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جهاد یعنی؛ اعتقاد  به شدن!

آزادسازی خرمشهر به روایت دکتر فریدون عباسی





همه کارهای انقالب باید جهادی باشد و ما نباید فقط به جهادسازندگی اکتفا کنیم.
 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
27 خردادماه 1365 )هفته جهاد سازندگی(

خدای نکرده مبادا عزیزان )جهادگر( به خاطر شرایط جدید که آن تحرک وجود ندارد، فکر کنند 
مأموریت تمام شده که باید صحنه های گذشته فراموش شود. همه مقدرات الهی در صحنه های 

سخت جنگ، ذخیره های عظیمی است که همه موظفیم از آنها برای تداوم انقالب نگهداری کنیم. 
چه خود در صحنه باشیم و چه برای استفاده نسلهای آینده.

امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کالم شهدا
هر قطره  عرقی  که  قبل  از عملیات  در امر مهندسی  رزمی  ریخته  شود، در میدان  جنگ  خون های  کمتری  

بر زمین  خواهد ریخت.

سردار جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی
مسئول ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیاء)ص(

محراب اندیشه
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سخن نخست

پذیرش  از  پس  ماه  چند  خمینی)ره(   امام 
در  تحمیلی،  جنگ  پایان  و   598 قطعنامه 
پیامی ضمن تجلیل و تقدیر از جهادگران، آنان 
فرمودند:  و  کردند  خطاب  خویش  فرزندان  را 
که  چیزي  تنها  به  جهادیم!  عزیز  »فرزندان 
باید فکر کنید به استواري پایه هاي اسالم ناب 

محمدي صلي اهلل علیه و آله وسلم است.« 
 حضرت امام)ره( در ادامه این پیام پرچمداران 
فقراي  و  مظلومین  و  پابرهنگان  را  ناب  اسالم 
زر  را  آن  حقیقی  دشمنان  و  دانستند  جهان 
اندوزان حیله گر و قدرتمندان بازیگر و مقدس 

نمایان بی هنر اعالم می کنند. 
سازندگی  جهاد  در  امام)ره(  انقالبی   فرزندان 

خود  درخشان  عملکرد  با  بودند  توانسته  که 
و  روستاها  زدایی  محرومیت  عرصه های  در 
برای  افتخاراتی  جنگ،  مهندسی  و  پشتیبانی 
شنیدن  با  بیافرینند،  اسالمی  جمهوری  نظام 
این پیام جبهه دیگری را در مقابل خود دیدند. 
با هدف  و  فرهنگ  از جنس  مجاهدتی جدید 
تعمیق ارزشهای واالی انقالب اسالمی. جبهه ای 
که این بار به جای تجهیزات مهندسی و ماشین 
اندیشه  با حوزه   ، افزار(  آالت سنگین )سخت 

)نرم افزار( سر و کار داشت. 
 جهاد سازندگی در امر »مهندسی فرهنگی« نیز 
همچون »مهندسی جنگ« خوش درخشید و 
با گروه جهاد تلویزیون، رادیو جهاد، مرکز چاپ 
صالحین  جهاد،  نشریات  )انتشارات(،  تصویر  و 
روستا و انصار خصوصاً تاسیس مرکز ثبت وقایع 
جنگ )حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس(، 
گامهای بلند و موثری در راستای ترویج فرهنگ 

و مدیریت جهادی در جامعه اسالمی برداشت.
 گامهایی که توانست در پروش نسل دوم و سوم 
انقالب، موثر واقع شود و زمینه بروز ظرفیتها 
و ظهور پتانسیلهای جدیدی را فراهم آورد که 
بخشی از حاصل آن فعالیتها، امروز تحت عنوان 

اردوها و گروههای جهادی از آن یاد می شود.
 با چنین هدف، انگیزه و رویکردی، »نشریه پل« 
قدم در مسیر حیات گذاشت تا با بهره گیری از 
تجارب گذشتگان و اسالف صالح خود، فردای 

بهتری را رقم زند. 
 و امروز پس از گذشت چهارسال، شاهد انتشار 
چهلمین شماره از ماهنامه ای هستیم که روز به 
روز شاهد رشد و تعالی آن بوده ایم و به سهم 
و  جهاد  نام  فراموشی  از  مانع  خود،  بضاعت  و 
اقدامات و ابتکارات جهادگران طی هشت سال 

دفاع مقدس شده است. 
»پل« طالیه دار هویت جهاد و تریبونی برای 
تشریح زحمات و خدمات ایثارگران پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاد است و ارتقا کمی و کیفی 
آن، عالوه بر تالش همکاران عزیزمان در معاونت 
فرهنگی-پژوهشی اداره کل، حاصل عنایت ویژه 

شهدای مظلوم سنگرساز بی سنگر است. 
را در عقیده و جهاد   شهدایی که حیات خود 
خالصه کردند و روح مطهر و منورشان، راهنما و 

دستگیر ما در ادامه این مسیر خواهد بود.
آن،  اثربخشی  و  پل  نشریه  انتشار  استمرار 
و  اراده  به همت،  اعتماد  از  دیگری  بارز  نمونه 

اندیشه - نسلی جوان، با انگیزه، دغدغه مند و 
برخواسته از خانواده ایثارگران جهادگر است که 
با تفکر جهادی خود - همچون گام های استوار 
پدران شان در دوران دفاع مقدس - الگویی برای 
دیگران شده اند و تمجید همگان را برانگیخته اند. 
و  پل«  »ماهنامه  از  شماره  چهلمین   انتشار 
استمرار حضور اثرگذار آن در عرصه فرهنگ را 
به اعضای محترم هیات تحریریه نشریه خصوصاً 
و  میکنم  عرض  تبریک  آن  عزیز  مخاطبین 
آن  سراسری  انتشار  شاهد  روزی  که  امیدوارم 
و حضورش در پیشخوان مراکز توزیع و فروش 
بتوانیم  و  باشیم  کشور  مطبوعات  و  نشریات 

فرهنگ جهادی را نسل به نسل منتقل کنیم.
ان شاء اهلل

طالیه دار هویت جهاد
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سرمقاله

جـهـاد در جهاد

گو
دق

ص
ق 

صاد

چند روز پس از پیروزی انقالب اسالمی، گروهی از دانشجویانی که تحت 
عنوان نهضت های دانشجویی، حضور موثری در پیروزی انقالب اسالمی 
داشتند، به دیدار امام خمینی )ره( رفتند تا آمادگی خود را برای خدمت 
با  از مشورت  ایشان و پس  با رهنمود  انقالب  اسالمی اعالم کنند.  به 
برخی دیگر از نیروهای موثر در جریان انقالب، تصمیم بر آن شد که 
دانشجویان برای اعزام به مناطق محروم و بحرانی بسیج شوند تا ضمن 
رصد و پایش محرومیت ها و کاستی ها، چالش های مناطق کمتر توسعه 

یافته را سامان داده و مدیریت کند.
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، تجربیات پراکنده ای با عنوان اردوهای 
عمران ملی وجود داشت اما دانشجویان به این نتیجه رسیده بودند که 
توسعه  برای  و حرکتی  قرار گیرد  بازنگری  مورد  این طرح   است  الزم 
طرح  این  در  شود.  پایه ریزی  کشور  اقتصاد  تقویت  و  روستایی  پایدار 
و  داده شدند  یافته گسیل  کمترتوسعه  مناطق  به  دانشجویان  جدید، 
برای نوسازی و سازندگی دست به دست روستاییان دادند. سازمان دهی 
گروه ها از اول اسفندماه 1357 آغاز شد و در نیمه اسفندماه گروه هایی 

متشکل از دانشجویان به سراسر کشور اعزام شدند:
به  گیالن  به  امیرکبیر(  )صنعتی  پلي تکنیک  دانشگاه  از  اعزامي  گروه 
پلي تکنیک  دانشگاه  اعزامي  گروه  میردامادي،  محسن  سرپرستي 
)صنعتی امیرکبیر( به کردستان به سرپرستي علي اکبر مهرفرد، گروه 
اعزامي دانشگاه صنعتي شریف به گنبد و ترکمن صحرا به سرپرستي 
شهید حسین شوریده، گروه اعزامي دانشگاه ملي )شهید بهشتی( به 
خوزستان و مسجدسلیمان به سرپرستي آعبداهلّل و سیفی کاران، گروه 

اعزامي دانشگاه صنعتي اصفهان به شهرکرد )چهارمحال و بختیاری( به 
سرپرستي محمود حجتي، گروه اعزامي دانشگاه تهران به سیستان و 

بلوچستان به سرپرستي شهید جواد خیابانیان.1 
پس از اعزام این گروه ها و دریافت اطالعات و اخباری از وضع موجود، 
لزوم ایجاد نهضتی برای سازندگی کشور با مشارکت دانشجویان احساس 
شد. پس از مشورت با جمعی از دانشگاهیان سراسر کشور، طرحی به 
نام »جهاد برای سازندگی در روستاها« تهیه شد که در 28 اردیبهشت 
1358 از طریق شهید آیت اهلل دکتر بهشتی به حضرت امام )ره( تقدیم 
گردید. امام)ره( با دریافت این پیشنهاد فوق العاده، به گونه ای شگفت زده 

شدند که به تعبیر شهید بهشتی: »با دیدن این طرح بال درآورند«2 
پس از انجام مقدمات الزم و هماهنگی با نمایندگان نهضت دانشجویی 
با  خرداد ماه 1358  تاریخ 27  در  خمینی)ره(  امام  کشور،  سراسر  در 
تاکید بر سازندگی انسان ها و ایجاد سرمایه های انسانی برای انقالب، در 
پیامی رادیو-تلویزیونی فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند.3 
َو  َمثنی  اهلِلّ  تَُقوُمو  اَن  بِواِحَدهٍ  اَِعُظُکم  ِانَّما  »ُقل  شعار  با  جهادگران  و 
محروم  مردم  به  کمک  راستای  در  را  خود  آغازین  گام های  ُفرادی4« 

روستاها برداشتند.
خدمات  درصد  پنج  از  کشور  روستایی  مناطق  زمانی،  مقطع  آن  در 
زیربنایی بهره مند بود. از آب شرب بهداشتی و برق تا مدرسه و حمام و 
راه روستایی در سطح بسیار محدودی قرار داشت. استمرار این شرایط 
و عدم عنایت به این اقشار آسیب پذیر، می توانست آنان را به نظام نوپای 
جمهوری اسالمی بدبین کند. جوانان مؤمن و متعهد جهادگر پای در 
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سرمقاله

میدان سازندگی گذاشتند و»بذر انقالب را در دل روستاییان کاشتند«5 
و »بزرگ ترین آبرو را به انقالب اسالمي خود دادند و بهترین نمونه و الگو 

براي همه جوانان مسلمان و متعهد اسالمي گردیدند«6
بود که دیگر در  به قدری متنوع و گسترده  اقدامات جهاد سازندگی 
به عنوان یک تشکل مردمی  یا صرفاً  اداری  چهارچوب یک مجموعه 
و  کوهستان  و  دشت  مردم  برای  آشنا  نامی  بلکه  نمی شد  شناخته 

همنشینی دلسوز برای روستاییان شده بود.
کمیته های:  قالب  در  مردم  به  بر خدمت رسانی  عالوه  که  مجموعه ای 
فرهنگی، عمران و فنی، کشاورزی، بهداشت و درمان، در قامت یک  نهاِد 

انقالبِی »نخبه پرور« ظاهر شده بود.
شهید بهشتی معتقد بود که انقالب به یک کارگاه عملی و عینی برای 
تربیت نیروی انسانی نیاز دارد. از این رو، در دومین سمینار سراسری 
برگزار  تهران  جهادسازندگی که در خردادماه 1360 در مسجدالجواد 
به  اعتبار  تخصیص  با  شما  که  می گیرند  ایراد  ما  به  می گوید:  شد، 
جهادسازندگی موجب اجرای ناصحیح طرح ها می شوید. اما من در برابر 
به آنها می گویم که اگر 2 میلیارد تومان هم به جهاد اختصاص دهیم 
و همه آن هم تلف شود جای دوری نمی رود. چون ما نیاز داریم که 
کادرهای انقالب را در جایی تربیت کنیم. چه جایی بهتر از کارگاه های 
جهادسازندگی!7 و بدین صورت بود که بخش قابل توجهی از بدنه دولت، 

مجلس و حتی قوه قضائیه را جهادگران تشکیل دادند.
آغاز جنگ تحمیلی، فصل جدیدی را در خدمت رسانی جهادگران رقم 
زد. جهادگران توانستند بار دیگر با تکیه  بر تخصص توأم با ایمان به 
هدف، عظیم ترین حماسه ها را خلق کنند. جهاد سازندگی با اینکه یک 
سال از تأسیس آن می گذشت، با قبول مسئولیت مهندسی جنگ به یکی 
از سه رکن مدیریت جنگ )در کنار ارتش و سپاه پاسداران( تبدیل شد. 
در این سال ها نیروهای جهاد در دو جبهه حضور داشتند: جبهه توسعه 
و عمران روستایی و جبهه نبرد با دشمن بعثی. در طول جنگ تحمیلی 
جهاد سازندگی با 6 قرارگاه فرماندهی، 4 تیپ، 40 گردان پشتیبانی و 
مهندسی جنگ، 25 ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ استان در کلیه 
محورهای عملیاتی جبهه شمال غرب، غرب و جنوب حضوری تعیین 
کننده داشت و با اعزام 540 هزار نیروی جهادگر داوطلب، برگ زرین 
دیگری در تاریخ سراسر افتخار و مجاهدت ملت ایران ثبت نمود. امام 
دفاع مقدس  اقدامات جهادگران در 8 سال  توصیف  در  )ره(  خمینی 
می فرمایند: »نقش جهاد سازندگی در جنگ، کمتر از نیروهای نظامی 
نبوده و نیست و این اقراری است مکرر از سوی فرماندهان ارتشی و 
سپاهی ما که اگر جهاد نبود پیروزی با این سرعت به دست نمی آمد.« 8
در هشت سال دفاع مقدس کارهایی که هیچ حساب  و کتاب معمول 

ایمان و اخالص  با قدرت  تائید نمی کرد  و مادی امکان وقوع آن ها را 
جهادگران به حقیقت پیوست. از ابتکارات شاخص نیروهای پشتیبانی 
برای نخستین  و مهندسی جنگ جهاد در دوران جنگ تحمیلی که 
بار صورت پذیرفت می توان به: ساخت موشک، انواع پل ها، نفربر، زیر 
دریایی، هاورکرافت، باتالق رو، ماشین دود استتار، لودر کنترل از راه 

دور، ماشین ضد شیمیایی و ماشین شن رو اشاره کرد.
دفاع  عرصه  بی ادعای  رزم آوران  و  گمنام  نام آوران  این  جهادگران- 
مقدس- با تلفیق تعهد و تخصص از این امتحان نیز سربلند بیرون آمدند 
و با کارآمدی، توانمندی، خالقیت و تدبیری که از خود نشان دادند، از 
دستان پربرکت امام امت )ره( نشان پرافتخار »سنگرساز بی سنگر« را 

دریافت نمود:
»زحمات بی وقفه جهاد، این سنگرسازان بي سنگر، در دفاع مقدسمان 
الفاظ نمی گنجد. عشق  ازجمله مسائلي است که ترسیم آن در قالب 
جهاد در خدمت به اسالم و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و 

مردم را روشن نموده است.«9
جنگ تحمیلی 8 ساله با نصرت رزمندگان اسالم به پایان رسید و جهاد 
سازندگی با تقدیم 3396 شهید، 23913 جانباز و بیش از 1200 آزاده، 

نقش مهمی در تداوم و تثبیت نظام جمهوری اسالمي ایفا کرد.
محرومیت زدایی  های  عرصه  در  اثرگذار  حضور  از  پس  جهادگران 
و  میادین سخت  از  عبور  تجارب  از  باری  کوله  با  مهندسی جنگ،  و 
طاقت فرسا، این بار پای در میدان بازسازی و بهسازی کشور گذاشتند و 
با به کارگیری تمام مهارت ها و ابزارها، برنامه ها و فعالیت های خود را بر 
محور توسعه پایدار روستایی و خود اتکایی کشور در تولید محصوالت 

غذایی سامان دادند.
در جبهه تولید و خودکفایی، دیگر صدای غرش لودرها و بولدوزرهای 
نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد به گوش نمی رسید اما ندای 
خون شهدای واالمقام جهاد، ضرورت پیشتازی و خط شکنی جهادگران 
را متذکر می شد و راه گشای آنان در عبور از میادین سخت و گردنه های 

پرخطر بود.
آمار و ارقام نشان می دهد جهاد با بسیج نیروهای توانمند و مشارکت 
از  را  کشور  روستایی  جمعیت  از  عمده ای  درصد  توانست  روستاییان 
امکانات و تسهیالت زندگی برخوردار کند. مقایسه ارقام مربوط به میزان 
فعالیت های زیربنایی انجام شده در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
در  جهانی  بانک  که  آنگونه  است.  جهادگران  موفقیت  بیانگر   کشور، 
گزارش خود در سال 1373 )1994( ضمن اشاره به توفیق فعالیت های 
فیزیکی  »دستاوردهای  می کند:  بیان  چنین  جهاد،  روستایی  توسعه 
گویای  نگهداری،  و  سازندگی  در  عامه  مشارکت  است.  قابل مالحظه 
ارتباط  ارتباطی مفید بین واقعیت اقتصادی و مسئولیت پذیری است. 
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با  با فعالیت های ترویجی و مشارکت عامه و همچنین  برنامه عمران 
ساختار شوراهای اسالمی روستاها ارتباطی مفید است«.

که  بود  تبدیل شده  بالنده  و  سازنده  پوینده،  جریانی  به  دیگر  جهاد 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  ممکن  می کرد.  خود  برای  را  غیرممکن ها 
تشریح  در  تهران،  جمعه  نماز  خطبه های  در  وقت(  جمهور  )رئیس 
»من  می گویند:  جهادگران  انقالبی  روحیه  و  جهادسازندگی  اقدامات 
عنوان  به  و  اداری  تشکیالت  یا  وزارت  یک  فقط  را  سازندگی  جهاد 
این یک جریان، حرکت عظیم و عمومی  انقالبی نمی دانم.  نهاد  یک 
است و باید هر روز زنده تر، پرامیدترو پرتالش تر باشد... ما باید حرکت 
جهادسازندگی را تشویق کنیم و امکان دهیم تا بتوانند در میدان های 

مختلف کار کنند.«
جهادسازندگی از زمانی که تبدیل به وزارت شد، گهگاه سخن از ادغام 
به گوش  فعالیت هایشان  هم پوشانی  دلیل  به  کشاورزی  وزارت  با  آن 
فالحت  وزارت  عنوان  با   1325 سال  در  کشاورزی  وزارت  می رسید. 
تشکیل و در سال 1335 نام وزارت کشاورزی برای آن انتخاب شد و در 
سال 1345 به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام داد. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به نام وزارت کشاورزی نامیده شد. وظیفه این 
وزارتخانه تأمین مایحتاج مهم غذایی مردم ایران و خدمات تخصصی 
مربوط به کشاورزی ازجمله: حفظ نباتات، ترویج و آموزش، آب وخاک، 

زراعت، باغبانی جز وظایف ادارات کشاورزی شهرستان ها بود.
بررسی های  و  مستدل  و  دقیق  تحلیل  از  پس   1379 سال  در 
کارشناسانه، به منظور رفع نابسامانی ها و نارسایی ها در بخش کشاورزی 
بر اساس قانون برنامه سوم توسعه در جهت اصالح نظام اداری، کاهش 
و  انسانی  نیروی  کارایی  و  بهره وری  ارتقای  غیرضروری،  تصدی های 

امور  تجمیع  و  کاری ها  موازی  حذف  اجرایی،  دستگاه های  مدیریت 
و  سازندگی  جهاد  وزارت  روستایی،  عمران  و  توسعه  دام،  کشاورزی، 
وزارت کشاورزی در یکدیگر ادغام و وزارت جهادکشاورزی را تشکیل 
دادند. اهداف وزارتخانه جدید؛ حفظ منابع آب، خاک، جنگل ها، مراتع 
و افزایش بهره وری از منابع اولیه بخش کشاورزی به منظور خودکفایی 
در محصوالت استراتژیک و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بود 
که به یاری خداوند و تالش نیروهای جهاد کشاورزی، با تجمیع توان 
و پتانسیل موجود در هر دو وزارت، دستاوردهای بسیار بزرگی رقم زده 

شد.
سیر صعودی نمودار تولیدات باغی، زراعی و دامی و همچنین رشد تولید 
و پرورش طیور و آبزیان در کشور خود سندی بر موفقیت جهادگران در 
این عرصه سازندگی و بازسازی کشور است. به عنوان مثال در شرایطی 
که گوسفند زنده، گاو اصالح نژاد  شده و حتی جوجه یک روزه با هواپیما 
دهه  یک  از  بعد  جهادگران  می شد،  کشور  وارد  استرالیا  و  زالندنو  از 
تالش توانستند تا در پایان سال 79 ، شاهد صادرات جوجه یک روزه، 
گاو و گوسفند زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس باشند و همچنین 
در تولیدات محصوالتی همچون پنیر و تخم مرغ نیز ضمن خودکفایی، 
صادرات به سایر کشورها صورت گیرد. اما مهم ترین تحول در عرصه 
امنیت غذایی کشور را می توان خودکفایی در تولید گندم دانست که 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  حمایت های  با  انتظار  دهه  چندین  از  پس 

همراهی بهره برداران بخش کشاورزی محقق شد.
و  غیرنفتی  درآمدهای  افزایش  پایه  بر  اقتصادی  توسعه  نیز،  امروز 
توسعه یافته  مناطق کم تر  در  به خصوص  پایدار  و  مولد  اشتغال  ایجاد 
و روستایی )به عنوان بخشی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی( در 
گرو بهره گیری از روحیه و فرهنگ جهادی است. فرهنگی که می تواند 
و  در بخش کشاورزی  بهره وری  برای رشد  ما جهادگران  راه  نقشه ی 
توسعه ظرفیت های تولید محصوالت غذایی کشور باشد. راهکاری که 

مقام معظم رهبری در خصوص آن فرمود:
انقالب اسالمی به مردم ما داد، فرهنگ جهادی بود. فرهنگ  »آنچه 
جهادی در همه صحنه ها و عرصه ها به کار می آید و در زمینه کارهای 
انقالب، روح  اول  از  اینها هم  امثال  و  دامداری  و  زیربنایِی کشاورزی 
سنگرسازان  روحیه  همان  این  شد...  میدان  وارد  جهادی  فرهنگ  و 
بی سنگِر جهاد سازندگی است که غسل شهادت می کردند، روی بولدوزر 
این  باید حفظ کنیم.  را  این روحیه  ما  بزنند.  تا خاکریز  می نشستند 

روحیه با کار علمی و نظم تشکیالتی هیچ منافاتی ندارد.«10

پی نوشت ها:
1- تاریخچه جهاد سازندگی، عبداهلل فاتحی، ج 1 )تاریخچه تشکیل و خالصه عملکرد(، 

ص 36
2- بخشی از مصاحبه پیشکسوت جهادگر دکتر محمدتقی امانپور )از موسسین جهاد 

سازندگی( با برنامه تلویزیونی سرچشمه )1399/8/1(
3- صحیفه امام )ره(، ج 8، صص: 179 و 180

4- قرآن کریم- سوره سباء – آیه 46 )آرم جهاد به این آیه مزین است(
5- اشاره به سخنان حضرت امام، صحیفه امام )ره(، ج 16، صص: 203 و 204

6- اشاره به سخنان حضرت امام، صحیفه امام )ره(-ج 16- ص 339
7- بخشی از مصاحبه عباس آخوندی )عضو اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی(، 

هفته نامه تجارت فردا، شماره 44، خرداد 92
8- صحیفه امام )ره(-ج 16- ص 339

9- همان
10- بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کشاورزان: 1382/10/14

سرمقاله
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فرهنگ جهادی

فرمول جهادی

قسمت اول
در  انقالب  رهبر  پرسش های  از  یکی 
سفر  در  که  زندگی  سبک  حوزه ی 
سال  )در  شمالی  خراسان  به  ایشان 
ضعف  چرایی  شد،  مطرح   )1391
جمعی«  »کار  مقوله ی  در  ما  جامعه ی 
در  ما  که  است  حالی  در  این  بود. 
عرصه ی عمل، الگوهای مناسبی نظیر 
جهاد سازندگی را در این زمینه تجربه 
نمونه ای موفق  بررسی  برای  کرده ایم. 
از کار جمعی با معیارهای اصیل انقالب 
مهندس  صحبت های  پای  اسالمی، 
فرماندهان  از  عظیمی،  حسینعلی 
قرارگاه »کربال«ی جهاد سازندگی در 
دوران دفاع مقدس نشستیم؛ الگویی 

که امروز هم می تواند راه گشا باشد.
از  جمعی«  »کار  در  من  نظر  به 
ما  سازمان یافته«،  »یاری گری  نوع 

کشور  در  موفقی  و  واقعی  نمونه های 
داشته ایم. مردم ما در جهاد سازندگی 
کار  بسیج  در  کردند،  جمعی  کار 
جنگ  در  و  سپاه  در  کردند،  جمعی 
شهرها  مردم  از  و  کردند.  جمعی  کار 
به شکل  و عشایر،  روستاها  تا  گرفته 
سازمان یافته در جنگ شرکت کردند.

کار جمعی با الگوی جهادی
کلمه ی »جهاد« بدون »والیت« معنا  اوالً 
معنی  همان  به  جهاد  کلمه ی  اگر  ندارد. 
سازندگی  جهاد  در  می دانیم،  همه  که 
وجود داشت، به  این خاطر بود که ولی امر 
یا  شود.  تشکیل  که  داد  دستور  مسلمین 
اقتصادی،  جهاد  می گویند  امر  ولی  وقتی 
اقتصادی می کند،  کار  نباید هر کسی که 
دیگر  یکی  و  است  جهادی  این  بگوید 
این کار من هم جهادی است،  هم بگوید  

هم  علیه  مسلمان  نفر  دو  چه بسا  آن وقت 
کار جهادی کنند یا کار هم را خنثی کنند. 
کشورهای  برخی  در  امروز  که  می بینید 
می کنیم،  جهادی  کار  ما  می گویند  دنیا 
اما می روند و هم دیگر را می کشند!  این به 

خاطر عدم وجود رهبری است.
مثل  داریم،  اسالم  در  که  جهادی 
مرزها،  از  حراست  جهاد  یا  جهادسازندگی 
در  را  جهاد  ما  نیست.  ممکن  والیت  بدون 
ادبیات دینی مان تعریف می کنیم. وقتی امام 
بسیج  و  سپاه  رضوان اهلل تعالی علیه  خمینی 
تشکیل  دادند،  انقالب  امنیت  بُعد  برای  را 
پیشرفت  بُعد  در  هم  را  جهادسازندگی 
در  انقالب  رهبر  وقتی  یا  دیدند.  اقتصادی 
بُعد اقتصادی دستور جهاد می دهند، یعنی 
اقتصادی  مقابله ی  برای  خدا  راه  در  جهاد 
با دشمن و برای رفع محرومیت های مردم، 
شکل  نه  رهبری  بدون  چیزی  چنین  و 
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می گیرد و نه تداوم می یابد.
قدیمی  بچه های  از  یکی  پیش  وقت  چند 
شهید  موشک  بُرش سوخت  اثر  در  جهاد 
شد.  ایشان 1400 بار  این سوخت را بریده 
بود. یعنی داوطلب شده بود که  این خطر 
را بپذیرد و باالخره هم شهید شد. اگر فکر 
خدا  برای  جهاد  کارش  این  که  می کرد 
نیست،  آیا این کار را انجام می داد؟ خیر، 
می گفت  و  می برید  خودش  بار   10 قطعا 
نوبت من تمام شد و یکی دیگر برود.  این ها 
آن چیزی است که به ما جهش می دهد.  
از  باالتر  سرعت  با  تحولی  که  این هاست 
ایجاد  را  خدا  به  معتقد  غیر  بشر  تصور 

می کند.

 الگویی مبتنی بر تجربه ی بومی
اقتصاد  در  می خواهیم  می گوییم  وقتی 
تجربه هایی  به  باید  بکنیم،  جهادی  کار 
آن  کنیم.  نگاه  سازندگی  جهاد  مانند 
ماست  گذشته ی  موفق  تجربه ی  سازمان 
گرفته  شکل  دین  و  اسالم  با  منطبق  که 
از  نمی توانیم  انسانی  علوم  در  ما  بود. 
غرب تقلید کنیم. در مدیریت انسانی هم 
همچنین. جهادسازندگی در بُعد اقتصادی 
و  محرومیت زدایی  هدف  با  شد  تشکیل 
عقب افتادگی های  و  خرابی ها  آبادکردن 
ایران؛ یعنی یک جهاد اقتصادی. کندشدن 
روند این فعالیت  جهادی به خاطر  غلبه ی 
شهید  بود.  مدیریت  غربی  فرمول های 
تذکر  و  می گفت  رحمه اهلل علیه  بهشتی 
برود  پیش  باید خودش  که: جهاد  می داد 

و نباید مقررات دولتی را بر آن حاکم کنیم 
بومی  سازمان های  برای  شود  الگو  تا  این 

خودمان.

غیر  با  جهادی  جمعِی  کار  تفاوت  
جهادی

دو تفاوت در نوع کار جمعی جهادی با دیگر 
کارهای جمعی و گروهی وجود داشت. اول 
رهبر  وقتی  بود.  دین  رهبر  این که دستور 
انقالب که ولی امر است، دستور داد برای 
هلِلّ  قیام  خرابی ها  و  عقب افتادگی ها  رفع 
کنید، این دستور را به چه کسی داد؟ او 
دستورش  بنابراین  و  بود  مردم  کل  رهبر 

به همه ی مردم بود و تفاوتی برای کارمند 
پیر،  شهری،  روستایی،  نظامی،  دولت، 

جوان و زن و مرد نداشت.
تجربه  که  بود  این  سازندگی  جهاد   حرف 
و دانش همه را به کار بگیریم، یعنی فرد 
نیز  و  می کرد  حرکت  دانش  با  جهادی 
دانش خودش را بالفاصله منتقل و ترویج 
شرکت  با  جهاد  سازمانی  الگوی  می کرد. 
دنبال  به  که  دارد  فرق  خاص  سهامی 

سودآوری بیشتر است.
دومین فرق اساسی این بود که اگر کسی 
به جهاد سازندگی می پیوست، داوطلبانه و 
امام  حضرت  وقتی  بود.  خدا  رضای  برای 
جمعی  چنین  یک  دادند،  جهاد  دستور 
مردم  همه ی  نمی گوییم  ما  شد.  تشکیل 
بسیار  همکاری  مردم  همه ی  اما  آمدند، 
زیادی کردند؛ هر کسی در ُوسع خودش. 
اصفهان  بهشتی در  کاروان شهید  اسم  به 
کامیون راه می افتاد و کمک های مردم را 
جمع می کرد. بعد از چند ساعت صف های 
طویل کامیون هایی پر از امکانات راه افتاده 
جهاد  جنگ  پشتیبانی  که  امکاناتی  بود، 

اعالم کرده بود بچه های جبهه نیاز دارند.
ببینید  این اتفاق چقدر سازمان یافته بود؟ 
نبود، چه کسی  اگر  این کار سازمان یافته 
 این کمک را از آن پیرزن در آن گوشه ی 
کند،  حفاظت  بگیرد،  می خواست  کشور 
سنگرها  به  و  مقدم  به خط  و  کند  حمل 
برساند و به دست رزمنده ها بدهد تا امانتی 
را ادا کرده باشد؟  آیا بدون سازمان و تفکر 

سازمانی می شد چنین کاری کرد؟
ادامه دارد...

فرهنگ جهادی
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 زنان در جامعه انقالب اسالمی 

جی
جا

د ز
عی

س

زن به مثابه مادران شهدا

قلم ها چگونه می توانند وصف حال مادران شهدا را برای ما غافالن 
بگوید؟ مادرانی که از سرمایه های خود گذشتند پسران خود را 
علی اکبروار و قاسم وار راهی جبهه ها کردند مادرانی که همه آنچه 
را که داشتند را در طبق اخالص گذاشتند و تقدیم آستان دوست 
کردند سرگذشت تک تک این مادران خواندنی است مادرانی که 

مظلومیت و صبرشان دهم تنیده اشت.

مادر یک شهید یا نه شهید باشی اصال مهم نیست مهم این است 
مادر شهید هستی مهم این است که پاره تن خود را فدای آرمان های 
پرداخت  زن  از  دیگری  تعریف  به  اسالمی  انقالب  کرده ای.  انقالب 
مادرانی که از ژاپن گرفته تا افغانستان برای انقالب اسالمی از فرزندان 
خود گذشتند مادران شهدای هسته ای، مادران شهدای مدافع حرم، 
مادران شهدای سالمت، همه برای اعتالی اسالم عزیز از خود گذشتند.

بخش سوم
با شروع جنگ تحمیلی زنان نقشی دیگر را ایفا کردند، زنانی از جنس صبر که همه گونه مصیبت را دیدند و امیدوار و مستحکم به 
راه خود ادامه دادند زنانی که هر کدام کتابی قطور را از صحنه جنگ آفریدند و صبورانه و با همان رسالت زینبی به راه خود ادامه 

دادند. زنانی که اگر بخواهیم وصفشان کنیم، قلم از تشریح رشادت ها و مجاهدت هایشان عاجز می ماند.

مادر نه شهید خانم فاطمه نیکمادر شهید بهروز صبوری

روایت مادران شهید در کتاب ها

رویداد
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رویداد

همسران، همراهان شهدا

راوی گلستان یازدهم بانوی مهربانی است که از دید جهان مادی تنها یک سال و 8 ماه زمان آشنایی، ازدواج و زندگی 
مشترکش با علی آقای چیت ساز ادامه داشت ولی اگر قلب ها چشم داشتند و می توانستند ببینند زندگی او با محبتی که 
از همسر در دل داشت سال های سال ادامه یافت و نیمه دیگر وجودش بود که گلستان یازدهم عالوه بر نمایاندن لحظات 
زندگی راوی نیمه پنهان فرمانده شجاع جنگی را در قالب خانواده و احساسات و شیوه رفتار محبت آمیز او با خانواده را به 

خواننده نشان می دهد.

شاعرانه های زنانه

طاهره صفارزاده شاعری نواندیش و صاحِب سبِک شعِر معاصر، نویسنده، پژوهش گر، مترجم قرآن، 
نظریه پرداز، مبارز و مدرس دانشگاه بود. او نخستین کسی است که قرآن را به دو زبان فارسی و 
انگلیسی برگرداند. او از آغازگران شعر انقالب اسالمی است صفارزاده در سال های آغازین انقالب 
اسالمی به همراه برخی از نویسندگان مرکزی به نام »کانون فرهنگی نهضت اسالم« را که بعدها 
به »حوزه اندیشه و هنر اسالمی«. و سپس به »حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی« تغییر نام 
داد، راه اندازی کرد. او با مقبولیت از سوی همکاران خویش به ریاست دانشگاه شهید بهشتی و 
نیز ریاست دانشکده ی ادبیات نایل شد. پس از انتشار ترجمه قرآن کریم عنوان »خادم القرآن« 

را از آِن خود کرد.

کتاب روایت همسر شهید شهریاریزهرا پناهی همسر شهید علی چیت سازیان

مفسرقرآن و شاعر طاهره صفارزاده

روایت سمیه ابراهیم پور از شهید مصطفی 
صدرزاده

شب هرگز این همه بیداری در پی نداشته
شب هرگز این همه بیداران در خود نداشته

 ای ضد خواب
ای روح دادگستر اهلل

تو بیشتاز همه گردانی
تو گرد رسوالنی

در عصر وسوسه و آز
عصر توافق آدم کشان

عصر تبانی طراران
رشوه گران و شب طلبان
در شب ترین شب تاریخ

تو مشرق تمام جهانی
و پرده ای میان تو و آفتاب نیست

و حرکت تو حرکت روز است
آزاد و پرتوان

بی اذن و بی دخالت ماموران

و خطه های متحد جان
باغ اقامت جاوید توست باز آ باز آ

ای حق آشکاره و تبعیدی
ای رهبر رموز و رهایی
باز آ که چون تو بیایی

باطل خواهد رفت

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  10



رویداد

زنان پشتیبانی، حامیان جنگ

صبح تا شب از تنور خانه زن حاج مسلم و موسی عیدی دود 
می رفت آسمان. زن ها چادر به کمر پای تنور بودند. هر زنی پنج 
کنار  نفس که می افتاد می رفت  از  نان می پخت.  تنور  تا  شش 
نان پختن و خمیر زواله کردن  و زن بعدی می آمد پای تنور، 
کار یک نفر نبود مگر یک نفر چندتا دست داشت؟ نان ها که 
پخته می شد. پهنشان می کردیم روی زمین. ظهر می رفتم خانه. 
غذا را جا می کردم و می گذاشتم سر سفره. شوهر و بچه هایم 
غذا که می خوردند دوباره بر می گشتم سر تنور. هیچ وقت جلوی 
برای  همه  می رساندند.  را  خودشان  زن ها  نمی شد.  خالی  تنور 
رضای خدا و اسالم کار می کردیم. اگر ملت توی خانه هایشان 
می خوردند و می خوابیدند، دشمن کشور را می گرفت.هیچ کس 
از خانه چای و قند می آوردند.  نبود.  به دست دولت  چشمش 
خسته که می شدیم. چای خوردن می چسبید. خیلی وقت ها از 
گرسنگی ضعف می کردیم. ولی به نان های جبهه دست نمی زدم. 
یار  راه  انتشارات  جنگ،  سال های  نان  غفاری،کتاب  )صدیقه 

صفحه 84(

همچون زنانی امروز در کشورمان کم نداریم هستند زنانی که 
مجاهدت، ایثار در خونشان هست هستند زنانی که سرپرست 
به کار هستند و هم  خانواده های خود می باشد و هم مشغول 
فرزندانی راستین برای کشور عزیز ایران تربیت کرده اند زنانی که 

با همت واال حماسه هایی برای ایران رقم زنده اند.

