگر که هماهنگی الزم  اقدامات جهاد  از 
مستند از طریق رسانه ملی توسط ایثارگران ستادکل )سردار شریفی( 

صورت پذیرد.
5 - سردار شریفی نسبت به اختصاص و تامین اعتبار بودجه معسرین )ویژه و 
مستقل( برای جهادگران اقدام و آن را به اداره کل امور ایثارگران ابالغ نماید

غربی،  آذربایجان  مرزی  استانهای  در  مستقر  جهادگر  نیروهای   - 6
در  مقدس  دفاع  زمانی  بازه  در  که  بلوچستان  سیستان  و  کردستان 
پشتیبانی از نیروهای مسلح خدماتی را ارایه داده اند، از مزایای تعریف 

شده برای سایر قوای مسلح بهره مند شوند
7 - برای آن دسته از نیروهای جهادگری که بعد از پذیرش قطعنامه )با 
توجه به شرایط خاص دفاعی و درخواست مسئوالن وقت و نیروهای 
مسلح( در مناطق عملیاتی شمالغرب حضور داشته اند، پیگیرهای الزم 
جهت بهره مندی جهادگران از مزایای تعریف شده برای سایر قوا از 

طریق ستادکل صورت پذیرد.
8 - احراز شهادت نیروهای پژوهشکده مهندسی جنگ جهاد که در 
حین ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل شده اند، پیگیری و پرونده 
نیروهای مسلح  به ستادکل  نهایی  تکلیف  تعیین  عزیزان جهت  این 

ارسال شود تا به صورت ویژه رسیدگی و اقدام الزم صورت پذیرد .
و مهندسی جنگ  فرماندهان پشتیبانی  احکام  به  9 -مباحث مربوط 
جهاد مطرح و مقرر شد، ستادکل نیروهای مسلح در تدوین قوانین 
مرتبط با سایر قوای مسلح) نشان ها و ...( اقدامات الزم را انجام نماید.

و  ایثارگران  امور  سازمان  دفتر  محل  در  جهادگر  شهدا  10 -تصاویر 
محوطه ستادکل نیروهای مسلح نصب شود .

امور  و  شهید  بنیاد  به  شریفی  سردار  توسط  الزم  های  توصیه   - 11
ایثارگران در خصوص تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده های ماده 
87 در مرکز استانها توسط بنیاد استان صورت گرفته و پرونده ها بعد از 
تایید کمیسیونهای عالی پزشکی در استانها بررسی و حداقل 5 درصد 
جانبازی اهدا شود و به پرونده های جهادگران به صورت ویژه رسیدگی 
شود. )توضیح اینکه برای احراز موج انفجار داشتن، سابقه حضور شش 
ماه در جبهه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل به صورت مستمر از دستور کار خارج گردیده و منوط به شرکت 

در عملیاتها گردیده است(
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 صدور کارت ایثار برای رزمندگان جهادگر 
در اولویت کاری ستادکل نیروهای مسلح قرار می گیرد

نشست مشترک اداره کل امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح با 
حضورسرهنگ پاسدار حسین اسماعیلی معاون اجرایی سند راهبردی، 
ایثارگران  امور  اداره کل  تعاون  و  ریزی  برنامه  معاون  فاتحی  عبداله 
وزارت جهادکشاورزی و نایب رییس کمیته احراز کارت ایثار و سیروس 
ایثار  کارت  احراز  کمیته  دبیر  و  رفاه  و  تعاون  اداره  رییس  رجبی 
رزمندگان جهادگر در محل دفتر سردار شریفی دبیر شورای هماهنگی 

»سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان« برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، 
در ابتدای این نشست مهندس فاتحی ضمن تشریح فعالیتهای اداره 
کل امور ایثارگران در خصوص تعیین کمیته های احراز کارت ایثار در 
ستاد و سازمانهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی ) پیرو بند»ی« 
ماده)44( قانون برنامه پنجم توسعه و بند»و« ماده)1( قانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران ( توضیحاتی بیان نمود.
ایثارگران»سند  به  رسانی  خدمات  جامع  قانون  به  اشاره  با  ایشان 
راهبردی خدمت  رسانی به رزمندگان« که در کمیسیون امور اجتماعی 
دولت توسط هیئت وزیران  تصویب و به تمامی دستگاه های اجرایی 

ابالغ گردید؛ خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده های 
رزمندگان جهادگر شدند .

در ادامه این جلسه سرهنگ پاسدار اسماعیلی، ضمن تجلیل از خدمات 
جهادگران در دوران دفاع مقدس گفت: جای خالی جهاد در این روزها 

بسیار احساس می گردد.
اسماعیلی ضمن تشریح فعالیتهای خود و همکارانشان در خصوص 
تجمیع  یکپارچه  سامانه  به  رزمندگان؛  سوابق  تایید  و  بررسی  نحوه 
اطالعات رزمندگان اشاره کرد و موارد بسیار مهمی از جمله صیانت از 

حق و حقوق رزمندگان جهادگر را بیان نمود .
در ادامه این جلسه موارد ذیل به تصویب رسید:

تایید  برای  نیاز  مورد  فیلدهای  آخرین  راهبردی  سند  دبیرخانه   -1
نهایی پرونده ها جهت صدور کارت ایثار رزمندگان جهادگر را طی دو 