زنان کارآفرین و پیشرفت کشور

در عرصه پیشرفت کشور بانوان همچون مردان و هم گام آنها برای 
اعتالی سرزمین ایران از هیچ کوششی دریغ نکرده اند این زنان خود 
مجاهدانی هستند که در برابر فشارهای تحریم سرخم نکرده اند و به 

تالش خود در همه زمینه ها ادامه داده اند.
دکتر سهیال سلحشور کردستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و مدیرعامل شرکت کیتوتک است که کارنامه تحصیلی اش 
نقش  که  است  بلندهمتانه ای  کوشش  و  تالش  نشانگر  تنهایی  به 
بالنده ای را از یک زن پیشرو به تصویر می کشد. وی دارای دیپلم از 
کالج چستر انگلستان، لیسانس شیمی از دانشگاه دمونتوفورد )لستر 
- انگلستان( فوق لیسانس علوم الیاف )دانشگاه لیدز - انگلستان( و 
دکترای تخصصی شیمی پروتئین از همان دانشگاه و فوق دکترای 
دکتر  است.  بیرمنگام  دانشگاه  از  مولکولی  بیولوژی  تخصصی 
 - مهندسی  دانشکده  علمی  اینکه عضو هیئت  بر  سلحشور عالوه 
پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، از سال های 87 تا 89 مدیر 
گروه بیومتریال دانشکده مهندسی- پزشکی همین دانشگاه نیز بوده 
است. او هم اکنون مدیرعامل شرکت کیتوتک )کیفیت، تولید تکاپو( 
است که از سال 1380 تاکنون این سمت را داشته و در سال های 
وسایل  ساخت  شرکت  توسعه  و  تحقیق  عالی  مشاور  نیز   76-77
پزشکی کارخانه سوپا بوده و در سال های 91ـ90 میالدی هم محقق 

فوق دکترای دانشگاه بیرمنگام بوده است.
 پانسمان در دنیا کاری است که سال های طوالنی است حتی 3 سده 
می توان گفت که در جهان انجام می شود اما دکتر سلحشور روشی 
را در ارائه پانسمان برگزید که کامال با روش های قبلی متفاوت است 
و آن را در کارهای تحقیقاتی خود دنبال کرد، یعنی از بیومتریال 

طبیعی بهره برد. در حقیقت برای آماده سازی این بیومتریال از صفر 
مطلق شروع کرد و توانست ماده ای را از پوسته سخت پوستان دریایی 
با استفاده از روش های نوین استخراج کند که با سیستم و ارگانیسم 
بدن انسان ارتباط برقرار کند و قدرت ترمیم زخم را داشته باشد. به 
عبارت دیگر، آنگونه بر بدن انسان و نقطه مجروح و زخم شده بتواند 
پیوند بگیرد که زخم را ترمیم کند. در حال  حاضر با گذشت 11سال 
از انجام این پژوهش و به نتیجه رسیدن آن، کارخانه او انحصار تولید 
این نوع پانسمان را در خاورمیانه دارد و جزء 14 شرکت تولیدکننده 

این پانسمان ها در دنیا محسوب می شود.
 امروز بسیاری از زنان کشور عزیز ایران در عرصه های مختلفی چون 
ورزش،کار آفرینی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست و علم برای میهن عزیز 

اسالمی تالش نموده اند. 
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رویداد

همواره پشتیبان جهادم

جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  و  سازندگی  جهاد  وزیر 
در  کشور،  سراسر  جهادگران  از  جمعی  با  همراه  سازندگی 
تاریخ 20 خرداد 1368 با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی دیدار و بیعت نمودند. متن کامل بیانات مقام 

معظم رهبری در این دیدار بدین شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 جهاد سازندگی از جمله ی دستگاه هایی است که بیش از همه، ما را 
به یاد امام عزیزمان می اندازد. چقدر ایشان اهمیت می دادند به این 
مجموعه ی جوان، انقالبی، بااخالص، کارآمد؛ و چقدر لذت می بردند 
وقتی نقل می شد، شنیده می شد، در اخبار گفته می شد که جهاد در 
جبهه ی جنگ این موفقیت ها را داشته، این کارها را کرده، در روستاها، 
در مناطق دوردست، در بلوچستان این حجم عظیم خدمات را انجام 
داده؛ ]این ها[ آن دل بزرگ را از امید و شادی پُر می کرد. و من تصور 
می کنم تیزبینی و روشن نگرِی آن مرد بزرگ درست و به جا تشخیص 
داده بود که یک مجموعه ای، یک دستگاهی که سراسر آن تشکیل شده 
از عناصر مؤمن، انقالبی، جوان، فعال، کارآمد، باسواد، چقدر می تواند 
برای کشور مفید باشد. من درباره ی اهمیت جهاد نمی خواهم حاال در 
این فرصت کم )بعضی تان هم در آفتاب نشستید، بنده ناراحتم( زیاد 
صحبت کنم؛ همین قدر به شما عزیزان، جهادی ها، عرض می کنم: شما 

که عاشق امام بودید و هستید، شما که رگ جانتان به امام وصل بود، 
شما که بارها من شنیده بودم از برادرهای باالی جهاد که ربطشان و 
وصلشان به امام را هویت اصلی جهاد به حساب می آوردند و خودشان 
را همیشه به نماینده ی امام وصل می دانستند، شما برای تعظیم روح 
امام و شادِی آن پروازکرده ی در ملکوت اعلی  -که بی شک هم ناظر و 

نگران کارهای ما است- از امروز باید تالشتان را مضاعف کنید.

 جمله ای را برادر عزیزمان آقای نوری )2( فرمودند که برادرها دلسردی 
و دل مردگی نداشته باشند؛ من به شما صمیمانه عرض می کنم: اگر 
و  باید دلسرد  ما  نگاه کنیم، همه ی  را  بخواهیم عظمت مصیبت  ما 
)3( خیلی  ثُلمه  و  فقدان  است؛  باال  باشیم. مصیبت خیلی  دل مرده 
امواج حیاتی دائمی که  امام و آن  غیر قابل تحّمل است؛ شخصّیت 
از او متصاعد می شد و مثل خورشید به ذّرات جان می داد و حیات 
می داد، برای ما بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز بود. این جور نیست 
که  را  یک شخصیتی  یا  دادیم  دست  از  را  عزیزی  یک  حاال  ما  که 
در نظام جایگاهی داشت از دست دادیم، خب یکی دیگر را انتخاب 
می کنیم و مسئله تمام می شود! امام در آسمان بود، بنده و امثال بنده 
خاکیم؛ فاصله ناپیمودنی است. من مکرر در این ده ساله  -به خصوص 
در این سه چهار سال اخیر که خب ایشان عوارض زیادی داشتند، 
دلهره  خیلی  ماها  بشوند؛  نگران  مردم  نمی گذاشتیم  قلبی؛  عوارض 
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کشیدیم این چند سال اخیر- وقتی با خودم 
به  امام  از  خالی  دنیای  اصاًل  فکر می کردم، 
نظرم یک دنیای تاریکی می رسید؛ یک جسم 
بتوانیم  نمی کردم  فکر  خأل؛  یک  بی روح، 
روزی،  آن چنان  از  بکنیم؛ همیشه  تحملش 
آن چنان دنیایی، به خدا پناه می بردم. وقتی 
را  همیشگی مان  معروف  دعای  این  مردم 
می کردند، من به خودم می گفتم پروردگار! 
ما  که  بشود  مستجاب  دعا  این  آیا می شود 
این وسط هیچ احساس خأل نکنیم؟ خیلی به 
نظرمان بزرگ بود. اگر ما بخواهیم به عظمت 
خب،   کنیم،  توجه  ضایعه  عظمت  حادثه، 
می خواهم  به عکس  من  کرد.  کار  نمی شود 
بگویم، من امروز این احساس را می کنم که 
چون ضایعه بزرگ است، چون حادثه سنگین 
است، چون خسارت باالتر از حد تصور است، 
ما باید تالشمان را مضاعف کنیم. وقتی خدا 
او،  گوش  گرفت،  انسانی  یک  از  را  چشم 
شامه ی او، ذائقه ی او، حس المسه ی او، تمام 
البته  می آیند؛  او  کمک  به  او  استعدادهای 
ندارد  چشم  وقتی  نمی شوند  -انسان  چشم 
مقداری  یک  اما  نمی بیند-  را  جایی  دیگر 
را  هنری  المسه  می شود؛  کاسته  ضایعه  از 
هنر  آن  بودن چشم،  در  که  می دهد  نشان 
بُروز نداشت؛ شامه و سامعه و  یا  را نداشت 
ذائقه کاری را می کند که وقتی چشم بود، 
این اندام ها آن قدر حساسیت، آن قدر تالش 
نشان نمی دادند. ما امروز آن جوری باید عمل 
کنیم، با همان روحیه. حاال این چشم گرفته 
شده  -شکی نیست که هیچ چیز دیگری برای 
ما چشم نخواهد شد- اما بیایید سامعه مان را، 

شامه مان را، ذائقه مان را، المسه مان را، همه ی 
در   )5( مکنون  و   )4( مکمون  احساس های 
وجودمان را بیش از گذشته به کار بیندازیم 
بهتر  فکر کنیم،  بیشتر  کار کنیم،  بیشتر   - 
هم بستگی کنیم، نیروهایمان را بیشتر روی 
انجام  را  وظیفه مان  بتوانیم  تا  بریزیم-  هم 
سرچشمه های  به  دارد  نیاز  انقالب  بدهیم. 
فیاض و جوشان استعدادهای بشری. و این 
عمل کردن به وصیت او است؛ آن بزرگی که 
ما جای خالی او را با همه ی وجودمان داریم 
لمس می کنیم. اگر بخواهیم انقالب با همان 
سرعت و شتاب و با همان اتقان و استقامت 
بدون  صحیح،  همان خط  در  درست  یعنی 
هدف ها  آن  و  بکند  حرکت  راست،  و  چپ 

بلکه  ما  ملت  آرزوهای  بلند  قله های  بر  که 
ملت های اسالمی می درخشند  - هدف هایی 
که امام معین کرده و ترسیم کرده- همواره 
جلوی چشم ما بماند و پوشیده نشود -که 
بزرگ ترین خطر این است- بزرگ ترین خطر 
این نیست که ما از رفتن باز بمانیم یا خسته 
آن  که  است  این  خطر  بزرگ ترین  بشویم، 
کرده  ترسیم  ما  برای  او  که  را  چشم اندازی 
بود و آن هدف هایی را که او برای ما تعریف 
نگذارید  نبینیم؛  دیگر  کنیم،  گم  بود  کرده 
غبارها، ابرها جلوی این هدف ها را و آرمان ها 

را بگیرد. باید بیشتر کار کنیم.
مردم  همه ی  از  بیش  که  معرفتی  با  من   
دارم  - هیچ کس  به ضعف های خودم  دنیا 
مرا  و نقص های  کاستی ها  من  قدر خود  به  
نمی داند؛ من بیش از همه می دانم که چقدر 
کاستی و نقص در من هست- علی رغم این 
کاستی ها و نقص ها که به حمدا هلل  با آنها آشنا 
هستم و آنها را می شناسم، تصمیم گرفته ام 
که بیشتر کار کنم، بیشتر تالش کنم، بیشتر 
راه  این  در  که  حیاتی ای  سرچشمه های  از 
ممکن است به کار بیاید استفاده کنم. این 

تنها راه ما است.
در  که  دارد  وجود  اینجا  نکته  یک  البته   
زندگی امام هم همان نکته اصلی ترین بود، 
و آن توجه به خدا و کمک خواستن از خدا 
است؛ شوخی هم ندارد. من دیروز یا پریروز به 
یک جمعی همین جا گفتم، )6( به شما هم 
عرض می کنم: هر کدام از این خصوصیاتی 
یک  بود  کافی  به تنهایی  داشتند،  امام  که 
به عنوان یک  را  انسان معمولی  را، یک  آدم 
انسان بزرگ معرفی کند: فقط همان اراده و 

رویداد
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رویداد

قاطعیت، همان علم، همان شجاعت، همان 
صدق و صراحت، همان تقوا و ورع. هر کدام 
از این ها به تنهایی در یک آدم معمولی اگر 
دمیده بشود، او را به یک آدم بزرگ تبدیل 
می کند؛ که همه ی اینها در او جمع بود. من 
می خواهم بگویم این مجموعه ی ذی قیمتی 
که شخصیت معنوی امام را تشکیل داده بود، 
اگر همه در او بود اما آن رابطه ای که او با خدا 
اخالص  آن  تعبد،  آن  عبودیت،  داشت  -آن 
برای خدا و مالحظه نکردن هیچ چیز دیگر 
به  امام  نداشت،  را  راه- همین یکی  این  در 
این موفقیت ها نمی رسید؛ این را من به شما 
عرض بکنم. کاری که شده، خیلی عظیم تر 
از این است که یک شخصیتی با همه ی آن 
خصوصیات منهای ارتباط با خدا، بتواند آن 
کار را انجام بدهد. امام توانست این حرکت 
عظیم را در دنیا به وجود بیاورد؛ چون حرکت 
]فقط[ در ایران که نشده، در دنیا شده. شما 
ببینید، این هایی که امروز درباره ی امام حرف 
می زنند، چون دیگر او نیست سدها شکسته 
سرازیر  تعریف ها  و  اعتراف ها  سیل  و  شده 
شده؛ تا دیروز نمی گفتند! ببینید چه دارند 
می گویند. این حرکتی که او در دنیا به وجود 
آورده، این طوفانی که او در اقیانوس ایجاد 
کرده و اقیانوس را به موج آورده  - صحبت 
نیست، صحبت  استخر  یک  یا  دریاچه  یک 
که  نبود  کاری  این  است-  اقیانوس  یک 
به وسیله ی یک انساِن قاطِع بااراده ی مصمِم 
مانند  و  آینده نگر  -  تیزبیِن  شجاِع  باهوِش 
اینها-  ممکن باشد که انجام بگیرد؛ نخیر، اگر 
امام این یکی را نداشت  -این رابطه ی ویژه ی 
با خدا- همه ی آن خصلت ها قادر نبودند که 
این را که پیش آمده پیش بیاورند. این در 
اختیار ما است؛ حاال اگر آن خصلت های دیگِر 
می توانیم  را  یکی  این  نداریم،  ماها  را  امام 
می توانم  هم  من  ما.  همه ی  باشیم؛  داشته 
داشته  می توانید  هم  شما  باشم،  داشته 
باشید؛ شما بیشتر از من هم می توانید داشته 
صاف  دلهایتان  جوانید،  شما  چون  باشید، 
است، پاکید، آئینه ی شما پاک تر و صاف تر و 
متأللی تر از آئینه ی ما است؛ می توانید رابطه 
روییده ی  جوان ها  شما  کنید.  ایجاد  خدا  با 
انقالبید، نسل انقالبید، شما کسانی هستید 
فصول  تعیین کننده ترین  از  سال  ده  که 
سی  مثاًل  تا  جوان ها  شما  را  -  زندگی تان 
سالگی تا حتی بیشتر، چه برسد به آن هایی 
که سنین بین بیست و سی هستند- ده سال 
را در دوران حکومت  اوقات عمر  بهترین  از 

که  گذراندید  زمانی  در  گذراندید،  دین 
ارزش های  حاکمیت  بوده،  اسالم  حاکمیت 
اخالقی بوده؛ من و امثال من همان ده سال 
را در حاکمیت طاغوت گذراندیم؛ شما بهتر از 
ما هستید، شما برای جذب انوار الهی قابل تر 
زمینه ی  این  که  حاال  خیلی خب،  هستید. 
را  عنصری  این  است،  اختیارتان  در  خوب 
توفیقات  همه  آن  ضامن  و  بود  امام  در  که 
بود یعنی ارتباط با خدا، تعبد در مقابل خدا، 
تقوا  -تقوا یعنی آن روح پرهیزکاری، نه فقط 
پرهیِز عملی، روح پرهیز از گناه، از بدی ها، 
از لجن ها، از آلودگی ها- را در خودتان زنده 
بیشترش  کنید؛  الحمدهلل  در شماها هست، 
کنید، قوی ترش کنید؛ من می گویم همه ی 
کارهای ما حل خواهد شد، ما به آن هدف ها 
خواهیم رسید، آن راه را طی خواهیم کرد. 
این مرد بزرگ زندگی اش هم برای خدا بود، 
ـٌّْم  مردنش هم برای خدا شد؛ مفید شد؛ َوَسل
ا؛  َعلَیِه یَوَم ُولَِد َو یَوَم یَموُت َو یَوَم یُبَعُث َحیًّ
)7( آن آمدنش به ایران، این رفتنش از دنیا، 
آن لحظه لحظه ی زندگی پُر برکتش در این 
فاصله؛ حاال منهای آن گذشته ها که چقدر 
پُربار و پُرحادثه است. و امیدوارم که خدای 
متعال ما را مدد کند و ما از آن روح بزرگ 
استمداد می کنیم و دعای ولی عصر )ارواحنا 
فداه( را طلب می کنیم. توسل و دعا و توجه 
به پروردگار را فراموش نکنید؛ رابطه را با خدا 
با تالش  این را همراه کنید  محکم کنید و 

مضاعف، با ابتکارهای بیشتر، با فکر بیشتر.
جهاد  پشتیبان  همیشه  به حمدا هلل   بنده 
سازندگی بودم، بعد از این هم بدون هیچ گونه 
پشتیبانی  از جهاد سازندگی  تأملی  و  تردید 
خواهم کرد. و حرکت را، ابتکار را  -مخصوصا 
ابتکار را- ]بیشتر کنید[. من کمبود امروز در 
فضای جامعه مان را کمبود ابتکارها می دانم؛ نه 
اینکه ابتکار نداریم؛ چرا،  الحمدهلل  ابتکار زیاد 

ابتکار  است؛ لیکن آنچه ما را نجات می دهد 
است. راه های جدید را، راه های میان بُر را پیدا 
کنید تا بتوانیم خودمان را به این قافله ای که 
در زمینه های مادی از ما جلو است برسانیم 
و از آن بگذریم؛ اگر ما خودمان را به قافله ی 
توسعه ی جهانی رساندیم و از لحاظ توسعه و 
عمران و آبادی توانستیم جلو برویم، از همه ی 
ما  چیزی  یک  چون  بود؛  خواهیم  بهتر  دنیا 
ایمان  داریم که آنها ندارند و آن توکل ما و 
ما و معرفت ما است. خداوند  إن شاءاهلل  که به 
شماها توفیق بدهد و عمر بدهد و  إن شاءاهلل  
همواره شماها را مشمول تأییدات و تفضالت 
همیشه  که  و  إن شاءاهلل   بدهد  قرار  خودش 
و  توسعه  پیش قراول  و  پایه  و  مایه  شماها 
باشید.   کشور  در  انقالبی  اساسی  حرکت 

والّسالم علیکم و  رحمه اهلل و  برکاته

پانوشت ها:
1- این دیدار به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی 
آیت اهلل  حضرت  انتخاب  و  الّشریف(  سّره  )قّدس 
پذیرفت.  اسالمی صورت  انقالب  رهبری  به  خامنه ای 
آقای غالم رضا فروزش )وزیر جهاد سازندگی( در جلسه 
این دیدار، حّجت االسالم  ابتدای  حضور داشتند و در 
والمسلمین عبداهلل  نوری )نماینده ی ولی فقیه در جهاد 

سازندگی( مطالبی بیان کرد.
2- نماینده ی ولیّ فقیه در جهاد سازندگی

3- رخنه
4- پوشیده
5-  پنهان

6-  بیانات در دیدار وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان 
و کارکنان نیروهای سه گانه ی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران و وزارت دفاع )1368/3/18(
روزی  او،  بر  درود  »و  15؛  آیه ی  مریم،  سوره ی   -7
زنده  که  روزی  و  می میرد  که  روزی  و  شد  زاده  که 

برانگیخته می شود.«

منبع:
 https://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=2084
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ده ویژه
پرون

15شماره 40، خرداد 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



جهادگر شهیدسید محمد تقی رضوی
فرماندهی ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی

 اداره کل امورایثارگران قائم مقام فرماندهی قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیاء)ص(
وزارت جهاد کشاورزی

شــهادت دلیــر مــردان و آبدیــدگان میدان هــای الهــی، قلــه کمالــی 
بــرای مجاهدت هــا، مقاومت هــا وفداکاری هــای آنــان اســت و مهــر 
تأییــد و قبــول از جانــب پــروردگار بــزرگ می باشــد تــا در زمریــه 
نخبــگان و برگزیــدگان حضرتــش درآینــد و خلعــت وصــال پوشــند و 

جاویــدان نــزد پروردگارشــان مــرزوق و متنعــم شــوند. 
مناســبت  بــه  ای  خامنــه  هللا  آیــت  حضــرت  پیــام  از  )قســمتی 

رضــوی( تقــی  محمــد  ســید  شــهید  ســردار  شــهادت 

بــه مســئولین عــرض مــی کنــم کــه در رأس همــه ی کارهایشــان خدمت 
بــه مظلومــان را قــرار دهنــد، کــه همیــن هــا هســتند کــه جبهــه هــا را 
گــرم نگــه داشــته انــد و هــر روزه خــون مــی دهنــد کــه نهــال انقــاب 

بــارور شــود و اســام بــه پیــروزی برســد.

فــوق دیپلــم راه و ســاختمان از انســتیتوی تکنولــوژی مشــهد )دانشــکده فنــی 
شــهید منتظــری(

• وداع یک مرد 
• سیرت رضوانی

• سنگرساز بی سنگر
• تسبیح و بولدوزر
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 مشهد مقدس 
کوچه آیت هللا سبزواری

والدت

تحصیات

سخن یار

فعالیت ها

کتاب شناسی

اقدامات شاخص

3 خرداد 1366

 با شناسایی این بارکدها در دوربین تلفن همراه خود 
میتوانید فیلم ها را مشاهده کنید

شهادت

کام ماندگار

در منطقــه عملیاتــی کربــای 10 بــر اثــر اصابــت  ترکــش خمپــاره در منطقــه 
سردشــت بــه شــهادت رســید و در ایــوان طــای حــرم امــام رضــا)ع( بــه خــاک 

ســپرده شــد.

• یاد یاران
• یادگاران 17 – کتاب رضوی

• معراج – دفتر چهارم
• فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ – جلد 7

مسئول ستاد قرارگاه كربا
فرماندهی ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی

قائم مقام فرماندهی قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیاء)ص(

از نوجوانــی عضــو تیــم فوتبــال ابومســلم خراســانی بــود و در ســال 1352 وارد 
انســتیتو تکنولــوژی مشــهد شــد. ســید محمــد تقــی در جلســات تفســیر قــرآن آیــت 
هللا خامنــه ای در مشــهد شــرکت مــی کــرد و بــه دلیــل فعالیتهــای انقابــی علیه رژیم 
ستمشــاهی در لیســت اعدامــی هــا قــرار داشــت. در تاریــخ 27 خــرداد 1358جهــاد 
ســازندگی تربــت حیدریــه را راه انــدازی کــرد و پــس از مدتــی عضــو شــورای مرکــزی 
جهــاد ســازندگی مشــهد شــد. در 19 مهرمــاه ســال 59  در ســتاد جنــگ هــای نامنظــم 
شــهید چمــران شــروع بــه فعالیــت کــرد. او در ســال 1360 ازدواج کــرد و صاحــب 
یــک فرزنــد پســر شــد. رضــوی در ســال 1361 مســئولیت ســتاد مرکــزی پشــتیبانی و 
مهندســی جنــگ جهــاد را بــر عهــده گرفــت و در ســال 1365 بــه عنــوان قائــم مقــام 
فرماندهــی قــرارگاه مهندســی رزمــی خاتم االنبیــاء)ص( منصــوب شــد. وی بیــش از 

80 مــاه در جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل حضــور مســتقیم و موثــری داشــت.

تشکیل ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد-قرارگاه کربا به همراه شهید ناجیان 
تشکیل گردان های مهندسی- رزمی جهادسازندگی

احداث جاده ابتکاری در عملیاتهای فتح المبین و طریق القدس
احداث جاده 14 کیلومتری سیدالشهداء)ع( در فضای غیرممکن هورالعظیم 

احداث پل لوله ای بر روی رودخانه در عملیات محرم
ایجاد خاکریز دو طرفه در تنگه چزابه

تاسیس مرکز رسیدگی به امور ایثارگران در جهادسازندگی سال 63
تاسیس مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی سال 65
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قرار بود زائر کربال شوند و راهی قدس. کربالیی که ملجاء دلدادگان امام 
حسین)ع( بود و آرزوی هر عاشقی. در عرصه ي تقابل شدید خوبي ها و 
بدي ها، تقدیر الهي است که ملموس و محسوس مي شود. و واژه شهید 
است که ایثار و شهادت را به منصه ظهور رسانده، و ایمان به امیدشان، 
آرزو بخشیده و دلشان را به آسمان به امانت گذاشته و جسم هایی که 
بر زمین می افتند راهی به آسمان می گشایند. پلی بین خاک و آسمان. 
و خاکی که دیگر خاک نیست و غرق در خون است و اینجاست که 
فلسفه ي شهادت را نه از راه عقل، بلکه از طریق دل مي شود فهمید. 
و اما باز کربال و مجاهدی که ایثارش را از جهادسازندگی دیار امام 
رئوف آغاز کرد و سال های جوانی اش را در مناطق جنوبی گذراند. از 
طریق القدس تا کربالی 10 در جست و جوی شهادت، دشت ها و کوه ها 

را پشت سرگذاشت تا توانست با اسم کربال راهی آسمان شود.
جهاد  عرصه  بزرگ  سردار  شهادت  سالروز  بهانه  به  شماره  این  در 
سازندگی  مهندس شهید سید محمدتقی رضوی پای صحبت های 
همسر ایشان، خانم عطیه السادات سیدآبادی می نشینیم. تا گوشه ای 

از روایت های روزهای همراهی این بانوی عزیز را شنوا باشیم.

آغاز زندگی بر پایه ی ایمان و انسانیت
روزی که آقا سید محمدتقی با همان روحیه جهادگر فعال و پر تالش 
به خواستگاری  من آمد در شروع صحبتش به من گفت: »ما برای 
رضای خدا ازدواج می کنیم، زندگی ما  با زندگی سایرین فرق دارد، 
در زندگی با من نه خانه ای خواهی دید نه ماشینی و نه حتی سفره 
عقد آن چنانی، زندگی من در یک کوله پشتی خالصه شده است، و 
می بایست تمام وقت در خدمت جبهه باشم. از تو نیز می خواهم که 
برای من  هیچ چیز مهم تر  که  نیاوری چرا  با خود  زیادی  جهیزیه 
تأکید کردکه: »هدف   ایشان همچنین  نیست.«  انسانیت  و  ایمان  از 
و مطمئناً  و کوشش کنیم  او تالش  راه  در  باید  ما  و  فقط خداست 
می توانیم با همین مختصر  وسایلی که داریم زندگی کنیم.« پس از 
توافق طرفین سرانجام در روز 29 خرداد مصادف با سالروز میالد با 
سعادت آقا امام زمان )عج( خطبه عقدخوانده شد عقد و عروسی یکی 
بود. دوست نداشت دوران عقد طوالنی شود، پس یک لباس کرم رنگ 
برای عروسی تهیه کردم در منزل مادرم شام دادیم و مراسم ساده ای 
برگزار شد، طوری که حتی آقا تقی در آن مراسم  کت و شلواری را که 
برایش دوخته بودند هم نپوشید و ما همان طورکه آقا تقی می خواست 
تفاهم شروع کردیم. خداوند  و  تقوا  مبنای  بر  را  زندگی مشترکمان 

فرزند پسری به ما عطا فرمود که نامش را حمزه گذاشتیم.

آمادگی برای فردا
هر وقت آقا تقی می آمد، پسرم حمزه می گفت: »بابا اومد بابا اومد، بابا 
با ماشین جنگی اومد«. تقی با تمام عالقه ای که نسبت به حمزه داشت 
خیلی کم او رادر آغوش می گرفت. وقتی علت را جویا شدم، گفت: 
»من نمی خواهم که حمزه زیاد به من انس بگیرد برای اینکه وقتی 

شهید شدم در نبودم احساس کمبود پدر نکند«.

اولویِت جهاد
در اسفند ماه سال 60 یک روز آقا تقی یک ورق کاغذ را در خانه به 
من نشان داد و گفت: عملیات مهندسی جبهه بر عهده ی ما گذاشته 
بود که در همین  این  شده که مسئولیت سنگینی است. منظورش 
روزها عملیات است و به این زودی ها به خانه نمی آید. آن روز یکی 
از روزهای فراموش ناشدنی بود، چهره ی خوشحال و راضی از کار آقا 
تقی هیچ وقت از یادم نمی رود. در همین روزها پدرشان به اهواز آمدند 
و کسالت پیدا کردند. در بیمارستان بستری شدند، آقا تقی فقط یک 
روز وقت کرد و برای عیادت پدر خود به بیمارستان بیاید که در آنجا 
با ناراحتی پدرش روبرو شد. با دکترها مشورت کرد و بعد رو به پدرش 
کرد و گفت: »من کار دارم و نمی توانم کنار شما باشم. تنها از خدا 
بیایید و در راه خدا خدمت  بخواهید اگر شفا پیدا کردید به جبهه 
کنید«. )به پدرشان می گفتند بیا جنگ به عنوان راننده کمک کن 
هرکاری که از دستت بر میاد برای رزمندگان انجام بده ( بعد از چند 
لحظه خداحافظی کرد و به جبهه رفت. آقا تقی به شوخی می گفت من 

دو تا زن دارم یکی جبهه  جنگ  و یکی هم شما.

شجاعِت شهید
آقاتقی پسر عمه ام بود و از کودکی ایشان را می شناختم. یادم است در 
دوران جوانی خیلی به ورزش، مخصوصا فوتبال عالقه داشت و عضو 
رسمی تیم ابومسلم خراسان بود. در یکی از مسابقات، تیمشان مقام 
اول را کسب کرد و بنا شد رضا پهلوی )پسِر شاه( مدال ها را به گردن 
اعضای تیم بیندازد. وقتی ولی عهد در مقابل آقاتقی قرار می گیرد، 
آقاتقی دستش را پشت سرش پنهان می کند و با او دست نمی دهد. 
وقتی که می خواستند مدال  را به گردن ایشان بیندازد، شهید رضوی با 
شجاعت مدال را می گیرد خودش به گردنش می اندازد. بعد دو نفر از 

وضه رضوان آستان رضوی و برات ر
گفت و گو با همسر شهید سید محمدتقی رضوی 

دلو
شا

را 
زه

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

دوستانش، همین کار را می کنند! روز بعد از مراسم، عکس او را هنگام 
انجام این عمل، در مجله های ورزشی همان زمان، چاپ کردند.

صبر در راه رضای خدا
حوالی عملیات والفجر 8، همه ی نیروها و برادران در منطقه را برای 
اهواز،  در  سال  فصل  آن  در  و  می کردند  آماده  عملیات  در  شرکت 
باران های شدید می بارید و سقف اتاق نشیمن خانه ی ما چکه می کرد. 
جواب  در  ایشان  می گفتم،  تقی  آقا  به  را  مسئله  این  که  دفعه  هر 
می گفت: این هم یکی از مشکالت و سختی های جنگ است. باید برای 

رضای خدا صبر کرد.

حفظ احترام
اصال تو روی پدر و مادرشان نمی ایستادند اگر مشکلی پیش می آمد 
سکوت می کردند و نهایتا حرفش را به کسی می گفت که در کمال 
دیگران  به  عمل،  در  ایشان  برسانند.  مادر  یا  پدر  گوش  به  احترام 
می گذاشتند.  احترام  دیگران  به  خیلی  می دادند.  یاد  را  درست  کار 
و عمیقی  قوی  تعامل خیلی  اما  رزمندگان کم صحبت می کردند  با 

داشتند.

پای کار بودند
تالش می کرد در خط مقدم کار کند و خودش پای کار باشد. با حسن 
خلق با همه می جوشید، تو دار بود و زیاد اهل حرف نبود ولی منطقی 
صحبت می کرد با همه ارتباط داشت. خیلی تمیز و مرتب بودند و به 
لباس و وضع ظاهرشان اهمیت می داد و معتقد بود ما باید در هرکاری 

نمونه باشیم چون بقیه به ما نگاه می کنند.

سهم جبهه در زندگی
می گرفتند،  را  حقوق  تا  و  بود  خودم  عهده  به  منزل  کارهای  همه 
می گفتند خرج زندگی تعیین کن و هر آنچه باقی می ماند را بدهید تا 

برای مخارج جبهه هدیه کنیم.  

زیارت شهدا
و  رضا)مشهد(  بهشت  )تهران(،  زهرا  بهشت  به  می آمد  پیش  گاهی 
)اهواز( سر خاک شهدا می رفتیم و زمانی که در مشهد  آباد  بهشت 

بودیم به حرم امام رضا علیه السالم می رفتیم.

سه آرزو ...
 1- شهید شوم.  2- شهادتم را حمزه نبیند.   3- زمان شهادتم شما 

باردار نباشید چون بچه پدرش را نبیند خیلی سخت است. 
خیلی زیاد و مداوم خواب شهید را می بینم همیشه سرحال و شاداب 

هست.

زائر خدا 
اما بخاطر عملیات ها ممکن نشد و  برود  بار می خواست حج  دو سه 

نرفت. می گفت آنجا خانه خداست من می روم پیش خوِد خدا.

برات شهادت
وقتی می خواستیم برای آخرین بار به همراه آقاتقی از مشهد به منطقه 
برویم، قبلش به اتفاق هم به زیارت امام رضا)علیه السالم( رفتیم. در آن 
جا متوجه آقاتقی شدم که با خضوع خاصی شهادت خودش را از آقا 
امام رضا)علیه السالم( طلب کرد. هنوز 2 ماه از این دعا نگذشته بود، 
که در منطقه ی غرب کشور، بر اثر اصابت گلوله ی توپ به فیض عظیم 
شهادت نائل آمد. و سرانجام در ایوان طالی صحن انقالب )سقاخانه 
خاک  به  بزرگوارش  جد  علیه السالم،  علی بن موسی الرضا  حرم  قدیم( 

سپرده شد.

سفارش شهید
همیشه تاکید داشت که باید در تمام کارها و اقداماتمان ببینیم نظر 

فرمانده کل قوا چیست. 
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دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی  فارغ التحصیل  مرجوی  سعید 
کالیفرنیا جنوبی است در بهمن 58  به جهادسازندگی پیوست 
با شروع جنگ تحمیلی به پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
شد،  جهاد  جنگ  مهندسی  تحقیقات  مرکز  معاون  رفت، 
و  ایران  آبادانی  برای  تخصصی  حوزه های  وارد  جنگ  از  بعد 
مسئولیت  که  فرآب  شرکت  تاسیس  چون  مسئولیت هایی 
ساخت نیروگاه در ایران را داشت، به عنوان اولین مدیرعامل 
حوزه   در  شرکت  این  داد  ادامه  را  خود  فعالیت  مپنا  شرکت 
شرکت  تاسیس  می کند  فعالیت  نیروگاهی  تجهیزات  ساخت 
هیربدان در سال 79 آغاز کرد بخش دیگری از فعالیت ایشان 

می باشد هم اکنون رئیس مرکز نوآوری بن دا می باشد.

در بهمن ماه 1358 در سن 20 سالگی از آمریکا به ایران برگشتم و 
عالقمند بودم در روستاها خدمت کنم چون اصالتا اصفهانی هستم 
انقالب در یک انجمن خیریه ی معروفی فعال  از  و پسرعمویم قبل 
بود. ایشان من را به جهاد اصفهان معرفی کرد. روز مصاحبه به دلیل 
عدم شناخت پوشش جامعه با آستین کوتاه حاضر شدم و رد شدم، 
مقطع  دانشجوی  سالگی   20 سن  در  چون  شدم،  ناراحت  بسیار  و 
کالیفرنیا جنوبی  دانشگاه  در  مکانیک  مهندسی  رشته  فوق لیسانس 
با  و  آمد  تهران  به  آن  از  بعد  بودم.  آمده  ایران  به  شوق  با  و  بودم 
وساطت یکی از اقوام به دفتر مرکزی جهاد آمدم، مسئول آن زمان 

گفت برای خدمت حاضری بری آباده؟ منم پذیرفتم.
ایشان من را به شخصی در آباده معرفی کرد. و مرا با اقلید فرستادند 
که باید لوله کشی و آبرسانی بشود. چند ماهی آنجا بودم که جنگ 

شروع شد و مسئولیان آنجا هر دو به جبهه رفتند. منم تصمیم گرفتم 
به جبهه بروم. مردادماه 1360 به جبهه رفتم و به ستاد کربال منتقل 
شدم. آن زمان هنوز ستاد مرکزی تشکیل نشده بود.  شهید ناجیان 
و شهید رضوی در ستاد کربال مشغول بودند و یک سری از بچه ها 
که هنوز عده ای از آنها زنده هستند و با هم ارتباط داریم. مثاًل آقای 

َورشابی، آقای شمایلی.
ابتدا ظاهرم غلط  انداز بود که بعضی ها گمان جاسوسی به من داشتند. 
در  که  ماشین آالت سبک  تعمیرگاه  به یک  فرستادند  را  اول من  ماه 
بودم، شهید  ناجیان  اتاق شهید  هم  آنجا  بود.  واقع  جاده  ی خرمشهر 
رضوی نیز ازدواج کرده بود و در خانه های  کیانپارس ساکن بود. و کم 

کم از با آنها آشنا شدم و من را وارد حوزه ی مهندسی جنگ کردند.
را  جنگ  پشتیبانی  خدمات  عمال  جهاد  نیروهای  زمان  آن  در 
تعمیر ماشین آالت،  انجام می دادند، ساخت خاک ریز، جاده سازی، 
. و از یک طرف دیگر یک سری   .... هماهنگی با سپاه و ارتش و 
نیروی متخصص می آمدند و تعیین تکلیف نمی شدند و حتی اسلحه 
مسئولیت  بعضی ها  به  می کردند.  مبارزه  و  می گرفتند  دست  به 
بکار  غیرتخصصی   کار  در  و  می دادند   .... و  آمبوالنس  رانندگی 
از  از این ها سر خورده به تهران برمی گشتند.  می گرفتند و خیلی 
و  داشت  جدی  مهندسی  نیاز  جنگ  که  بود  این  واقعیت  طرفی 
برطرف  نیروها  همان  توسط  حال  هر  به  باید  مهندسی  نیاز  این 
نیاز داشتیم، که یک کاتالیزوری  به یک پل  می شد. در آن زمان 
برقرار  مهندسی  نیروی  تقاضای  و  مهندسی  نیروی  عرضه ی  بین 
حمایت  بسیار  رضوی  و  ناجیان  شهیدان  واقع  در  بار  اولین  کند. 
کردند. این عزیزان به نیروهایی مثل من اعتماد کردند و فرصتی 

 شهید رضوی؛ مبتکر و میدان دار بود
مصاحبه با مهندس سعید مرجوی به بهانه سالروز شهادت سید محمد تقی رضوی
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برای رشد و نمو ما ایجاد می شد. این شاید یکی از مهمترین نقوشی 
بود که شهید رضوی توی جنگ و شهید ناجیان توی جنگ داشتند. 
اعتماد و  انجام دهیم.  را  بتونیم کار  بستری فراهم کردند که ماها 
حمایت آنها بسترساز رشد ما بود. تصمیم گرفتیم یک سری نیروی 
مهندس بیاوریم و تقاضاهای جنگ رو جواب بدهیم. و به این شکل 
مرکز  نام  به  شد  بزرگ  خیلی  تحقیقات  مرکز  یک  صاحب  کشور 

تحقیقات مهندسی جنگ جهاد.
شد  بنده  از  که  حمایت هایی  با  بیت المقدس،  عملیات  در  واقع  در 
توانستم وارد کارهای حوزه ی مهندسی شوم. عمده ی کارهایی واجبی 
که بقیه می کردند زدن خاک ریز و جاده و .... بود، من تصمیم گرفتم 
کارهای دیگری انجام دهیم، که پاسخ به تقاضای مهندسی بود.  در 
عملیات بیت المقدس روی رودخانه ی کرخه، پل ساختیم. در عملیات 

فتح المبین  پل لوله ای ساخته شد. 
در آن مقطع که جو ما کاماًل صمیمی شده بود و از من شناخت کافی 
صورت گرفته بود، بعد از عملیات فتح المبین شهید ناجیان گفتند 
درست  پل  یک  ما  بسازید.  کرخه  رودخانه ی  روی  پل  یک  دوماهه 
کردیم که وسط مراحل ساخت این پل خود شهید ناجیان به شهادت 

رسید و اسم ایشان را روی پل گذاشتیم.
در عملیات رمضان عراقی ها یک سری کانال قبل از میدان مین حفر 
کرده بودند، که بعد از میدان مین باید از این کانال ها رد می شدیم 
و عبور از آنها خیلی سخت بود. عبور از میدان مین باعث از دست 
که  کانال ها  این  از  عبور  برای  نیروها می شد،  از  زیادی  تعداد  دادن 
از 5، 6  باشند وزنش هم مثاًل  تاشو  پل هایی رو طراحی کردیم که 

کیلو بیشتر نباشد.
مشکل عبور از َرمب نیز بود روی چرخ عقب ماشین های تویوتا زنجیر 
می بستیم که بشود مسیر را طی کرد.  یا یک سری اژدر درست شده 

بود برای مزاحمت کشتی های عراقی ها، یا ساخت سنگرهای 5 ضلعی 
و یا پل های سبک.

ما معموال کارهای این طوری را شروع کردیم و هر چند وقت یک بار 
فرماندهان نظامی مثل شهید صیاد شیرازی و آقای محسن رضایی و 
آقای رفیق دوست و حتی خود آقای نخست وزیر وقت آقای موسوی 
که  محصولی  چند  هر  می کردند.  بازدید  و  می آوردند  تشریف   .... و 

درست می کردیم این ها برای بازدید می آمدند.
زمانی که آقامحمدتقی بودند متاسفانه با مسئولین جهاد چالش هایی 
داشتند. و اختالفاتی وجود داشت. ایشان انسانی با اقتدار عمل بود 
با او همکاری نمی کردند. متاسفانه  و مسئولین وقت جهادسازندگی 
بعد  بیاید.  بیرون  جهاد  از  رضوی  شهید  شد  منجر  چالش های  این 
سه  و  کرد  دعوت  مشهد  به  را  ما  ایشان  بیت المقدس،  عملیات  از 
روزی مهمانشان بودیم که خیلی خوش گذشت. ایشان گفتند جنگ 
که تمام شد ما را به منطقه ییالقی به نام اخلمد دعوت کردند که 

متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

از سال 61 که وارد جهادمرکزی شدید چه کارهایی قرار بود 
انجام  بدهید؟ 

یعنی  هم  مهندسی  معاون  باشم،  مهندسی  معاون  که  بود  قرار  من 
کسی که جاده سازی ها، خاک ریز زدن ها و .... کنترل کند. این ها رو 
هم بی تعارف خیلی من نقش جدی در آن نداشتم چون جهادهای 
مرکز  گرفتم  تصمیم  من  ولی  می دادند.  انجام  را  کارشان  استانی 
متخصص  نیروهای  تجمع  برای  بستری  که  کنم  دایر  را  تحقیقاتی 
بیایند و کار مهندسی را شروع کنند، یعنی کار طراحی روی تجهیزات 
جنگی را انجام بدهند. یک زمینی به بهانه تعمیرگاه ستاد مرکزی و 

انبار ستاد مرکزی خریداری کردیم. 
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حسین عالمی متولد سال 13۴۴ در مشهد 
است عالمی با توجه به شخصیت اش آدمی 
است که به قول خودش یکجا بند نمی شد 
سال 60 به سپاه می پیوندد و در گیالنغرب 
و سقز با شهید محمودکاوه آشنا می شود 
همان سال با به سبب درمان مجروحیت با 
جهادسازندگی خراسان آشنا می شود و به 
عضویت پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد 
در   6۴ تا   62 سال  از  رسد  می  سازندگی 
قرارگاه حمزه و کربال با شهید رضوی آشنا 
می شود سال 6۴ تا پایان جنگ تحمیلی در 
قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیا حضور 
دارد بعد از جنگ در دانشگاه تهران َمشغول 
به تحصیل می شود مصاحبه ما با ایشان در 
السالم،  علیه  علی  حضرت  شهادت  شب 
برایمان  را  شصت  دهه  از  خوب  خاطراتی 

تداعی می کند

چگونه با جهادسازندگی آشنا شدید؟
و  شیاکو  منطقه ی  مطلع الفجر  عملیات 
گیالنغرب بود. قبلش در سپاه سقز کردستان 
ما با شهید کاوه بودیم که به گیالنغرب آمدیم 
و در عملیات شیاکو مجروح شدم و به مشهد 
ما  داماد  بودیم.  آنجا  ماهی  چند  و  برگشتم، 
مسئول گزینش جهاد خراسان بود. روزی به 
گفتم:  جهاد؟«  »میای  گفت:  و  آمد  ما  خانه 
«جهاد کجاست؟« گفت: »جایی که بچه های 
انقالبی هستند«، و منم قبول کردم. البته آن 
آمدیم  وقتی  بودم.  سپاه  رسمی  عضو  زمان 
جهاد یک سالن بزرگ بود که دور تا دورش 
میز چیده بود و اسامی کمیته ها را آنجا زده 
بودند. یعنی کل جهاد خراسان در یک سالن 
متمرکز شده بود. که من به کمیته فرهنگی 

مراجعه کردم.

مسئول کمیته ی فرهنگی چه کسی بود؟
در قسمتی که من رفتم، بخشی به نام احمدآباد 
بود که شهدای زیادی هم داشت و آقای زینت 
بخش مسئولش بود، آقای شهید ایوانی نیز در 
قسمت فرهنگی بود. خیلی از بچه ها که روز 
اول آنجا بودند شهید شدند، نمونه اش شهید 
ماهی  یک  دیگر.  خیلی های  و  بود  سلیمانی 

اونجا بودیم و به روستاهای اطراف می رفتیم.

برای محرومیت زدایی به روستا رفتید؟
فرهنگی  کمیته  وظایف  از  یکی  بله، 
نمایش  و  شوراها  تشکیل  محرومیت زدایی، 
ماه  یک  از  بعد  بود.  محروم  مناطق  در  فیلم 
کم کم شرایط جسمی بنده بهتر شد گفتم 
جبهه  به  باید  و  نمی مانم  مشهد  دیگر  که 
علی سلمان پور  آقای  بروم. خدا رحمت کند 
جهاد  شوراهای  تشکیل  مسئول  زمان  آن 
قاضی زاده  حسین  آقای  وگفت  بود  خراسان 
هجرت  اردوگاه  نام  به  زده  اردوگاهی  داداش 
زده. می خواهیم نمونه آن را در آبادان راه اندازی 
کنیم. من به اردوگاه هجرت رفتم و حدودا یک 

سال آنجا ماندم.

در اردوگاه هجرت چیکار می کردید؟ 
در اردوگاه هجرت کارهای متفاوتی انجام دادم 
که بالخره مسئول اردوگاه هم شدم.  با وجود 
سن کمی که داشتم به اردوگاه رفتم و دوره ها 
را تمام کردم. بعد از مدتی گفتم: »اینجا کار 
ما نیست من می خوام برم کار عملیاتی انجام 
قاضی زاده  آقای   به  و  آمدم  مشهد  به  بدم«. 
گفتم  می خواهیم بیایم اینجا! نامه ای نوشت 
کار  به  و  مشغول  آمدم  به جهاد خراسان  و 
شدیم. مدتی در ستاد مرکزی  بودم باز آرام 
نگرفتم و به ستاد حمزه رفتم و چندماهی آنجا 
اینکه حس  و  نداشتم  قرار  و  آرام  ولی  بودم 
می کردم این شرایط شرایطی نیست که من 
از مجروحیت در سقز، در  قبل  دارم.  دوست 
بودم.  کرده  شرکت  سازی  آزاد  عملیات   10

در عملیات هاب سنگین حاضر بودم. و در این 
محیط ها نمی توانستم بمانم. 

بعد از مدتی، یک روز پیش آقا تقی و آقای 
حسین آقا آمدم. که گفتند  آقای پورشریف 
رئیس دفتر می خواهد. بعد از مراجعه به ایشان 
گفتند اینجا کار کن و مختصری کار را توضیح 
دادند. چند ماهی آنجا بودم. که مصادف شد با 
رفتن آقا تقی و رفتن ایشان به قرارگاه خاتم 

االنبیاء.

چرا شهید رضوی از قرارگاه خاتم االنبیاء 
رفتند؟

یک سری تغییرات سیستمی بود که ایشان بر 
اساس این تغییرات تصمیم گرفت از آنجا برود. 
شاید ایشان نیز فکر می کرد جایش آنجا نیست 
و خداحافظی کرد. این دل َکندن و رهاکردن 
اتفاق  این  االن  بود  راحت  خیلی  موقع  اون 
نمی افتد یعنی االن من یک سفر می خواهم 
اون  می کنم.  سنگین  و  سبک  بار  هزار  بروم 
فردا  و  می گرفتم  تصمیم  صبح  امروز  موقع 
از  بعد  اولین عملیاتی که  آقا  تقی  می رفتم. 
آن شرکت کرد، عملیات خیبر بود. در عملیات 
خیبر یک گروه اطالعاتی تشکیل شد که سبب 
جهادسازندگی  عملیات  اطالعات  پایه گذاری 

شد.
بعد از آن در جزیره مستقر شدیم، در آن زمان 
بنده که از نظر تشکیالتی جایگاهی نداشتم 
ولی آقای حسین آقا خیلی چیزها را پایه گذاری 
کرد. بعدا به اطالعات مهندسی تبدیل شد که 

شهید رضوی محور وحدت بود
مصاحبه با سید حسین شاه عالمی به بهانه ی سالروز شهادت سید محمد تقی رضوی
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پایه گذاری آن از عملیات خیبر توسط آقای 
قاضی زاده انجام شد.

در سال63  به اتفاق شهید رضوی به عملیات 
بدر رفتیم، آقا تقی آن زمان پستی نداشت، بعد 
از عملیات بَدر ایشان به قرارگاه خاتم رفت که 
رئیس دفترش آقای ناصر قبادی بود. که آقا 
تقی ایشان را با خودش به قرارگاه مهندسی 
قرارگاه  با  صحبت های  هم  بنده  که  برد. 
مهندسی داشتم و دومین نفری که از جهاد 
به آنجا رفت من بودم و تا سال 71 من قرارگاه 

مهندسی ماندم.

زمینه ی آشنایی تان با شهید رضوی قبل 
را  بشوید  جهاد  وارد  خودتون  اینکه  از 

بفرمایید؟
با شهیدرضوی از طریق آقای قاضی زاده آشنا 
شدم، همشهری بودیم و هم والیتی. ایشان به 
قدری جذابیت داشت که همه را جذب خود 
می کرد.  با نیروهای زیر دستش هیچ گاه دعوا 
نمی کرد. و بچه ها بیشتر جذب اخالق و منش 
او می شدند. اصال برای ایشان مهم نبود که چه 

موقعیتی دارد و کجا هست!
در جاده ی اهواز و خرمشهر قرارگاهی به نام 
بعثت وجود داشت که قرارگاه خاتم هم جز 
آن بود. در آنجا چندتا کانکس وجود داشت 
که همیشه آقاتقی آنجا بود. از آقای تقی خیلی 
حرف های نگفته هست که جایی مطرح نشده، 
هفته قبل از شهادتش مشهد بودند، زمانی که 
آمد گفت نتوانستم برای خانواده ام خانه ای تهیه 
کنم. آن زمان ایشان یک ماشین پیکان داشت 
که برای رفت و آمدش از آن استفاده می کرد. 
برای  بفروشد و  در مشهد می خواست آن رو 
خانواده یک خانه تهیه کند. زمانی که برگشت 
نزدیک  خیلی  خمپاره ها  روزها،  این  گفت 

می خورد احساس می کنم که بچه هام بی سر و 
سامان می مانند. بعد از چند روز ایشان شهید 
شدند. و برای شهادت کامال آمادگی داشت. که 

بعد از ایشان برای خانواده خانه ای تهیه شد.
خیلی  خودش  به  نسبت  شهیدرضوی 
سخت گیر بود و همه مسائل را خیلی مراعات 
می کرد. اگه یادتان باشد آن زمان کوپن بنزین 
30 لیتری می دادند، و در دسترس همه بود و 
ما استفاده می کردیم. آقا تقی قبل از سفرض، 
کوپن ها را از جیبش درآورد، همگی باطل شده 
بودند و از آنها استفاده نکرده بود. از کوپن های 
خودم به ایشان تعارف کردم که بنزین بزند و 
به مشهد برود با اخم به من نگاه کرد. اختیارات 
زیادی در دست ایشان بود از تقسیم خانه تا 
ماشین و ....، اما هیچ استفاده شخصی از آنها 

نداشت.
بسیار آدم خوش فکری بود، وسعت نظرش تو 
حوزه ی مهندسی خوب و خیلی هم موثر بود. 
90 درصد اتفاقات مهندسی که در فاصله ی 
زمانی 64 تا 65 رخ داد همه بر اساس سعی 
ما  حوزه  آن  در  چون  است.  بوده  خطا  و 
چهارچوب و معیاری نداشتیم و از جایی هم 

کپی نمی کردیم همه بر اساس دانش نیروهای 
داخلی بود نمونه آن پل خیبر و بعثت است که 
حاصل تفکر چند فرمانده جوان است. جوانان 
را  اسم شان  جایی  که  گمنام  و  متخصص 
نمی آورند. و این موفقیت ها حاصل بُعد معنوی 

جنگ است.
شهید رضوی منیت را کنار گذاشته بود و و 
بر دل  که  از دل می زد  را  تمام حرف هایش 
دیگران می نشست و بیشترین تاثیر را داشت. 
باشد  خودش  باید  »آدم  می گفت:  آقاتقی 
همینی که هست!«. زمانی که ایشان شهید 
شدم،  تنها  و  بی َکس  می کردم  فکر  شدند 
سرگردان شده بودیم؛ یک سال طول کشید 

تا وضعیت به حالت عادی برگشت.

در کنار ایشون بودید شهید شدند؟
با علی شوریانی به غرب  ایشان همراه  خیر، 
رفته بودند و ما جنوب بودیم، بعد از آقا تقی 
ماندگار  همانجا  جنگ  آخر  تا  و  غرب  رفتم 
شدم. قرار بود ما در جنوب بمانیم و ایشان به 
غرب بروند و مقدمات کار را فراهم کنند بعد از 

شروع عملیات ما به غب برویم.
باعث  محبوبیت شان  و  رضوی  شهید  وجود 
در  و  بود.  جهاد  و  سپاه  بین  رویه  وحدت 
عملکرد آنها تاثیربسزایی داشت. َجَنم آن را 
تاثیرگذاری وسیع  این  ناخودآگاه  داشت هم 
دوست  رو  تقی  آقا  ارتشی ها  مثاًل  داشت  رو 
داشتند. با شهید صیاد ارتباط خوبی داشت و 
به هم عالقه مند بودند، و در سپاه با آقا رحیم 

ارتباطش را حفظ می کرد.

 به شما از اذیت هایی که می شد  چیزی 
گفته بود؟

هیچ وقت  ایشان  ولی  بود  مسائل  سری  یک 
چیزی به زبان نمی آورد. و حتی اجازه نمی داد در 
حضورش کسی چیزی پشت سر دیگران بگویید. 
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اسناد و دست نوشته های شهید سید محمد تقی رضوی
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تسبیح و بولدوزر 
بر اساس زندگی شهید سیدمحمدتقی رضوی

•ناشر: نشر ستاره ها  •نویسنده: ابراهیم زاهدی مطلق     

معراج – دفتر چهارم
یادواره شهید محمد تقی رضوی  

سردار  یادبود  مناسبت  به  معراج  مجموعه  چهارم  دفتر 
سنگرسازان بی سنگر شهید سید محمد تقی رضوی قائم 
مقام عملیاتی قرارگاه مهندسی – رزمی خاتم االنبیاء )ص( 
و مسئول سابق ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد سازندگی به رشته تحریر درآمده است که به خانواده 

محترم و تمامی همرزمانشان تقدیم شده است.
این مجموعه شامل: - زندگی نامه - شهید رضوی در گفتار 
دیگران - حدیث عشق - فصلی در خاطرات؛ می باشد. که 

در 80 صفحه مجلد شده است. 

•ناشر: پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی  •نویسنده: احمد نصراللهی     

مطلق،  زاهدی  ابراهیم  قلم  به  بولدوزر«  و  »تسبیح  داستان 
بر اساس زندگی سردارجهادگر شهید سیدمحمدتقی رضوی 
است. شهید رضوی متولد مشهد بود که در جنگ تحمیلی 
در   1366 سال  در  و  می کرد  خدمت  سازندگی  جهاد  در 
منطقه عملیاتی کربالی10 به شهادت رسید. محمد از دور به 
جوانی چشم دوخته بود که نوشته های روی ماشین لندروور را 
می خواند: جهادسازندگی، استان خراسان. محمد می خواست 
بداند جوان دنبال چه چیزی می گردد، چون به نظر نمی آمد 
از افرادی باشد که از خراسان همراه آن ها آمده اند. او، جوان 
غریبه را از لحظه ای زیر نظر گرفته بود که در جاده حمیدیه به 
اهواز منتظر ماشین ایستاده بود. محمدمی دانست که در این 
روزها که جنگ تازه شروع شده و مردم سوسنگرد و اهواز و 
خرمشهر دنبال راه فرار از جلوی تانک های عراقی می گردند، 
به این راحتی ها ماشین گیر نمی آید. به همین دلیل هم جوان 

غریبه از کنار جاده به سمت دشت سرازیر شده وبه سراغ چند 
لودر و بولدوزری رفته بود که در آن اطراف پراکنده بودند.

 کتاب شناسی شهید رضوی

29شماره 40، خرداد 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



پرونده ویژه

سیرت رضوانی 
زندگی نامه و خاطرات سردار جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی

 مجموعه روایت سنگر سازان به بررسی زندگی و خاطرات شهدای جهاد 
سازندگی استان خراسان رضوی در طول دفاع مقدس می پردازد. این 
جلد، پنجمین جلد از از این مجموعه است که به بررسی زندگی نامه و 
خاطرات شهید سید محمد تقی رضوی، معاون فرهنگی قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( اختصاص دارد. تعداد صفحات مفید کتاب 153 صفحه 

است که در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول به ذکر برخی خاطرات شهید از زمان نوجوانی تا جوانی و 

شهادت پرداخته است.
جهاد  همایش های  در  شهید  سخنرانی های  از  فرازی  دوم:  فصل 

سازندگی و وصیت نامه شهید را در بر دارد.
فصل سوم: به ذکر برخی پیام ها و بیانیه های شخصیت های سیاسی 

و نظامی بعد از شهادت شهید پرداخته است.
فصل چهارم: حاوی پنج قطعه شعر در وصف شهید رضوی، بدون 

ذکر نام شاعر می باشد
فصل پنجم: اسناد و عکس هاست که در بردرانده تصویر چهار 
یادداشت کاری از شهید و هشت قطعه از تصاویر شهید می باشد.

•ناشر: انتشارات سلمان •نویسنده: عیسی سلمانی لطف آبادی، محمد جاللی شم آبادی و سعید زرینی  

سنگرساز بی سنگر 
 زندگی نامه داستانی شهید سید محمدتقی رضوی فرمانده ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی

»سنگرساز بی سنگر« روایتی مستند از زندگی شهید سیدمحمدتقی رضوی فرمانده 
نگارش  به  فصل  یازده  در  زندگی نامه  این  است.  جهادسازندگی  جنگ  مهندسی 
درآمده و محمودزاده، نویسنده این کتاب در هر فصل بخش های مختلفی از زندگی 

این شهید بزرگوار را روایت کرده است.
گزیده از کتاب :

شهدایی  یاد  به  را  رضوی  )س(،  الزهرا  فاطمه  بیمارستان  نزدیک  موشکی  سایت 
می انداخت که بدنشان قطعه قطعه شده بود. رسید به انسان هایی که در 
تاریکی در حال احداث عظیم ترین پل بودند؛ بی آن که کسی متوجه 
این جهادگران گمنام  به  آنها شود. رضوی در خلوت  کار عاشقانه ی 
خیره شد. هنگامی که می دید پل بیش از هفتصد متر در قلب اروند 

پیش رفته، به کار این افراد عشق می ورزید. برای رفتن به فاو سوار قایقی 
شد. اکنون که از وسط اروند، اتمام پل بعثت را می دید، بیشتر به 
عظمت این معجزه ی مهندسی پی می برد. احساس می کرد چقدر 
خسته است. به سمت دژ کنار جاده بصره رفت تا آخرین خاکریز 
مقاومت در والفجر 8 را از نزدیک بازدید کند. آن شب قرارگاهی ها 

فکر می کردند او پس از دو ماه تالش، برای استراحت به اهواز رفته، اما نرفت و 
تا سحر در خط ماند. آرامش خط، آرامش درونی او را بیشتر تأمین می کرد...

•ناشر: شهید کاظمی •نویسنده: نصرت اهلل محمود زاده    
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م ن ظوم ه ای  در رث ای  س ردار ج ه ادگ ر ش ه ی د م ه ن دس  س ی د م ح م دت ق ی  رض وی 

بلندی است در رثای  سردار جهادگر شهید  یاران مثنوی نسبتا  یاد 
مهندس سید محمد تقی  رضوی و نیز جمعی از شهیدان دفاع مقدس، 
به شرح  تناسب حال و مقال،  به  اثر  این  استاد حمید سبزواری در 
دفاع  و  انقالب  وقایع  بر  مروری   با  و  می پردازد  دلتنگی های خویش 
مقدس به معرفی شهید رضوی پرداخته و ویژگی های ممتاز وی را 

برشمرده  و نیز به تناسب از دیگر سرداران شهید یاد می کند.
در سرآغاز این دفتر می خوانیم:

خود را می نگرم و حقارت خود را و کوچه را می نگرم و نام شهیدان 
را و خط سرخی را که از میان  آیه های مقدس، تا بی نهایت های آبی 
و تا قلمرو پروازها امتداد یافته است و جهان، چقدر تاریک  است، 

بی حضور مردانی که از پیشانی بندشان، خورشید می شکفت و آفتاب، 
پرنده ای بود که در سینه پر التهابشان مأوا گزیده بود. »یاد یاران« را 

در  انتشارات  کمیته  و  سپاه   بزرگداشت سرداران شهید  کنگره 
سال 1376 منتشر کرده است.

•ناشر: ک ن گ ره  ب زرگ داش ت  س رداران  ش ه ی د س پ اه  و س ی  و ش ش  ه زار ش ه ی د اس ت ان  ت ه ران ، ک م ی ت ه  ان ت ش ارات  •نویسنده: ح م ی د س ب زواری  

یادگاران 17 – کتاب رضوی

»یادگاران« عنوان کتاب هایی است که بنا دارد تصویرهایی از سال های 
جنگ را در قالب خاطره های بازنویسی شده، برای آنها که آن سال ها را 
ندیده اند نشان بدهد. این مجموعه راهی است به سرزمینی نسبتا بکر 
میان تاریخ و ادبیات، میان واقعه ها و بازگفته ها. خواندنشان تنها یادآوری 
است، یادآوری این نکته که آن مردها بوده اند و آن واقعه ها رخ داده اند؛ نه 

در سال ها و جاهای دور، در همین نزدیکی.
کتاب حاضر که جلد هفدهم از مجموعه »یادگاران« می باشد، مشتمل 

بر خاطراتی از شهید سید محمدتقی رضوی است.

•ناشر: روایت فتح •نویسنده: نیره رهبر فر    
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فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ - جلد 7
 زندگی نامه فرماندهان شهید استان خراسان

•ناشر: نشر شاهد •نویسنده: سید سعید موسوی     

وداع یک مرد

»وداع یک مرد« بر اساس زندگی جهادگر مهندس شهید »سید محمدتقی 
روایت  این  در  است.  آماده شده  داستان  قالب  در  رضوی« )1366-1344( 
در  شرکت  با  پهلوی  زمان  در  محمدتقی«  »سید  می خوانیم:  داستانی 
جلسات سخنرانی و گوش سپردن به موعظه های آقای »هاشمی نژاد«، آقای 
»خامنه ای« و استاد »مطهری« با مفهوم جهاد آشنا شد و نقش فعال خود را 

در براندازی رژیم پهلوی با شرکت در تظاهرات و پخش اعالمیة 
امام آغاز کرد. بعد از مدتی توسط ساواک دستگیر شد و اسم 
او جزء اعدامی ها در پرونده اش ثبت شد. در این میان، انقالب 
پیروز شد و او از زندان رهایی یافت. در جنگ ایران و عراق به 

جبهه ی جنوب رفت و بعد از آموزش های الزم در گروه جنگ های 
مهندسان  گروه  به  کرد. سپس  فعالیت  دکتر چمران  چریکی 

جنگ پیوست و در عملیاتی که به همراه فرماند هان نظام 
قرارگاه مهندسی خاتم واحد مهندسی و فرمانده هان لشگر 

شرکت کرده بود به درجه ی شهادت نائل آمد.

•ناشر: نشر آل احمد •نویسنده: شمسی خسروی    

مجموعه ی حاضر، مشتمل است بر زندگی نامه ی 106 تن از فرماندهان 
شیوه ی  به  زندگی نامه ها  این  نگارش  سبک  خراسان.  استان  شهید 
اجتماعی، فرهنگی،  زندگی نامه ی  و دربرگیرنده ی  )الفبایی(  فرهنگ نامه  
که  است  شهیدی  سرداران  آثار  و  اندیشه ها  تبیین  و  جهادی  سیاسی، 
سمتی باالتر از معاونت گردان داشته اند. از آن جمله است: سیدمحمد تقی 
رضوی، سید هاشم آراسته، علی اصغر اسدی، ابراهیم امیرعباسی، حسن 

باقری، بهمن پارسا، احمد ترشیزی، علیرضا خاکپور، رمضان 
داوودی، سید احمد رحیمی، مختار غفوری، و علی اصغر همتی.
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 به مناسبت سالگرد صدور فرمان حضرت امام  )ره(
 مبنی بر تشکیل                  جهاد سازندگی و

ده ویژه
پرون
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... با تأسیس این ارگان عظیم، انقالب اسالمی 
ما توانست به دور افتاده ترین مناطق کشور 
راه یابد و رسالت تاریخی و اسالمی خود را 
کشور  نقاط  اقصی  به  کارشکنی ها  تمام  با 
برساند. به راستی فرزندان اسالم، خواهران 
نهاد  این  در  عضویت  با  ایثارگر  برادران  و 
با فداکاری بی نظیر خود، در میان  انقالبی، 
سخت ترین  و  زندگی  شرایط  دشوارترین 
مناطق جغرافیایی کشور توانستند در مدتی 
کوتاه، این همه آثار زنده و ارزنده را در تمام 
ابعاد برای مردم ستمدیده ی ایران به ارمغان 

آوردند.
بهبود  راه  در  که  جهادگرانی  نیستند،  کم 
زندگی مردم محروم و مستضعف ما شهید 
و یا معلول گردیده اند و کم نیستند، خواهران 
و برادرانی که در بدترین شرایط، دست به 
اقدامات فرهنگی و عمرانی زدند و به بدترین 
شکل، به دست گروهک های از خدا بی خبر 
و منافقان دنیاپرست شهید گردیدند. چرا که 
این از خدا بی خبران خوب فهمیدند که این 
جوانان جهادگرند که بذر انقالب را در دل 
مناطق  آبادانی  با  و  می کارند  روستایی  هر 
شهری  و  روستایی  هر  که  است  محروم 
انقالب  پاسدار  می شود،  سربازی  محروم 
اصیل اسالمی خویش. چرا که آمریکا و ایادی 
مزد بگیرش، خوب به این نتیجه رسیده اند: 
که با جهاد مقدس فرزندان اسالم است که 
نهال انقالب اسالمی در روستاها و شهرهای 
دور افتاده ی این آب و خاک به گل می نشیند 
و تنها به همین دلیل است که هر جهادگری 
را مانند رزمنده ای در میدان نبرد می دانند که 

از انقالب و اسالم و ایران دفاع می نماید.
... باید اعتراف کرد که اینان بزرگترین آبرو 
را به انقالب اسالمی خود داده اند و با تعهد 
این  در  تعالی،  خدای  به  ایمان  و  اسالم  به 
راه، بهترین نمونه و الگو برای همه ی جوانان 

مسلمان و متعهد اسالمی گردیدند.
میان  در  و  کشور  کنار  و  گوشه  در  امروز 
بد  و  محروم  روستاهای  دورافتاده ترین 
ایثارگران  با  بگذارید،  قدم  که  هوا  و  آب 

خیلی  که  می شوید  مواجه  جهادسازندگی 
با  از شما، خود را بدانجا رسانده اند و  زودتر 
نداشتن امکانات الزم، با هر وسیله ای که در 
از  در  وجود،  تمام  با  دارند،  و  داشته  اختیار 
بین بردن کمبودها و مشکالت و بیماری ها 
و نارسایی های مردم کوشش می نمایند و در 
بسیاری از موارد، برای ایجاد وسایل رفاهی، از 

ایثار جان خود دریغ نکردند.
من هرگاه از نزدیک با جوانان پر شور و پر 
تحرک جهاد سازندگی مواجه می شوم و یا در 
وسایل ارتباط جمعی، آثار ارزنده ی فرهنگی و 
عمرانی آنان را شنیده و یا می بینم، از دل برای 

موفقیت و سربلندی آنان دعا می کنم.
آفرین بر شما که این گونه به اسالم و انقالب 
برای  که  شما  بر  درود  دادید.  آبرو  اسالمی 
انقالبی  و  مسلمان  ملت  آرمان های  تحقق 

برنامه های اسالم،  پیاده کردن  برای  ایران و 
شتافته اید...  شهادت  استقبال  به  عاشقانه 
سازندگی  راه  در  که  همان گونه  امیدوارم 
کشور، تمام نیروهای مادی و معنوی خود را 
به کار بسته اید، از سازندگی خود و دیگران 
که مقدم بر همه ی سازندگی هاست، غفلت 
نکنید و همان گونه که بارها یادآوری کرده ام، 
مقدم  جسم  سازندگی  بر  را  روح  سازندگی 
نیروی  با  تعالی،  تا به خواست خدای  دارید 
وجه  سریع ترین  و  بهترین  به  کارها  ایمان، 
پیش رود و هرچه زودتر با کمک خداوند و 
یکدیگر، این کشور را به خودکفایی و آبادی 

کامل برسانیم. إن شاءاهلّل.
 بخشی از پیام امام )ره( 
به مناسبت سالروز تاسیس جهاد- 
1361/3/27

دیدگاه حضرت امام خمینی»ره« درباره ی جهادسازندگی؛

آبروی اسالم و انقالب

جهادی برای سازندگی و بالندگی کشور
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در  من  با  وقت  هر  که  موضوعاتی  از  یکی 
آن زمینه صحبت می شود، احساس انگیزه 
جهاد  می کنم،  لذت  و  درونی  جوشش  و 
است  این  خاطر  به  آن  و  است  سازندگی 
مردمی  حرکت  مظهر  سازندگی  جهاد  که 
خالص و عاشقانه در راه سازندگی کشور و 
انقالب است. جهاد سازندگی به چند چیز 
متصل بود: یکی به مردم، دیگر به روستا و 
یکی هم به حالت شور و شوق یعنی منتظر 
بعضی از محاسبه ها نماندن و حرکت کردن.

هنوز رسما جهاد سازندگی اعالم نشده بود 
که در یک گفتگو با دوستانمان به این فکر 
افتادیم که هزار روستا را آباد کنیم. این هم 
یک قدم و جزیی از این جریان عظیم بود. 
البته با آغاز تشکیل جهاد سازندگی، احیای 
روستاها یک شکل عمومی و وسیع تری به 
خود گرفت. بنابراین جهاد سازندگی یکی 
از پدیده های بسیار زیبای این انقالب است 
و واقعا یک گل خوش رنگ وبوی بر بدنه ی 
نه فقط کسانی  روییده است که  نهاد  این 
را که با آن سروکار دارند سرمست می کند 
جهاد  می دهد.  زینت  را  درخت  این  بلکه 

سازندگی خودش کار خوب و جالبی است 
ولی باالتری از آن برای جهاد، این مسئله 
است که انقالب را معنی می دهد و جهت 
انقالب اسالمی را مشخص می کند و اصال 

معلوم می کند که انقالب ما چیست؟
دارد،  را  سازندگی  جهاد  که  وقتی  انقالب 
معنایش این است که مردم را برای خدمات 
روستا  چون که  دارد،  مستضعفین  عمومی 
و  اقتصادی  استضعاف  و  محرومیت  مظهر 
فرهنگی است. البته این کار مختص جهاد 
مردمی  نهادهای  بلکه  نیست  سازندگی 
دیگر نیز از این قبیل هستند، منتها جهاد 
دارد، چرا که  سازندگی یک لطف دیگری 
سراغ  به  می پردازد،  خدمات  و  امداد  به 
مستضعفین می رود و دست آنان را می گیرد 
و بلند می کند. خصوصیاتی از این قبیل در 

جهاد سازندگی وجود دارد.
یکی از مهم ترین کارهای جهاد، در جنگ 
بوده که به صورت مهندسی، سنگرسازی، 
و  کانال کشی  خاکریززنی،  جاده سازی، 
انجام  دیگر  و حساس  مهم  بسیار  کارهای 
خط  نیروهای مان  که  زمانی  است.  شده 

دفاعی دشمن را درهم می شکنند و پیشروی 
می کنند،کارشان پنجاه درصد انجام گرفته 
و پنجاه درصد دیگر این است که در آنجا 
تضمین می کند  بمانند. خوب! چه چیزی 
که در آنجا بمانند؟ کار مهندسی خوب،کار 
مهندسی جبهه مانند مهندسی در یک شهر 
نیست بلکه در جبهه، احداث یک خاک ریز 
مساوی با مواجه شدن با خطرات ده ها توپ 

و گلوله های دشمن است.
سازندگی  از جهاد  را  راه  احداث چند  من 
از اهمیت شایانی برخوردار  سراغ دارم که 
که  زمان  آن  است.  آبادان  راه  یکی  است. 
آبادان تقریبا در محاصره ی کامل محسوب 
نیز  ماهشهر-آبادان  جاده  حتی  و  می شد 
جهاد  توسط  راه  یک  آنجا  در  بود،  بسته 
اهمیت  خیلی  که  شد  احداث  سازندگی 
داشت. راه دیگر در منطقه ی میمک بود. در 
منطقه ی میمک که آن موقع)سال 59( در 
نیروهای دشمن قرار داشت، جهاد  تصرف 
سازندگی یک راه طوالنی احداث نمود که 
بنام جاده ی »جهاد« نیز نام گذاری شد و آن 
جاده را من هم رفته و با دوربین دیده بودم 
و بسیار جاده ی مهم، حساس و استراتژیکی 
بود که ما را متصل به موضع دشمن می کرد 
دست  از  منطقه  آن  پس گیری  باز  در  و 
دشمن بسیار مفید و نقش اساسی داشت. 
من،  برای  شگفت آورتر  و  مهم تر  همه  از 
که  موش  کوله  منطقه ی  در  بود،  جاده ای 
قله ای در ناحیه ی گیالن غرب بود و بسیار 
قله ی دشواری هم بود و زمانی که اسالم آباد 
و گیالنغرب در زیر آتش دشمن قرار داشت، 
هنگامی  گرفتند.  را  قله  این  ما  رزمندگان 
که برای بازدید از آن منطقه به آنجا رفته 
مهم  و  طوالنی  بسیار  جاده ی  یک  بودم، 
جهاد  توسط  منطقه  آن  در  و صعب العبور 
سازندگی در مدت چهارده روز احداث شده 
بود که به وسیله ی آن جاده، رزمندگان ما 
توانسته بودند آن قله را که برای ما نقش 
تصرف  به  داشت  مهمی  و  تعیین کننده 
خود درآوردند. به  هرحال جبهه هاست که 
جبهه ها  در  سازندگی  جهاد  برادران  نقش 
به خاطر مهندسی- رزمی یک نقش مهم 

و تعیین کننده بوده است.

دیدگاه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( درباره ی جهادسازندگی؛
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جهاد سازندگی یک نهاد انقالبی است که با پیروزی انقالب 
متولد شد و با پیروزی انقالب، پیشرفت محسوسی 

در چه خطی حرکت خواهد  است. جهاد  داشته 
کرد؟ به کدام سو خواهد رفت؟ مشکل کارش 
در آینده همین است که تا به حال بوده یا باید 
تغییر کند؟ اصوال بدون تغییر قابل دوام است 
قرار است که  اگر  و  تغییر کند  باید حتما  یا 

تغییر پیدا کند، چگونه و در کدام خط؟
با آشنایی کم وبیش که با کار جهاد سازندگی 

دارم )البته با کار جهاد، بیشتر از سایر نهادها(، 
می گویم که این نهاد باید با تجربه و برنامه ی انقالبی 

سودمند جدید متولد شود. جهاد، کار مهمش این بود 
که با مردم کار کرده است، طوری کار کرده است که مردم 
آن را از خودشان یافته اند، گویی کار را خود مردم می کنند.