روز کاری به اداره کل امور ایثارگران ارسال نماید.
2- اداره کل امور ایثارگران اسامی کمیته های احراز را در اسرع وقت 

در اختیار دبیرخانه قرار دهد. 
3-  دبیرخانه بعد از دریافت اطالعات کامل رزمندگان جهادگر طی 
15 الی 22 روز کاری، کارتها را صادر و از طریق کد پستی به آدرس 

رزمندگان توسط ادارات پست اقدام نماید.
4-  رونوشت ابالغیه های صادره توسط اداره کل امور ایثارگران به 

دبیرخانه ارسال شود .
ه- اداره کل امور ایثارگران در تامین اعتبار هزینه های پستی ارسال 

کارتهای ایثار اقدام الزم را انجام دهد .
6-  در هر مرحله از صدور و ارسال کارتهای ایثار رزمندگان جهادگر 
اطالعات به انضمام کدهای 12 رقمی ثبت شده در سامانه مستقر در 

وزارت دفاع جهت استفاده به اداره کل امور ایثارگران ارسال شود.

 تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع بر نصب اِلِمان شهدای جهادگر 
در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

نشست شورای هماهنگی اداره کل امور ایثارگران با حضور دکتر شاهرخ 
مهدی  محمد  مهندس  و  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  شجری 

برومندی سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در  ایثارگران، دکتر شجری  امور  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
این نشست ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و اقدامات این اداره کل در 
خدمت رسانی به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت شما 
خطیر است و در حوزه خدمت رسانی به افراد ارزشمندی مسئولیت 
دارید. افرادی که بر گردن همه ما حق دارند و در دوران دفاع مقدس، 
خالصانه و بدون تظاهر به سوی جبهه ها شتافتند و هر آنچه نظام 

اسالمی ما دارد از برکت خون شهدا و مجاهدتهای ایثارگران است.
وی افزود: در دورانی که ما افتخار داشتیم تا همراه با جهادگران در 
از سخت ترین خبرها، شهادت  باشیم، یکی  جبهه ها حضور داشته 
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نزدیک ترین دوستت بود. البته نه از این جهت که وی را از دست داده 
بودیم، به دلیل اینکه چرا چنین توفیقی شامل حال ما نشده و از این 

قافله تنها مانده ایم.
معاون توسعه مدیریت و منابع با بیان اینکه »شاید شرایط آن روزها، 
نباشد« تصریح کرد: خدمت به  برای نسل ما به درستی قابل تصور 

ایثارگران و جانبازان و خانواده های معظم شهدا وظیفه همه ماست.
شجری در ادامه سخنان خود، به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در 
جامعه و همچنین عنایت به مباحث معیشتی ایثارگران اشاره کرد و 
خاطر نشان کرد: بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیلهای مجموعه های 
داخل یا خارج از وزارت جهاد کشاورزی در جهت رسیدن به این دو 

هدف ، دارای اهمیتی ویژه است.
در ادامه این نشست، محمد مهدی برومندی سخنگوی وزارت جهاد 
کشاورزی ضمن تشکر از برگزاری این نشست مشترک، به بخشی از 
باطل  علیه  نبرد حق  های  جبهه  در  دوران حضور  از  خود  خاطرات 
پرداخت و گفت: با توجه به مسئولیتهایی که مدتی در حوزه ایثارگران 
داشته ام، با مشکالت بسیار پیچیده جامعه ایثارگری آشنا هستم و 
برطرف کردن برخی از آسیبهای اجتماعی در جامعه هدف، نیازمند 

برنامه ریزی و فعالیتهای بیشتری است.
وی به نقش خود در تصویب قانونهای مرتبط با ایثارگران در دوران 

حضور خود در مجلس شورای اسالمی پرداخت و افزود: در فراکسیون 
به  احصا کردیم که کمترین خدمات  و دهم،  نهم  ایثارگران مجلس 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ارائه شده است و این حوزه نیازمند 
توجه و کار بیشتری است تا باعث بروز نارضایتی در این عزیزان نشود.

آن  ترویج  و  شهادت  و  جهاد  ایثار،  فرهنگ  به  ویژه  توجه  برومندی 
در جامعه را دارای اهمیتی دوچندان بر شمرد و گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان نماد حراست از امنیت غذایی کشور شناخته می 
شود و الزم است تا با نصب المان هایی مرتبط با ایثارگری جهادگران در 
دوران هشت سال دفاع مقدس در ورودی ساختمانهای ستاد وزارت، در 
کنار امر مقدس تولید و اشتغال، به نقش مهم حفاظت از امنیت مرزها 

توسط جهادگران نیز پرداخته شود.
در ابتدای این نشست که به منظور ارائه گزارش فعالیتها، اقدامات و 
برنامه های آتی این اداره کل و در دفتر معاونت توسعه و منابع برگزار 
شده بود، سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران ضمن 
معرفی بخش های مختلف این اداره کل گفت: جهاد سازندگی در دوران 
دفاع مقدس به عنوان رکن سوم جنگ با اعزام بیش از540 هزار نیرو 
به جبهه های جنگ تحمیلی و تقدیم 3396 شهید، 23913 جانباز و 
بیش از 1200 آزاده ، مسئولیت پشتیبانی و مهندسی جنگ را بر عهده 

داشته است.
وی افزود: رسالت این اداره کل، پاسداشت آن رشادت ها، فداکاری ها و 
جانفشانی ها، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مجاهدت و خدمت رسانی 
به ایثارگران جهادگر در چهارچوب شرح وظایف ابالغی و ظرفیت های 

قانونی است.
در بخشی از این نشست، روسای ادارات و همچنین معاونین به تشریح 
فعالیتها و همچنین برنامه های آتی این اداره کل حوزه تحت تصدی 

خود پرداختند.
پورمندی  مهندس  پیشنهاد  نشست،  این  پایان  در  است  گفتنی 
المان شهدای  نصب  وزارت جهاد کشاورزی در خصوص   سخنگوی 
جهادگر در ساختمانهای ستاد وزارت، مورد تاکید دکتر شجری معاونت 
توسعه مدیریت و منابع نیز قرار گرفت که پیش طرح اولیه آن به منظور 

بررسی و تایید نهایی ارائه خواهد شد.
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 به تصویر کشیدن ابتکارات و اقدامات مهندسی جنگ، تاثیر بسزایی 
در ترویج فرهنگ جهادی دارد

نشست مشترک اداره کل امور ایثارگران و 
کانون جهادگران جهاد سازندگی با حضور 
کانون  مدیرعامل  امانپور  تقی  محمد 
مشاور  رضوی  حمزه  سید  و  جهادگران 
وزارت  ایثارگران  امور  مدیرکل  و  وزیر 

جهاد کشاورزی برگزار شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  که  نشست  این  ابتدای  در  ایثارگران، 
در  بیشتر  و هماهنگی  افزایی  منظور هم 
فرهنگی  های  زمینه  در  همکاری  حوزه 
مدیرعامل  گرفت،  صورت  پژوهشی  و 
ضمن  سازندگی  جهاد  جهادگران  کانون 
با  نشستی  تشکیل  از  خرسندی  ابراز 
حضور مسئولین اداره کل امور ایثارگران 
ساخت  بر  جهادگر،  شهدای  یادگاران  و 
سریالی با هدف ترویج فرهنگ و مدیریت 
جهادی با محوریت نگاه رسانه ای شهید 
گونه  همان  گفت:  و  کرد  تاکید  آوینی 
مجموعه  مقدس،  دفاع  عرصه  در  که 
شاخص،  محصولی  عنوان  به  فتح  روایت 
منحصربفرد و تراز اول مطرح است، الزم 
فعالیتهای  سطحی،  چنین  در  تا  است 
به  جهادگر  شهدای  اقدامات  و  جهاد 
منطق  اساس  بر  و  شود  کشیده  تصویر 
حاکم بر مجموعه برنامه های روایت فتح، 

در جامعه ما تاثیرگذار باشد.

وی افزود: منطق حاکم بر تولید و تدوین 
پیگیری  و  مجموعه روایت فتح، جستجو 
از حضور مردم در جبهه ها  روایتگری  و 
دفاع  در  آنان  گذاری  تاثیر  چگونگی  و 
نام یک  ثبت  از  فرایندی  که  بود  مقدس 
رزمنده در مسجد و اعزام وی تا حضور و 
نقش او در خط مقدم و حتی جانبازی یا 

شهادت وی را ثبت و ضبط می کرد.
امان پور تصریح کرد: روایت فتح به دنبال 
تلفیق  با  و  بود  عرصه  این  در  نوآوری 
شکل  را  فکری  مکتبی  نربشن،  و  تصویر 
باعث  مخاطب،  جذب  با  توانست  و  داد 

استمرار راه شهدا باشد.
کشیدن  تصویر  »به  اینکه  اعالم  با  وی 
و  جهادگر  شهدای  نقش  و  شخصیت 
در  انان  اقدامات  و  ابتکارات  همچنین 
بسزایی  تاثیر  جنگ،  مهندسی  عرصه 
و مدیریت جهادی در  ترویج فرهنگ  در 
الزم  ساخت:  نشان  خاطر  دارد.«  جامعه 
خاطرات،  آن  یادآوری  با  دوباره  تا  است 
از  گیری  بهره  با  و  کنیم  سازی  فرهنگ 
در  ای  حرفه  های  توانمندی  و  ظرفیتها 
به نسلهای  را  این فرهنگ  عرصه سینما، 

بعد انتقال دهیم.
سید  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور 

ضمن  کشاورزی،  جهاد  وزارت  ایثارگران 
تشکر از دغدغه مندی پیشکسوتان جهاد 
گفت: حضور و همنشینی با چنین جمع 
هایی باعث می شود که با انگیزه و روحیه 
خودمان  ما  شویم.  اشنا  بیشتر  پدرانمان 
را در برابر نسل فعلی و نسل های آینده 
از این رو الزم است  مسئول می دانیم و 
زنده  را  و خاطره شهدای جهادگر  یاد  تا 
ابتکارات  و  اقدامات  نگه داریم و نگذاریم 
دفاع  دوران  در  شهدا  این  فعالیتهای  و 

مقدس به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه »ما میراث دار شهدا 
و  آنها  آرمان  حفظ  برای  باید  و  هستیم 
تالش  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  انتقال 
هزار   540 اعزام  با  جهاد  افزود:  کنیم« 
رزمنده، نقش مهمی در جنگ را بر عهده 
داشت و وظیفه خطیری که امروز بر عهده 
ماست، خدمت رسانی به ایثارگران است 
که بخشی از آن، حفظ هویت سنگرسازان 
تکنولوژی  و  ابراز  از  استفاده  با  بی سنگر 
در  که  هویتی  است.  جامعه  روز  های 
نام  شدن  زنده  و  جهادی  فرهنگ  ترویج 