در برخی موارد که جهاد خیلی دایه وار برای مردم کار می کرد.گفتم که 
برادران و خواهرانی که در جهاد کار می کنید! برای مردم دایه نشوید. 
طوری نباشد که لقمه را آماده کنید و بجوید و بخواهید در دهان مردم 

بگذارید. طوری باشد که با مردم کار کنید و مردم با شما کار کنند.
این تجربه باید کامال حفظ بشود و حتی رشد کند. در بحث هایی که 
می شد، احساس می شد که یک خط فکری این است که جهاد در وزارت 
کشاورزی ادغام شود و یک خط فکری دیگر این است که جهاد هم یک 
نهاد دولتی جدید اما انقالبی بشود. دومی از اولی بهتر است. خط فکری 
سوم که پیشنهاد می شود این است که طوری باشد که دولت و ملت 
در اینجا یکی شوند. اصال در جمهوری اسالمی، باید دولت و ملت یکی 
باشند. جهاد هم همین طور است. دولت به جهاد کمک کند اما جهاد 
دولتی نشود. این برداشتی است که براساس تجربه های این مدت در 

این نهاد به دست آمده است.
جهاد در خطی حرکت کند که این خصلت و خاصیتش را که مردم در 
آن کار می کنند، با کمک هایی که دولت از نظر مالی می کند و عناصر 
و  انسانی می کنند، حفظ کند  نیروی  نظر  از  مجاهد جهاد سازندگی 

حتی رشد دهد.
یک خاصیت مهم این نهادهای انقالبی، اسالمی، مردمی این است که 
و  فکری  و خط  بینش  از  از جدایی دست اندارکاران،  ناشی  خطرهای 
آرمان و مردم، دور شود. در دنیای امروز، مسأله ی دولت ها در همه ی 
سیستم های شرقی و غربی این است که دولت ها چنین حس می کنند 
که مجموعه ای هستند، گویی جدای از مردم یا مجموعه ای هستند که 
مردم همیشه از آنها توقع کار کردن دارند، توقع دارند که بیندیشند و 
کار کنند. گویی دولت ها تولیدکننده ی برنامه و خدمات هستند و مردم 

مصرف کننده و این یک خطر است.
تجربه ی جهاد باید این باشد که جهاد، یک ارگان، نهاد سازمانی است 
که برنامه و راهی را دنبال می کند که در آن، دولت در اختیار حرکت 
خودساز خالق ملت است و ملت در خط حرکت برنامه ریزی شده ی 
کلی دولت. گویی در برنامه ی کلی کشور، یک میدان-کم  و بیش باز 

که تحمل نوسان داشته باشد - وجود دارد که در این 
میدان آماده برای نوسان و مانورهای گوناگون آزاد، 
بیایند،  بی تشریفات-   - می توانند  استعدادها 
کار کنند و خودجوش و متکی به نیروهای 
مردمی  باشند اما در عین حال، پراکنده هم 

نباشند.
از اشکاالتی که در این مدت به کار جهاد 
می شود، این است که جهاد برای خودش 
کارهایی می کند که احیانا تکراری است یا 
این  گاهی سطحی و به سرعت، رو به زوال. 
نقیصه چگونه برطرف شود؟ با این که جهاد، در 
عین مردمی و خودجوش و آزاد بودن و امکان بیشتر 
برای حرکت داشتن، در عین حال، ناظر برنامه های کلی 
مجلس و دولت هم باشد. امید ما این است که از این نهاد انقالبی، 
تجربه ی جدیدی به وجود بیاید و آن، این که چگونه می توان، میدان های 
مناسبی برای خودباوری مردم، خودجوشی مردم، با اعتماد به حمایت 
دولت و در رابطه با برنامه ریزی های کلی دولت که آن هم دولت مردمی 

است، به دست آورد.
مسأله دوم این که نهادهای انقالب، نه تنها عهده دار انجام خدمات در 
جامعه ی نیازمند ما هستند، بلکه بیش از آن می خواهند، رساننده ی 
پیام اسالم انقالب آفرین به مردم باشند. این شعار که جهاد پیام است، 
برادر و خواهر عضو جهاد سازندگی پیام یک پیامبر است، باید روزبه روز 
برای مردم زنده تر شود. مبادا میدان های عمل جهاد سازندگی، به یک 
میدان عمل ساده تبدیل بشود، عمل فیزیکی بی روح. جهاد، در این 
بعد، باید خیلی نیرومندتر کار کند، چون امکانات، برای جهاد خیلی 

بیشتر فراهم است.
بنابراین، این اصل که افراد منتسب به جهاد و کادرهای جهاد سازندگی، 
باید الگوی بینش مترقی و اصیل اسالمی و رفتار و منش و اخالق و 
صالح و تقوای یک مسلمان باشند -چه برادر و چه خواهر- یک اصل 
مورد تقدیر است. این اصل باید مورد تأکید قرار گیرد که کارهای جهاد، 

به راستی پیامبران پیام انقالب اسالمی در روستاها و توده ها باشند.
امید ما این است که تجربه ی آرمان و بعد دوم، روزبه روز در نهادهای 
انقالبی بیشتر تقویت شود و واحدهای آموزش در این نهادهای انقالبی، 
روی این مسأله بیشتر کار کنند و بیشتر موفق باشند. آقایان و خواهرانی 
که در این زمینه می توانند، از جان و دل مثل همیشه کمک کنند. 
برادران روحانی که می توانند، در این زمینه ها همکاری کنند و خدمت 
مفید داشته باشند، خدمت کنند تا به یاری خداوند، انقالب اسالمی 
از پیکر خودش روئیده، روز به روز  با این بال های توانا که  عزیزمان، 
از  و  پرواز کند  بیکران جهانمان  این فضای  بیشتر در  پرواز  با قدرت 
دستبرد کسانی که می خواهند آن را مورد آسیب قرار دهد، مصون و 

محفوظ باقی بماند.
)در دیدار با اعضای شوراهای مرکزی جهاد سازندگی-اسفند 1359(
منبع: نشریه جهاد- شماره 125 - بهمن 1368
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امام معتقد است و آرزوی ما این است که که برادران جهاد و سپاه 
الگو باشند، پیک و پیام اسالم را در عمل و اخالق ببرند و درخدمت به 
مردم یک خدمت بی غرض و بی منت و بدون قدرت نمایی چیز جالبی 
است که به ذائقه و فطرت همه خوب می سازد که باعث پیوند بین شما 
و اسالم و مردم می شود.... مسئله ای که برای ما مهم است این است 
که با این خط مستقل واقعی که االن داریم که خیلی جدی است، ما 
بتوانیم اقتصاد و نیروی نظامی مستقل پیدا کنیم و این کار طوالنی و 
پرزحمتی است ولی می کنیم و جهاد بداند که االن تبدیل می شود به 

یکی از بازوهای استقالل اقتصادی مملکت، و به شما بگویم که یکی از 
مهمترین بازوها هستید و اینکه گفتم این آمارها چقدر مهم است این 
است که ما یک جلسه اقتصادی داریم که جهاد را در بخش کشاورزی 
آوردیم... و در نتیجه آمار دقیقی می خواهیم. و اصرار داریم که سپاه و 
جهاد زمینه مردمی اش را حفظ کند و کاری نکند که مردم از پشت 
او کنار بروند، که اگر مردم باشند و سپاه و جهاد باشد ما هیچ وقت 

شکست نمی خوریم.
سخنرانی در دیدار با اعضای جهاد سازندگی

دیدگاه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی درباره ی جهادسازندگی؛ 

بازوی استقالل اقتصادی

و  نمود  تصور  الهی  پدیده  عنوان یک  به  باید  را  جهاد 
جهادی  احساس  همه  که  برسد  روزی  إن شاءاهلل 

حالت  چنین  به  رسیدن  برای  بکنیم.  بودن 
الحمداهلل  کرد.  برنامه ریزی  بایستی  ایده آلی، 
این  در  را  خودش  نقش  همچنان  جهاد 
ترکیب مقدسی که ما داریم، در جبهه ها به 
نحو بسیار کامل و رو به تکامل حفظ کرده 
و بنابراین در تمام قسمت ها چه در قسمت 
خاک ریز زدن، چه برای پل سازی، جاده سازی 

که  سایت سازی  مثل  امدادگری  برای  چه  و 
این  از  را  ما  و  جهاد  برای  شده  جدیدی  پدیده 

نظر مطمئن کرده برای رسیدن به آن تسهیالتی که 
داریم، با سرعت می توانیم آن تسهیالت را به جای دیگر 

منتقل بکنیم. اینها همه فعالیت هایی است که جهاد همیشه داشته 
است بیان نقش جهاد و تالش هایی که این ایثارگران واقعی راه خدا 
در جبهه های نبرد انجام داده اند، محتاج وقت زیادی است؛ ولی اگر ما 
چکیده ای از آن فعالیت ها را بخواهیم و بدانیم؛ می توانیم به تاریخچه 
جنگ مراجعه کنیم. ما در هر عملیاتی می بینیم که جهاد برخالف 
دیگر ارگان های درگیر جنگ، نقشش فقط در طول عملیات نیست، 
بلکه هم قبل از شروع عملیات و هم در حین و هم بعد از عملیات، 
به صورت جدی تالش می کند. حتی دیده شده است که بعضی از 
انجام  عملیات  از  قبل  که جهاد  و تالش هایی  فعالیت ها  آن  مواقع 
می دهد، عالوه بر اینکه تالش های فشرده و گسترده ای بوده، نقش 
بسیار حساس هم برای موفقیت آن نبرد داشته جهاد سازندگی که 
اگر تاریخ امروز بخواهد ایثارگری ها و فداکاری های او را مطالعه کند، 
تنها به اندازه ای است که با آن سر و کار داشته و یا در حدی است 
این قادر نیستند و  از  که توان شنیدن آن را داشته است و بیش 

بتوانند  آنقدر نیست که  تاریخ نویسان  اکنون قدرت 
در مورد انقالب اسالمی و نهادهای جوشیده از 
بطن انقالب ما، همه چیز را تحلیل کرده و 
بر  مسئله  این  و  کنند  منتشر  و  بنویسند 
دوش خود جهاد سازندگی است نهادها و 
خصوصا که در مورد آن مطالعه کنند و 
بنویسند تا جهانیان پی به عظمت انقالب 
بخواهد  کسی  اگر  ببرند.  ما  نهادهای  و 
مستلزم  ببرد،  ما  انقالب  عظمت  به  پی 
اسالم  مکتب  مبانی  از  داشتن  آگاهی  آن، 
اکنون تاکتیک هایی که رزمندگان  است. هم 
تاکتیک هایی  به کار می برند،  نبرد  ما در صحنه 
به مکتب اسالم می توانند  افراد معتقد  تنها  است که 
آن را درک کنند، غیر مسلمانان اگر این تاکتیک ها را بدانند و 
مطالعه نیز بکنند، چون اعتقادی به مبانی ما ندارند، چیزی از آن 
نمی فهمند و نمی توانند از آن بهره برداری کنند و برایشان قابل اجرا 
نیست و همین تاکتیک هایی که ما اکنون در صحنه های نبرد به 
نتوانسته  امکاناتی که دارد  با تمام قدرت و  کار می گیریم؛ دشمن 
به  ما همیشه در جلسات خودمان  اقدامی کند.  برابر آن  است در 
نقش مهم جهادگران اشاره و سعی می کنیم قدر و منزلت این نهاد 
انقالبی را بدانیم و به آنها گوشزد کنیم که جدا شدن آنها از ما حتی 
موقعیت  و  زمان  آن  در  نیست. جهاد  لحظه هم ممکن  برای یک 
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 خواهم گفت که ما بعد این مسئله را مکررا از خداوند در 

صحنه های نبرد، تنها به نیرو و ایثار جهادگران متکی هستیم.
سخنرانی در جمع فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 

دیدگاه امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درباره ی جهادسازندگی؛
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بر آیات جهاد نوشتن،  از جهادی نوشتن، یعنی تفسیر 
بنابراین برای امثال من بسی سخت است، دسترسی 

بر آن قله رفیعی که به بلندای آسمان هاست.
طوفان  حضورشان  که  گمنامی  مردان   شیر 
تا  می آورم  فشار  قلم  بر  هرچه  بود.  معنویت 
بتوانم او را که بر بلندای لودر و بولدوزرش بر 
مرگ می خندید و ده ها تانک که او را نشان 
گرفته بود و باران گلوله هایی که بر او باریدن 
گرفته بود ترسیم کنم، خود را عاجز و ناتوان 

می یابم.
 من او را در عبور از »هور« دیدم، گرد آلود، چون 

باتالق ها عبور کرده  از  ابر سفید،  ماه مستتر در زیر 
بود. نیزارها را در نوردیده بود. و در کنار دجله خود را به 

محبوبش بسیجی رسانده بود، و حجله می ساخت. »حجله عشق«– 
»حجله دفاع« - »حجله شهادت«. فراوان او را دیدم درحالی که خون 

سرخش بر زین مرکب آهنینش ریزان بود.
 او را کنار پل خیبر دیدم. او را در اروند دیدم، درحالی که شط را از خون 
خود گلگون کرده بود. او را در مجنون دیدم. او را در دریاچه نمک 

دیدم در حالی که دوده های باروت بر چهره چون ماهش نشسته بود.
 او را در وسط میدان مین دیدم در حالی که زمین را از خون خود پر 

از شقایق کرده بود.
 او را در کوه های سخت و سرد کردستان در سورن دیدم، او جلودار بود. 

آری او همیشه جلودار بود. همه خاک ریزهای جبهه 
با خون  را می دهد. زیرا هر کیلومتر آن  او  بوی 

ده ها جهادی احداث شده است.
 به کجا بنگرم تو را ببینم ای اسطوره جهاد و 
شهادت. همه جای جبهه نشان از تو دارد. و 
هرکجا تو بودی آنجا مقاومت را دیدم. ایثار 
آنجا میهمان  را مالقات کردم، و شهادت 

بود.
 « محبت  و  بودی.  همراه   » صفا   « با   تو 

طنین « تو بود.
ناحیه  از   راستی می دانی چرا شهدای تو همه 

سر به شهادت رسیدند، چون ایستاده ترین بودند.
 درود بر توای »سنگر ساز بی سنگر«

 ای همه ی معنای آیات جهاد. ای از شط خون عبور کرده و خرمن 
آتش درنوردیده. ای شهادت در آغوش گرفتگان و ای خاکیان خاک در 
هم نوردیده. تو سنگرم بودی، تو تکیه گاه سالحم بودی. تو مقاومتم را 
تداوم بدادی. با تو من دشمن را به تمسخر گرفتم. و با حضور و کمک 

تو هشت سال افتخار ساخته شد.
 چه بگویم که قلم عاجز و زبانم الکن است. بهتر است دم فروبندم و 

خاضعانه و خاشعانه بگویم: »السالم علیک یا خاصه اولیاءاهلل«
 روزنامه نسل آفتاب )روزنامه محلی استان کرمان(،
 شماره 56، دوشنبه 12 مهر 1372

دیدگاه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ی جهادسازندگی؛ 

تکیه گاه سالحم

یروزی انقالب در رابطه با پیروزی جنگ حاصل می شود 
و هرکس هرچه در توان دارد باید برای پیروز شدن 

بکار بندد، و به لحاظ اهمیت آن در اینجا، موقعیت 
هرکس و هر جریانی بخواهد مسئله جنگ را از 
ذهن مردم دور کند، خیانت کرده است. شما 
از لحاظ عمل و گفته، رسالتی عظیم بر دوش 
داشته و از این نظر، روشی نظیر روش انبیا 
قابل  بسیار  نقش  روستاها،  میان  در  دارید. 
از  بسیاری  در  حتی  و  کرده اید  پیدا  توجهی 

انقالب  بگویند  می خواهند  وقتی  مردم  موارد، 
به جایی نرفته است، می گویند »جهاد سازندگی« 

بنیاد )شهید(، سپاه  کار جهاد،  است.  نرفته  آنجا  به 
فیزیکی  فعالیت های  و  کارها  به  دیگر  انقالبی  نهادهای  و 

کنید.  حرکت  انقالبی  فرهنگی  به سوی  باید  بلکه  نمی شود  محدود 
این نهادها باید مراقبت نمایند که افرادی در فکر ایجاد تفرقه بین 
آنها هستند که خوشبختانه تاکنون موفقیتی نداشته اند. از نظر وضع 

افراد  کنند  سعی  باید  جهاد  مسئولین  نیز  داخلی 
نامناسب را راه نداده و با آنها مقابله کنند و به طور 
مبارزه  از طریق  باشند که  کلی سعی داشته 
با فساد، ریشه فساد را براندازند تا کمتر به 
مبارزه با اشخاص فاسد سرگرم شویم. در 
حرفی  ندارد  حق  هیچ کس  شرایط،  این 
بزند که مردم را از موضوع فعلی و تبعیت 
از امام بازداشته و پایین آورد و شما باید که 
رهبری امام را همیشه در دو بُعد سیاسی 
و مذهبی در نظر داشته باشید. این انقالب 
باید اصالت خود را نه تنها در محتوای فکری 
بلکه باید در رهبری نیز حفظ کند و در این راه 
با هر فردی چه خداپرست و چه انسان دوست، چنانچه 

بخواهد انحرافی ایجاد کند، مقابله و مبارزه خواهیم کرد.
 سخنرانی در دومین سمینار سراسری جهاد سازندگی کشور
 20 اسفند 1359
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روشی نظیر انبیا)ص(

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  38



پرونده ویژه

و  راه  و  کردیم  تجربه  را  »بینات«  عصر  دیگر  بار  ما 
سالله ي  از  بزرگي  در  را  پیامبران  زندگي  رسم 

ابراهیم به چشم دیدیم و حقیقت را از افسانه 
امام  کالبد  چه  اگر  امروز  و  شناختیم  باز 
امت در میان ما نیست؛ اما حضور او چون 
شمس  و  است  گسترده  سما  بر  آسمان 
و  یار  وسیع  وجود  از  معنویتش  حیات 
اسالمي  انقالب  تاریخي  برادرش،گستره ي 

و  داشته  روشن  دور،  آینده هاي  افق  تا  را 
هنوز باران حکمت فراگیرش، زمین هاي تشنه 

ي وجود ما را سیراب مي کند. و عشق خداییش 
پر  شب هاي  نگران  است  بدرمنیري  خدا،  خلق  به 

التهاب ما که امانتداران اوییم و میراث دار جمهوري اسالمي، 
این یادگار ارزشمندي که در میان ما نهاده است. تحفه ي الهي 
دراین  و  اوست  استمرار وجود  تاریخي  تحقق  اسالمي  جمهوري 
عالم  به  غیب  از  آن  نزول  واسطه ي  او  خود  که  الهوتي  هدیه 
از  بیش  که  هست  نام هایي  او  یادگاران  میان  از  بود؛  شهادت 
دیگران با یاد او پیوسته اند. »جهاد سازندگي« از این زمره است. 
جهاد سازندگي ثمره اي بود که او خود به دست خودش کاشته 
و خود به باغبانیش نشسته بود. جهاد سازندگي فرزند شخص او 
به محرومین و مظلومین  بود و صورت محقق همان عشقي که 
گمگشته ي دیار فراموشي داشت و جلوه ي مجسم آرمان مقدس 
او براي دستیابي به استقالل و مبارزه با فقر وتنگدستي و ساختن 
این ویرانه اي که بوم کور شاهنشاهي در آن آشیان ساخته بود. 
جهاد سازندگي جلوه اي دیگر بود از قیامي عظیم که در فرد امام 
از غرقاب  امروز  براي نجات بشر شوم بخت  بود.  یافته  مظهریت 
جاهلیتي دیگر، جاهلیتي که بنیان خویش بر استضعاف محرومان 
چهره ي  که  نقاب داري  سالطین  است.  نهاده  سالطین  مغضوب 
حقیقي خود را در پس نقاب موجه حقوق بشر پنهان داشته اند. 
آیه ي مبارکه  این  از تفسیر عیني  جهاد سازندگي صورتي دیگر 
بود که »قل انما اعظکم بواحده ان تقومواهلل مثني و فردا« آیتي 
به  را  امامت نقش شد و خیل جوانان  از همه در خور  که بیش 
روستاها گسیل داشت تا نهال امید را در خاک دل ها بنشانند و 
بذر استقالل را در همه ي مزارع بیفشانند. این روح قیام بود که 
بي خستگي، بیابان ها را پیمود، بر قله ها صعود کرد، از رودخانه ها 
گذشت و محرومان را حتي در آن سوي کوه هاي »بشاگرد«، در 
آشیانه ي باد یافت و آنان را به تقدیر کرامتمند این امت بزرگ 
طریق  در  است  فرد  جهاد  علمدار  بالشک  که  امتي  زد؛  پیوند 

استقالل و نفي غرب و شرق.
جهاد سازندگي مظهر همه ي تالش یک امت بود. براي در کف 
با  که  بود  جمعي  بزرگ  حرکت  یک  خویش،  سرنوشت  گرفتن 
صفت خلوص و اخالص تعریف مي شد و بر همین قیاس بود که 

همه ي تالش هاي صادقانه، صدقه ي جهاد یافت و 
نام  ثمربخشي، »جهادي«  خالصانه  هر تالش 
گرفت. نام »جهادي« یادآور انسان هایي شد 
که در طریق یک هجرت باطني به سوي 
خودپرستي  سنگي  صخره هاي  از  قبله، 
سر  به دشت هاي  قدم  و  بودند  گذشته 
سبز ایثار و شهادت نهاده و مصداق این 
توصیف امیرمؤمنان در نامه مالک اشتر 
واقع شده بودند که: »اولئک اخف علیکم 
مؤونهو احسن لکمونه و احنا علیک عطفا و 

اقل لغیرک الفا...«
اي مالک اینانند که هزینه شان بر تو سبک تر است 
تو  با  رغبتشان  و  میل  و  است  نیکوتر  برایت  یاریشان  و 
بیشتر و الفتشان با دیگران کمتر است؛ پس آنان را خاصه جلسات 
خود برگیر. چه کسي بیشتر از شهدا مصداق این توصیفند؟ حضور 
جهاد سازندگي در طول مدافعه ي مقدس هشت ساله این امت 
در برابر تجاوز بیگانگان، نشان داد که یاران حقیقي اسالم، آنان 
که در آزمون خطر، بر دوستي و صدق و وفاداري خویش استوار 
مي مانند، چه کساني هستند. چه کسي مي توانست زیباتر از امام 
امت این شجره اش را ه خود به دست خویش کاشته بود بستاید: 
»جهاد شمایل دنیاي آزادي و استقالل در عرصه کار و تالش و 
در پیکار علیه فقر و تنگدستي و ذلت است. اکنون که استقالل 
سیاسي این نظام مقدس بعد از یک مدافعه ي طوالني جبهه هاي 
تمامي محقق گشته است؛ جا دارد که در  به  سیاسي و نظامي 
این کنگره ي سراسري جهادگران، آن عزم نخستین، یک بار دیگر 
و  شود  تجدید  اقتصادي  کامل  استقالل  به  دستیابي  جهت  در 
جهاد سازندگي آگاهي و حضور خود را براي ساختن این فرداي 
مستقل، همراه با دیگر اجزاي پیکره ي واحد این نظام و با همان 
شور و اشتیاق و وسعتي که در طول هشت سال دفاع مقدس از 

خود نشان داده است، اعالم دارد.«
اماما! فرمودي چشم امید من به شما سازندگان پرشور و نشاط 
اسالمي است و اکنون بر بیعت ما که همچنان باقي است، یک 
بار دیگر شهادت دهید. ما سازندگان پرشور و نشاط، همان سان 
که شما مي خواستید، خواهیم ماند و در زیر آسمان بلند عنایات 
انقالب  رهبري  معظم  رهبر  برادرتان،  و  وصي  شما،  عظیم  روح 
و  کتاب خدا  مستقیم  در صراط  در طي طریق شما  را  اسالمي 
او، همچنان اطاعت خواهیم کرد. خداوند  سنت و عترت رسول 
شفاعت شما را در حق ما و این امت صادق و نستوه بپذیرد و ما 
را با شهدایي که اکنون در جواب قرب و رزق شما جاي دارند، 

محشور گرداند.
بخشی از مقاله شهید آوینی در گردهمایی جهادگران سال 
1369

دیدگاه جهادگر شهید سید مرتضی آوینی درباره ی جهادسازندگی؛ 

مظهر همه ي تالش یک امت
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آشنایی با کمیته های جهاد سازندگی

پرونده ویژه

مقدمه:
برآن  انقالبی  نهاد  این  به مناسبت هفته جهاد و سالروز تشکیل 
شدیم تا به معرفی کمیته ها و واحدهای  جهاد سازندگی بپردازیم، 
اما از آنجایی که هر کمیته و واحدهای تابع آن دارای اهداف  وظایف 
و عملکردهای بسیار گسترده ای است و امکان معرفی کامل آن در 
نشریه میسر نیست، به این دلیل به تشریحی کلی کمیته ها بسنده 
کرده و تعریف دقیق، حوزه فعالیت و خط مشی و اهداف آن ها را 

موکول به آینده می کنیم.

به طور کلی تشکیالت جهاد شامل بخش های زیر می شود:
ب: کمیته عمران و فنی  الف: کمیته فرهنگی  

د: کمیته بهداشت و درمان ج: کمیته کشاورزی  
و: امور استان ها  هـ: بخش روابط عمومی 

ط: امور مالی ح: تدارکات   
البته الزم به تذکر است که بخش هایی همچون  ستاد پشتیبانی مناطق 
جنگی- بخش صنایع، بخش  آب و چند بخش دیگر نیز بعدا به وجود آمده 
که هرکدام  زیر نظری یکی از بخش های فوق به فعالیت خود ادامه می دهند.

کمیته فرهنگی؛
تعریف؛

کمیته فرهنگی بخشی از جهاد سازندگی  می باشد که فعالیت های تبلیغات، 
تشکیل کتابخانه ای  روستایی آموزش های عقیدتی، سیاسی، امور تربیتی  
فکری و جسمانی، ترویج، هنرهای اسالمی، فعالیت های اجتماعی- سیاسی 

را در مناطق روستایی  و عشایری کشور هماهنگ می کند.
اهداف:

سیاسی  عقیدتی-  مبانی   رشد  اسالمی جهت  فرهنگ  گسترش  و  نشر 
روستاییان و عشایر مبتنی بر اصل  والیت فقیه، رشد اجتماعی روستاییان و 
عشایر به منظور برقراری روح تعاون و مشارکت آنان در امور مربوط به خود 
جلوگیری از رشد فرهنگ های غربی  و شرقی و زدودن آثار فرهنگ های 

باطل و ضد اسالمی  و نظام ارباب و رعیتی.
وظایف:

- ایجاد کتابخانه های ثابت و سیار، توزیع کتاب، نشریات، پوستر و نوار 

اردوهای   نمایشگاه، تشکیل  برگزاری  فیلم  و اسالید،  نمایش  سخنرانی، 
تربیتی، کمک به نهضت سوادآموزی کمک در جهت  فعال کردن مساجد 

روستا کمک به آموزش نظامی  در جهت تشکیل ارتش بیست میلیونی.
- مشارکت دادن هرچه بیشتر روستاییان در امور مربوط به خود از طریق 
کمیته های فرهنگی و دفاتر هماهنگی شوراهای اسالمی روستا در جهت 

تشکیل  و هدایت هر چه بیشتر شوراهای اسالمی روستا.

کمیته عمران و فنی:
تعریف:

کمیته عمران و فنی بخشی از جهادسازندگی  می باشد که کلیه امور مربوط 
به احداث راه های  روستایی، ایجاد شبکه آب رسانی-برق رسانی،کلیه  کارهای 
ساختمان عمومی ایجاد سدهای کوتاه، تهیه  برنامه های ارشادی مسکن و 
غیره - تهیه طرح های  هادی تربیت نیروی انسانی الزم، تدارک مصالح  و 

ارائه خدمات فنی را اجرا، نظارت پیگیری  هماهنگی و ارشاد می نماید.
اهداف:

ایجاد توسعه، تعمیر و نگهداری طرح های  بنیادی و بعضا رفاهی، عمرانی و 
فنی در روستاها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف متعالی  انقالب 
اسالمی، مطالعه امکانات بالقوه انسانی  و مصالح و بوجود آوردن امکانات 

رشد و بهره برداری  از آن.
وظایف:

و  پیگیری  و  )نظارت  اجرایی   نقش  سه  در  را  زیر  وظایف  کمیته  این 
هماهنگی( و ارشادی در سه  مرحله کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت به 

انجام  می رساند.
کمک در تهیه آمار، برنامه ریزی جهت کلیه  کارهای عمرانی و فنی، تعیین 
حدود وظایف  و همکاری و برنامه ریزی مشترک با سازمان ها و وزارتخانه هایی 
که در روستا کار عمرانی و فنی  انجام می دهند. تهیه طرح های عمرانی و 
فنی مورد نیاز، ایجاد شبکه های راه روستایی، برق رسانی، آب رسانی  تامین 

مراکز بهداشتی)حمام و درمانگاه( و... تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.

کمیته کشاورزی:
تعریف:

کمیته کشاورزی بخشی از جهاد سازندگی  است که کلیه طرح ها، برنامه ها 
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پرونده ویژه

تحقیقات و آموزش  کشاورزی و ارائه خدمات شامل:
الف: خدمات عمومی  ب:خدمات فنی  ج: طرح های بنیادی د: تهیه و توزیع 
نهادهای  کشاورزی را در دهستان و یا مناطق عشایری  هماهنگ، نظارت 

و اجرا می نماید.
اهداف:

رسیدن به خودکفایی و صدور محصوالت  زراعی، باغی و دامی از طریق 
انتقال وسایل و لوازم و نهادهای کشاورزی و تخصص های مورد نیاز به 
و  عملکرد  که  به نحوی  آن ها  از  استفاده  و  عشایری  مناطق  و  روستاها 

بهره دهی عوامل تولید در حد معیارهای پیشرفته علمی باشد.
وظایف:

- اخذ آمار و اطالعات در زمینه های مختلف  مربوط به کشاورزی، مبادله 
اطالعات و امکانات با مراکز آموزش کشاورزی، کمک و بررسی و برآورد 
خسارات وارده ناشی از حوادث پیش بینی نشده و سوانح طبیعی و غیر 

طبیعی.
دامپزشکی،  زراعی،  خدمات   زمینه  در  روستاییان  تشویق  و  کمک   -

دامپروری حفظ نباتات، تعمیر و نگهداری ماشین آالت کشاورزی.
- کمک فنی برای توسعه سطح اراضی زیر کشت  از طریق احیاء اراضی بایر 
و موات کمک به ازدیاد خوراک دام و طیور از طریق تشویق به کشت  نباتات 
کمک و تشویق روستاییان به تلفیق  دامداری و زراعت احداث تعمیرگاه های 
ماشین  آالت و ادوات مربوط به کمک به روستاییان در کشت و برداشت 
محصول، عرضه خدمات  دامپزشکی و دامپروری، پرداخت وام به کشاورزان  

و روستاییان.
- کمک و تشویق روستاییان به کشت گیاهان  دارویی مورد استفاده طب 

سنتی با همکاری کمیته  بهداشت و درمان.
- کمک به تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی.

کمیته بهداشت و درمان:
تعریف:

کمیته بهداشت و درمان مسئول هماهنگی و نظارت کلیه طرح ها و 
اجرای بعضی از طرح های  بهداشتی و درمانی در سطح روستا و دهستان 
است. خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی، به عنوان واحدهای 
تحت نظارت و هماهنگ با کمیته  بهداشت و درمان،کارهای تخصصی 
مربوط به خود را که وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور برای آنها 

تعیین کرده است انجام خواهند داد.
اهداف:

نشر و گسترش فرهنگ اسالمی در خانه های  بهداشت و مراکز بهداشتی، 

تحقق معیارهای اخالقی  اسالمی در برخورد با روستاییان - ایجاد هماهنگی  
در ارائه کلیه خدمات مورد نیاز روستایی در روستا، بهره گیری از خودیاری 

مردم در اجرای طرح های  مربوط به خودشان.
وظایف:

به  درمانی  بهداشتی  مراکز  و  بهداشت  خانه های  اعضاء  ساختن  آشنا   -
فرهنگ روستا و فرهنگ  اسالمی.

- نظارت بر انجام وظایف خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و 
هماهنگ ساختن آن با سایر خدمات در روستا.

- اجرای طرح های تأسیساتی و ساختمانی  بهداشتی و درمانی با کمک سایر 
کمیته های اجرایی  جهاد سازندگی.

- بسیج مردم برای انجام کارهای بهداشتی و جلب  خودیاری آنان.
- تامین مواد غذایی سالم و بهداشتی مورد نیاز روستائی.

منبع: نشریه جهاد- شماره 3۴ – 22  خرداد 1361 
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بخش نخست
هم زمان با سالروز تاسیس جهادسازندگی، نشستی تخصصی با حضور 
مهندس  مهرفرد)2(،  علی اکبر  مهندس  دقیقی)1(،  سردار حسین  آقایان 
ابوالقاسم بزرگی)3(، مهندس محمد شمس)4( و مهندس محمد صدوری)5( 
برگزار که به بررسی نقش جهاد سازندگی در کردستان پرداخته شد. در 
این دیدار که به میزبانی کانون سنگرسازان بی سنگر برگزار گردید، محمد 
دوعلی)6( به طرح سواالتی پرداخت در رابطه با نقش جهاد سازندگی در 
غرب کشور با محوریت کردستان پرداخت. بخش اول از این نشست در 

این شماره از نشریه منعکس شده است.  

ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، می خواستم از 
نام  بحث تخصصی نشست شروع کنیم، همانطور که می دانید 
اگر  است.  خورده  پیوند  بروجردی  محمد  شهید  با  کردستان 

خاطره ای از ایشان دارید بفرمایید تا وارد موضوع بحث شویم؟
به  که  بروجردی  شهید  کند.  رحمت  را  شهدا  همه  خدا  مهرفرد: 
کردستان می آمد من هیچ شناخت قبلی از ایشان نداشتم. ولی ایشان 
یک خصوصیت جالبی داشت که هر وقت به کردستان می آمد حتما به 
جهاد سازندگی سر می زد. آقای بزرگی فکر کنم شناخت قبلی از ایشان 
با هم رفیق  انگار چندین و چند سال است   ، داشتند. بعد یک مدت 
هستیم. ممکن است با کسی 20 سال رفیق باشید ولی همچنان احساس 
دوری کنید اما با شخص دیگری یک ماه رفیق شده باشید ولی خیلی به 
هم نزدیک باشید. ایشان خیلی با ما نزدیک شده بود به طوری که خیلی 
با ما مشورت  می کرد و ما هم نظراتمان را ارائه می دادیم. شهید بروجردی 
که به کردستان تشریف آوردند، ما می خواستیم تغییر و تحوالتی در سپاه 
منطقه ایجاد کنیم؛ به من گفتند شما کسی ر ا می شناسی؟ من هم گفتم 
واال یکی از بچه ها را می شناسم به نام آقای ایزدی که مدیر کل مخابرات 
است و ایشان هم تازه به آنجا آمده بود. خالصه ایشان آمد و بعدا از آن 

هم شهید ناصر کاظمی آمد.

بزرگی: ایشان ]سردار ایزدی[ را به جهاد دعوت کردیم. و به جهاد آمد. 
که آقای مهرفرد مسائل را مقدمتا با ایشان مطرح کرد. 

ایزدی تهران بود. و در پذیرش )گزینش( سپاه تهران  مهرفرد: آقای 
مشغول بود. با شهید بروجردی توافق کردند. و همراه آقای کاظمی به 

سپاه آمدند.و به قول معروف ارتباط خوبی با هم داشتیم. 
بزرگی: آقای کاظمی آن زمان فرماندار پاوه بود.

شمس: یک خاطره بگویم. ما 5 نفر بودیم که سرباز رسمی 5 ساله در 
سپاه شدیم و مأمور به جهاد بودیم. از جمله آقای حاجی عابد. حاجی 
عابد روزها مسئول جهاد و شب ها فرمانده سپاه دهلران بود. بعد از یک 
مدتی چون ما رسمی بودیم سپاه سختگیری کرد که آقا چه خبره که 2 
ماه، 2 ماه شما تمدید می کنید، باید برگردید. آن موقع جهاد به نیرو نیاز 
داشت. باالخره با کلی چک و چونه امضای تمدید مأموریت من و آقای 
دقیقی انجام شد. در کلنجاری که بچه ها باید برگردند، مهندس مهرفرد 
می گفتند نه اینجا به ما نیاز دارند پس بمانید. بعد از کلی بحث و صحبت 
قرار بر این شد ما 4 نفر بمانیم و آقای عابد برود. جالب اینجاست که 
ما در طول 5 سالی که در جهاد بودیم، در دوره های تخصصی جهاد در 
همدان شرکت می کردیم و مدرک گرفتیم. بعد از آن به سپاه رفتیم و 

استعفا دادیم. و آنها پذیرفتند.
دقیقی: یادش به خیر! آن موقع ما حدود 300 نفر نیرو به جهاد دادیم. 
به جهاد می گفتیم شما شناسایی کن، بعد کار پذیرشش را هم ما انجام 
می دهیم. کار مقدماتی اش را شما انجام بدهید، بعد بیایند سپاه به جهاد 
را  پولش  جهاد  از  ولی  می دهیم  سپاه  از  ما  را  بشوند. حقوقش  مامور 
می گیریم. یک زمانی آقای مهرفرد آمد گفت: من دیگر با مرکز توافق 
کردم و با شما کاری ندارم. از مرکز راحت تر می توانست نیرو بگیرد )با 

خنده(.

بچه های جهاد کنار سپاه بودند
سردار دقیقی در نشست تخصصی بررسی »نقش جهاد سازندگی در کردستان«:

لی
وع

د د
حم

م

مهندس ابوالقاسم بزرگیسردار حسین دقیقی
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یعنی پولش را از جهاد می گرفتید؟
دقیقی: آره می گرفتیم. پولش را به حساب ما می ریخت. بعد ما به آقای 
نیروی  تعدادی  گفتیم جهاد یک  بود  رئیس ستاد  زمان  آن  افشار که 
این طوری دارد. شما می توانید از مرکز درخواست بدهید. خالف قانون بود 
خب، ما یعنی مجوز قانونی نداشتیم. آن ها برایشان از مرکز خودشان به 
جهاد نیرو بدهند. حقوقشان هم خودشان بدهند، برای جهاد هم بهتر بود. 
صدوری: بنده نکته ای رو عرض کنم. واقعا آن زمان فاصله ای بین جهاد 
و سپاه وجود نداشت. من خودم با جهاد شروع کردم، با غائله کردستان 
که پیش آمد برای مبارزه با ضدانقالب با سپاه رفتم بوکان و سقز، دوباره 
دوباره  بعد  دیدم،  فرماندهی  دوره  رفتم  ماه  سپاه 6  از طرف  بالفاصله 
تا مجموعه این قدر به هم  این دو  برگشتم به جهاد. می خواهم بگویم 

نزدیک بودند. 
کرمانشاه  و  کردستان  در  یادداشت هایم  در  من  را  مطلب  این  دقیقی: 
داشتم که موضوع جهاد را ریشه ای نگاه کردم. جهاد ریشه اش عمیق تر از 
این موضوعات است.  در سال های آخر جنگ تعداد نیروهایمان یک سوم 
عراق شده بود، ما 250 گردان داشتیم، آن ها 750 گردان داشتند. که این 
موضوع می توانست به ما آسیب برساند اما سپاه و جهاد دو بال انقالب 
بودند. نمی توانستیم در کردستان جهاد را از سپاه تفکیک کنیم. ضد 
انقالب برای تضعیف سپاه روی جهاد حساس شده بود و سعی می کرد 
با آسیب رساندن به جهاد، کاری کند که سپاه دست تنها شود. برای 
اختالف بین جهاد و سپاه یک عده کار می کردند. آقای مهرفرد تهران 
رفته بود و آقای جابریان رئیس بود. یکی از برادران که از مسئولین بود 

یک دعوایی بین سپاه و جهاد راه انداخت.
کنار  معدن شن  بود که یک  قرار  این  از  دعوا 
به  نوشتند  نامه  اول یک  جاده کامیاران است. 
ما هم  بدهید.  عوارض  باید شما  این جا  که  ما 
نه  و  داشتیم  چیزی  نه  داشتیم،  بودجه ای  نه 
هم زمان  هست؟  چی  عوارض  که  می دانستیم 
آمدند و راننده های سپاه که بومی هم بودند و 
با کمپرسی هایشان شن می آوردند را کتک زدند. 
نیتشان این بود که در انتخابات رأی بیاورند و  
بگویند ما با سپاه درگیریم که آن را ما خنثی 

کردیم. 
بعد این معدن را به جهاد اجاره دادند؛ یک روز 
به ما گفتند که بچه های جهاد، بچه های سپاه 

را کتک زدند، تفنگ هایشان را هم گرفته اند و 4 - 5 نگهبان که آنجا 
داشتیم را هم به جهاد بردند. ما زنگ زدیم به جهاد و گفتیم که این ها 
را آزاد کنید. گفتند آزاد نمی کنیم آقای جابریان در جریان است، به آنها 
گفتیم یک ساعت وقت دارید اگر آزادشان نکنید به آنجا حمله می کنیم. 
بچه های جهاد به مرکز خبر دادند، مرکز به دفتر فرماندهی سپاه زنگ 
زده بود. آقای رسول زاده به من زنگ زد دقیقی می خواهی چه کار کنی؟ 
می خواهی به جهاد حمله کنی؟ گفتم نه بابا ما کاشانی ها اهل حمله 
نیستیم. بعد آقای مهرفرد زنگ زد. گفت آقای دقیقی شنیدم که شما به 
جهاد اولتیماتوم دادی؟ یک ساعت وقت دادی، موضوع چی هست؟ گفتم 
که خب بگویید بچه های ما را آزاد کنند. این چه کاری است که کردند؟ 
حمله کردند بچه ها را گرفتند، حاال آن آقای مسئول هم تند تند گزارش 
به مرکز می داد. من نامه هایش را دیدم. سپاه تهدید کرده و تا یک ساعت 
دیگر حمله می کنند. احتماالً چند نفر کشته و مجروح خواهیم داشت و... 
یک ساعت تمام شد و من خودم تنهایی بلند شدم رفتم جهاد، تک و تنها. 