و یاد جهادگران است.
با  که  نشست  این  در  است  ذکر  به  الزم 
فرماندهان  از  امیریان  محسن  حضور 
و  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی 
عضو هیات مدیره کانون جهادگران، علی 
موسسه  عامل  مدیر  و  کننده  تهیه  لدنی 
روابط  اسفندیار مدیر  زیتون سبز، حسن 
همچنین  و  جهادگران  کانون  عمومی 
صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی، 
آثار  حفظ  اداره  رئیس  بارگاهی  علیرضا 
زهرا  و  مقدس  دفاع  ارزشهای  نشر  و 
ارتباطات  و  فرهنگی  اداره  رئیس  شادلو 
تشکیل شده بود، اعضا به بحث و تبادل 
نظر در خصوص چگونگی تولید محتوای 
جهادی  روحیه  ترویج  منظور  به  بصری 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و 
جهادگر پرداختند و در پایان این جلسه، 
کارگروهی به منظور برنامه ریزی تولید و 

نشر محتوا تشکیل شد.
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سیستان و بلوچستان

گلستان

سیزدهمین یادواره جهادگر شهید محمد بوالغی به مناسبت گرامیداشت چهل و 
یکمین سالگرد هفته بسیج

دیدار با خانواده معظم جانبازان در استان گلستان

سیزدهمین یادواره جهادگر شهید محمد بوالغی با حضور مسئولین 
وامت  جهادگران  شهدا،  معظم  استان،خانواده  کشوری  و  لشکری 
شهید پرور شهرک جهاد شهرستان زاهدان و مشاور رئیس سازمان و 

رئیس اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و 
بلوچستان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی و فرمانده پایگاه بسیج حضرت امیر)ع( 
استان گلستان با خانواده مرحوم کردافشاری از فرماندهان و جانبازان 

جهادگر هشت سال دفاع مقدس دیدار کردند.
دیدار  این  در  امورایثارگران؛  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون توسعه مدیریت و منابع، 
مدیر روابط عمومی، مشاور امور بانوان، رییس امور ایثارگران سازمان 

مهندسی جنگ  و  پشتیبانی  فرماندهان  از  تن  دو  و  جهادکشاورزی 
گردان امام سجاد)ع( دفاع مقدس حضور داشتند.

گلستان  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  مهاجر  مختار  دکتر 
ضمن گفتگویی صمیمانه  با همسر و فرزندان جانباز کردافشاری از 
رشادت و ایثارگری های زنده یاد تقدیرنموده و به رسم یادبود لوح 

سپاس و هدایایی تقدیم این عزیزان گردید.

اخبار استا ن ها
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اخبار استا ن ها

لرستان
 پرونده های رزمندگان فاقد مدرک سازمان جهاد کشاورزی 

استان لرستان بررسی شد
فاقد  متقاضیان  های  پرونده  از  فقره   150
جهاد  سازمان  ماده 87(  الف  بند   ( مدرک 
توسط کمیسیون  لرستان  استان  کشاورزی 
عالی پزشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

بررسی شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی؛ با توجه به 
ایثارگران  مجروحیت  بررسی  شدن  اجرایی 
)ماده87(  الف  بند  براساس  مدرک  فاقدین 
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی 
مهندسی  و  پشتیبانی  نیروهای  برای  ایران 
جنگ جهاد و هماهنگی های قبلی، جلسه 
مقدم  حسنی  اسفندیار  دکتر  حضور  با  ای 
خوش  حشمت  مهندس  سازمان،  ریاست 
صفا معاون توسعه مدیریت و منابع، مهندس 
امورایثارگران،  کل  اداره  نماینده  ضیغمی 
ایثارگران  امور  اداره  رئیس  نظری  مهندس 
امور  اداره  اسبق  رییس  عباسی  مهندس  و 
کمیسیون  رییس  دکترکشاورز  و  ایثارگران 
عالی پزشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  
فاقد  متقاضیان  های  پرونده  از  فقره   150
مدرک همزمان براسا س بند الف) ماده 87 
جهاد  سازمان  توسعه  برنامه ششم  قانون   )
توسط کمیسیون  لرستان  استان  کشاورزی 
عالی پزشکی سپاه بررسی و تعیین و تکلیف 

شد.
امور  کل  اداره  رفاه  و  تعاون  اداره  رئیس   
همراهی  از  تشکر  و  تقدیر  ایثارگران ضمن 

حسنی  دکتر  سازمان  ریاست  حمایت  و 
از  صفا  خوش  مهندس  ایشان  معاون  و 
آن  در  مستقر  پزشکی  هیات  و  ایثارگران 
سازمان، خاطرنشان کرد: پرونده های تایید 
در  سپاه  پزشکی  عالی  کمیسیون  در  شده 
اولویت برنامه های اداره کل، برای طرح در 
کارگروه تخصصی کمیته احراز بنیاد شهید و 

اداره کل امور ایثارگران قرار خواهد گرفت .
ایشان افزود، این پرونده ها با زحمات شبانه 
روزی و ساعتها کار اداری تشکیل شده و به 
با حضور خود  است که  این مرحله رسیده 
رزمند گان جهادگر هشت سال دفاع مقدس 
توسط کمیسیون عالی پزشکی سپاه بررسی 

اکثر  بودن  از مثبت  شده که خبرها حاکی 
پرونده های این عزیزان است.