هر وقت هم می رفتم من اسلحه ام را تحویل نمی دادم.
 آن روز همه بچه ها از ساختمان آمده بودند بیرون و جلوی در ایستاده 
بودند. یعنی هیچ کس داخل ساختمان نبود. همه بیرون ایستاده بودند. 
فکر کرده بودند که حاال ما یک گردان نیرو می آوریم برای اینکه به جهاد 
حمله کنیم. رفتیم آن جا و به آقای جابریان گفتیم آقای جابریان این دعوا 
را چه کسی راه انداخته است؟ می خواهند ما دو تا را به جان هم بیندازند 
مشکل را خودمان حل کنیم، ببینیم چه کسی مقصر است و با چه کسی 
برخورد کنیم. و گفتیم بهتر است بدون واسطه خودمان مسئله را فیصله 

دهیم. خالصه یک جلسه دو ساعته ای بود. 
به  که  آقایی  که  بود  این  جلسه  نتایج  از  یکی 
اول  قصاص شود. خب  بود  زده  بسیجی سیلی 
قصاص! هر دو را صدا زدیم، قرار شد قصاص کنیم. 
آن برادر جهادی گریه کرد و می گفت دستی که 
توی گوش بسیجی زده را من نمی خواهم، این 
دست را قطع کنید، من خودم بسیجی ام. بسیجی 
هم آمد و رفت جلو و صورت و پیشانی ایشان را 
بوسید و گفت: من این دست را آوردم تو گوش 
برادر جهادی  نیامدم تو گوش  بزنم، من  کومله 
بزنم که. هر دو زدند زیر گریه. جهاد اعالم کرد ما 
اجاره این جا را می دهیم اصاًل شما بردارید. گفتیم 
پروژه ما و شما ندارد. ولی برای اینکه دعوا نباشد 

سردار دقیقی:  چرا ضد انقالب 
اینقدر روی جهاد حساس بود؟ 
این همه شهید و تلفات از جهاد 
گرفت؟ چون می دید اگر جهاد 

نباشد سپاه کاری نمی تواند بکند.  
خود آقای بزرگی، آقای مهرفرد، 
دوستان دیگر خوب می دانند اصاًل 

جهاد و سپاه یکی بودند.  برای 
اختالف بین جهاد و سپاه یک 

عده کار می کردند.  

مهندس محمد صدوری مهندس محمد شمس
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یک حدی را تعیین کردیم، که مرزی تعیین شده باشد. 
بعد ماجرا به سپاه رفتیم دیدم یک نامه روی میز ماست که سپاه به جهاد 
حمله کرده است، همان آقای به ظاهر مسئول، به وزارت کشور گزارش 
داده بود که سپاه به جهاد حمله کرده است و بیش از ده نفر کشته و 
چندین نفر هم زخمی شدند که آمار متعاقباً ارسال خواهد شد. این ها 
نشان دهنده این بود که عده ای دنبال جدایی جهاد از سپاه بودند. اما چه 
شد که این سپاه و جهاد از هم جدا شدند؟ من معتقدم اگر قرار بود جهاد 

در جایی ادغام شود، در سپاه ادغام شده بود الاقل بهتر بود. 
... ببینید شهید بروجردی آن زمان می رفت و با آقای مهرفرد مشورت 
جهاد  اگر  که  می دانست  و  بکنم.  می خواهم  را  کار  فالن  که  می کرد 
کنارش نباشد نمی تواند کاری انجام بدهد. و می دانست آقای مهرفرد هم 
شخصیتی هستند که برای امنیت منطقه، برای مردم یاری، برای حتی 
مسائل سیاسی منطقه مفید بودند. حاال روبه رویشان حرف زدن سخت 
است. به هر حال بچه های جهاد کنار سپاه بودند. ما تالش می کردیم جهاد 
در شورای تأمین استان شرکت کند. استانداری ها مخالفت می کردند و 
می گفتند به مناسبت بیایند. چون اگر می آمدند و حق رأی داشتند به 
نفع ما بود یعنی رأی، رأی انقالب بود. اگر جهاد بیاید در شورای تأمین 
به عنوان عضو، ما در برابر جریانات سیاسی قوی می شدیم که واگرایی 

نسبت به بعضی از اهداف داشتند. 
یکی از آقایان مسئول وقت کتاب نوشته بود که من خودم مطالعه کردم 
که اگر سپاه از کردستان برود، کردستان امن می شود. حرفی که یک 
نیاز به کمک جهاد داشتیم. در  این تفکر ما  با  دموکرات می زد. خب 
جلسه مثاًل آقای مهرفرد نشسته باشد، ما نشسته باشیم، بعد ژاندارمری 
و شهربانی و این ها را هم همراه می کنیم، دیگر استانداری نمی توانست 

خیلی مانور کند.
من فکر می کنم باز ما نیاز به ایجاد جهاد داریم و این خطر هم این 
نیست که بگوییم بچه های جهاد از قدیمی هاش همه رفتند. اتفاقاً 
توجیه  و  آموزش  و  انقالبی  و  نیروهای جوان  به جذب  قادر  آن ها 
نیروها هستند. حاال این شاید در حد این جلسه نباشد که ما برایش 
بخواهیم تصمیم بگیریم یا بخواهیم حرف بزنیم ولی اصوالً اقدام بعد 
ایجاد  کار  این  اندیشه  اگر  یعنی  اندیشه سازی صورت می گیرد.  از 
بشود، ممکن است مراحل اجرای آن هم انجام شود. هر چند ما االن 
تازه باید حرکت جهاد را هم در طول 40 سال، 30 سال که داشتیم 

یک ارزیابی کنیم.

معرفی اعضای نشست:
1. سردار حسین دقیقی: او از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که خدمت 
مقدس  دفاع  دوران  در طول  دقیقی  است.  کرده  آغاز  سازندگی  از جهاد  را  خود 
کرمانشاه،  گچساران،  پاسداران  سپاه  فرماندهی  از جمله  متعددی  مسئولیت های 
کردستان و سیستان و بلوچستان را بر عهده داشت. ریاست سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح از دیگر مسئولیت های سردار سرتیپ حسین دقیقی بوده است. او 
ضمن داشتن مسئولیت آموزشی در دانشگاه امام حسین)ع(، در حال حاضر مشاور 

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.  
تا 1365 عضو شورای  وی در سال های 1359  2. مهندس علی اکبر مهرفرد: 
مرکزی جهاد کردستان بوده و مسئولیت این جهاد را به عهده داشته است. مهرفرد 
در انسجام نهادهای انقالب در شورای هماهنگی استان نقش موثری داشته است. 
او بعد از دوران دفاع مقدس نیز در جهاد سازندگی به فعالیت خود ادامه داد و پس 
از ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، وی مسئولیت های متعددی از جمله 
معاونت اداری- مالی و یا معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد 

کشاورزی را بر عهده داشته است.   
3. مهندس ابوالقاسم بزرگی: وی از قبل از پیروزی انقالب اسالمی )1356( برای 
محرومیت زدایی در کردستان حضور داشته است.  بزرگی در سال های 58 و ابتدای 
59 در شکل گیری جهادسازندگی کردستان فعال و از سال 59 عضو شورای مرکزی 
جهاد کردستان بوده است. سپس از سال 1362 در استان کرمانشاه به این مسئولیت 
ادامه داده است. وی در این دوران نقش موثری در انسجام نهادهای انقالب اسالمی 
در شورای هماهنگی استان ایفا کرد. بزرگی بعد از دوران دفاع مقدس نیز در جهاد 
سازندگی و جهاد کشاورزی مسئولیت های مختلفی را تا دوران بازنشستگی بر عهده 

داشته است.
۴. مهندس محمد شمس: او از اواسط سال 1360 از اصفهان به جهاد کردستان 
اعزام و تا اواخر سال 1370 )بجز دوران ادامه تحصیل( در مسئولیت های مختلف 
در جهاد سازندگی و سپس در جهاد اصفهان و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته 
است. بزرگی به همراه جمعی از جهادگران کردستان ، تشکلی با عنوان »انجمن 

همیاران )پیشکسوتان( جهاد کردستان« را تاسیس نموده است.
5. مهندس محمد صدوری: وی از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
است. عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی استان بوشهر، مسئولیت مهندسی 
تیپ المهدی)عج( بخشی از فعالیتهای کارنامه اوست.  مسولیت جهاد سازندگی 
در کشور بوسنی و همچنین  مدیر کل امور اداری و رفاه وزارت جهاد کشاورزی از 
دیگر سوابق محمد صدوری محسوب می شود. او در حال حاضر مدیر عامل کانون 

سنگرسازان بی سنگر است.
6. محمد دوعلی: از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس است که در تولید چندین 
پروژه در رابطه با تاریخ دفاع مقدس نقش داشته که مجموعه نرم افزارهای حماسه 
ماندگار، اقلیم حماسه، زن و دفاع مقدس، پاسخی دیگر، درباره سپاه و بهداری رزمی 
در دوران دفاع مقدس از جمله این آثار است. وی عالوه بر سردبیری نشریه و سایت 

سنگرسازان بی سنگر، با نشریه پل نیز همکاری می نماید.
ادامه دارد...

پرونده ویژه

مهندس علی اکبر مهرفرد
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سال های  از  متفاوت    1۴00 سال  در  کشاورزی  جهاد  هفته ي 
کووید  ویروس  همه گیری  و  کشور  کرونایی  جِو  قبل  می آید. 
متنوع   برنامه های  و  تبلیغی  فعالیت های  از  بسیاری  اجازه   19
در راستای معرفی جهاد و فعالیت های آن را نمی دهد و فضای 
پرشوِر انتخاباتی و فراهم شدن همه چیز برای حضور گسترده 
مردم  در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در بیست و 
هشتمین روز خرداد، تمام امور کشور را تحت الشعاع خویش 
قرار داده است. امید است  با تالش متخصصان و متولیان  امر 
بزرگوار،  ملت  همراهی  همچنین  و  کشور  سالمت  و  بهداشت 
کامل  ریشه کنی  و  کرونا  بیماری  کامِل  مهاِر  شاهِد  زودی  به 
داریم  راسخ  اعتقاد  همچنین   باشیم.  خطرناک  ویروِس  این 
که علی رغم مشکالِت شدیِد معیشتِی مردم و هجمه تبلیغی 
ناامیدی و عدم  القای  گسترده امپریالیسم خبری در راستای 
اقبال ملت از شرکت در انتخابات،  مردِم فهیم و صبور ایران 
دیگر حماسه حضور  بار  گذشته؛  اسالمی همچون چهل سال 
نیل  و  مشکالت  تمام  از  رفت  برون  برای   را  راه  و  تکرار  را 
هموار  مکرر  سربلندی های  کسب  و  بیشتر  موفقیت های  به 
خواهند نمود. اما هفته جهادکشاورزی بهانه خوبی است تا به 
پاِس مجاهدِت  سنگرسازان بي سنگر ِاین مرز و بوم  و تقدیم 

3396 شهید، 23913 جانباز  و 1200 آزاده  به اسالم و نظام 
مقدس اسالمي مان، مطالبي هرچند محدود و گذرا در ارتباط 
با  این نهاد مقدس و فرهنگ و روحیه  جهادی  به رشته تحریر 

درآید.
حضرت امام)ره( با مدیریتی جهادی طی فرمان خویش در آغازین 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی، این نهاد مولد را برای رشد و تعالی 
مستمرِ این کشور بنیان نهاد و جهادگران با کار و مدیریتی جهادی 

جریان سازندگی در این مرز و بوم را با اقتدار ساری ساختند. 
مدیریت  از  موفق  نمونه ای  عنوان  به  می توان  جهادسازندگی  از   
جهادی در سالیان پس از انقالب اسالمی نام برد. نقشی که این 
حوزه های  در  تحول  ایجاد  در  اسالمی  انقالب  تخصصِی  سازمان 
و  نیرو  تربیت  همچنین  و  کشور  امنیت  انسانی،  نیروی  عمرانی، 

مدیران کشور داشته است؛ بی مانند است. 
تبلیغ و ترویج فرهنگ  انقالب اسالمی، محرومیت زدایی و سازندگی 
و آبادانی روستاها و مناطق محروم کشور و حضور سرنوشت ساز در 
اگر  انقالبی بود. مسلما  نهاد   این  از ثمرات تشکیل  دفاع مقدس، 
با گذشت زمان تمام دستگاه های اجرایی کشور ساختاری همانند 
این نهاد یاد می یافتند؛ افق های پیشرفت و تعالی دست یافتنی تر 

جهاد یعنی؛ اعتقاد  به شدن!
به بهانه 27 خرداد ماه، سالروز تشکیل جهادسازندگی و هفته جهاد کشاورزی
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بود؛ که متاسفانه نه فقط این گونه نشد؛ بلکه این ساختار و بقیه 
ساختارهای جهادِی متناسب با نیاز انقالب اسالمی در سیستم های 

خسته کننده و مانع زای اداری  استحاله و یا کم اثر شدند.  
خدمات جهاد سازندگی در  محرومیت زدایی از روستاها، توسعه 
این نهاد مقدس در پیروزی های دفاع  روستایی و نقش بی بدیل 
مقدس  در تاریخ پر افتخار این مرز و بوم همیشه ماندگار خواهد 
بود. جهاد گام های آغازین را با کمک به روستاییان استوار و با آغاز 
تجاوز دشمن بعثي، این نهاِد مقدس اولین گروه ها از سراسر کشور 

را به سوی جبهه های جنوب و غرب اعزام و در خطوط 
حضور  یج  تدر  به  نمود.  مستقر  جبهه  پشت  و  جبهه  مقدم 
ابعاد  و  مشخص تر  شکل  نبرد،  جبهه های  در  جهادسازندگی 
دقیق تر و حساس تری پیدا کرد. جهاد که مأموریت ذاتی آن آبادانی 
روستاها و مناطق محروم بود؛ توانست در اندک زمانی، مأموریت 
خویش را متناسب با نیاز جبهه ها دگرگون کند. نیروهای مردمی 
کشور را در قالب جهادهای مختلف سازماندهی  نماید و با ارائه 
و  متعدد  پژوهشکده های  ایجاد  و  و سریع  تخصصی  آموزش های 
قرارگاه های مختلف، بزرگ ترین اقدامات پشتیبانی و مهندسی را 
در جنوب و غرب طی هماهنگی کامل با سایر بخش های درگیر در 
جنگ انجام دهد. تحقیق پیرامون این دگرگونی و تحول سازمانی 
و تدوین و ارائه نتایج آن می تواند یکی از مشخصات بارز مدیریت 
ِجهادی را آشکار نماید؛ همان فرهنگی که هم اکنون و در آینده  

مدیریت کشورمان به شدت به آن نیازمند است! 
ایستادگی و مقاومت مهم ترین راهبرد دفاع از سنگر نظام جمهوری 
اسالمی است و مهم ترین آوردگاه عملی محقق شدن این راهبرد؛ 
دوران هشت ساله دفاع مقدس بود و این مقاومت بدون مدیریت  
جهادی در سطوح مختلف  و اتصال زنجیره این مدیریت  در تمام  

بخش ها و دستگاه ها  این کشور میسر نمی شد. 
در تمام سال های دفاع مقدس در نتیجه مدیریتی جهادی شاهد 
یک حرکت  جهنده ی و رو به جلو بودیم. ما در نبرد هشت ساله 
نه تنها متوقف نشدیم؛ بلکه سرعت رشد کشور در ابعاد مختلف به 
گونه ای شد که دنیا اقتدار ایران  را به رسمیت شناخت و نتیجه ی 
از سوی کشورهای  نظام جمهوری اسالمی   آن  پذیرش قدرت 

با  نبرد  پایان هشت سال  نهایتا  و  تاثیرگذار و مجامع بین المللی 
پیروزی ایران اسالمی بود.  

از  این پیروزی ها  پس  استمرار  نبرد هشت ساله  و  پیروزی در 
با  که  است  و مجاهدِت بی بدیِل جهادگرانی  نتیجه ی تالش  آن، 
پویایی، کارآمدی، مردم گرایی  و ارزش مداری و همچنین ایمان 
و فداکاری و پرهیز از هر گونه آفِت مدیریتی، در فضایی آکنده 
از عطر جهاد و شهادت به این مرز و بوم و نسل های آتی هدیه 
شده است. اکنون زمان آن است که با شناخت مشکالت فعلی و 
چالش های پیش رو  و با روحیه ای جهادی همسان دوران حماسه و 
ایثار و با همدلی در جهت اهداف اصلی نظام، از تمام ظرفیت های 
به ملت  برتر  کشور استفاده نموده و در راستای هدیه ی زندگِی 
راه  تنها  که  باشد  یادمان  و  نماییم  اسالمی حرکت  ایران  شریف 
رشد و تعالی، امیدواری به آینده و باقی نگه داشتن روحیه جهادی 

در خود و جامعه است.    
فعالیت خالصانه و مجاهدانه جهادگرانِ  این مرز و بوم در سال های 
گذشته ثابت کرد که الزمه مدیریِت تاثیرگذار و متناسب با نیاز 
جمهوری اسالمی و در شاِن ملت بزرگ ایران، اخالص در عمل، 
موقِع  به  شناسایی  دشمنی ها،  از  نهراسیدن  توانستن،  به  اعتقاد 
چالش های  حِل  جهِت  جهادی  وکار  جهادی  مدیریت  تهدیدات، 
شبکه ای  همچون  کشور  در  مدیریت   نوع  این  است.  رو  پیش 
است که در صورت  عمِل هماهنگ  در همه ی بخش ها، می تواند 
کارایی الزم و موثر را داشته باشد و کشور و ملت ثمراِت مبارک 
آن را در ابعاد مختلف خواهد چشید و در صورتی که به هر دلیل 
این مدیریت دچاِر چالش گردد؛ بی شک  در بخش های مختلف، 
خواهد شد؛  وارد  خلل  جامعه  کلِی  مدیریت  در  میزان  همان  به 
همان چیزی که در تعبیِر حداقلی، از آن به سوءمدیریت  اطالق 
می گردد و جامعه ما تاکنون کما بیش شاهد اثرات منفِی این نوع 

مدیریت ها نیز بوده است!
گذشته  سال  نامگذاری  پیرو  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 
مانع زدایی ها  پشتیبانی ها،  تولید؛  سال  را  امسال  تولید(  )جهش 
نامگذاری نمودند. بدین منظور الزم است؛ ضمن اعمال مدیریت 
جهادی در تمام فرایندهای تولید، شتاب آن  نیز به طور مرتب و 
مستمر رصد؛ چالش های فرا روی آن به خوبی شناسایی و ضمن 
و  رفاه  اصلی  رکن  عنوان  به  تولید  رونِد  از  کامل  پشتیبانی های 
به درستی شناسایی و بر طرف شود و  امنیت جامعه، موانع آن 
سرمایه گذاران مومن و معتقد به رشد و تعالی ایران اسالمی در 
حوزه های مختلف به خصوص امور دانش بنیان، ترغیب و تشویق 

به سرمایه گذاری شوند. 
تنها  این ملت در حوزه های مختلف،  به حق  آرزوهای  به  وصول 
و  کار  با  کالم  یک  در  و  خطرپذیری  و  علم  شجاعت،  ایمان،  با 
بتواند؛  که  مدیریتی  و  کار  مدیریتی جهادی محقق خواهد شد. 
با  را  و شدن  فعِل خواستن  وعده ها،  و  از شعارها  اجتناب  ضمن 
اعتقاد  با  و  نماید  صرف  مثال زدنی  شجاعتی  با  و  تمام  اخالصی 
علمی  شتاِب  کشور،  درونی  ظرفیت های  به  اتکاء  و  مردم  به 
کشور را تداوم بخشد و با جرأتی مثال زدنی، به دنبال رسوخ در 
تمام ناشناخته های علمی جهان باشد. در یک جمله باید گفت؛ 
مدیریت و کار جهادی نتیجه یک عقِل عملی است؛ شعار و گفتن  

نیست؛ بلکه  عمل و شدن است!

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

22 الی 27 خردادماه سال جاری )1361( »هفته  جهاد سازندگی«اعالم شده 
است، به همین مناسبت  مراسم ویژه ای در سرتاسر کشور و در واحدهای  مختلف 
جهاد سازندگی در جهت شناساندن هرچه  بیشتر جهاد و ارائه کارنامه سه ساله 

آن برگزار خواهد شد.
سه سال پیش در چنین ایامی، امام با یک فرمان  بسیج عمومی برای سازندگی 
ویرانی های ناشی از دو هزار و پانصد سال حکومت استبدادیان و شاهنشاهان 
اعالم »جهاد« کرد. در این سه سال  جهاد سازندگی به  عنوان ارگانی برخاسته از 
متن  انقالب این بار عظیم را بر دوش گرفته و به سرمنزل  مقصود رسانیده است. 
ویرانی ها و خرابی های ناشی از حکومت جور جابرین و شاهنشاهان و طبیعتا 
غیرفعال  بودن ادارات و ارگان های دولتی در بازسازی و آبادسازی این ویرانی ها، 
لزوم ایجاد حرکتی »جهاد گونه« و به دور از هرگونه تشریفات و بازی های اداری  

را به وجود می آورد.
»جهاد« برهمین اساس شکل گرفت و بر همین  اساس نیز به حرکت خویش 
ادامه داده است. عالوه بر نقشی که جهاد در عمران و آبادی  روستاهای محروم 
کشور در این سه ساله اخیر داشته است، نقش بسیار مهم و حساس جهاد در 
جبهه های جنگ یعنی »مهندسی جبهه« و امور مربوط به  راه سازی، سنگرسازی 
و... را نیز نباید از یار برد. با شروع جنگ تحمیلی بسیاری از نیروهای جهاد از 
صحنه پیکار با ویرانی های ناشی از حکومت  شاهنشاهان به صحنه مبارزه با رژیم 
بعثی صدام  روآورده تا با بیرون راندن متجاوزین از خاک میهن  اسالمی مان به 

این وظیفه خطیر جامه عمل  بپوشانند.
در حال  حاضر جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه  جمهوری اسالمی ایران با پیروزی 
قوای اسالم  رو به اتمام است و پس از آن مهمترین مساله ای که  مطرح است 
بازسازی خرابی های ناشی از جنگ  تحمیلی است که خود مقوله ای بس بزرگ و 

اساسی  است و جهاد نیز در این رابطه نقش حساسی ایفا خواهد کرد.
همه این ها مناسبتی به دست داده تا گفتگویی  داشته باشیم با برادر علیرضا 

افشار عضو شورای  مرکزی جهاد سازندگی پیرامون مسال فوق که  از نظرتان 
می گذرد: برادر علیرضا افشار عضور شورای مرکزی جهاد سازندگی ابتدا در پاسخ 
به این سؤال که نقش جهاد سازندگی در روند حرکت انقالب اسالمی چیست، 
گفت: »جهاد سازندگی در زمینه های مختلف اثرات  تعیین کننده ای در جمهوری 
اسالمی ایفا کرده است  که یکی از این زمینه ها توجه به محرومین است. همان 
کسانی که در سالیان دراز حاکمیت رژیم شاه  حقوق آنها تضیع شده و نظام 

بی عدالتی و ظلم  محرومیت ها را بر آنها تحمیل کرده است.«
بعد از پیرزی انقالب اسالمی در جهت تبلیغ  شعارهایی که برای انقالب مقدس 
بودند و برای آن  خون ها ریخته شده است، الزم بود که حرکتی برای  رسیدگی 
به محرومین جامعه که اکثریت آنها در روستاها متمرکز هستند، صورت بگیرد 
و جهاد سازندگی انجام این وظیفه را به عهده گرفت. زمینه  دیگری که جهاد 
نقش عمده ای داشته و باید داشته  باشد، اشاعه روحیه جهادی و ایثارگری در 
جامعه  است، و روحیه راحت طلبی، سودجویی، مقام  پرستی و خودخواهی ها 
و نظایر آن که در گذشته دنبال  می شد به وسیله جهاد متحول شد و با بسیج 
مردم و حرکت های جهادی روحیه ایثار و نوعی تلقی عبادت  از کار به وجود 
آمد و اثر دیگر نقش اقتصادی جهاد سازندگی در بیت المال کشور، میلیاردها 
تومان از بودجه مملکت که صرف هزینه های جاری می شد و به کارهای تولیدی 
نمی رسید، صرفه جویی کرد و از طرف دیگر نیروهای بسیاری را به اشتغال 
واداشت  و از بیکاری آنها جلوگیری کرد و به طورخالصه در زمینه اقتصادی و 
از طریق باال بردن تولید در خود کفایی کشور نقش مؤثری داشت و با توجه 
به اینکه  کشاورزی مملکت ما به وابستگی بسیار زیادی  دچار بود و استقالل 
اقتصادی با خودکفایی  کشاورزی رابطه تنگاتنگی دارد، نقش جهاد سازندگی در 
این زمینه خیلی می تواند عمده باشد. در ارتباط با برطرف کردن مشکالتی که 
در طول  انقالب برای جمهوری اسالمی به وجود می آمد، جهاد سازندگی با آن 
سرعت و انعطاف و گسترش عملی  که داشت، با آنها برخورد کرد که می توان 

گفتگو با برادر علیرضا افشار عضو شورای مرکزی جهاد:
وستاهای جنگ زده را بر عهده می گیرد جهاد سازندگی بازسازی 21000 ر
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رسیدگی  به مشکالت ناشی از سیل خوزستان، زلزله کرمان  و نظیر این ها نام 
برد و جهاد سازندگی در رابطه با جنگ تحمیلی مزدوران صدامی با بسیج و 
سازماندهی نیروهای مردم وظیفه ای خطیر در رفع  مشکالت داشته است. جهاد 
سازندگی همچنین در زمینه سیاسی نیز فعالیت کرده است. به این  ترتیب  که با 
رساندن پیام انقالب و فعالیت و تحقق اهداف  دولت جمهوری اسالمی خصوصا 
در روستاهای  محروم و استان های گروهک زده، ضدانقالبیون را خلع سالح کرده 
و روحیه امید و تالش را در مردم  به وجود آورده تا اجازه ندهد تا با مکرها و 
توطئه های  ضدانقالب داخلی که به حمایت دشمنان خارجی  انقالب اسالمی 
عملیاتی انجام می دادند، مردم را فریب داده و آن سیاست های شوم تحقق پیدا 
کند. همچنین در زمینه خارجی و جهادسازندگی در تحقق نقطه  نظرهای انقالب 
و جایگزینی سازندگی  به جای خرابی های ناشی از درهم کوبیدن نظام  شاهنشاهی 
نشان داد که چگونه نظامی را می خواهد کند و بعد سازنده انقالب  اسالمی را 
به جهانیان منعکس کرد. عملکرد جهاد سازندگی و آمار فعالیت هایش که در 
محروم ترین  نقاط مملکت صورت گرفته به همه مردم جهان نشان  داده است که 
واقعا انقالب اسالمی چه چیزی را دنبال می کند و اگر دشمنان انقالب اسالمی 
بگذارند و امکاناتی که صرف مقابله با آنان می شود در جهت  سازندگی به کار 
گرفته شود چه مقداری می تواند در رفع محرومیت های مردم این کشور مؤثر 

باشد.«
عضور شورای مرکزی جهاد سپس در مورد ضرورت های تشکیل جهاد ادامه 
داد: »شاید مهمترین ضرورتی که برای تشکیل جهاد وجود داشت، ناتوانی 
دستگاه های اجرایی بود که پس از پیروزی انقالب قادر به انجام خواسته های 
مردم نبود و نظام اداری شاه زده کشور مدت زیادی الزم  داشت تا متحول شود. 
جهاد سازندگی که در طول  فعالیت های خودش بدست آورده، امروز می تواند 
کمک بسیار مؤثری برای تغییر و تحول نظامی که  موردنظر انقالب اسالمی و 

متناسب با آن است باشد.

ضرورت تشکیل جهاد
می توان گفت که تشکیل جهاد برای  پاسخگویی به فوری ترین نیازهای مردم و 
برطرف  کردن آن نقصی است که نظام اداری و دستگاه های  اجرایی ما فاقد آن 
بودند. اندیشه تشکیل این نهاد انقالب اسالمی ابتدا در میان دانشجویان مسلمان  
دانشگاه ها به وجود آمد و آن ها که هر ساله در قبل از پیروزی انقالب به روستاها 
می رفتند تا با نقاط محروم میهن شان آشنا بشوند و آن خودسازی و سازندگی 
در رابطه با خودشان دنبال می کنند بعد از پیروزی انقالب برای خودشان وظیفه 
داشتند که  در جهت تحقق آرمان های انقالب به روستاها بروند. همین فکرها 
باعث شد که آنها خدمت امام شرفیاب  شدند و از حضور ایشان استدعا کنند 
که با پیام و دستور خودشان مردم را برای این حرکت، بسیج کنند پس ازآنکه 

جهاد سازندگی با پیام امام شکل گرفت. در طول فعالیت های با دولت موقت 
به مشکالت  زیادی برخورد که در نهایت با تصمیم شورای  انقالب شهید دکتر 
بهشتی مسئول کارهای جهاد سازندگی شدند. پس از آمدن دکتر بهشتی به 
جهاد سازندگی شورای مرکزی و شوراهای استان ها سازمان یافتند. از مشکالت 
عمده جهاد سازندگی، نبود امکانات کافی است که مقایسه با استعداد جهاد 
باعث محدودیت کار آن علی رغم گستردگیش  شد. مشکالت دیگری نظیر کمبود 
نیروی انسانی وجود دارد که البته با آموزش مناسب  سعی در برطرف کردن این 
مشکل شده است و این  مشکل پس از فعال شدن دیگر ارگان ها و نهادها در 
زمینه جذب نیروهای مکتبی بیشتر شده است. همچنین مشکل عمده دیگری 
که برای جهاد وجود دارد، نداشتند اساسنامه قانونی است که آن را از دفاع  
قانونی از وظایف خودش محروم کرده و نمی تواند یک برخورد نزدیک و قانونی با 
تداخل وظایف با ارگان های دیگر داشته باشد. امیدواریم که إن شاء اهلّل با تصویب 

اساسنامه جهاد این مشکل هم رفع شود.«
برادر افشار آنگاه مهم ترین و اصلی ترین  خدمات و فعالیت های جهاد را برشمرده 
ادامه داد: »خدمات جهاد سازندگی را می توان به طور فشرده  به 7 شعبه  و 
تقسیم کرد. در زمینه کشاورزی توزیع  نهاده ها و امکانات کشاورزی، و در زمینه  
دامپروری، فعالیت های پیشگیری و واکسیناسیون دام  فعالیت داشته است، در 
زمینه کشاورزی با تعمیر ماشین آالت کشاورزی و آموزش روستاییان... را می توان 
نام برد. در ارتباط با فعالیت های فرهنگی که  یکی از عمده ترین فعالیت های جهاد 
سازندگی  در روستاهاست، تشکیل کالس هایی به منظور آشنا کردن روستاییان 
با فرهنگ انقالب، توزیع نوار، فیلم ویدئو، تشکیل کتابخانه های روستایی، توزیع  
پوستر و کتاب و کارهای دیگری نظیر این ها از کارهای فرهنگی جهاد سازندگی 

در سطح  روستاهای مملکت است.

شوراهای روستایی
به دنبال همین حرکت شوراهای اسالمی  روستایی یکی از فعالیت های عمده 
جهاد سازندگی نیز پیگیری شده است. اهمیت این شوراها از آن  نظر است که با 
تشکیل این شوراها روستاییان  با اتکای نیروهای خودشان قادر به بررسی و حل 

مسائل  خود می شوند.
و با توجه به اینکه از افراد معتمدی در این شوراها انتخاب می شوند، این شوراها 
نقش عمده ای  در هدایت مسائل روستاها در رفع مشکالت دارند، در زمینه عمرانی 
فعالیت های جهاد سازندگی  در روستاها در رابطه با اماکن عمومی عبارتست  
از ساختن حمام، مدرسه، مسجد و غسال خانه  یا ساختمان هایی نظیر این... 
جهاد سازندگی در زمینه  راه های روستایی که تأثیر فراوانی در تولید و رساندن 
محصوالت روستاییان به بازار شهرها و همچنین رساندن بیماران روستایی و 
آبادانی  روستاها داشته است، بسیار فعال بوده است. در زمینه برق رسانی نیز جهاد 
فعالیت داشته است، که ما معتقد هستیم این فعالیت های خدماتی برای  روستاها 
رابطه مستقیمی در استقالل و رونق  روستاها و سرانجام با تولید دارد که عامل 

مهمی  در بازگشت روستاییان به زادگاه خودشان و فعالیت  کشاورزی می باشد.
در زمینه ساختن پل، فعالیت های چشمگیری  داشته است. در زمینه بهداشت و 
درمان کارهای  جهاد سازندگی عبارتست  از اعزام اکیپ های پزشکی  برای درمان 
سرپایی روستاییان و هدایت آنها به  مراکز درمانی در شهرها و پیگیری مداوای آنان  
در بیمارستان ها و همچنین در زمینه بهداشت، ریشه کن کردن مراکز میکروب زا 
و هدایت و آموزش روستاییان برای حفظ بهداشت و جمع آوری  داروها از منازل و 

توزیع آنها در شهرها و ایجاد داروخانه و فعالیت های واکسناسیون و غیره...
جهاد سازندگی بیشتر فعالیت خود را در زمینه  آب رسانی از طریق ایجاد سدهای 
خاکی و کانال کشی  و زهکشی متمرکز کرده است. البته یک واحد حفاری  هم 
داریم که با توافق وزارت نیرو و پروانه حفر چاه  در مناطقی که امکان استفاده آب 

جز از طریق  چاه های عمیق نیست، فعالیت می کند.
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ششمین رشته فعالیت های جهاد در زمینه صنایع و معادن است که صنایع 
شامل صنایع دستی روستایی  است. و این کار در اشتغال روستاییان و تبدیل مواد 
اولیه روستایی به محصوالت قابل مصرف و جلوگیری از وابستگی هرچه بیشتر 
صنایع نقش  عمده ای داشته است و در زمینه معدن نیز فعالیت  کرده است. جهاد 
سازندگی تعداد زیادی معدن را در سطح کشور اداره اش را به عهده گرفته و البته 
این  کمکی است در جهت استفاده از ذخایر زیرزمینی  غیرفلزی و تعدادی از این 
معادن که در رابطه با خود جهاد و موارد مصرف جهاد می باشد.آخرین رشته  
فعالیت جهاد در زمینه اقتصادی است و توزیع وام  در سطح روستاهای کشور که 
نقش مهمی در باال بردن  قدرت خرید روستایی در سطح روستاها داشته است. 
3 میلیارد مبلغ وامی بوده است که در ابتدای  کار توزیع آن به جهاد واگذار شده 

و اینکار تا حدود زیادی انجام شده است.
جهاد سازندگی همچنین در زمینه اشاعه روحیه  جهادی نیز نقشی داشته 
است. و در رابطه با آشنا کردن  مردم با کارهای جهاد و روحیه جهادی، دفاتر 
جهاد سازندگی در مراکز مختلف بوجود آمد که یکی  از آنها جهاد ادارات که در 
وزارتخانه ها اثر مهمی  در اجرای طرح هایی که سال ها در وزارتخانه ها مانده  بود 
داشته است، این جهادها با اجازه باالترین مقام  مسئول در هر وزارتخانه تشکیل 
می شود و منشاء فعالیت ارزنده ای است که تأثیر مستقیمی در انتقال  روحیه 
جهادی به وزارتخانه ها دارد همین  کار در رابطه کارخانجات در رابطه با ارتش... 

نیز وجود دارد.
حوادث  با  مقابله  در  جهادسازندگی  واکنشی   فعالیت های  از  باید  همچنین 
اضطراری یاد کرد جهاد سازندگی در سیل خوزستان و زلزله کرمان و اتفاقات و 
حوادثی این گونه، نیروهای خود را بسیج و فعالیت کرده است. در اینجا باید به طور 
جداگانه نقش  جهاد در جبهه های جنگ اشاره کرده که نقش مهندسی  جنگ 
یکی از مهمترین نقش ها را در پیروزی داشته  است، و یا احداث استحکامات، 
سنگرها و خاکریزهایی که باید 5 کیلومتر جلوتر از خط مقدم  تدارکات و امور 
امداد مجروحین جنگی بسیار فعال  بوده است و توانسته است با احداث  جاده های 
نظامی که باعث غافلگیری دشمن می شده، با اجرای بسیار جالب طرح های 
موردنظر مسئولین  فرماندهان نظامی کشور بوده، نقش مؤثری در پیروزی جنگ 

داشته است.
همچنین در زمینه فعالیت های تبلیغاتی که  انعکاس فعالیت های جهاد در خارج 
کشور هست، فعالیت دارند. اما فعالیت های تبلیغاتی با توجه به  کمبودی که 
بوده است و رهنمودهای امام امت برای  این تکلیف که باید انقالب اسالمی به 
خارج صادر شود و در زمینه فعالیت ها و آنچه در انقالب ما صورت گرفته صادر 
شود، جهادسازندگی از طریق  بخش خارج از کشور، فعالیت های گسترده ای 
برای  تبلیغات کرده است و در زمینه توزیع امکانات  تبلیغاتی و نشریات نقش 
مؤثری در کشورهای  خارجی خصوصا در میان انجمن های اسالمی خارج  از 

کشور داشته است.
در حال  حاضر که جنگ ما با شکست نیروهای  صدام رو به پیروزی و اتمام 
است »جهاد« فعالیت های خودش را در رابطه با »بازسازی مناطق  جنگ زده 
روستایی« متمرکز کرده است. در این  زمینه کلیه امکانات و نیروهای انسانی 
جهاد سازماندهی شده است تاإن شاءاهلل با بسیج مردم و کمک گرفتن از آنان، 
هرچه سریع تر نسبت به  بازسازی مناطق جنگ زده روستایی که مسئولیت آن  به 

»جهاد سازندگی« واگذار شده است، اقدام شود.«
برادر افشار آنگاه به مقایسه بین انقالب  اسالمی ایران و دیگر انقالبات جهانی 
پرداخته و نقش جهاد را در گسترش فرهنگ انقالب و سازندگی  ویرانی های 
ناشی از انقالب مورد بررسی قرار داد: »اصوال در مقایسه ای هرچند اجمالی بین 
انقالب  اسالمی ایران و دیگر انقالب ها به نکات مهم  مشارکت همه جانبه مردم و 
ایمان خالص آنان به خدا و باور آنان به الهی بودن انقالب برمی خوریم. این  مسأله 
باعث شده است که هرچه ملت ما خواسته اند و اراده کرده اند، به آن رسیده اند و 

در راه نیل به مقصود، بزرگترین موانعی را که هرکدام از آنها قادر به  ساقط کردن 
یک انقالب بوده اند را پشت سر گذاشته اند.

در مورد مسأله سازندگی، علی رغم گرفتاری هایی  که برای امت شهیدپرور ما، 
اعم از محاصره   اقتصادی، جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام و تبلیغات گسترده 
و شوم بوق های تبلیغاتی ابرقدرت ها با استفاده از امپریالیسم و... به وجود آمده 
است، مردم ما توانستند با بسیج همگانی در جهت سازندگی مملکت  گام های 

بلندی بردارند که ما نظیر آن را در سایر انقالب ها سراغ نداریم.
»رشید بن عیسی« یکی از انقالبیون الجزایری  در مالقاتی که با اعضای شورای 
مرکزی جهاد داشت، بعد از اینکه از فعالیت های جهاد بازدید کرده  بود و آمار 
فعالیت های آن را دیده بود، اعتراف کرد که  انقالب الجزایر بعد از 20 سال که 
از پیروزی آن  می گذرد نتوانسته است به اندازه 3 سال سازندگی و آبادسازی و 
فعالیت های عمرانی در ایران فعالیت  داشته باشد. این مقایسه نشان می دهد که 

مملکت ما در مجموع چقدر برای سازندگی جلو بوده است.
در رابطه با سیستم و روشی که برای سازندگی  اتخاذ شده است بایستی تذکر 
داده شود که تفاوت  عمده و اساسی در رابطه با دیگر انقالب ها به چشم  می خورد 
»بارورسازی  و  به آن ها«  و »اعتماد  نیروهای مردم«  به  اتکا  و  و آن »توجه 
خالقیت های آنان« بوده است. ما با حداقل استفاده از امکانات و روش های 
خارجی و عدم تکیه بر آنان شروع به کار کردیم و همین نیروی ایمان بود که 
باعث شد این  کارنامه درخشان و این عملکرد، واقعا به صورت  معجزه گونه ای در 
مملکت ما تحقق پیدا کند. انقالب های دیگر علی رغم حمایت از ابرقدرت ها 
نتوانسته اند این مقدار بازده داشته باشند و نتوانسته اند با مشکالتی که در داخل 
مملکت شان  داشته اند، برخورد موفقیت آمیز داشته باشند. همان طور که عرض 
کردم ریشه این تفاوت به ایمان  و اعتقاد بی شائبه مردم برمی گردد که با بذل 
جان و مال و امکانات خودشان در راه خدا به یاری انقالب  اسالمی شتافته و 
دلسوزانه و ایثارگرانه برای  سازندگی کشور با رهبری های امام امت قیام  می کنند. 
مردم این نوع کار را عبادت می دانند و فرقی بین کاری که برای محرومین انجام 
می دهند با »نماز« قائل نمی شوند و ریشه همه این موفقیت ها در همین اعتقاد 

و در همین بینش است.«

جهاد چیست؟
مورد  در  سپس  سازندگی  جهاد  مرکزی  شورای  عضو  افشار  علیرضا  برادر 
»تعریف«جهاد سازندگی  ادامه داد: اگر بخواهیم جهاد را در یک کلمه تعریف  
کنیم بایستی بگوییم، جهاد در همان آرمی که دارد خالصه می شود: »ُقْل إِنََّما 
.« یعنی تالش و حرکت در راه خدا، یعنی  ایثار و  ّ أَِعُظُکْم بَِواِحَدهٍ أَْن تَُقوُموا هلِلَ
ازخودگذشتگی در راه خدا. البته به عبارت  دیگر تعریف جهاد سازندگی به تعریف 
جهاد در اسالم برمی گردد که آن نیز جز گذشتن از مال و جان  برای تحقق کلمه 
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اهلّل در زمین و حاکمیت خداوند در زمین چیز دیگری نیست.
در رابطه با حرکتی به نام جهاد سازندگی و ابهامات و معماهایی که در این رابطه 
برای  کشورهای بیگانه با فرهنگ اسالم وجود دارد، خالی  از مناسبت نیست 
اشاره کنم در یکی از روزنامه های سوئدی به ابهام و ناتوانی از درک حرکت 
جهادسازندگی اعتراف شده بود و آمده بود که نمی توانیم  این حرکت، چه نوع 

حرکتی است.
در همین رابطه، باز بی مناسبت نیست صحبتی  را که وزیر مسکن یوگسالوی در 
دیدار با نماینده  امام در جهاد سازندگی، پس از اطالع از فعالیت های راه سازی 
جهاد سازندگی خوزستان گفته بود عرض کنم. ایشان پس از تعجب بسیار از 
فعالیت  های انجام شده گفته بود: این آمار واقعا برای ما باور کردنی نیست، من 
آمار این فعالیت ها را برای هیات  دولت کشور می برم و در آنجا خواهم گفت که 
اگر ملتی بخواهد حرکت بکند، خواهد توانست، کما اینکه ملت ایران، با همه 
شرایط نامساعدی که با آن  دست به گریبان بوده اند، توانسته اند بر این مهم 

فائق  آیند.
برادر افشار انگاه در مورد وضعیت نیروی  انسانی در جهاد به سخن ادامه داد 
و گفت: »جهاد سازندگی از نظر نیروی انسانی با مشکالتی مواجه  است. ما 
هیچ وقت نتوانسته ایم آن مقدار نیرویی که  الزم بوده است، داشته باشیم چون 
نیازها و خواسته  های مردم واقعا بیش از آن چیزی است که حتی جهاد بتواند 
عرضه کند و محرومیت ها آن قدر وسیع و گسترده هستند که ملت ما باید سالیان 
دراز با همین  شیوه جهادی و با ایثار کامل فعالیت کند تا بتواند در ابعاد مختلف 

و بآن مقداری که الزم است جامعه  روستای ما را متحول کند.
نیروهایی نیز که در همین رابطه به جهاد می  آیند اصوال افرادی دل سوخته و 
عاشق فعالیت برای  محرومین هستند،کسانی هستند که می دانند تا موقعی که 
در مملکت به طور محسوس کاری نشود، شعارها و برنامه ها، راه گشایی برای حل 

معضالت  جامعه نخواهد بود.«
اضافه کرد: »جهاد در  انسانی  نیروهای   آموزش  مورد  در  افشار سپس  برادر 
حقیقت آموزشگاه  بزرگی است که جوانان مبتدی را به کار می گیرد و در مدت 
کوتاهی از آنان افراد قابل و کاردانی می  سازد. البته نیروهایی که به جهاد می آیند 
عمدتا از تخصص نسبی برخوردار هستند ولی با کار در جهاد این افراد پخته تر 
و کارآموزموده تر می شوند و در آموزشگاه جهاد نحوه برخورد با مشکالت را 
می  آموزند. بسیاری از مسئولین مملکتی ما در ابعاد مختلف از اعضای سابق جهاد 
سازندگی هستند که  در جهاد با مشکالت اجرایی و نحوه رویارویی و برخورد با 
آنان آشنا شده و در حال  حاضر در سنگرهای جدیدی به مبارزه بر علیه دشمن 

خارجی  مشغول هستند.
در رابطه با جذب نیروها به جهاد نیز بایستی بگویم  جهاد، نیروهای خودش را از 
طریق مراکز پرسنلی که  در مراکز جهاد سازندگی سراسر کشور قرار دارد تامین 
می کند. ولی عمدتا از طرق دیگر، یعنی  انجمن های اسالمی، ادارات، کارخانجات 
و مراکز مختلف دیگر نیز، نیروها به جهاد معرفی می شوند. خصوصا در رابطه با 
اعزام نیروها به جبهه های  جنگ، که از طریق ستادهای پشتیبانی انجام می گیرد 

این حرکت محسوس تر است.«
عضور شورای مرکزی جهادسازندگی سپس در مورد آموزش تخصصی نیروهای 
جهاد ادامه داد: البته همان طوری که قبال اشاره شد جهاد خود یک  آموزشگاه 
بزرگ است و در واقع همه نوع موزش  در آن وجود دارد، ولی به طور منظم و 
متمرکز، تاکنون  بیش از 5000 نفر را آموزش تخصصی داده ایم و برای آینده نیز 
در نظر است »مجتمع های آموزشی« در مناطق دانشگاهی کشور به وجود بیاید 
تا ما بتوانیم از طریق آن آموزش ها، نیروهای مورد نیاز خودمان را تامین کنیم 
به خصوص با در نظر گرفتن  اینکه بسیار از امور روستاها، را قانون بر عهده جهاد 
سازندگی خواهد گذاشت، اهمیت این مساله روز افزون می شود. نکته دیگری که 
در همین رابطه  بایستی تذکر داده شود، این است که ما عالوه  بر آموزش های 

تخصصی و فنی آموزش های عقیدتی  و معنوی و مکتبی را نیز به موازات آن 
دنبال میکنیم  و معتقد هستیم که مسائل فوق نمی تواند جدای از یکدیگر و 
به طور منفک وجود داشته باشد. ما سعی  می کنیم شیوه ای آموزشی را به صورت 
»حوزه ای« و به صورتی که به عنوان »دانشگاه آزاد اسالمی« مطرح  شده در 
آموزشگاه های خودمان دنبال کنیم تا إن شاءاهلل قدمی هرچند ناچیز و اندک در 

بهبود وضع آموزشی  کشور برداشته شده باشد.«
برادر افشار سپس در مورد کیفیت نیروگیری  در جهاد گفت: »چون جهاد 
سازندگی یک نهاد انقالب اسالمی است و »خط امام« را دنبال می کند، فقط 
نیروهایی می توانند در جهاد باشند که موافق این  خط بوده و در جهت حمایت 
و به صورت عملی معتقد به خط والیت فقیه و خط امام باشند تا جهاد بتواند 
به صورت منسجم و یک دست وارد عمل بشود. علت  این مساله نیز این است 
که در جهاد سازندگی، »کار فرهنگی« از »کار اجرایی« تفکیک پذیر نیست، 
یعنی »جهاد« نهادی مکتبی، اجرایی است که زیر نظر دولت و والیت فقیه 
به وجود آمده و مشترکا آن خط را دنبال می کند. ما در کارهای اجرایی کامال تابع  
سیاست های دولت هستیم و از نظر »خط مکتبی« و حفظ حدود شرعی نیز در 
رابطه با نماینده والیت امر عمل می کنیم. این عدم تفکیک پذیری مسائل  اجرایی 
از مسائل معنوی جهاد این الزام را برای ما ایجاد می کند که نیروهای متخصص و 

متعهد که هر دو بعد را داشته باشند جذب کنیم.
کسی که در جهاد سازندگی برای فعالیت های اجرایی اقدام می کند، همان کسی 
است که کار سازندگی را دنبال می کند. او در ضمن کار اجرایی با بیان، با عمل 
و با حرکات خودش فرهنگ و معنویت  انقالب اسالمی را به روستاها می برد 
مردم روستاهای  ما نمی توانند بین کسی که کار اجرایی می کند و کسی  که 
به فعالیت های فرهنگی دست می زند، فرق گذاشته و همه آنان را فرزندان امام 
می دانند مردم روستاهای ما جهادگران را پیام آوران و رسوالن انقالب اسالمی  در 
سطح روستاها می دانند و از آنها انتظارهای بسیار دارند. این است که  دقت بسیار 
زیادی می شود که افرادی به جهاد سازندگی بیایند که واقعا در عمل معتقد به 

این خط باشند.«

برجسته ترین کار
برادر علیرضا افشار سپس در پاسخ به این  سؤال که به نظر شما کدام یک از 
فعالیت های جهاد در سه ساله گذشته برجسته تر بوده و از اهمیت   بیشتری 
برخوردار است گفت: »از مجموعه فعالیت  های جهاد آنچه از همه بیشتر و از 
درجه اعتبار و اهمیت بیشتری برخوردار است، البته به صورت  ماهوری و نه از 
نظر آمار و مقدار فعالیت، فعالیت  های فرهنگی است. واقعا این بعد فعالیت های 
اجرایی آن دیده می شود، نقش عمده ای در  فرهنگی جهاد که در کارهای 
حمایت مردم روستاها، که از محیط تبلیغاتی شهری دور هستند، داشته است و 
ما مطمئن هستیم اگر قشر روستایی با فرهنگ انقالب  آشنا شود و بتواند خودش 
را پابه پای مردم شهرها در حمایت از انقالب پیش ببرد ما با نیروهای عظیمی  
مواجه خواهیم شد که هدایت آنها می تواند در سرنوشت انقالب اسالمی بسیار 

موثر و کارساز باشد.
از طرف دیگر ما بر این اعتقاد هستیم که اگر فرهنگ جامعه روستایی ما متحول 
بشود و شده و برهمین اساس نیز حرکت کنند، ما در جهت  سازندگی روستاها، 

بسیاری از کارهایمان را در رابطه با خود روستاییان انجام خواهیم داد.
فرهنگی جهاد در سطح  فعالیت های  اهمیت  یعنی  این مساله  از  اگر  البته 
روستاهای کشور بگذریم، حرکت های دیگر جهاد در زمینه فعالیت های تخصصی 
مانند آب رسانی و راه سازی نیز در جای خود بسیار مهم و قابل توجه است این 
دو حرکت تاثیر بسیار مهمی بر اقتصاد روستا دارد و ما هم در برنامه ریزی های 
جهاد برای روستاهای کشور این  وضعیت ها را در نظر می گیریم و سعی می کنیم 

در آن جهت پیش برویم.«
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بازسازی روستاهای جنگ زده
برادر افشار سپس با اشاره به پیروزی های رزمندگان  اسالم در جنگ تحمیلی و 
آزاد شدن بسیاری از روستاهای کشور از چنگال بعثیون و لزوم باز سازی آنان 
گفت: »مسئولیت بازسازی مناطق جنگی  روستایی از طرف دولت مستقیما به 
جهاد سازندگی  داده شده است. حدودا هزار و دویست روستا از اثرات جنگ 
تحمیلی آسیب دیده و»جنگ زده« هستند و جهاد بر آن است تا با برنامه ریزی های 
حساب شده در زمینه های مختلفی نظیر، تسطیح اراضی کشاورزی  و آماده 
کردن زمین هایی که بنا به دالیل مختلف فعال غیر قابل استفاده برای امور 
کشاورزی است، الی روبی و مرمت قنوات کانال ها، تعمیر و نصب  موتور پمپ ها، 
تعمیر و مرمت چاه ها، تعمیر و احداث تاسیسات عمومی روستاها مانند حمام، 
مسجد و لوله کشی و راه سازی و پل سازی در سطح  روستاها، اقدام به بازسازی 
مناطق جنگی روستایی  بنماید. در زمینه تامین مسکن روستاییان نیز با بنیاد 

مسکن هماهنگی هایی شده است.
البته اینها جدای از کارهای فرهنگی است که به  موازات فعالیت های عمرانی 
و بازسازی صورت  می گیرد. خصوصا در رابطه با مناطق جنگی که به  علت 
عدم آشنایی با فرهنگ انقالب و فعالیت شدید ضد انقالب در این مناطق، 
الزم است طوری عملی  شود که این کربالهای خونین که در گوشه و کنار 
آن  خون پاک ده ها و صدها شهید بر زمین ریخته است، برای همیشه پذیرای 
انقالب و ارزش های آن بوده و ضد انقالب را یارای عرض اندام نباشد. در 
همین  رابطه جهاد تصمیم دارد بعضی مناطق را که یادآور حماسه شهادت، 
شهدای پاک باخته جنگ تحمیلی  است را به صورتی که نمایشگر ارزش های 
متعالی  اسالم باشد، بازسازی نموده تا برای همیشه در صحنه تاریخ به یادگار 

بماند.«
به نحوه تقسیم  افشار عضور شورای مرکزی جهاد سازندگی سپس  برادر   
مسئولیت بازسازی  روستاها بین جهادها اشاره کرده و گفت: »کل مناطق  
جنگ زده روستایی به 11 منطقه تقسیم شده است که  مسئولیت بازسازی 
هرکدام از این مناطق یازده گانه  بر عهده یک یا چند جهاد از استانهای مختلف 

کشور گذاشته شده است.
در این میان مسئولیت ها به شرح زیر تعیین شده است:

جهاد استان فارس در منطقه آبادان
جهاد استان سمنان در منطقه خرمشهر

جهاد استان اصفهان در منطقه اهواز
جهاد استان خراسان در منطقه هویزه

جهاد استان تهران در منطقه شوش
جهاد استان های یزد، لرستان و مازندران در منطقه  دهلران و موسیان

جهاد استان زنجان در منطقه مهران
جهاد گیالن و گرگان و گنبد در منطقه سومار و نفت  شهر و قصر شیرین 

جهادهای استان همدان و آخرین  در منطقه سر پل ذهاب

جهاد استان آذربایجان شرقی در منطقه گیالنغرب
جهاد استان باختران در منطقه ثالث باباجانی و باینگان.«

برادر افشار در ادامه تذکر داد، ازآنجا که عمده  فعالیت های جهاد در روستاها 
می باشد در رابطه با امر بازسازی نیز از همین اصل تبعیت شده است و جهاد 
سازندگی در رابطه با بازسازی شهرها مسئولیتی نپذیرفته است، اما اگر 
شرایط اضطراری  پیش بیاید از هرگونه همکاری دریغ نخواهد ورزید ولی 
در حال  حاضر تمامی امکانات جهاد برای  بازسازی مناطق جنگ زده در رابطه 
با روستاها قرار گرفته است، زیرا روستاییان ما برای بازسازی  روستاهایشان 
با مشکالت بیشتری روبرو هستند و الزم است جهاد سازندگی تمام توجه 
خودش را به  روستاهای مناطق جنگ زده معطوف کند. در همین  رابطه 
حساب شماره 1344  بانک ملی ایران شعبه  پاستور افتتاح شده است تا 
کمک های نقدی مردم از این طریق جمع آوری شده و برای بازسازی روستاها 

مورد استفاده قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی در خاتمه  ضمن اشاره به این واقعیت که 
دشمنان انقالب  اسالمی هرگز آرام ننشسته و دست از توطئه های  رنگارنگ 
خویش برای به سقوط کشانیدن جمهوری  اسالمی ایران بر نخواهند داشت، 
»حفظ آمادگی  رزمی« ارگان های نظامی و آمادگی هرچه بیشتر مردم مسلمان 
برای سرکوبی توطئه های ضد انقالب  را یکی از وظایف اساسی مردم و نیروهای 

انقالب  دانست.
وی همچنین با یادآور شدن این نکته که  تجربیات جنگ بسیار گرانبهاست و 
نبایستی با شهید شدن رزمندگان مان به دل خاک سپرده شود، بر جمع آوری 

و تدوین آنها تاکید کرد.

لزوم نیل به خودکفایی
برادر افشار همچنین اضافه کرد توجه به  خودکفایی اقتصادی مملکت و باال 
بردن رشد اقتصادی و خصوصا گسترش کشاورزی از جمله  مسائل بسیار مهمی 
است که بایستی توجه بیشتری  به آن شود. مطمئنا ما اگر نتوانیم کشاورزی 
خودمان را خودکفا کنیم دشمنان خارجی ما قادر خواهند بود در هر زمان که 
اراده کردند، با محاصره و فشار اقتصادی، ما را مجبور به تبعیت از نقطه نظرهای  
خودشان بنمایند. ما بایستی برای خودکفایی  کشاورزی، صنایع خودمان را هم 
»جهت« کشاورزی  بدهیم و صنایعی را که به کشاورزی مربوط می شود مثل 
تهیه ماشین آالت کشاورزی و صنایع غذایی و نظایر آن را رشد بدهیم تا بتوانیم 
بدون اتکا به  قدرتهای خارجی نسبت به پیشرفت در سایر زمینه ها و ابعاد نیز 

موفق شویم.
در کنار این مسائل توجه به محرومین جامعه از اولویت خاصی برخوردار است، ما 
هرگاه از این  مساله غفلت کنیم بسیاری از استعدادها و علل رشد و توسعه انقالب 
را از دست می دهیم. ما نبایستی  فراموش کنیم آن خون هایی که برای پیروزی 
اسالم  ریخته شده به چه منظور بوده است و موظفیم این  هویت و جهت را حفظ 
کنیم. و در این رابطه آنچه به  نظر می رسد، وحدت و تبعیت نیروهای مختلف  
دولتی و غیردولتی و بطور کلی همه مردم از خط والیت امر است. برای ما که 
مثل روز روشن است، در طول حرکت انقالب و سپس بعد از پیروزی آن، نقش 
این معیار چه بوده است، چرا از آن دست  برداریم و یا اینکه از آن تبلیغ نکنیم؟

بنابراین اگر برای ما، با آن همه تجربیات مکرری  که در طول انقالب اسالمی 
اتفاق افتاده، این نکته  محرز شد، بایستی بیشتر فکر بکنیم و از اختالفات  و 
تفرقه هایی که در میان مسلمانان و امت  شهیدپرور ما آگاهانه و یا ناآگاهانه 
انداخته می شود، جلوگیری کنیم و با تبعیت از والیت فقیه و والیت  امر در 

عمل،به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
و السالم

منبع: نشریه جهاد شماره 3۴ – 22 خردادماه 1361
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عباس احمد آخوندی، متولد سال 1336 است. او با حکم شهید 
آیت اهلل دکتر بهشتی عضو اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی 
شد و مسئولیت امور استان ها را برعهده داشت. با شروع جنگ 
تحمیلی، مسئولیت ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی به 
عنوان  به  و  خارج شد  جهاد  از   1361 سال  او  شد.  محول  وی 
معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد. آخوندی عضو هیات 
است.  اقتصاد  دکترای  مدرک  دارای  و  تهران  دانشگاه  علمی 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، قائم مقام مدیرعامل صدا و 
سیما و وزارت راه و شهرسازی )در دو دوره( از دیگر سوابق وی 

محسوب می شود.
پس از پیروزی انقالب، دانشجویان به این نتیجه رسیدند که حرکتی را 
برای نوسازی اقتصاد ایران و نوسازی اقتصاد روستایی پایه ریزی کنند. از 
پیش از انقالب تجربیات پراکنده ای با عنوان اردوهای عمران ملی وجود 
داشت؛ اما این طرح های پراکنده به سرعت بازسازی شد و در قالبی 
جدید به حرکتی گسترده تبدیل شد که درآن دانشجویان به روستاها 
گسیل داده شدند و برای نوسازی روستاها دست به دست روستاییان 
دادند. اندیشه ای در میان دانشجویان بود که آنان را بر آن داشت به 
صورت بسیار مستقیم، ساده، بی آالیش و بی پیرایه به سراغ اصلی ترین 
به ذهن  بی عدالتی  به عنوان سمبل  زمان  رفتند که درآن  مسئله ای 

می رسید. البته در دولت موقت نیز اقدامی تحت عنوان طرح های انقالب 
نیز در دست پی گیری بود. حتی معاونتی هم در نخست وزیری برای آن 
ایجاد شده بود که آقای مهندس بنی اسدی از نزدیکان مرحوم مهندس 
بازرگان تصدی آن را برعهده داشت. دولت نیز به دنبال آن بود که با 
پیروزی انقالب طرح هایی را در روستاها پیاده کند. اما پایگاه فکری 
تکنوکراتیک  رویکرد  با  که  بود  موقت سبب شده  دولت  تکنوکراسی 
پایگاهی  دارای  نیز  و جهاد  بنگرند  نوع طرح ها  این  به  فن ساالرانه  و 
چپ گرایانه، رادیکال وازموضع دانشجویی بود که البته این دو دیدگاه 
درنقطه ای با یکدیگر تالقی کردند. اما نه سیاست ها روشن بود و سازمان 
مشخصی برای پیگیری این اهداف شکل گرفته بود. آغاز این حرکت، 
امام رضوان اهلل علیه در میان  با  ایده  این  ایده بود.  صرفا درحد یک 
گذاشته شد که سازمانی تحت عنوان جهاد برای سازندگی ایجاد شود 
و ایشان عنوان جهاد سازندگی را برگزیدند. شورای انقالب نیزاز این 
طرح حمایت کرد. در27خرداد 1358مرحوم حضرت امام)ره( فرمان 
شکل گیری جهاد سازندگی را صادر کردند. دولت موقت، نیزمهندس 
قشقایی را به عنوان نماینده خود در جهاد تعیین کرد و آقای ناطق 
نوری نیز به عنوان نماینده حضرت امام در جهاد تعیین شد. دانشجویان 
نیز فعالیت های اجرایی را به انجام می رساندند. اما پس از مدتی به دلیل 
تعارضات و تفاوت دیدگاه های دولت و دانشجویانی که بدنه اصلی جهاد 
را تشکیل می دادند، نماینده دولت استعفا کرد و سپس این موضوع در 
شورای انقالب مطرح شد. شهید بهشتی نیز از سوی شورای انقالب 
داوطلب شد که یک سرپرستی کلی برجهاد داشته باشد. اما در آذرماه 
سال 1358سه نفر از میان اعضای جهاد انتخاب شدند تا شورای موقت 
جهاد را تشکیل دهند. براساس رای گیری که صورت گرفت »سید کریم 
کریمیان«، »علیرضا افشار؛ برادر رضا(« و من )عباس آخوندی؛ برادر 
عباس( به عنوان شورای مرکزی موقت انتخاب شدیم. این شورا البته 
عمال این شورا به شورای مرکزی جهاد تبدیل شد و تا سال 1361نیز 
پابرجا ماند. در آن زمان نظریه بر این بود که جهاد سازندگی نباید 
راس  در  لذا  شود،  اداره  شورایی  به صورت  باید  و  باشد  داشته  رئیس 
سازمان جهاد شورای مرکزی قرار داشت که فاقد رئیس بود. بخش های 
تخصصی نیز به صورت کمیته های تخصصی اداره می شدند مانند کمیته 
این  از  و  تدارکات  کمیته  عمران،  کمیته  کشاورزی،  کمیته  صنایع، 
قبیل. مقر اصلی جهاد در ابتدا، ساختمانی در خیابان پاستور روبروی 
نخست وزیری بود. بعدها به خیابان انقالب نقل مکان کردیم. اوقاتمان 
به صورت شبانه روزی درجهاد سپری می شد و شب ها هم در ساختمان 
اگراز ساختمان  انقالب می خوابیدیم. فکر می کردیم  جهاد در میدان 
اتالف  این  و  تلف می شود  وقتمان  بازگردیم،  و  برویم  منزل  تا  جهاد 
وقت را غیرانقالبی و حرام می دانستیم. وعده های غذایی روز را با نان و 
پنیر و انگور سپری می کردیم و اگر می خواستیم سنگ تمام بگذاریم 
ساالد اولویه می خوردیم. 7 یا 8 ماه از تاسیس جهاد سپری شده بود 
که اولین غذای گرم و پخته شده را میان جهادی ها توزیع کردیم. غذای 
تهیه شده، عدس پلو بود، اما عده ای ازجهادی ها دراعتراض به اینکه 

عباس آخوندی )عضو اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی(:

»جهاد« بال توسعه ای و عمرانی انقالب بود
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آن را مصداقی از بورژوازی و اشرافی گری می خواندند، آن را نخوردند. 
آقای ناطق نیز البته برای آرام کردن این فضا توضیحاتی ارائه کرد و 
غذاهایی مصرف  درخانه هایشان چه  مگرمردم  که  معترضان گفت  به 
می کنند. تابستان و یا پاییز 1359بود که من و آقای افشار، آپارتمانی 
را در خیابان »بهار« اجاره کردیم. البته زمانی هم که به خانه می رفتیم 
بازهم بحث جهاد سازندگی در میان بود. مسئوالن جهاد شهرستان ها 
می آمدند و تا دیروقت در منزل جلسه داشتیم و حتی میهمانان گاهی 
پیش از ما به خانه می رفتند. یادم هست که یک روز وقتی به خانه 
رسیدیم دیدیم که عده ای از استان کهکیلویه و بویر احمد آمده بودند 
و وارد خانه شده بودند. آنان معترض بودند که یکی از اعضای شورای 
جهاد آن استان طاغوتی است چون یکبار شلوار لی پوشیده است. به 
هر صورت، وقت و زمان آن چنان پر اهمیت به نظر می رسید که حتی 
برای رفت و آمد سوار خودرو سواری نمی شدیم؛ بیشتر با موتور رفت 
و آمد می کردیم که در ترافیک نمانیم. اما پس از30 خرداد سال1360 
که سازمان مجاهدین خلق )منافقین( تعدادی از جهادی ها را ترور کرد، 
توصیه شد که با اتومبیل تردد کنیم که ازحفاظت حداقلی برخوردار 

باشیم.

ترور جهادی ها 
شده  همراه  انقالب  ضد  فعالیت های  آغاز  با  انقالب  ابتدای  روزهای 
انقالب را مورد  بود. منافقان راه ترور پیش گرفته بودند و مسئوالن 
هدف قرار می دادند. پس از چند ماه که این ترورها آغاز شد، نوبت به 
جهادی ها نیز رسید. منافقان در میدان انقالب به عنوان یکی از مراکز 
اصلی شهر که دفتر جهاد سازندگی هم در آن واقع شده بود، شیوه 
ترور را پیش گرفتند. آنان قدم به میدان مبارزه با جهادی ها گذاشته 
بودند. در همین روزها دستگاه های امنیتی اطالع دادند که جهادهای 
باید مسلح شوند تا در صورتی که منافقان قصد ترور آنان را کردند، 
مردان جهاد هم راهی برای مقابله داشته باشند. از سوی دیگر تمام 
نه سربازی رفته  بودند که  اعضاء اصلی جهاد سازندگی دانشجویانی 
بودند و نه طرز کار با اسلحه را می دانستند. آنان برای سازندگی آمده 

بودند و نه برای مسلح شدن. 
اسرارهای نهادهای امنیتی در گوش جهادی ها نمی رفت. کمتر کسی 
اسلحه را تحویل می گرفت چراکه اساسا طرز کار آن را نمی دانست. 
فقط سردار افشار-معاون سیاسی وزارت کشور در دولت نهم- و تعدادی 
دیگر قبول کردند تا اسلحه داشته باشند. پس از آنکه این راه به نتیحه 

نرسید، قرار شد تا گروهی محافظ به جهاد سازندگی بیایند. حضور 
محافظان بازهم برای جهادی ها قابل پذیرش نبود. محافظان قرار شد 
تا تنها از ساختمان حفاظات کنند و اگر قرار شد، جهادی ها ماموریتی 
بروند، یکی از محافظان هم همراه آنان باشند. در این مرحله استفاده از 
موتورسیکلت هم برای جهادهای ممنوع شده بود. قبل از این جریانات 
شخصا از موتورسیکلت استفاده می کردم. سرانجام آن قدر اصرار صورت 
گرفت که تن به استفاده از اتومبیل دادم. به یاد دارم یکی از همین 
از دفتر جهاد سازندگی را داشتم. به  بیرون  انجام کاری  روزها قصد 
همراه محافظی سوار اتومبیل شدیم تا به حوالی بلوار کشاورز برویم. 
ناگهان  راه  اسلحه داشت. در میانه های  بود،  محافظی که همراه من 
منافقان جلوی ما را سد کردند و شروع به تیرازندازی به سمت من 
کردند. محافظی که همراه من بود، وحشت زده اطراف را نگاه می کرد 
به او گفتم چرا کاری نمی کنی؟ او نگاهی به من انداخت و گفت که 
اصال طرز استفاده از اسلحه را نمی دانم. هردو مانده بودیم که چه باید 
بکنیم با وحشت و نگرانی از اتومبیل خارج شدیم و گوشه ای پیاده رو 
سنگر گرفتیم. منافقان چند تیر دیگر شلیک کردند که دوتای آنها از 

کنار گردن من عبور کرد.
محافظی که همراه من بود به قدری وحشت زده شده بود که حتی 
فراموش کرد اسلحه خود را از اتومبیل بیرون بیاورد. روزهای ابتدای 
در  پیشتر  اگر  کسی  نبود.  کار  در  مهارتی  واقعا  بود.  چنین  انقالب 

نهادهای نظامی نبود طرز استفاده از اسلحه را نمی دانست. 
ماهم جوانانی بودیم که واقعا تجربه اجرای در کشور نداشتیم ولی به 

خوبی می دانستیم که باید راهی را که آغاز کرده ایم ادامه دهیم. 

دولت موقت و »جهاد سازندگی«
مرحوم  بود.  کرده  آغاز  تازگی  به  را  خود  فعالیت های  موقت  دولت 
بازرگان نیز هدایت قوه مجریه را در دست داشت. به موازات این اتفاق 
جهاد سازندگی هم به صورت غیررسمی اعالم حضور کرد تا روزهای 
که رهبر انقالب حضور غیر رسمی آن را با بیانات خویش رسمی کردند. 
جهاد سازندگی برای ادامه فعالیت های خود در کنار دولت قرار گرفته 
به  هم  دولت  با  سازندگی  جهاد  تا  بود  نیاز  امام  فرمان  از  پس  بود. 
اما مردان جهادی همیشه در ذهن داشتند که  بنشیند.  گفت و گو 
شأن جهاد سازندگی چنین نیست که مجری دستورات دولت باشد 
داماد  که  بنی اسدی  آقای  موقت  دولت  دولتی.  مردان  فرمان بردار  و 
آقای بازرگان بودند را به عنوان نماینده دولت و مسئول این سازمان 
معرفی کردند. ایشان تفکرات خاص خودشان را داشتند و اندیشه های 
مهندسی بسیاری در دهن انباشته بودند. آقای بنی اسدی به سرعت 
آقای قشقایی را به عنوان نماینده خود معرفی کردند. اولین ساختمان 
جهاد هم در خیابان پاستور در بنیادی که متعلق به خانواده پهلوی و 
فرح بود تشکیل شد. دولت موقت را گروهی از مردان باتجربه که سن 
و سال باالیی داشتند، شکل می داد. مردان مهندس بازرگان همچون 
او روحیه مهندسی داشتند. آنان نمی پذیرفتند که گروهی از جوانان 
اندیشه نوسازی کشور را کرده باشند. مهندس بازرگان و همراهان او 
بسیار سعی می کردند تا واژه های مشترک برای تعامل با جهاد بیابند 
ولی هیچ گاه چنین نشد. آنان هرگز موفق نشدند روحیه مردان جهادی 

را درک کنند و برای همراهی با آنان کلماتی مشترک بیابند.
را  دیگری  گفتار  طرفین  از  کدام  هیج  که  بود  رسیده  جایی  به  کار 
نمی فهمید. مهندس بازرگان و دولت او برای جهاد به رقیب بدل شده 
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بودند. در این زمان حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری )که به عنوان 
نماینده امام درجهاد سازندگی معرفی شده بود( به سرعت همراهی با 
دانشجویان جوان جهاد سازندگی را آغاز کردند. جهادی ها با آقای ناطق 
نوری به راحتی گفت و گو می کردند. اما در سوی مقابل هیچ راهی 
برای همراهی با دولت موقت وجود نداشت. مردان با تجربه دولت موقت 
دیگر راهی برای برقراری ارتباط با جهادیون نداشتند. آنان دانشجویان 
جهادی را گروهی جوان بی تجربه می دانستند که راهی به سازندگی 
جهادی ها  مقابل  سوی  در  می دهند.  هدر  را  منابع  تنها  و  نمی برند 
می دانستند که برای خدمت آمده اند. جوانان جهادی در تفکر سازندگی 
بودند که چنین نهادی را سامان دادند. آنان درگیر طیف گسترده ای 

بودند که به مرور زمان بخشی از بدنه از آنان جدا شدند.
گروهی مانند آقای میردامادی، آقای بیطرف، آقای اصغرزاده و عده ای 
دیگر پس از تسخیر سفارت آمریکا به جرگه جوانانی ملحق شدند که 
پاسداران  به سپاه  بودند. عده ای هم  سیاست پیشگی پیش گرفته 
رفتند ولی آنانی که در جهاد باقی ماندند روحیه سابق را حفظ کردند. 
تیم جهاد نزد آقای بهشتی رفته بود تا هدایت گری داشته باشد. ایشان 
از  را مشخص می کردند. پس  کار مسیر جهاد سازندگی  ابتدای  در 
شفاف  را  جهاد  راه  امام  نماینده  عنوان  به  نوری  ناطق  آقای  ایشان 
می کردند. به هر صورت میان جهاد سازندگی و دولت موقت هیچ گاه 
تفاهمی بلند مدت حاصل نیامد. آقای بازرگان و دولت او حرف های 
جهاد را که از زبان جوانان بیرون می آمد، درک نمی کردند. آنان از 
همین روی سری در همراهی نداشتند. این گونه راه نامطمن تعامل 
میان جهاد سازندگی و دولت ادامه یافت تا زمانی که دولت موقت 

صحنه را ترک کرد و بنی صدر به میدان آمد.

بنی صدر و »جهاد سازندگی«
در آن زمان بنی صدر- رییس جمهور وقت- یکی از منتقدان سرسخت 
جهاد سازندگی به شمار آمد. دیدگاه او این بود که جهاد فاقد برنامه و 
اندیشه است. او می گفت، گروهی دانشجو گرد هم آمده اند که کیفیت 
هم  قبولی  قابل  نظارت  و  نیست  آنان مشخص  فعالیت های  اجرایی 
کارآمدی  که  بود  اواین  نقد  کلی  طور  به  نمی گیرد.  آنان صورت  بر 
وکارایی جهاد را نامشخص می دانست. خاطرم هست که در آن زمان 
جهاد  که  رساند  چاپ  به  اسالمی  انقالب  روزنامه  در  هم  یادداشتی 
روزنامه  برابر  در  زمان  ها  آن  کرد.  توصیف  و دم«  بی شاخ  را »غول 
انقالب اسالمی که عملکرد جهادسازندگی را زیر سؤال می برد روزنامه 

جمهوری اسالمی مدافع عملکرد جهادسازندگی بود. در اولین سالگرد 
تاسیس جهاد، از روزنامه جمهوری اسالمی با ما تماس گرفتند و از 
ما خواستند که عملکرد جهادسازندگی را برایشان ارسال کنیم. ما هم 
یک جدول آماری از فعالیت های عمرانی و کشاورزی که در روستاها 
ایشان ارسال کردیم. روز 27 خرداد آن سال  انجام داده بودیم برای 
بزرگترین تیتر روزنامه جمهوری اسالمی گزارش عملکرد موفقیت آمیز 
جهاد سازندگی بود. به هرروی، نگاه به جهاد به عنوان بال توسعه ای 
و عمرانی انقالب یک نگاه غالب در اردوگاه انقالبیان بود. در مقابل 

فن ساالران منتقد کارایی اقدامات جهاد بودند. 

شهید بهشتی و »جهاد سازندگی«
شهید بهشتی معتقد بود که انقالبی پیروز شده است و بخش عمده ای 
این  بهشتی  شهید  باور  شده اند.  خارج  دولت  بدنه  از  فن ساالران  از 
بود که این انقالب به یک کارگاه عملی و عینی برای تربیت نیروی 
انسانی نیاز دارد. دقیقا یادم هست که در دومین سمینار سراسری 
جهادسازندگی که در خردادماه 1360 در مسجد الجواد تهران برگزار 
شد، مرحوم شهید بهشتی گفتند که به ما ایراد می گیرند که شما 
با تخصیص اعتبار به جهادسازندگی موجب اجرای ناصحیح طرح ها 
برابر به آنها می گویم که اگر 2 میلیارد تومان  اما من در  می شوید. 
تلف شود جای دوری  اختصاص دهیم و همه آن هم  به جهاد  هم 
نمی رود. چون ما نیاز داریم که کادرهای انقالب را در جایی تربیت 
کنیم. چه جایی بهتر از کارگاه های جهادسازندگی! هرچند طرح این 
موضوع در مقام اقامه برهان بود، ارزش این اعتبار معادل 300 میلیون 
دالر امروز بود. بنابراین اگر تربیت نیروی انسانی برای اجرای اهداف 
اهداف  عنوان  به  روستاها  وتوسعه  تعیین شود  اصلی  انقالب، هدف 
ثانویه جهاد مورد توجه قرار گیرد، آن گاه این نتیجه حاصل می شود 
که جهاد دستاوردهای بزرگی داشته است. درهرصورت بخش عمده ای 
از کادرهای انقالب چه در دولت و چه در مجلس و حتی قوه قضائیه 

در دهه های اول ودوم انقالب دارای سابقه ای درجهاد هستند. 