برنامه ششم  قانون   87 ماده  اجرایی  دبیر   
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  توسعه 
سازمان  ریاست  استقبال  و  حضور  داشت؛ 
نشانگر جایگاه واالی فرهنگ ایثار و شهادت و 
تجلیل و قدردانی از زحمات این سنگرسازان 
بی سنگر هشت سال دفاع مقدس است که 
در  و  باشد  واالیی می  بسیار  اهمیت  دارای 
این راستا عملکرد مثبت اداره امور ایثارگران 
و  تکمیل  خصوص  در  لرستان،  استان 
رسیدگی به سوابق و پرونده متقاضیان فاقد 

مدارک بالینی قابل تقدیر می باشد .
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اخبار استا ن ها

مرکزی 

مازندران

تدوین دانشنامه جنگ جهاد در سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی

 جلسه هماهنگی و سازماندهی 
» دبیرخانه اعطای کارت ایثار رزمندگان جهادگر استان مازندران«

رزمی  مهندسی  فرماندهان  حضور  با  جهاد  جنگ  دانشنامه  تدوین 
جنگ، مسئولین حفط آثار دفاع مقدس و رییس امورایثارگران سازمان 

جهادکشاورزی استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، در این جلسه پیرامون  
اقداماتی که   جهاد سازندگی در زمان   جنگ داشته توضیحاتی توسط 

اعضاء حاضر در این جلسه ارائه شد.

ایثار  کارت  اعطای  دبیرخانه  سازماندهی  و  هماهنگی  جلسه  اولین 
رزمندگان جهادگر با حضور اعضاء این جلسه در دفتر معاونت توسعه 

سازمان برگزار شد.
فالح  دکتر  ابتدا  ایثارگران؛  امور  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
اشاره  با  مازندران،  استان  جهادکشاورزی  سازمان  توسعه  معاون 
و  رزمندگان  به  رسانی  خدمات  راهبردی  سند  سیاست  اجرای  به 
دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر وظیفه مندی جهاد 
کشاورزی در تشکیل دبیرخانه و کارگروه کمیته احراز صدور کارت 

ایثار در استانها توضیحاتی را ارائه نمود.
ایشان افزود، مشارکت و همکاری کلیه مدیریت های مرتبط و تالش 

مضاعف همکاران اداره ایثارگران امری الزم خواهد بود.
احراز  و دبیر کمیته  ایثارگران  اداره  اندرخورا رئیس  سپس مهندس 
کل  ستاد  اجرایی  قوانین  از  بخشی  سازمان،  این  ایثار  کارت  صدور 
نیروهای مسلح و دستورالعمل ابالغی مشاور وزیر و مدیرکل ایثارگران 

را قرائت نمود.
با توجه به تعداد بیش از 18000 رزمنده جهادگر مردمی و  ایشان 
جهادی و نظر به راه اندازی دبیرخانه سازماندهی کارگروه کمیته احراز 
و همچنین امکانات مورد نیاز ) نیروی انسانی-کامپیوتر – اسکنر – 
از مدیریت سازمان  را  – زونکن ( تقاضای همکاری  – پوشه  چاپگر 

داشتند.
در ادامه مدیر پشتیبانی، مدیر امور اداری و مدیر امور مالی سازمان 
ضمن اعالم همکاری در سازماندهی و تشکیل دبیرخانه احراز کارت 
ایثار رزمندگان جهادگر در روند اجرایی کار نیز مشارکت الزم را بعمل 

خواهند آورد.
در پایان پس از بحث و بررسی مصوبات جلسه، پیگیری اقدامات الزم 

در این خصوص اعالم گردید.
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هجران غمبار اسوه های رشادت، ایثار و مجاهدت،

 از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان خراسان رضوی 
و

از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان بوشهر

حاج مرتضی بابای خراسانی 

حاج غالمحسین مهدی دوست

جانباز جهادگر زنده یاد 

جانباز جهادگر زنده یاد 

 که نمادهای جاویدان از سلحشوری و جانفشانی »سنگرسازان بی سنگر« 
 در هشت سال دفاع مقدس بودند را به حضور همه همرزمان، همسنگران 

 و پیشكسوتان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
تسلیت عرض می کنیم. 

که نمادهای جاویدان از سلحشوری و جانفشانی »سنگرسازان بیسنگر« 
در هشت سال دفاع مقدس بودند را به حضور همه همرزمان، همسنگران 

که نمادهای جاویدان از سلحشوری و جانفشانی »سنگرسازان بی
در هشت سال دفاع مقدس بودند را به حضور همه همرزمان، همسنگران 

شورای سردبیری و هیأت تحریریه ماهنامه پل

بری   فرهنگی الکترونیکی ری  ن 126



 عروج عاشقانه 
جانبازان معزز جهادگر و سنگرسازان بی سنگر آسمانی:

جانباز جهادگر زنده یادمحمود وظیفه نژاد از استان خراسان رضوی
جانباز جهادگر زنده یاد علی چناری  از استان آذربایجان شرقی

همكار پیشكسوت جهادگر زنده یاد محمد رضا زجاجی آذربایجان شرقی

را به حضور همه بازماندگان، همرزمان و پیشكسوتان پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاد تسلیت عرض می کنیم.

 هجران غمبار 
 باغبان های گرانقدر الله های سرخ کربالی ایران 

و پیام آوران مكتب صبوری و شكوری
مرحوم حاج شكر اهلل دیمی پدر جهادگر شهید محمدرضا دیمی از استان اصفهان

مرحوم حاج اکبر زارعي بیدکي پدر جهادگر شهید دکتر محمود زارع بیدکي از استان یزد 
مرحومه حاجیه خانم ربیعه بستانی  والده جهادگران شهید سید محمد رضا و سید مؤید حكیم از استان قم 

مرحومه  حاجیه خانم آقاننه پناهی  والده جهادگر شهید اشرف خانی مجندی از استان اردبیل 
مرحومه حاجیه خانم پری نادری والده جهادگر شهید سید عبد اهلل حسینی از استان کردستان 

مرحومه حاجیه خانم سید عذرا رهسپار  والده جهادگر  شهید محمد رضا بیگ زاده از استان همدان 
مرحومه حاجیه خانم فاطمه مصداقی نیا همسر جهادگر شهید ذوالفقار ذوالفقارپور از استان اصفهان

 را به حضور همه بازماندگان و پیشكسوتان پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد تسلیت عرض می کنیم.

شورای سردبیری و هیأت تحریریه ماهنامه پل
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حدیث حماسه

ا ا  ا م    ا    م  ر 

ر ر  ر

کایت یک عکس، یک ح

27 خرداد ماه سالروز تاسیس جهاد بود. قرار شد به مناسبت هفته ی جهاد، طرح بیابان زدایی و ترویج کاشت 
گیاه آتریپلکس)گیاه مقاوم به بی آبی و شوری( در منطقه ی بیابانی جنوب نظرآباد و در اطراف روستای قشالق 
محمدلو اجرا و این برنامه به  واسطه ی عالقه و محبتی که آقای خامنه ای به جهادگران داشتند و معموال در 

فعالیت های جهاد حضور پیدا می کردند، باحضور ایشان که در آن زمان رئیس جمهور بودند انجام شود. 



حدیث حماسه

برای این برنامه بر اساس تقسیم کار، هرکدام از بچه ها یک مسئولیتی داشتند. مسئولیت کارهای روابط عمومی 
و فرهنگی برنامه سهم من شد. قرار شد بعد از کاشت گیاه آتریپلکس در قشالق محمدلو، آقا به روستای 
نجم آباد تشریف بیاورند تا در آن  جا ضمن دیدار با یکی از خانواده ی شهدا که دو فرزندشان شهید شده بود، با 
حضور در  جمع مردم و مسئولین به سخنرانی بپردازند)علت هم این بود تنها جایی که ظرفیت انجام سخنرانی 
را داشت همین روستا بود(. ما هم برای این کار قرار شد یک جایگاه بزنیم تا آیت اهلل خامنه ای در آن جا 
سخنرانی کنند. البته نه مثل جایگاه های امروز. در حد یک سیستم صوتی آمپلی فایر کوچک و بوق بلندگو، 
تریبون و یک پالکارد هم پشت جایگاه. جالب است بگویم که ما برای هفته ی دفاع مقدس روی یک پالکارد 
نوشته بودیم »جنگ جنگ تا رفع کل فتنه« که بعد از آن، این پالکارد را در هر مراسمی اعم از راهپیمایی ها 
و نمازجمعه ها و دیگر مراسم مورد استفاده قرار می دادیم؛ لذا همان پالکارد را آوردیم و باالی جایگاه زدیم. 

مثل امروز نبود که برای هر مراسمی کلی بنر چاپ می کنند و تشریفات غیرضرور بسیار.
چند روز بود برای هماهنگی این برنامه با سایر برادران کار می کردیم و دو روِز آخر حجم کارها بسیار زیاد بود. 
طوری که من و برخی از دوستان 48 ساعت منتهی به مراسم را کم خوابیده یا استراحت کرده بودیم. ساعت 
12 شب قبل از شروع مراسم، به چند وسیله احساس نیاز شد که آنها را فراموش کرده بودیم بیاوریم. برای 
آوردن آن وسایل هم مجبور بودیم به دفتر جهاد که در ساوجبالغ بود برویم؛ حدود 24 کیلومتر از جاده ی 

ارتباطی نظرآباد به روستای نجم آباد خاکی بود با پیچ های تند.
آن زمان فعالیت کتابخانه و انجمن اسالمی روستاها و شوراهای اسالمی زیرنظر جهادسازندگی بود. ما یک 
مسئول کتابخانه داشتیم به نام آقای وادی زاده که در کارها همراهی می کرد؛ زمان عزیمت برای آوردن وسایل 
موردنیاز اظهار داشت که: »من هم باشما میام«. من به ایشان گفتم که: »من ازدیشب تا حاال نخوابیده ام. 
اگر همراه هستی باید نخوابی چون خوابیدن شما موجب خواب آلودگی من)که ناشی از خستگی و بی خوابی 