شهید رجایی و »جهاد سازندگی«
رویکرد شهید بهشتی را مرحوم شهید رجایی هم داشت. یادم هست 
یک روز صبح ایشان شخصا به من زنگ زدند که اوضاع کارهایتان 
چگونه پیش می رود؟ من از نداشتن بودجه شکوه کردم. ایشان به من 
گفتند همین امشب ساعت 8 در دفتر ایشان حاضر شوم. وقتی رفتم 
دفتر نخست وزیری دیدم آقای قائم الصباحی که فرد بسیار محترمی 
بود و در آن زمان فکر می کنم قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بود نیز 
در جلسه حاضر بودند. یک جلسه کوچک سه نفره در دفتر خصوصی 
سؤال  من  از  رجایی  آقای  کوچک!  گرِد  میِز  یک  حول  نخست وزیر 
کردند که وضعیت را توضیح دهید. من هم گفتم که نیروهای جهاد 
سازندگی در تمام کشور در تمام شهرها سازمان یافته اند و آماده اند که 
جهت خدمت به روستاییان و مستضعفان و محرومان خدمت کنند، 
لیکن از جهت اعتبار به شدت در مضیقه هستیم. ایشان روکردند به 
آقای قائم الصباحی و گفتند چرا به جهاد اعتبار نمی دهید؟ تا ایشان 
خواستند توضیح دهند که اینها نه طرحی و نه برنامه ای دارند و فقط 
بر روی یک کاغذ درخواست اعتبار می کنند بدون آنکه نتیجه کارشان 
معلوم باشد، که فریاد مرحوم رجایی بلند شد که شما انقالب را درک 
نکرده اید و نمی خواهید به محرمان کمک کنید. در همین سیاق با 
تا آن روز ایشان را  بلند و فریاد مطالبی را بیان کردند. من  صدای 
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هیچ گاه عصبانی ندیده بودم. به هرروی، آقای قائم الصباحی گفتند نظر 
شما چیست؟ ایشان )مرحوم رجایی( فرمودند یک و نیم میلیارد تومان 
به جهاد اعتبار تخصیص دهید. آقای قائم الصباحی گفتند شما بر روی 
کاغذ به ما دستور دهید ما فورا عمل خواهیم کرد. ایشان همان جا  بر 
روی یک کاغذ یادداشت 10در10 کوچک دستور نوشتند و بال فاصله 
این اعتبار در اختیار ما قرار گرفت. و هم استان ها را دعوت کردیم و 
به طور عادالنه مبلغ را بین آنها توزیع کردیم. شاید این مورد جزء اولین 
موارد توزیع عادالنه منابع بین مناطق محروم در تاریخ انقالب به حساب 
آید. این بودجه واقعا به جهاد سازندگی حیات مجددی بخشید. آقای 

رجایی واقعا از جهادسازندگی حمایت می کردند.

روزهای اوج جهاد
)این( نهاد انقالبی با هدف تربیت کادرهای متعهد به انقالب و اقدامات 
انقالبی جهت کاهش نابرابری ها و اجرای مستقیم عدالت )تشکیل شده 
ارائه  از کارکرد جهادسازدگی در آن زمان می توان  توصیفی که  بود(. 
کرد این است که نهاده های کشاورزی از کمباین و تراکتور تا کود و 
بذر و سم را در روستاها توزیع می کرد وهم چنین فعالیت های عمرانی، 
نظیر آب رسانی و برق رسانی را به انجام رساند و دسترسی به روستاها 
را تسهیل کرد. تاسیس خانه های بهداشت، ساخت حمام، مدرسه سازی 
و سیلوسازی نیزازدیگراقدامات جهاد بود والبته ناگفته نماند که جهاد، 
فوق العاده ای در  نقش  نیز جهاد  برصنعت داشت. درجنگ  دستی هم 
جهاد  اوج  روزهای  از  که  آثاری  بیشترین  کرد.  ایفا  جنگ  مهندسی 
برخی  که  قرار می گیرد  روستایی  عمران  در حوزه  مانده است،  برجای 
از این فعالیت ها مانند دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی، یا راه های 
مواصالتی هم چنان در خدمت روستاییان قراردارد. منطق جهادسازندگی، 
منطق انقالب در برابر منطق فن ساالری است. ارزیابی تاریخی و فنی این 

موضوع، این روزها بسیار به کارمان می آید.

آغاز جنگ
فصل جدید حیات جهاد سازندگی با آغاز جنگ رقم خورد. در دفتر 
جهاد سازندگی واقع در میدان انقالب به همراه آقای مهندس هاشمی 
ناگهان  بودیم.  اتاقی  در  بود  جهاد  صنعت  کمیته  رئیس  که  طباء 
یک  دیدیم  کردیم  بلند  که  را  سرمان  شنیدیم.  بلندی  بسیار  صدای 
احساس  که  می کند  پروار  پایین  سطح  در  آن قدر  جنگی  هواپیمای 
و صداها  از آن که سر  وارد ساختمان می شود. پس  پنجره  از  کردیم 
خوابید مطلع شدیم که این هواپیما به فرودگاه مهرآباد حمله کرده 
و این آغاز جنگ بود. هفته بعد اطالعیه صادر کردیم که می خواهیم 
برای کمک به اهواز برویم. در نخستین سفر گروهی 5 نفره ای بودیم 
ماه  آبان  تا  رفتیم.  اهواز  به  نظامی  باربری  از هواپیماهای  یکی  با  که 
در اهواز ماندیم تا ستادهای پشتیبانی جنگ جهاد را سازمان دهیم. 
اکثرمان حتی سربازی نرفته بودیم و اولین بار بود که صدای انفجار را 
تجربه می کردیم. در آن زمان فکسی در کار نبود و با تلفن گرام به همه 
استان ها نامه نوشتیم و آنها را برای پشتیبانی از جبهه ها دعوت کردیم. 
جهاد هر استان پشتیبانی یک جبهه را برعهده گرفت. شمخانی فرمانده 
کردیم  هماهنگ  بودند.  استاندار  غرضی  وآقای  بود  خوزستان  سپاه 
نیروهای استان ها مستقر شدند و ستاد پشتیبانی جبهه های جهاد ظرف 
2 ماه شکل گرفت و تا پایان جنگ هم به فعالیت های خود ادامه داد. 
جنگ هم برای جهاد سازندگی دوران تازه ای از فعالیت ها بود. در این 
از زمان جنگ بسیارند  باید به سوی جبهه می رفتیم. خاطرات  دوره 
اما آنچه در ذهن من نقش بسته رشادت های است که از سوی مردان 
جهادی صورت می گرفت. عملیات حصر آبادان را در یاد دارم. قرار بود 
تا جهاد سازندگی جاده ای برای عبور نیروها بسازد. به همراه گروهی 
از دوستان مانند شهید محمد شهشهانی به سمت آبادن رفتیم. قرار 
شد تا همراه با اتومبیلی در مسیر جاده حرکت کنیم تا راه را به خوبی 
بشناسیم. سوار اتومبیل شدیم و راه افتادیم. آن قدرها جلو رفتیم که 
یکی از دوستان با دست اشاره کرد که عراقی ها با ما چند متری بیشتر 
فاصله ندارند. به سرعت کناری ایستادیم. روبروی ما باتالقی قرار داشت. 
یکی از دوستان پیشنهاد داد که قدری صبر کنیم تا آفتاب به باتالق 
بتابد و نور انعکاس ایجاد کند. پس از آن می توانیم از جلوی عراقی ها 
عبور کنیم چرا که انعکاس نور آفتاب اجازه نمی داد تا آن ها ما را به 
درستی هدف قرار دهند. به این صورت موفق شدیم از دست آن ها فرار 
کنیم. عراقی ها مرتب خمپاره شلیک می کردند ولی چون ما را به خوبی 
نمی دیدند، خمپاره ها به اطراف می خورد. ساخت جاده آبادان به طور 
حتم یکی از افتخارات ما بود. عملیات حصر آبادان درخاطره همه ثبت 
شده است ورشادت های مردان جهادی هم از ذهن کسی پاک نخواهد 
شد. جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس، خدمات بسیاری ارائه کرده 
بود. فعالیت های جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس این گونه بود که 
نمایندگان جهاد به طور کامل در خدمت ستاد فرماندهی جنگ بودند 
و در بخش مهندسی هر زمانی که نیاز بود وارد عمل می شدند. گروه 
جهادی ها همیشه در ذهن داشتند که باید در خط مقدم سنگرسازی ها 
حسی  جهادی ها  ما  برای  روزها  آن  خاطرات  یادآوری  گیرند.  قرار 
نوستالژیک پدید می آورد. اما ممکن است این پرسش برای آنان که 
از دور نظاره گر فعالیت های جهاد سازندگی بوده اند به وجود آید که آیا 
روش و مشی جهادگران در توسعه عمران روستاها می تواند به عنوان 

الگوی کارآمدی برای توسعه مطرح باشد؟
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گفت و گو

راه  به  خط  یک  در  بولدوزر  و  لودرها  علی بن ابی طالب،  یا  رمز  با 
افتادند. موتور را گل مالیده بودم و برای فرار از سردی هوا، پشت 
گفت:  دشتی  فرهاد  یک باره  شوم.  گرم  که  می رفتم  لودر  موتور 
»فریدون چند کیلومتر آمدیم؟« گفتم من می دانم. و مشخص شد 

راه را گم کرده ایم.
نگران شدم که با این همه ادوات و ماشین آالت در بیابان چه کنیم. 
اگر به دست عراقی ها بیفتیم دخل مان آمده است. با خلیل پرویزی 
مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک خاک ریز دایره ی 
بزرگ بزنیم که هم از تیررس دشمن در امان بمانیم هم بتوانیم 
بررسی کنیم. همه ی دستگاه ها  را  موقعیت دشمن  از همه طرف 
را با فاصله به خط کردیم و برای خودمان این هماهنگی عجیب 

بود.  بچه ها از جان گذشته و حرفه ای بودند. فوری یک خاک ریز 
بزرگ گرد زدیم و همه ی ما در این خاکریز رفتیم. تمام دستگاه ها 

و ماشین ها را در آن جا دادیم.
 یک دفعه متوجه شدیم توپخانه ی 155 خودکششی با سرعت از 
نیروهای  پلی  که ما زده بودیم و نخلستان عبور کرد و به سمت 
دشمن می رود. سنگرهای عراقی به وضوح دیده می شدند، سنگرها 
به  آنجا مستقر می شد  در  نیروی دشمن  اگر  بودند که  به شکلی 
هیچ وجه قادر به گرفتن جاده نبودیم. با عجله سوار موتور شدم 
دو  یکی،  تقریبا  کردم.  توقف  جلوی جیپ  رفتم.  به سمت شان  و 
با چشم جزییات  و  با سنگرهای عراقی ها فاصله داشتیم  کیلومتر 
آنجا را می دیدیم. گونی هایی که روی هم چیده بودند و فاصله بین 
لحاظ  از  بود که  ارتش، سروانی  فرمانده  آنها کامال رویت می شد.  
بود جوری که ذره ی گرد و خاک  آراسته و شیک  ظاهری کامال 
روی لباسش ننشسته بود. از جیپ پایین پرید و خیلی محکم گفت 
که برادر دشمن کدام طرف است؟ سنگرهای دشمن را که به او 
نشان دادم، یک خورده مکث کرد و یک مقدار شل تر از سوال اولی 
گفت که نیروهای خود ما کدام طرف هستند؟ نخلستان را به او 
نشان دادم که به دلیل مسافت خیلی کوچک دیده می شد و گفتم 
گفتم  کنیم؟  کار  باید چی  حاال  گفت  هستند.  ما  نیروهای  آن ها 
اصاًل نگران نباشید. به نیروهایتان بگویید که پشت سر من بیایند. 
من گاز را گرفتم و سریع تر رفتم. و آنها به دنبالم به راه افتادند. به 
سمت خاک ریزی که به صورت دایره ای زده شده بود رفتیم، البته 
برای رفت و آمد یک سمت خاک ریز به اندازه دو بولدوزر  باز بود. 
از دور خاک ریز به شکل دایره دیده می شد اما راهی برای رفت و 
آمد تعبیه شده بود. به خاک ریز که رسیدیم نیروها وارد خاک ریز 
شدند و یک بولدوزر D6 را در ورودی خاک ریز گذاشتیم. راننده 

حرکت لودرها و بولدوزرها با رمز یاعلی بن ابیطالب )ع(
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بخش نخست
در 17شهریور سال 1337در شهرآبادان  عباسی  فریدون 
متولد شد. تحصیالت خود را در رشته فیزیک در دانشگاه 
شیراز به پایان رساند، قبل از انقالب فعالیت های سیاسی 
پاسداران  به عضویت سپاه  از آن  بعد  و  آغاز کرد  را  خود 
درآمد. پس از سقوط شهر خرمشهر  وارد جهادسازندگی 
استان فارس شد و فعالیت خود را در پشتیبانی و مهندسی 
دکتری  دانش آموخته  وی  داد.  ادامه  فارس  استان  جنگ 
فیزیک هسته ای از دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه 
فیزیک دانشگاه امام حسین و عضو شورای مرکزی انجمن 
شهید  ترور  با  هم زمان   1389 سال  است  ایران  هسته ای 
قرار  قصد  مورد سوء  دانشمند هسته ای،  مجید شهریاری 

گرفت، ترور ایشان نافرجام شد.
آنچه که می خوانید حاصل سه ساعت گفت و گو به مناسبت سالروز 

آزادسازی خرمشهر در مرحله اول عملیات با ایشان است.

 آزادسازی خرمشهر به روایت دکتر فریدون عباسی
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بولدوزر یکی از بچه های آبادان بود که همین کار را در بستان نیز 
انجام داده بود. حال نوبت این بود که محل توپ ها و بردهایشان را 
تعیین کنیم. من که مسئول مهندسی جهاد بودم آنجا فرمانده ی 
لحظه تصمیم گیری  بود که در  این  توپخانه شدم. خاصیت جنگ 
شود. لوله ها را سمت عراقی ها دادیم و من فرمان آتش دادم. تازه 
عراقی ها فهمیدند که درگیری شروع شده و این آتش توپخانه است 

نه تانک. 
حفظ توپ ها برای ما بسیار با اهمیت بود چرا که این توپ ها تا آخر 
فقط  ماندند. توپ ها که مستقر شدند  آزادسازی خرمشهر همانجا 
لوله های آنها را تغییر جهت می دادیم که بتوانیم بهترین استفاده را 

از آنها در تعیین برد داشته باشیم.

****
جزایری در دارخوین مستقر شد و به من گفت تو مسئول هماهنگی 
سه محور باش. با فاصله از دو پل عبور می کردیم، منطقه باتالقی 
تاریکی شب  در  آوردیم.  در  کیلومتری خرمشهر سر  از 15  و  بود 
کمین های عراقی را به طور معجره آسا رد کردیم. یکی از واحدهای 
ما تقریبا 6 لودر و بولدوزر  داشت. به 15 کیلومتری خرمشهر که 
رسیدیم دقیقا مقابل عراقی ها سریع خاک ریز زدند. در سمت راست، 
یک گوشه را مثل یک زاویه ی قائمه گرفتیم و یک خاک ریز زدیم 
که کنار جاده بود و دستگاه ها را آنجا پنهان کردیم، بچه ها منتظر 

رسیدن من بودند. خیالم از اینکه حفاظ داریم راحت شد.
از طرف دیگر جاده، جهاد فارس به توپخانه ی عراقی ها رسیده بود. 
یک ماشین »ایفا« آن  طرف جاده بود، بچه ها رفتند که آن را بیاورند. 
حسین عبداللهی باطری سازی کار کرده بود و با بچه های دیگر که 
رفتند  کنند.  روشن  را  ماشین  و  بزنند  دور  را  سوئیچ  بودند  وارد 
که کامیون را بیاورند ولی تانک عراقی کامیون را منهدم کرد. هر 
دستگاهی آنجا بود و ما سراغ آن می رفتیم، توسط عراقی ها منهدم 
می شد. نکته جالب اینجا بود که ما حتی یک اسلحه همراه نداشتیم 
چون معموال اسلحه ها را از عراقی ها می گرفتیم. مهندسی خود را 
مسلح می کرد و می ایستاد و از خود دفاع می کرد. آن ها نمی دانستند 
با تانک می زدند. سر خاک ریز ما را  که ما مسلح نیستیم. خالصه 
هم زدند. دو تا تانک یک طرف دیگر بودند و نمی گذاشتند تکان 

بخوریم.

بیایم. که یک جرثقیل  به عقب  این حین من می خواستم که  در 
عراقی آمد، البته قبل از آن نیز یک موتوری آمد. بچه ها به او ایست 
دادند. می خواست که سر و ته کند و برود، حسین عبداللهی دوید 
و یک چک در گوش او زد. گفت مگر به تو ایست نمی دهیم، برای 
چه می خواهی بروی؟ او اسلحه نداشت و ما هم سالحی نداشتیم. 
بیا ببینم و موتور را برداشت و  او را گرفت و گفت  خالصه گوش 
آورد. حسین عبداللهی دیگر در عملیات ها سوار بولدوزر  نمی شد، 

بولدوزر را دست شاگرد می داد و خود او با موتور می رفت.
)همان  بدر   22 تیپ  بچه های  که  بود  روز  آن  ماجرای  این 
خرمشهری ها( پشت خاک ریز رسیدند و سر تویوتای خود را بریده 
بودند که تویوتا کوتاه باشد. تانکر آب پشت آن ها بود. خیلی منضبط 

و لباس پلنگی به تن داشتند. 
در مسیر کنار جاده من با موتور می رفتم و به شهید رضا موسوی 
فرمانده ی سپاه خرمشهر شده  از شهید جهان آرا،  بعد  که  رسیدم 
بود. من را دید و گفت: »فریدون، ما را که تنها نمی گذاری؟« گفتم 
نه ولی سخت است باید شما شب کار کنید. بچه های شما هیجان 
دارند و می خواهند سریع خرمشهر را آزاد کنند، جلوی آن ها را بگیر 

تا با برنامه پیش برویم چون در تیررس تانک ها هستیم.
ادارات خرم آبا د  از  نیرو  به جای دیگر رفتم و دیدم که یک سری 
به جهادفارس مامور شده اند و خودشان را با یک لندروور و پرچم 
بزرگ قرمز رنگ با نوشته محمد رسول اهلل به خرمشهر رسانده اند.

تا  بود، دو  تانک عراقی که در همان حوالی مستقر  این لحظه  در 
ماشین مهمات ما را زد و هر کسی از آنجا رد می شد را می زد. با 
موتور از جلوی آن رد شدم و خدا رو شکر نتوانست به ما آسیبی 

برساند.
به نیروهایی که از خرم آباد آمده بودند گفتم با ماشین نمی توانید 
را می زنند.  و حتما شما  تانک هستید  تیررس  در  رد شوید چون 
راننده نمی توانست ماشین را رها کنند چون بیت المال بود و امانت. 
به سختی و با کمک بچه ها او را پیاده و راضی شان کردیم که از 
داخل باتالق ها پیاده بروند. موتورم را به یکی از بچه ها دادم و خودم 

گفت و گو
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گفت و گو

بودم  داده  قول  کنم. چون  رد  را  ماشین  که  فرمان  نشستم پشت 
تا آمدم حرکت کنم دیدم یکی دِر  ماشین را سالم تحویل بدهم. 
جلو را باز کرد و دو نفر دیگر درهای عقب ماشین را و سوار شدند. 
گفتند که نمی شود تنها بروی، ما هم می آییم. به ناچار ماشین را 
روشن کردم و و با روشی که بلد بودم ماشین را جوری رد کردم 
که مورد اصابت شلیک تانک قرار نگیرد. البته این کار، کار من نبود 
بلکه کار خدا بود. باالخره لندروور را تحویل آقا دادیم و موتور را 
گرفتیم و برگشتیم. این ماجرا برای صبح روز دهم اردیبهشت بود. 

ماشین را تحویل چه کسی دادید؟ 
به همان راننده که ماشین را آورده بود تحویل دادیم. راننده کارمند 
و اداری بود و ماشین امانت بود و نمی خواست روی ماشین حتی 
یک خط بیفتد، از طرفی دلم نمی آمد پشت فرمان بنشیند و او را 

بزنند.
بعد از تحویل ماشین، دوباره برگشتم به همان جایی که بود، بچه های 
سپاه خرمشهر که پرشور و هیجان بودند، همه پشت خاک ریز بودند 
که نمی توانستند سر بلند کنند. من آمدم و تانکر آب آنها را از پشت 
تویوتا باز کردم. همه سوار شدند. همه عقب تویوتا نشستند. چند 
تا تویوتای دیگر هم بود. همه نشستند که عقب نشینی کنند. یکی 
از بولدوزرها را روشن کردیم و دنده عقب گرفتیم و راننده خودش 
را به پایین پرت کرد. بولدوزر به حرکت درآمد و تانک ها مشغول او 

شدند. بولدوزر را قربانی کردیم که نیروها را نجات بدهیم. 
در این فاصله یک لودر از دست من در رفت، من نفهمیدم راننده 
حفظ  را  بولدوزر  که  بودیم  این  درگیر  ما  چون  پریده.  لودر  روی 
کنیم، فاصله  بین خاکریزها جوری بود که با پشتک و بارو بینشان 
حرکت می کردیم. زمانی که می  دویدم و یک تک تیرانداز آن جا بود 
پایم رد  تا  از بین دو  و به سمتم شلیک می کرد، گاهی تیری که 

می شد را حس می کردم. در این شرایط توانستم نیروها را جوری 
ما هیچ زخمی و تلفاتی  هدایتی کنم که نجات پیدا کنند. تقریباً 
پیچ  در  فقط دعا می کردیم،  ما  و  لودر رفت  آن  ندادیم.  آن جا  در 
ما  بزنند.  او  به  نتوانستند  تانک ها  و  بلند شد  پیچ مسیر خاک  در 
نمی دانستیم راننده در ماشین حضور ندارد و تنها دغدغه ی ما زنده 

ماندن راننده بود.
به  لوله  آچار  همان  و  ماندیم  ما  و  دادیم  فرار  را  نیروها  همه ی 
دست های خرمشهر. متاسفانه عراقی ها آمدند و لوددر، بولدوزر های 
بولدوزر های ما، خاکریزها را صاف  با همان لودر و  ما را گرفتند، 
کردند. و تصاویر آن را در تلویزیون بصره نشان دادند که غنیمت 

از ما گرفتند. 
ادامه دارد...
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قسمت یازدهم
قابل  منظر  این  از  اسالمی  انقالب  آغازین  دهه  وقایِع  بررسی 
توجه است که از آن پس نیز، نه فقط راهبرد دشمن در انجام 
توطئه و دسیسه تغییری نکرد؛ بلکه متنوع تر و هوشمندانه تر 
سوی  از  همچنان  نوین،  امکانات  از  بهره گیری  با  و  قبل  از 
استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی بر علیه ملت و نظام 
اسالمی ایران تداوم یافته است. به بیانی دیگر، وجود و استمراِر 
توطئه های بزرگ و کوچک بیرونی و بعضا درونی بر علیه ایران 
اسالمی، واقعیتی غیرقابل کتمان در چهل سال گذشته است 
که مقاومتی چهل ساله را نیز به همراه داشته است. بی شک 
شناخِت دقیق این تهدیدات و تحلیِل درسِت چرایی و چگونگی 
ِ بروِز آن و ارزیابی صحیح از میزان تاثیرگذاری این چالش ها 
در روند توسعه و تعالی کشور، می تواند ؛ راه ما را برای اتخاِذ 
تاکتیک مناسب در رویارویی با تهدیدات ِ قطعی آینده و برون 
رفِت پیروزمندانه از آن،  در رسیدن به اهداف  متعالی ِمادی و 

معنوی این کشور، هموار نماید.  
  

به  ماجرای  دهه شصت،  رخدادهای  به  مربوط  مباحث  ادامه  در   
خاک و خون کشیده شدن ده ها زایر بیت اهلل الحرام به دست رژیم 
آل سعود در سال 66  مورد واکاوی و بررسی قرر گرفت. آنچه در 
این جنایت بزرگ واضح و آشکار به نظر می رسید؛ نقش منافقین 
و همکاری مثلث شوم سازمان مجاهدین خلق، حزب بعث عراق و 
آل سعود در این ماجرا بود. سازمان مذکور بالفاصله پس از فاجعه 
قتل عام حجاج ایرانی در مکه مکرمه با صدور اعالمیه ای، جمهوری 
ایران را مسئول این کشتار دانست و جنایتکاران سلفی،  اسالمی 

بعثی، وهابی و سعودی را تبرئه نمود!! 
با  مذاکره  در  مذکور  سازمان  اعضای  از  یکی  ابریشم چی  مهدی 
اطالع سعودی ها  و  اعالمیه  این  به صدور  عراق  اطالعاتی  افسران 

را که ملک فهد  اشاره کرده و می گوید: »دعوتنامه رسمی  از آن 
ما  با اطالعیه  رابطه  برای ما فرستاده است، ما فکر می کردیم در 
بوده ولی وقتی رفتیم؛ این دعوتنامه را به ما تحویل دادند. ما جهت 
هماهنگی با شما، مستقیما این مسئله را بیان کردیم تا مالحظات 
و نقطه نظرات شما را در نظر بگیریم. به دنبال اطالعیه ای که بعد 
از قضیه مکه دادیم که رونوشت آن به سفارت سعودی در بغداد 
فرستاده شده بود؛آقای سفیر تماس گرفته و گفته بود که حامل 
پیام ملک فهد بوده و امروز به دیدار من آمد. سفیر با ابالغ توجهات 
با  مالقات  و  جده  به  سفر  سازمان جهت  از  را  هیاتی  فهد،  ملک 
مسئوالن عربستان سعودی دعوت و تاریخی مشخص کرده اند. روز 

سه شنبه این هفته را منتظر هیات هستند.«
رضوانی  نام  به  منافقین  سازمان  سابق  عناصر  از  یکی  اعتراِف  به 
می گوید: »مسعود رجوی با استفاده از فرصت ایام حج، طبق یک 
آرام  تظاهرات  با همکاری عراق،  و  برنامه ریزی شده  قبل  از  طرح 
اعالم برائت زائران ایرانی را به خون کشید تا به اهداف خاص خود 

برسد.«
البته پیش از افشاگری های اعضای منافقین، اطالعاتی از نقش این 
گروهک در این کشتار به دست مقامات جمهوری اسالمی رسیده 
وقت  رئیس جمهور  آیت اهلل خامنه ای  مثال حضرت  عنوان  به  بود. 
ایران، ضمن سخنرانی خود پس از این فاجعه، به نقش منافقین در 
حوادث جمعه خونین مکه اشاره کرده و فرمودند: »ما به احتمال 
زیاد حدس می زنیم؛ منافقین و مزدوران بسیار پست که حاضرند 
علیه کشورشان به هر جنایتی دست بزنند در این جنایت ددمنشانه 
دخالت داشته اند. شواهد نشان می دهد که عده ای فارسی زبان که 
صورت های خود را پوشانده بودند در این جنایت، استکبار جهانی و 
رژیم پادشاهی سعودی را یاری کرده اند. این حادثه از قبل طراحی 
شده بود و بعید نیست که از چند ماه پیش، هم زمان با قضیه خلیج 

فارس هماهنگ شده باشد.«

بازشناسی و تبیین تاریخ انقالب اسالمی

رخدادهای دهه شصت
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عزت اهلل سحابی از اعضای نهضت آزادی نیز مدت ها بعد در مورد 
شیطنت های منافقین در حادثه جمعه خونین در کتاب خاطرات 
خود نوشت: »متاسفانه در اثر دخالت های مرموزی که انجام شد؛ 
در آن سال این تظاهرات سرکوب شد و تعداد زیادی از هموطنان 
از  به خارج داشتم یکی  ما کشته شدند. در سفری که آن سال 
دوستان به من خبر داد که شیطنت هایی از سوی مجاهدین این 
حادثه را رقم زده، یا به خشونت کشیده است. امیدوار بودم این خبر 
درست نباشد؛ ولی شنیده ها حاکی از آن بود که یکی از اعضای 
مجاهدین، با لباس احرام بین تظاهرکنندگان هنگامی که جمعیت 
نزدیک پل معروف به حجون می رسند؛ گلوله ای به طرف پلیس 
شلیک می کند. پلیس عربستان هم که کامال در حال آماده باش 
بود به طرف جمعیت حمله می کنند و تیراندازی می شود. جمعیت 
سراسیمه به عقب برمی گردند و جماعت زیادی که بیش تر خانم ها 

بودند زیر دست و پا له می شوند و از بین می روند.«
آن  در  که  نیز  عراق  رژیم  که  است  آن  از  حاکی  موجود  شواهد 
از توطئه منافقین و سعودی ها  ایران بود  با  دوران، درگیر جنگ 

آگاه بوده و برای به خون کشیدِن مناسِک حج با منافقین همکاری 
عناصر  از  یکی  فاش شده  مذاکرات  از  بخشی  در  است.   می کرده 
قدیمی مرکزیت سازمان منافقین به نام عباس داوری که در سال 
برعهده  را  حج  مناسک  به  منافقین  اعزامی  کاروان  ریاست   66
داشته است؛ با افسران امنیتی عراق،  به موضوع حضور منافقین در 

حج و همکاری بعثی ها با آنان این گونه اشاره می شود:
عباس داوری: »ما می خواستیم اگر امکان داشته باشد در درون 
هیات های عراقی اعزامی به حج حضور یابیم و به گونه ای مشخص 
که  روزی  همان  و  هستیم  غیرعراقی   و  مجاهدین  از  که  نگردد 
ایرانی ها وارد می شوند ما ملحق شویم. البته می دانید که ایرانی ها 
به صورت کاروانی به حج می آیند. می خواهیم  نیروهای خود را در 

آن ها نفوذ دهیم تا ارتباط گیری کنند.«
افسر امنیتی عراق: »ما چگونه برای شما ویزا بگیریم؟ این نیروهای 

شما کجا می خواهند ارتباط گیری کنند؟«
عباس داوری: »در جده که همه زایرین ابتدا آن جا پیاده می شوند. 

فعال چند نفر مد نظر ما است که]هم اکنون[ در عراق نیستند.«
آن ها  برای  می توانیم  موافقت  از  پس  »ما  عراق:  امنیتی  افسر 
کاروان های  از  برخی  همراه  به  و  کنیم  درست  عراقی  گذرنامه 
دست  به  و  می فرستند  را  گذرنامه  فرد  هر  برای  بفرستیم.  حج 
راه  بازمی گردانند.  را  نیز گذرنامه  مقرر  موعد  در  و  او می رسانند 

دیگری نداریم.«
که  بشود  اگر  موجود  حساسیت  »به خاطر  داوری:  عباس 
بیایند  عراق  به  آن جا  از  و  باشد  دیگری  کشور  به  بازگشت شان 

بهتر است.«
ما  کاروان های  از  یکی  با  گذرنامه ها  »چون  عراق:  امنیتی  افسر 
خواهد رفت نمی تواند با این کاروان بازنگردد. چون عربستان از هر 
کاروانی لیست دارد. نفر شما می تواند به مجرد رسیدن به آن جا 
از بعثه جدا شود و به دنبال کارش برود و کسی او را شناسایی 
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مراجعه  ما  سوی  از  تعیین  شده  فرد  به  پایان  در  و  کرد  نخواهد 
می کند و گذرنامه اش را تحویل می گیرد و می آید.«

عباس داوری: »نفرات مجاهدین می خواهند در داخل کاروان های 
ایرانی جا بگیرند و شب و روز با آن ها باشند و مشخص نگردد که 

از کاروان دیگری آمده اند.«
عباس  همراه  به  رجوی  مسعود  که  می دهد  نشان  شواهد 
علیرضا  سیدالمحدثین،  محمد  باباخانی،  داوری،  علیرضا 
صدرحاج سیدجوادی و رضا درودی که همگی از مسئوالن روابط 
خارجی و اطالعاتی و حفاظتی منافقین هستند؛ در سال 66 در 
با دعوت رسمی  این حضور  مکه حضور داشته اند. گفته می شود؛ 

ملک فهد و به شکل محرمانه صورت گرفته است. 
در همین مورد مهدی ابریشمچی به افسر اطالعات عراق می گوید: 
»ما برای این  که مخفی بودن سفر را تامین کنیم حتی برای مخفی 
ماندن از دید کارکنان فرودگاه،  یک جدول زمان بندی شده داریم 
که به شما اطالع می دهیم تا بر اساس آن عمل شود. انتظار داریم 
تا براساس آن عمل شود. غیر از ما سه نفر هیچ  کس از آن اطالع 

ندارد.«
عراق  اطالعاتی  سازمان  و  منافقین  رابط  بین  دیگر  جلسات  در 
نیز تاکید می شود که سفر مزبور در جهت جلب حمایت بیش تر 

عربستان از سازمان برای مقابله با جمهوری اسالمی است.
به  آل سعود  رژیم  با  را  خویش  همسنگرِی  که  منافقین  سازمان 
بار  بی رحمانه  این کشتاِر  از  هفته پس  دو  تنها  داد؛  نشان  خوبی 
دیگر ، همراه و هماهنگ با رژیم بعث عراق ، تحرکات زیر را علیه 

جمهوری اسالمی آغاز کرد:
* در بیست و ششم مرداد سال 66 با کمین بر سر راه نیروهای 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه سورن از توابع شهر بانه، 
چهار تن را شهید و سه تن را زخمی کرد و تعدادی را به اسارت 

درآورد. سازمان این حرکت را نبرد پیروزمندانه گلوگاه استراتژیک 
سورن نامید.

 * در تاریخ 31 مرداد به دو پایگاه دیگر ارتش در منطقه سردشت 
حمله کرد که منجر به شهادت، جراحت و اسارت تعدادی دیگر از 

رزمندگان اسالم شد. 
منطقه  در  ایران  ژاندارمری  پایگاه  سه  شهریور   11 تاریخ  در   *  
موسیان و دهلران نیز مورد حمله قرار گرفت که نتیجة آن تعدادی 

شهید، زخمی و اسیر بود. 
پایگاه نظامی در سقز حمله کرد  به یک   * در روز 12 شهریور 
به  مجبور  کشته  پنج  دادن  با  مهاجمان  شد.  دفع  حمله  این  که 

عقب نشینی شدند.
در  سپاه  مرزی  پایگاه های  از  یکی  شهریور   31 شب  نیمه  در   *
منطقه دهلران هدف حمله غافلگیرانه اعضای سازمان قرار گرفت 
که طی آن هشت تن از نیروهای سپاه به شهادت رسیده و تعدادی 
پیروزی  را  عملیات  این  منافقین  سازمان  شدند.  اسیر  و  مجروح 
درخشان نامید. در بررسی های به عمل آمده معلوم شد که عامل 
مسئولیت  وظیفه  پاسدار  عنوان  به  که  منافقین  سازمان  نفوذی 
سنگر کمین را به عهده داشته؛  باعث غافل گیری نیرو های سپاه 

شده است.
مذکور،  سازمان  سوی  از  تحرکات  سلسله  این  انجام  از  پس 
منافقین  عملیات های  مدتی  زمستان،  فرارسیدن  با  علی الظاهر 
متوقف شد. اما آن ها در این مدت  ضمن ِدعوت فعاالنه و گسترده 
از هواداران داخل کشور برای پیوستن به ارتش منافقین و دنبال 
کردن فعالیت های جاسوسی و تخلیه تلفنی به شکل قوی، عمده 
اطالعات،  جمع آوری  شناسایی،  محوِر  بر  را  خود  فعالیت های 
آموزش، تبلیغ و برنامه ریزی قرار دادند. البته گاهی در مرزها نیز 
به درگیری های پراکنده و بسیار محدود می پرداختند. آن ها در این 
عملیاِت  طراحی  و  آماده سازی  چارچوب  در  ظاهرتوقف،  به  دوره 
بازپس گیری فاو توسط ارتش عراق، آموزش نظامی و سازماندهی 
دستور  در  را  خویش  نظامی  توان  ارتقای  و  نیرو  انتقال  و  نقل  و 
سازمان  تبلیغاتی  فعالیت های  دوره  این  در  ضمنا  گذاشتند.  کار 
کامال فعال و حول محور براندازی مسلحانه نظامی ادامه داشت. در 
همین راستا هواداران سازمان مذکور در خارج از کشور چند مورد 
تظاهرات خیابانی ترتیب دادند و باعث شدند؛ رسانه های استکباری 

نهایت بهره برداری را از این حرکت تبلیغی بنمایند.
ادامه دارد....
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فصل نخست:
 تشکیل ستادهای مردمی کمک به جبهه در شهرها و روستاها 

توسط جهاد
از  کشور،  مناطق  کلیه  در  حضورش  دلیل  به  سازندگی  جهاد 
مردمی  شبکه  توانست  بزرگ،  شهرهای  تا  روستاها  دورافتاده ترین 
گسترده ای را تشکیل دهد که منجر به جذب و اعزام بیش از پانصد و 
چهل هزار نفر نیروی جهادگر رزمنده متعهد، شامل افراد متخصص و 

غیرمتخصص، در درون ساختار خود بشود. 
مشاهده  جبهه ها  در  که  فراوانی  خالءهای  به  توجه  با  جنگ  آغاز  در 
می شد، به جز نیروی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مشابه که فعالیت 
آنها خود در استقالل جمهوری اسالمی بسیار حائز اهمیت بود، تمامی 
فراخوانده  جبهه  پشت  به  کشور  استان های  کلیه ی  از  جهاد  نیروهای 
تأمین  و  جنگ  در  اقتصادی  محاصره ی  تأثیر  ساختن  بی اثر  و  شدند 
نیازمندی های آن با امکانات داخلی محور فعالیت های جهاد قرار گرفت. 
یکم  و  سی  »روز  می گوید:  باره  این  در  نوری  ناطق  حجت االسالم 
شهریور سال 59 که جنگ آغاز شد، فردای آن روز ستاد جنگ جهاد 
تشکیل شد. معتقد بودیم همه امکانات جهاد باید به سمت جنگ سوق 
داده شود؛ لذا همه استان های کشور را بسیج کردیم. جهاد استان های 
گیالن و قزوین را به گیالنغرب فرستادیم و در آنجا مستقر شدند. جهاد 
تهران در آبادان مستقر شد؛ بنابر این همه استان ها ستادهای پشتیبانی 
خود را در مناطق عملیاتی تشکیل دادند«. )میردار، 1382، ص 200، 

به نقل از کاوشی، 1385، ص 35( 
افزوده  مردمی  کمک های  میزان  به  روز  به  روز  جنگ  پیشروی  با 
می شد و سازماندهی به این کمک ها، در اشکال گوناگون آن، نیازمند 
برنامه ریزی و ایجاد گروه هایی فعال در اقصی نقاط کشور بود که در 
این  در  جهاد  مهم  فعالیت های  از  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ادامه 
نقاط  اقصا  از  مردمی  کمک های  توزیع  و  ارسال  جمع آوری،  میان، 
کشور  سراسر  استان های  از  مختلف  ستادهای  حضور  با  بود.  کشور 
در محورهای جنگی، لزوم ارتباط گسترد مردمی و جلب کمک های 
آنان به جبهه ها ضرورت یافت. در این رابطه جهاد سازندگی در کلیه 
استان ها و شهرستان های سراسر کشور یک شبکه وسیع در میان مردم 
و نیز جلب کمک های آنان تحت عنوان ستاد پشتیبانی جنگ جهاد 
سازندگی استان ها و شهرستان ها تشکیل داد. مردم شهرها و روستاها 
به طور گسترده از این ستادها استقبال کرده کمک های خود را در 

اشکال مختلف راهی جبهه ها کردند؛ از جمله پرداخت وجوه نقدی و 
جواهرآالت افراد در شهرها و روستاهای کشور جهت تأمین هزینه های 
جنگ، و نیز جمع آوری و ارسال هدایای مردمی از قبیل انواع و اقسام 

مواد خوراکی و پوشاک، پتو، و دیگر ملزومات.
برای نمونه به فعالیت های جهاد خراسان، به عنوان یکی از جهادهای 
مهم و تاثیرگذار در دوران دفاع مقدس، در تشکیل ستادهای مردمی 

در پشت جبهه ها اشاره خواهد شد. 
 تشکیل گروه انصارالمجاهدین در پشتیبانی جنگ جهاد خراسان

 اهداف و انگیزه  تشکیل گروه انصارالمجاهدین در پشتیبانی 
جنگ جهاد

»این واحد کار خود را ابتدا تحت عنوان "تسهیالت دهی به خانواد ه ی 
استان  سازندگی  جهاد  جنگ  پشتیبانی  تشکیل  آغاز  از  رزمندگان" 
خراسان شروع نمود به لحاظ اینکه خانواد ه ی رزمندگان نقش مؤثری در 
رابطه با حضور آنان در جبهه ها ایفاء نمایند لذا ستاد پشتیبانی جنگ بر 
آن شد که به طریق صحیح و مثمرثمری ارتباط خود را با خانواده شان 
در راستای ارتقاء و رشد معنوی خانواده ها و زمینه سازی و تقویت حضور 
مستمر و گسترده رزمندگان اسالم برقرار نماید و در این رابطه احتیاجات 
درمانی و فرهنگی همسران و فرزندان رزمندگان را با برنامه ریزی مرتفع 
این واحد رابط قوی بین خانواده رزمندگان حاضر در  نماید که اصوالً 
منطقه بود که نسبت به مساعدت های رفاهی پیگیری بسیاری داشت. 
ضرورت  بر  مبنی  کشور  مسئولین  تأکید  با  انصارالمجاهدین  واحد 
رسیدگی بیشتر به امورات رزمندگان، فعالیت خود را وسعت بخشیده و 
به شکلی جدی آن را دنبال نمود، به طوری که با داشتن اطالعات کافی از 
خانواده این عزیزان و با تصمیمات مطلوبی که در جهت خدمات دهی به 
رزمندگان به جهاد استان ابالغ می شد مایحتاج مورد نیاز این خانواده ها، 
با انجام سرکشی از آنها توسط این واحد مشخص و اقدام می گردید.« 

)سلمانی لطف آبادی، 1385، ج 2، صص 33 – 36(
وظایف این افراد به شرح ذیل بود:

1. اهداء هدایای تبلیغاتی و فرهنگی از قبیل کتاب های مذهبی )قرآن و 
ادعیه( – رساله – قاب عکس و تصویر امام خمینی )ره( و لوازم التحریر

به  اعالم  و  خانواده  حاد  و مشکالت  کمبودها  از  گزارش  تهیه   .2

تبیین نقش جهاد سازندگی در پشتیبانی و کمک های مردمی

حی
فات

هلل 
دا

عب
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مسئولین مربوطه
3. اقدام در جهت برآورده نمودن نیازهای ضروری بعضی از خانواده ها

4. برنامه ریزی و هماهنگی جهت مراقبت های پزشکی
5. توزیع دفترچه های درمانی رایگان

6. پرداخت مساعده های مالی برحسب درخواست و نیاز خانواده ها
7. برگزاری کالس های آموزش قرآن و احکام )همان، ص 37(

جهادسازندگی با استعداد بیش از شش قرارگاه فرماندهی، چهار تیپ و 
40 گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ و 25 ستاد پشتیبانی استان با 
تجهیزات کامل و ماشین آالت و با پذیرش مسئولیت مهندسی جنگ در 
کلیه ی محورهای عملیاتی جنوب و غرب و شمال غرب با اعزام بیش 
از  540 هزار نیروی جهادگر و با اهدای بیش از 3100 شهید و 21 
هزار جانباز و 1100 آزاده، نقش عظیمی را در 8 سال دفاع مقدس 

ایفاء نموده است.
بخشی از اقدامات جهاد در ماه های آغازین جنگ به شرح ذیل بود:

- »ایجاد تعمیرگاه های بزرگ و مجهز برای ارائه نمودن خدمات مورد 
نیاز ارتش و سپاه در کلیه مناطقی که در خطوط مقدم قرار داشتند.