چند روز اخیر هست( می شود. یا نیا و یا اگر میای باید با من صحبت کنی«.
ایشان قبول کرد و ما راه افتادیم. در راه بازگشت  در جاده ی خاکی به طرف نجم آباد و پس از طی چند 
کیلومتر، ایشان خوابید و صدای ُخروپفش بلند شد. من هم با صدای ُخروپف ایشان چشمانم سنگین شد. 
ماشین ما یک لندرور بود. بعد از چند دقیقه که خواب آلود بودم، یک دفعه احساس کردم فرود آمدیم! جاده 
پیچید و ما نپیچیدیم. وارد یک مزرعه شده بودیم. آن مزرعه تازه آبیاری شده بود و ِگل بود و ماشین نشست 
توِی ِگل. به خود آمدیم و دیدم بله، ماشین گیر کرده در ِگل؛ طوری که درِب ماشین هم باز نمی شد. به خود 
گفتم لندرور است دیگر. با دنده ی کمکی درمی آید. اما چون ِگل ُرسی بود هر چقدر گاز می دادیم بیشتر 
می رفت داخل زمین. اجبارا تا صبح علی رغم تالش هایی که کردیم و حاصلی نداشت، به ناچار منتظر ماندیم 
و نمازمان را در ماشین خواندیم. با روشن شدن هوا چند نفر از مردم روستای نزدیک، ما را از دور دیدند و 
به کمک مان آمدند. ابتدابا یک تراکتور تالش شد و ماشین تکان نخورد. بعد یک تراکتور کمکی دیگر هم 
آوردیم برای خارج کردن ماشین از گل و الی که نتیجه ای نداشت چون خود تراکتورها هم لیز می خوردند. 
آخرسر سپر ماشین هم شکست و کنده شد ولی ماشین بیرون نیامد. ما بی خیال ماشین شدیم و ماشین را 
در مزرعه گذاشتیم. و به  کمک اهالی روستا، خودمان را رساندیم نجم آباد. هوا کامال روشن شده بود و چند 
ساعتی به آغاز برنامه مانده بود. مشغول آخرین مراحل آماده سازی محل سخنرانی بودیم که آقای احمدی 
مسئول جهاد من را دید و پرسید: »چرا این قدر دیر کردید؟«. داستان را تعریف کردم. برگشت وگفت: »بروید 
ماشین را بیاورید.«؛ من گفتم: »نمیشه؛ بدجوری گیر کرده«. از ایشان اصرار و از من امتناع که درنهایت به 

آقای احمدی گفتم: »چرا این قدر اصرار دارید که ماشین را از زمین کشاورزی خارج کنیم«.
گفت: »زمانی که آقا که با هلیکوپتر وارد منطقه می شوند اگر ماشین جهاد را در آن وضعیت از باال ببینید 

چه می گوید؟«.
منم برگشتم با شوخی گفتم: »چیزی نیست که. می گوییم   ما در جهاد طرحی داریم که بشود با لندرور 
زمین ها راشخم زد.«! با این جمله من و  قیافه کمی  ناراحت آقای احمدی، خالصه با تفاهم، بی خیال ماشین 
لندرور شدیم. هفته ی جهاد سازندگی آن سال از جمله ایام به  یادماندنی مردمان شهرستان نظرآباد و روستای 

نجم آباد است.



حدیث حماسه

ر     
 

ا   ما      

ه    ا
ا آ ر ش   ر ر 

اقب خاطرات

»حجت « ، در رعایت مسائل شرعی، با هیچ کس – حتا من که پدرش بودم – رو در واسی نداشت .
اجاق گاز آشپزخانه مان دو تا کپسول داشت؛ که یکی اش همیشه به اجاق وصل بود؛ و آن یکی هم ذخیره و 

یدک مان بود؛ که در آشپزخانه نگهداری می شد .
چند روزی بود که کپسول گاز ذخیره مان خالی شده بود؛ و من هم وقت نمی کردم که ببرم پرش کنم .

یک روز که » حجت « در جهاد استان کار داشت ،و خودرو جهاد هم زیر پایش بود، و عازم تهران هم بود، به 
اش گفتم :

-حجت جون! اون کپسول خالیه رو که گوشه ی آشپزخونه افتاده، می بری پرش کنی ؟
گفت :

-چشم؛ آقاجون! حتما می برم . شما از من جون بخواین! 
و از خودرو پیاده شد؛ و آمد؛ توی حیاط و رفت سراغ کپسول. من هم با خیال راحت، با خودم فکر کردم :

-خب، حاال که » حجت « داره کپسولو با خودش می بره که پُرش کنه، من هم لباسمو بپوشم و برم دم مغازه؛ 
دنبال کارو کاسبی.

و رفتم توی اتاقم که کت ام را بپوشم . توی آستانه ی در ایستادم و مادرش را صدا کردم :
-خانوم ! اون کت سیاهه رو میدیش به من؛ که بپوشم و برم سر کار؟



حدیث حماسه

 در این فاصله، صدای روشن شدن بوق و دور شدن خودرو زیر پای حجت را شنیدم . کت ام را پوشیدم، پاشنه های 
کفش هایم را باال کشیدم و با مادر »حجت« خداحافظی کردم؛ که بروم سر کار، اما، توی حیاط – با دیدن کپسول 

گاز – خشکم زد!
عجیب بود! حجت، کپسول گاز را با خودش نبرده بود ! خیلی ناراحت شدم . نه برای این که کپسول را نبرده بود. بلکه 

برای آن ناراحت شده بودم که گفته بود،: »چشم؛ آقاجون!«،  اما کپسول را نبرده بود .
یادم اومد که با لبخند همیشگی اش با مهربانی به ام نگاه کرده بود و گفته بود: »چشم؛ آقاجون!«.  

دلم سوخت. با خودم گفتم :
شاید یادش رفته! 

اما ،حجت کسی نبود که کاری را بپذیرد؛ و یادش برود . 
با خودم گفتم :

عیبی نداره؛ خودم می برم پرش می کنم .
و کپسول را بردم دادم به حسن آقا تا پرش کند .

شب سفره را انداخته بودیم و منتظر آمدن حجت بودیم ، که به مادرش گفتم :
حجت دیر کرده . کپسول آشپزخونه رو که نبرد، پر کنه . حاال هم که دیر کرده . نمی دونم چرا این جوری شده! 

مادرش گفت :
حجت آدم فراموش کاری نیس . شاید عجله داشته . دیرش شده بوده؛ که نتونسته کپسولو با خودش ببره. داشتیم 

همین جور گپ می زدیم، که زنگ در به صدا در آمد . 
مادرش گفت :

این صدای زنگ حجت منه! 
یه زنگ کشیده و ممتد ،بعدش، دو تا تک زنگ 

و رفت که در را باز کند .
من هم اخم هایم را کردم توهم که مثال طلبکار باشم! 

که با مادرش وارد شدند :
-سالم آقاجون!  نوکرتم ! چه طوری ؟

گفتم :
-خوبم پسرم؛ خیلی خوبم از پر کردن کپسول ات هم خیلی ممنون !

که در برابرم زانو زد و دستم را بوسید .
سرش را که باال گرفت، چشمانش از اشک خیس شده بود .

گفت :
-آخه، آقاجون! خودرو مال جهاد بود . تو هم که مث من دوس، نداری که من، به بیت المال ناخنک بزنم!  گفتم که 

خودرو رو ببرم تحویلش بدم؛ بعد، بیام کپسولو ببرم پرش کنم .
خودت که بهتر از من می دونی . ما که نمی تونیم زیر نور شمع بیت المال به کار های شخصی مون برسیم، می تونیم ؟

بغض راه گلویم را فشرد . گفتم :
-عزیز بابا! من ،اصال یادم نبود که بیت المال زیر پاهاته ، من – فقط – نه فکر پر شدن کپسول بودم . یادم نبود که 

خودرو مال جهاده . 
گفت : 

حاال کپسول کجاس ؟ صبح می برم پرش می کنم .
گفتم :

نه عزیز بابا! خودم پرش کرده م . تو باید بابا رو ببخشی که بی خود، از تو دلخور شده بود .
بغلم کرد . پیشانی ،صورت ،گردن و دست هایم را بوسه باران کرد .

تا آن شب ،هیچ وقت ،آن قدر احساس شرمندگی نکرده بودم . این پسر، چه قدر فروتن و آقا بود! 
گفتم :

حجت جون! امیدوارم که عاقبت به خیر بشی .
گفت :

-دعا کن که شهید بشم . دعا کن، آقاجون! 



عملیات نصر 9 - منطقه حاج عمران عراق، سال 11۳66 آذر

شهادت سردار جهادگرحجت مالآقایی فرمانده ی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی ۲ آذر
استان تهران، سال 1۳66 شلمچه

روز بسیج مستضعفان)تشكیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی، سال 1۳۵8(۵ آذر

روز نیروی دریایی7 آذر

عملیات طریق القدس، منطقه عملیاتی عمومی غرب شهرستان سوسنگرد و منطقه ی عمومی 8 آذر
بستان ، سال 1۳6۰

شهادت حاج محمدعلی طالبی اولین فیلمبردار شهید گروه تلویزیونی جهادسازندگی )روایت فتح( 8 آذر
در عملیات طریق القدس، منطقه عملیاتی منطقه ی عمومی سوسنگرد و بستان، سال 1۳6۰

روز قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران )تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، 1۲آذر
سال 1۳۵8(

شهادت دو تن از براداران جهادسازندگی کردستان حسین یزدان پناه و علی اصغر غواصیه 1۳ آذر
کردستان به خاطر تقسیم زمین فئودال ها میان کشاورزان1۳ آذر سال 1۳۵8

شهادت خلبان شهید احمد کشوری در منطقه میمک، سال 1۵1۳۵9 آذر

روز دانشجو16 آذر

معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل، سال 181۳7۰ آذر

تشكیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی )ره(، سال 191۳6۳ آذر

عملیات مطلع الفجر منطقه گیالن غرب و سرپل ذهاب، سال ۲۰1۳6۰ آذر

روز پژوهش۲۵ آذر

روز حمل و نقل و رانندگان ۲6 آذر

شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح، سال ۲71۳۵8 آذر

روز وحدت حوزه و دانشگاه۲7 آذر

 اولین حمله موشكی رژیم صدام به شهر قهرمان پرور دزفول، سال ۲81۳61 آذر

بمباران خونین شهر کرمانشاه در شب یلدا، سال ۳۰1۳6۵ آذر

والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها )پنجم جمادی االولی هـ .ق( و روز پرستار۳۰ آذر

مناسبت اهی آرذ ماه: حدیث حماسه
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