- ایجاد کارگاه های بزرگ تولید سنگرهای پیش ساخته ی قابل حمل 
یا سنگرهای بزرگ بتن آرمه  ثابت.

- راه اندازی بیمارستان ها و اعزام پزشک، پرستار، دارو و انجام فعالیت 
عمرانی ساختمانی جهت حفاظت از بیمارستان ها، از جمله دوجداره 
چیدن  با  دیوارها  و  ساختمان  امنیت  تأمین  یا  اتاق ها  سقف  کردن 

کیسه های شنی.
انسانی و  نیروی  نقل مهمات،  و  ترابری و حمل  امور  - همکاری در 

تدارکات و تجهیزات دیگر.
- رساندن تدارکات مورد نیاز رزمندگان از طریق جمع آوری و ارسال و 
توزیع کمک و هدایای مردم از سراسر کشور که خود شامل دو بخش 
می شود: نخست انجام کلیه فعالیت های مهندسی مورد نیاز رزمندگان 
تدارکاتی،  و  ارتباطی  راه های  شبکه  احداث  آنها  اهم  که  جبهه  در 
احداث خاک ریز، کانال، خندق، سنگرهای مورد نیاز انفرادی و جمعی، 

احداث سایت های موشکی، راداری و غیره بود. دوم در اختیار گذاشتن 
خودروهای سبک و سنگین که برای رفع نیاز رزمندگان، از مراکز جهاد 
در سراسر کشور و یا از طریق کمک های مردمی جمع آوری شده بود.« 

)جهاد سازندگی در جنگ، ص 7(
این موارد به خوبی نشانگر حجم سنگین مسئولیت های جهاد سازندگی 
در جنگ بود که ناکامی در هر کدام از آنها و در هر زمانی، می توانست 
در سرنوشت بسیاری از افراد نظامی و غیرنظامی مؤثر واقع شود. با 
سازندگی  جهاد  مرکزی  شورای  تصویب  با  و  تحمیلی  جنگ  شروع 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  با  الزم  هماهنگی های  از  پس  و 
استان های سراسر کشور جهت استقرار در شهرهای خط مقدم دعوت 
به عمل آمد. وضعیت آن روز شهرهایی همچون دزفول، اهواز، ماهشهر، 
سوسنگرد، آبادان و خرمشهر این بود که مردم بی پناه که زیر رگبار 
گلوله های دشمن قرار گرفته شهرها را تخلیه و مهاجرت نموده بودند 
بیمارستان ها خالی و ادارات تعطیل شده بود. رزمندگان اسالم برای 
رویارویی با دشمن متجاوز به امکانات و تدارکاتی نیاز داشتند که اغلب 
آنها در دسترس نبود، لذا جهادهایی در این شهرها مستقر شدند و 

وظایف زیر به آنها محول شد.

بیش از 77325 کیلومترجاده سازی عملیاتی – نفوذی و کوهستانی1
بیش از 100000 کیلومترشن ریزی جاده2

احداث انواع پل 3
)نفررو، بشکه یی، آلومینیومی، قادری، بتنی(

28100 مورد

540 کیلومتردژ مستحکم4

151281 موردسنگرهای انفرادی و اجتماعی5

22500 موردسنگرهای خودرو، مهمات، تانک و نفربر6

664 موردایجاد مواضع توپخانه – مقرهای توپخانه7

520 مورداحداث بیمارستان و اورژانس صحرایی8

1470 موردایجاد سد خاکی – اسکله ای خاکی9

محوطه سازی و ایجاد قرارگاه های تاکتیکی و مقر 10
گردان ها و پادگان ها

370300 متر مربع

25710 مترایجاد کانال نفررو11

94732 مترایجاد کانال آب12

903 موردسایت موشکی، سکوی ادوات نظامی و پدافند هوایی13

56 مورداحداث باند هلی کوپتر14

44 مورداحداث دکل دیده بانی15

15000 موردحمل و نقل مهمات، آب رسانی، آب پاش جاده ای16

15000 مورداحداث حسینیه، نمازخانه و ایستگاه صلواتی17

1270 مورداحداث حمام صلواتی18

26 موردحفر چاه عمیق و نیمه عمیق19

15000 مورداحداث پاسگاه عملیاتی جهت ایجاد امنیت20

15700 موردتعمیرات ادوات راه سازی جهاد – سپاه – ارتش21

5000 هکتارمالچ پاشی جاده ها مناطق مرزی در جنوب کشور22

 آمار و عملکرد بخشی از فعالیت های مهندسی رزمی جهاد سازندگی 
در دفاع مقدس

روایت پایداری
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تاریخ شفاهی

بررسی نقش جهاد
بی سابقه ای  عظمت  و  گستردگی  از  که  بیت المقدس  عظیم  عملیات  در 
برخوردار بود، حدود 4500 کیلومتر مربع از سرزمین های اشغالی  ایران آزاد 
شد. در این عملیات جهادسازندگی نقش  موثری ایفا می کرد. بدین  ترتیب که 
اکیپ های  اعزامی جهاد از استان های فارس، اصفهان، خوزستان، خراسان، 
تهران و سمنان با هماهنگی  ستاد پشتیبانی مناطق جنگی جنوب مسئولیت  
مهندسی جبهه ها را بر عهده گرفته و به نحو احسن از انجام این امور برآمدند. 
در محور جبهه های خرمشهر جهاد فارس با امکانات 100 دستگاه لودر و 
بولدوزر و 300 دستگاه کمپرسی و با کلیه امکانات دیگر خود جهاد استان 
فارس اعم از خودروهای سبک و سنگین، و به اضافه امکاناتی که از تبریز و 

مراغه  در اختیار جهاد فارس قرار می گرفت فعالیت می کرد.
در این عملیات جهاد فارس حدود 30 شهید و تعداد زیادی مجروح فقط 
در منطقه شلمچه تقدیم  انقالب کرد. اکثر این شهدا هم از رانندگان لودر و 

بولدوزر هستند.
در همان محور جهاد اصفهان نیز فعالیت داشت  که بار سنگینی از این عملیات 
را بر دوش می کشید. جهاد اصفهان هم تمامی امکانات استان اصفهان را 
بسیج کرده بود، و با امکاناتی که از دیگر شهرستان ها در اختیارش قرار گرفته 
بود، به شدت فعالیت می کرد. در عملیات بیت المقدس جهاد اصفهان حدود 
هزار دستگاه کمپرسی بسیج کرده بود که در امور مربوط به جاده سازی و 
حمل و نقل مهمات و نفرات  و...نقش موثری ایفاء کردند،کلیه خودروهای جهاد 
اصفهان نیز به دنبال تعطیل واحدهای مختلف آن برای  استفاده در جبهه ها 

در سطح استان جمع آوری شده و به اهواز انتقال یافته بودند. و سرانجام در 
محور کوشک نیز جهاد تهران با کلیه امکاناتی که از استان تهران جمع آوری 
شده وارد عملیات شده بود. به طور کلی تمامی محورهای درگیری و تمامی  
مناطق مرزی کشور در پوشش خدمات و فعالیت های جهاد قرار گرفته و هیچ 

منطقه ای نبود که جهاد به نوعی در آن دست اندرکار امور نباشد.
تمامی خاکریزهایی که وجود آن برای پیروزی  نیروهای فوری و شکست 
دشمن الزم و ضروری  بود، در همان شب عملیاتی توسط لودرها و بولدوزرها 
و با ازجان گذشتگی غیرقابل توصیف رانندگان این  دستگاه ها احداث می شد، 
به طوری که از این  لحاظ هیچ کمبودی وجود نداشت و فرماندهان نظامی نیز 

به  این واقعیت اعتراف داشتند.
برای هماهنگی هرچه بیشتر عملیات در رابطه با ارتش و سپاه یکی از برادران 
ستاد پشتیبانی  به طور دائم در قرارگاه کربال حضور داشت و کلیه  اموری که 
مربوط به جهاد می شد از قرارگاه کربال با کلیه اکیپ های جهاد مستقر در 

منطقه هماهنگ  می کرد.
پس از خاتمه عملیات نیز فرماندهان نظامی و برادر صیاد شیرازی و برادر 
محسن رضایی رضایت کامل  خود را از جهاد و فعالیت های جهاد اعالم داشتند.

شهدای جهاد
در این عملیات جهاد در یک مورد بیش از 50 تن از رانندگان لودر و بولدوزر، 
خود را از دست داد و این برادران از جان گذشته که در واقع جان پناه تانک  ها 
و نیروهای پیاده ما بودند، جان خویش را در راه  پیروزی قوای اسالم از دست 

نگاهی گذرا به عملکرد جهاد سازندگی در عملیات بیت المقدس
پس از پیروزی افتخارآمیز رزمندگان اسالم در عملیات فتح المبین 
که منجر به درهم شکستن  استعداد و توان رزمی دشمن مزدور 
مرز  تا  آنان  راندن  عقب  و  دزفول  و  شوش  غربی  کناره های   در 
قرار  نظامی   نیروهای  روز  دستور  در  خرمشهر  آزادسازی  شد، 
ارتش  عراق در شوش  انهدام  با  که  لشگرهایی  و  تیپ ها  گرفت. 
نیرویشان آزاد شده بود، در کناره های  شرقی کارون استقرار یافته تا 
با زدن پل بر روی  کارون و عبور از رودخانه به جاده اهواز- خرمشهر 
بدون  بگشایند.  را  خرمشهر  دروازه های  آنجا  از  و  یافته  دست 
با عملیات فتح المبین  تردید عملیات بیت-المقدس در مقایسه 
عملیات  در  اگر  چه  بود،  برخوردار  بیشتری   و عظمت  وسعت  از 
فتح المبین توان  رزمی دشمن در منطقه ای به وسعت 1600 کیلومتر 
مربع از بین می رفت، در عملیات  بیت المقدس عالوه بر آزادسازی 
این   از خاک میهن اسالمی، »خرمشهر«،  از ۴500 کیلومتر  بیش 
نمونه استقامت و ایمان و این »مظهر سترگ جنگ« و کلید پیروزی 
در جنگ تحمیلی نیز از اشغال  دشمنان رها می شد. در این عملیات 

کلیه نیروهای درگیر مثل ارتش، سپاه، بسیج، جهاد و دیگر ارگان ها نقش خویش را در رابطه با طرح عملیاتی بازیافته و از انجام  امور محوله به خوبی 
برآمدند و ازآنجاکه فعالیت عمده  جهاد در طول جنگ تحمیلی خدمات مهندسی جبهه و راه سازی و سنگرسازی و...بوده است، در این  عملیات 
نیز طبق معمول جهاد به این مهم همت  گماشت.کلیه واحدهای مختلف جهاد در اقصی نقاط ایران  تقریبا به حالت تعطیل درآمده و امکانات فنی و 

نیروهای خود را برای شرکت در این نبرد مقدس به  جبهه های جنوب اعزام کرده بودند.
برای آشنایی هرچه بیشتر با نقش جهاد در این  عملیات گفتگویی داریم با برادر ناصر ابراهیمی یکی  از مسئولین ستاد پشتیبانی مناطق جنگی جنوب.

مصاحبه با برادر ناصر ابراهیمی از مسئولین ستاد پشتیبانی جنوب
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داده و به لقاء اهلل رسیدند. وجود این برادران راننده برای ما بسیار پرارزش 
است و با وجودی که بیشتر شهدای جهاد را رانندگان بولدوزر و لودر تشکیل 
می دهد و با وجودی  که کار بسیار حساس و خطرناکی به عهده این از جان  
گذشتگان نهاده شده است، اما می بینیم که پس از هربار اعالم در رسانه های 
گروهی، صدها راننده  دیگر به ما مراجعه می کند و این نشان دهنده ایثار امت 

اسالمی است.
ما در این عملیات حدود 200 کیلومتر راه و 400 کیلومتر خاکریز ساختیم. 
حدود 30 دستگاه لودر و  بولدوزر در این عملیات از دست دادیم که متقابال با 

غنیمت گرفتن از نیروهای دشمن جای بسیاری از آنان را پر کردیم.

هماهنگی بین ارتش، سپاه و جهاد
برادر ابراهیمی سپس به هماهنگی هایی که بین  ارتش و سپاه و جهاد در رابطه 
با عملیات اخیر صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: »در حمله فتح المبین 
و بیت المقدس طبق هماهنگی هایی که بین  ارتش و سپاه و جهاد شده 
بود تمامی عملیات  مهندسی جبهه به جهاد واگذار شد. در واقع به جهاد 
تکلیف شرعی شد که کلیه کارهای مهندسی ارتش و سپاه را انجام دهد که 
به حمداهلّل پس از این تصمیم  جهاد مانند گذشته وظایف خود را انجام داد. و 

پیروزی های اخیر نیز دلیلی بر این مدعاست.
در یکی از محورهای عملیاتی اطراف خرمشهر باتالق هایی وجود داشت که 
مانع از تحرک و سرعت عمل رزمندگان می شد و در این مورد جهاد اصفهان 
با احداث پل های متعدد به یاری رزمندگان  شتافت و این مانع نیز از مسیر راه 
فتح خرمشهر برداشته شد. همان طوری-که می دانید عملیات بیت  المقدس 
دارای چهار مرحله بود و در هرکدام از این  مراحل که نیروها مواضع قبلی 
را ترک کرده و به  مواضع تسخیرشده جدیدی دست می یافتند، جهاد نیز 
می بایست همراه آنان حرکت کرده و خاکریزهای  جدیدی برای آنان احداث 
کند. طبیعی است که پس  از هر مرحله از عملیات خاکریزهای قبلی بال 
استفاده  مانده و کارآیی خویش را از دست می دادند. جهادسازندگی به طور 
متوسط در هر مرحله 100 کیلومتر خاکریز برای حفاظت رزمندگان احداث 
کرد و با در نظر گرفتن هر چهار مرحله از عمیات به این  نتیجه می رسیم که 
مجموعا حدود 400 کیلومتر خاکریز توسط جهاد در عملیات بیت المقدس 

احداث  شده است. 
نقش ستاد پشتیبانی مناطق جنگی جنوب در رابطه به جهادهایی  که در 

منطقه فعالیت داشتند
اصوال نقش ستاد پشتیبانی ایجاد هماهنگی بین  جهادهایی است در منطقه 
حضور داشتند، مثال اگر جهادی کمبود داشت بال فاصله با قرارگاه کربال تماس  
گرفته و از آنجا نیز با اهواز ارتباط برقرار شده و کمبود احتمالی جبران می شد. 
هر مشکلی از کمبود راننده بولدوزر و لودر تا کمبود دستگاه های سنگین و 
امکانات تدارکاتی و....، بال فاصله در تماس با ستاد پشتیبانی در اهواز فورا 
حل می شد. ما در اهواز ستادی داشتیم که کلیه امکانات اضافی را در آنجا 

نگهداری می کردیم و پس از اینکه تقاضایی از جهادهای مستقر در منطقه 
مبنی بر کمبود امکانات به  ما می رسید بال فاصله اولین کار ستاد پر کردن 

خالء موجود بود.

نقش کمک های مردم به  جبهه های جنگ
اکثر وسایل و امکانات ما من جمله اکثر کمپرسی ها از شهرستان های  مشهد، 
شیراز، اصفهان، تهران و... بسیج شده بودند. این کمپرسی ها به طور رایگان و 
به مدت 15 الی 20 روز در اختیار جهاد قرار گرفته بودند و اکثر کمپرسی های 

موجود در منطقه عملیات را نیز همین  کمپرسی ها تشکیل می دادند.
وسایل سنگین راه سازی مثل لودر و بولدوزر نیز از کانال های مختلفی تأمین 
شده بود، تعداد زیادی  از این دستگاه ها از غنیمت هایی بود که در حمالت  
قبلی بدست آمده بود. مقادیر زیادی از لودرها نیز توسط نخست وزیری از 
کارخانه هپکو از اختیار ما قرار گرفته بود بقیه دستگاه ها نیز از جانب وزارت  راه 

و ترابری در اختیار جهاد قرار گرفته بود.
برادر ناصر ابراهیمی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مردم و کمک های شایان 
توجه آنان به جبهه ها گفت: »جهاد هیچ چیزی غیر از کمک های مردم  نیست، 
و اگر مردم نیازهای جهاد را تأمین نمی کردند جهاد قادر به هیچ کاری نبود، 
اکثر نیروهای فنی و غیر فنی ما را همین مردم عادی کوچه و بازار تشکیل 
می دهند که به مدت یکماه یا دو ماه و با اخالص و ایثار تمام برای ادا نمودن 
دین خود به  انقالب اسالمی به جبهه ها می آیند و با تمامی توان  خویش به 
انجام امور محوله می پردازند که جای  دارد در اینجا از آنان تقدیر و تشکر 

فراوان بشود.
در این حمله جهاد کلیه نیروهای خود را در تمامی ایران بسیج کرده و به 
اهواز فرستاده بود به طوری که در خوابگاه ستاد پشتیبانی در اهواز بیش  از 
دو هزار نفر که از سرتاسر ایران بسیج شده بودند وجود داشتند و البته این 
عده غیر از نیروهایی بودند که در منطقه عملیات و تحت پوشش جهادهای  
مستقر در منطقه بسر می بردند. در این عملیات، اضافه بر مواردی که ذکر شد 
فعالیت های دیگری نیز از سوی جهاد انجام می پذیرفت، مثال رساندن  مهمات 
غذا، آب، یخ، و.... جالب اینکه در یکی از همین عملیات من خودم شاهد بودم 
که »تانکر آب« جهاد از »تانک« جلو زده و در پشت خاکریزی که  همین چند 

دقیقه پیش فتح شده است، به نیروهای  پیاده آب می داد.
از  و  ایثارها و شجاعت ها  نتیجه   وقایع جالب و دیدنی و حیرت انگیز که 
جان گذشتگی های  رزمندگان و جهادگران است، به حدی زیاد است که  واقعا 
غیرقابل بیان و توصیف است. مثال جالب  است مردم ما بدانند در هر شبی 
که قرار بود عملیات  انجام بشود، نم باران مالیمی و به دنبال آن نسیم خنکی  
می وزید و مانع از خستگی و تشنگی رزمندگان ما می شد. و این جز لطف و 
عنایت خداوندی چیز دیگری نیست و ما امیدواریم، این لطف و عنایت  خدا 

همیشه و در همه حال تا پیروزی نهایی شامل  حال ما بشود.
و السالم.

منبع: نشریه جهاد - شماره 3۴ صفحه- 22 خرداد 1361 

تاریخ شفاهی
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نیاز جبهه
آقاتقی که جبهه بود، من به اهواز رفتم و چند وقت در منزل ایشان بودم.  در نبود آقاتقی مدتی بیمار شدم.

وقتی که از جبهه برگشت و متوجه بیماری من شد، خیلی سریع مرا به بیمارستان  رساند و گفت: سعی کن 
زودتر حالت خوب شود، چون در جبهه خیلی از مجروحان هستند، که نیاز  به کمک دارند.

آقاتقی چند شب بعد دیروقت، به خانه آمد. وقتی دید من برای کمک به مجروحان  رفته ام، خیلی خوشحال شد.

از کمک های مردمی، ریالی بر نمی داشت
حاج جواد فقط برای خدا کار می کرد و تعهد و تقوی دینی وی چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. او از صبح 
اول وقت تا غروب آفتاب، وقت خود را صرف فعالیت در ستاد پشتیبانی جنگ و برنامه ریزی برای جذب و هدایت 
کمک های مردمی به جبهه ها می کرد اما هرگز برای امرار معاش خود، ریالی از هدایای مردمی )حتی به صورت 
حقوق( برداشت نمی کرد. او برای امرار معاش خود، در نیمه شب از خواب بر می خاست و پس از اقامه نماز شب، 
در زیر زمین منزل ساده و قدیمی خود، مشغول کار با د ستگاه پودتابی می شد و پس از حدود 3-۴ ساعت کار و 

اقامه نماز صبح، به محل کار خود در ستاد پشتیبانی جنگ جهاد می رفت.

راه حلی برای خودسازی
در عملیات کربالی 5 از ناحیه دست و کتف و کمر مجروح شد. وقتی به »مرند« اعزام شد، فردای آن روز اول 

وقت، واقعاً جای تعجب بود، بلند شد و در حالی که زخم هایش خیلی عمیق بود به جهاد رفت.
با خانواده هایی مقایسه کنی که زندگی عادی خود را  همیشه توصیه اش به من این بود که مبادا خودت را 
سپری می کنند مبادا به آنها نگاه کنی و بگویی چرا من زندگی عادی ندارم. آن موقع ضرر می کنی خودت را 
با خانواده هایی مقایسه کن که همسرانشان در راه خدا شهید شدند و چند فرزند از خودشان باقی گذاشتند 
و درآمدی ندارند. حضرت امام برای خودسازی فرموده اند که در امور مالی خود را با پایین تر از خود و در امور 

معنوی همیشه خود را با باالتر از خود مقایسه کنید تا بتوانید تکامل بیابید.

سراپا روحیه
در جزیره مجنون جایی بود که به آن سه راه مرگ می گفتند و در تیررس مستقیم عراقی ها قرار داشت. 
ما هم که در داخل ماشین، صدای آمدن هواپیماها را نمی شنیدیم. یک بار که می آمدم، دیدم حاج کمال 
در کنار پایگاهی ایستاده و همان طور که یک دستش در جیب بود به من اشاره می کند که توقف کنم، تا 
توقف کردم یک راکت هواپیمای عراقی نزدیک پایگاه خورد و دود آن آسمان را سیاه کرد. وقتی هوا دوباره 
روشن شد، دیدم حاج کمال همان طور دست در جیب در طرف دیگر ایستاده و مرا نگاه می کند. پیاده شدم 
جلو رفتم و گفتم: حاجی تو در آن طرف نبودی. گفت: نه من همین جا بودم. با اینکه موج انفجار او را به 

این طرف پرت کرده بود، اما او برای اینکه روحیه ما از بین نرود وانمود می کرد که اتفاقی نیفتاده است.

فاتحـان وایـت  ر

سید محمد تیق رضوی

جواد  یزداین

سبک زندگی

کمال الدین جان ثنار

محمد حسن کسایی
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زمزمه شهید
شبی که دشمن به ما تک زده بود و ما شب بعد پاتک کردیم. شبی که ما تک داشتیم جهاد هم برای زدن 
خاکریز عملیات داشت. اطالع دادند چند نفر از برادران شهید شدند. ما به بهداری امام رضا )ع( رفتیم. 
آنجا بود که دیدیم برادرمان آقای زاهدنیا شهید شده است. حاال با چه حالت روحانی که داشت و به ما 

لبخند می زد.
در همان اثنی یک آمبوالنس آمد و یک نفر بسیجی از شهرضا را آورد و من یک طرف برانکارد را گرفتم 

و روی زمین گذاشتیم.
پاهایش قطع و تکه تکه شده بود. کتفش هم همینطور و یک ترکش خمپاره هم به فکش خورده بود. 
دیدیم که دارد زمزمه می کند. نزدیکش رفتم. دیدم می گوید: یا مهدی ادرکنی، ال اله اال ا... محمد رسول 

ا... و یکسره ذکر خدا را می گفت.

دعای خانواده باعث پیروزی ماست
در اوج عملیات بودیم و  سوار بر موتور تریل، هماهنگی الزم را با راننده لودر و بولدوزرها انجام می دادم. در مقابل 
یکی از سنگرها، حاج علی را دیدم و به طرف ایشان رفتم تا آخرین تحوالت منطقه را بررسی کنیم. بعد از پایان 
صحبت هایم، سوییچ موتور را برداشت و در جیبش گذاشت و گفت: شنیده ام یک ماهی است با خانواده ات تماسی 
نداشته ای. جنگ به جای خود و خانواده هم به جای خود. آنها در اصفهان تنها و چشم انتظار هستند و دلتنگ ما 

می شوند. حفظ احترام آنها بر همه ما واجب است و قطعاً دعای شان باعث پیروزی ماست.

خدایا چه موقع عاشق من مي شوي؟
روح بلند حسین در قفس دنیایي و خاکي تحمل ماندن نداشت. روزهاي آخر عمر دنیایی او، بارها از او شنیده 
بودند که مي گفت: »خدایا مگر نه این است که خودت گفته اي، هر آن کس که عاشق من شود، من نیز عاشق او 
خواهم شد و هر کس را عاشقش شوم به پیش خود مي خوانمش... پس چه موقع عاشق من مي شوي؟« و پاسخ 
این سؤالش را یک شب مرخصی در عالم رویا دید و براي مادرش این گونه تعریف کرده بود: »در عالم خواب دیدم 
در کنار یک کشتي بودم که عازم کربال بود، دو کیف دستي، یکي به رنگ سبز و دیگري به رنگ قرمز بود و من 

خواستم سبز را دست بگیرم ولي گویا کسي گفت، قرمز را بردار و رفتم به سوي کشتي.«

رویای آزادی فلسطین
من و حاجی به همراه خانواده در یک منزل به مدت شش ماه در سردشت زندگی می کردیم. خانه ای کوچک و از لحاظ 
ایمنی بسیار خطرناک بود؛ زیرا، در بیشتر ساعات شبانه روز در شهر درگیری مسلحانه وجود داشت و گلوله خمپاره و 

تیربار زیادی به اطراف منزل اصابت می کرد.
به او گفتم: بهتره خانواده رو به تهران یا ارومیه منتقل کنیم!

گفت: بذار عادت کنند فردا که بریم فلسطین رو آزاد کنیم باید خانواده رو به لبنان ببریم. اون وقت دیگه خانواده هامون 
به این وضع عادت کرده اند و مشکلی نداریم!

هاشم ساجدی

مرتضی شادلو

یلع فاریس

سبک زندگی

حسنی شرکت
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اردبیلسلطانیجابر
اردبیلنوري خانکنديفضایل

اصفهانآخوندی نیسیانیمحمدحسین
اصفهانآقاطاهری خوزانیامیر

اصفهاناحمدی جوزدانیمحمدعلی
اصفهانامامی نجف آبادیمحمدعلی

اصفهانپریزادمصطفی
اصفهانپورمظاهریابوالقاسم

اصفهانپورمقدمحسن
اصفهانجمشیدی باغوحوشیامراله

اصفهانجهانگیریغالمرضا
اصفهانچناریمحمودرضا

اصفهانحاج امینی نجف آبادیاحمد
اصفهانخسروانناصر

اصفهاندانشسید احمد
اصفهانداودوندیحسینعلی

اصفهانذاکر اصفهانیسید عباس
اصفهانرضازادهحبیب اهلل

اصفهانرفیعی کرکوندینبی اهلل
اصفهانسراج نجف آبادیعباس

اصفهانسلطانی رنانیاکبر
اصفهانسلطانی نجف آبادیعلی

اصفهانشرکتحسین
اصفهانشفیعی نجف آبادیمحمود
اصفهانشمس جزییحسن
اصفهانصادقیان ردانیرسول
اصفهانعبدلی سجزیعباس
اصفهانحسینعلی زادهیوسف
اصفهانحشمتیمهدی
اصفهانحفیظی درچهکریم
اصفهانعسگریمراد

اصفهانغضنفریمحمدعلی
اصفهانفاتحی نصرآبادیمنصور
اصفهانفراقی نجاتیحسن

یاد و خاطره شهدای خرداد 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؛

اصفهانقاسمی اندانیقدیرعلی
اصفهانقنبر علیوندعلی

اصفهانکاظمیمحمدعلی
اصفهانکامرانیمحمدتقی

اصفهانکشاورز خوراسگانیمحمد
اصفهانگالنسعید

اصفهانگوالنیحبیب اهلل
اصفهانمحمدی جوزدانیعلی

اصفهانمحمدی نجف آبادیعبدالمحمود
اصفهانمعینیحسن

اصفهانملکی هاحسین
اصفهانمنتظریابوالقاسم

اصفهانمیرزا آقاییحسن
اصفهانمیرکریمیسید ولی اهلل

اصفهانمیریجلیل
اصفهاننصر اصفهانیعباس

اصفهانهوشمند جزیمصطفی
اصفهانوکیلی سهرفروزانیاصغر

اصفهانیوسفیغالمرضا
اصفهان - قمافشاریابوالقاسم

البرزاحمدیه ایحبیب اهلل
البرزشفیعیغالمرضا
البرزفرجیهوشنگ
البرزمومنی تبارسهراب

البرزیوسفیحبیب اهلل
البرز - ستاد مرکزییاریمحمد
ایالمآبدونیاسداهلل

ایالمجاسمیجوزعلی
ایالمزمانینجم الدین

ایالمعاصم آبادیعیسی
ایالمموسوی فردسید سلمان

آذربایجان شرقیحسین زاده دستجردیابراهیم
آذربایجان شرقیرحیمی سعدیحبیب
آذربایجان شرقیعابدینی لیواریقنبر 

ستارگان جهاد

 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
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آذربایجان شرقیعیسی خواجهصمد
آذربایجان غربیپورمرادی میاندوآبحبیب اهلل

آذربایجان غربیعبداللهی وقاصلواسد
آذربایجان غربیقائمی میرآبادمیرکمال

آذربایجان غربیاصغری اصلمهدی
بوشهرآورندهسید محمد

بوشهرافسردیرعلی
بوشهربنافیمحمد

بوشهرحیدریعبدالرسول
بوشهردرگوییحسین
بوشهرروزگارخداکرم
بوشهرطالییان مجردمحمود

بوشهرعلمداریاسماعیل
تهرانپوستیعلی

تهرانپیرانعقلعبدالرضا
تهرانتفتیعلی
تهرانجابریداود

تهراندالل جدیالتفات
تهرانزنگنهکریم

تهرانسلطانی نجف آبادیسیف اهلل
تهرانشهرابی فراهانیمحمد
تهرانطهماسبیاحسن

تهرانغالمحسینی دهدشتیماشاء اهلل
تهرانغالمیمنصور

تهرانقائم مقامیسید تیمور
تهرانکاظمیمرتضی

تهرانمقدم چوکامیاحمد
تهرانملکیعباس
تهرانناظمافشین

تهراننورهاشمیسید مرتضی
تهرانهمایونعلی

تهران - کرمانخاکساریانیداهلل
جیرفت و کهنوجتاجیکرضا

جیرفت و کهنوجساالری باردهمحمد
چهارمحال و بختیاریبرزگر هفشجانییادعلی

چهارمحال و بختیاریهادی پور هفشجانیاحمدرضا
خراسان جنوبیبوریحسین

خراسان جنوبیخاتمیسید محمد
خراسان جنوبیسلیمانیعلی

خراسان رضویآزادفرغالمرضا
خراسان رضویآل سیداناحمد

خراسان رضویاتیوکغالمرضا

خراسان رضویارغیانیاحمد
خراسان رضویپوست فروشانمحمد

خراسان رضویتبراییمحمدمهدی
خراسان رضویجالل زاده شهریمحمدحسن

خراسان رضویحاجی محمدی کاخکیمحمد
خراسان رضویحسین پور گل خطمیمحمد
خراسان رضویحسین پور ملکشاهیوسف

خراسان رضویحسینیسید امیرشاه
خراسان رضویدرخانیباباخان
خراسان رضویدوستداریمحمد
خراسان رضویرضائیانهادی

خراسان رضویرضوی مبرقعسید محمدتقی
خراسان رضویزمانیغالمحسین

خراسان رضویزمانیاناسد اهلل
خراسان رضویصحرانورد عبدل آبادیعباسعلی

خراسان رضویطاهریعلی اصغر
خراسان رضویکاشی پورمحمدیمهدی

خراسان رضویکریمیمرادعلی
خراسان رضویلوکیانهادی

خراسان رضوینارنجیجهانگیر
خراسان شمالیحصاریشرف

خراسان شمالیرباط جزیسید جالل
خراسان شمالیمرادبخشغالمرضا

خراسان شمالینجاتی خطابمحمد
خراسان شمالییزدانیپرویز
خوزستانامام قلی نژادبهرام

خوزستانرمضانینصراهلل

خوزستانژوالپور پاپیمحمدعلی
خوزستانشهید زادهمصطفی
خوزستانغیاثیغالمرضا

خوزستاننورعلی زادهمحمدعلی
زنجاناسماعیلی گورجقعلی اکبر
زنجاناوجاقلوحیدرعلی
زنجانتقی بیگلوعطاء اهلل

زنجانحسینیمحمدحسین
زنجانرضاییرسول
زنجانعابدینی لیواریقنبر

زنجان - قمآسیابی رحیم پوراسداهلل
ستاد مرکزیاهلل وردیغالمرضا
ستاد مرکزیزارعیعلیرضا

ستاد مرکزیسجادیسید مهدی
ستاد مرکزیشعیبیفرهاد

ستارگان جهاد
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ستاد مرکزیشیوابهزاد
ستاد مرکزیفرازیرحیم
ستاد مرکزیفیاض مقدمرسول

ستاد مرکزیکریمیاکبر
ستاد مرکزیهاشمیمهرعلی
ستاد مرکزیشعبانیاسحاق
سمنانعلیزادهعزیزاهلل

سمنانکالمیعلی اصغر
سمنانمرادی نسبمحمد
سمناننصرتیحسین

سیستان و بلوچستانکیخاامیر
فارسارقمیحسین

فارسبهرام نیاعزیز
فارسپاسیاراسماعیل
فارسثنایی نژاداحمدرضا

فارسجعفری کوشکسید خدابخش
فارسجوکارانصفر

فارسحسنیمنوچهر
فارسخشنودسیاوش

فارسدهقانیعباسعلی
فارسراحتیمحمود

فارسرستگار ده بیدیبیژن
فارسزارع خفریزال محمد

فارسزارعیابراهیم
فارسشریفیرضا

فارسشهادتجهانبخش
فارسشهبازیحمید

فارسصفر زاده هکانیمجتبی
فارسطیبیابراهیم

فارسکریمیمحمدجواد
فارسلطافت فراشبندیغالمعلی
فارسمحمدقاسمیغالمعلی
فارسمرادی ترشیزیعباسعلی

فارسملک مکانغالمعباس
فارسنصیریسیف اهلل

فارسنوشادیمحمدرضا
فارس - قزویناینانلوسبزعلی

قزوینامام جمعه شهیدیمحمدسعید
قزوینرضاییحیدرقلی
قمبکتاش عراقیاحمدولی
قمپناهی دولخانیغالمعلی

کردستانسلیمانیکریم
کردستانکریم پوررفیق

کرمانابوالحسنی فرسنگیماشاء اهلل
کرمانحسینیسید حسن

کرمانفاضلی پور حسن آبادیحسن
کرمانیوسف زاده ماهانیماشاء اهلل

کرمانوحیدی گوکیمسعود
کرمانرشیدیانفرزین

کرمانشاهالماسیروح اهلل
کرمانشاهسیفیناصر

کرمانشاهعبدالتاجدینیفضل اهلل
کرمانشاهقنبریعلی اشرف

کرمانشاهکریمیکریم
گلستانپوراعتمادیحمیدرضا

گلستانطغراییعلیرضا
لرستانبیرانوندرمضان
لرستانساکیشاپور

لرستانظفری نسبعطابک
لرستانکوگانیعلی عسکر

لرستانمحمدخانیحسین
لرستاننورایی فردصیدعلی

مازندرانبوداغیغفار
مازندرانجعفر آقاییانقاسم

مازندرانزارع دوابیحسین
مازندرانسعادت نیاکیمرتضی
مازندرانطور سنگسریصمصام
مازندرانعالمیانخسرو

مازندرانعزیزپورعلی اکرم
مازندرانکاووسیفرزاد
مازندرانمهربانیانعلی

مرکزیچلبیقهرمان
هرمزگانبهرامی پورعیسی
هرمزگانرئیسی سرخونیحیدر

هرمزگانصادقی بهمنیحسین
هرمزگانعبدالصمدی فرخیاسماعیل

همدانخسرویعبدالحسین
یزدبخشایشسید جواد

یزدتوانگر مروستیاکبر
یزدحسینیسید حسین

یزدرزاقیانمسعود

ستارگان جهاد
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سردار جهادگر شهید سید محمدتقی رضوی 
شهر  در   1334 سال  در 
او پس  مشهد متولد شد. 
تحصیالت  گذراندن  از 
در  دبیرستان،  و  ابتدایی 
ساختمان  و  راه  رشته 
شد.  مشهد  دانشگاه  وارد 
فراوان  هوش  و  استعداد 
شد  باعث  تقی  محمد 
پیشنهاد  او  به  پدرش 
خارج  در  تحصیل  ادامه 
بدهد که با جواب رد وی مواجه شد. پس از پایان تحصیالتش به 
سربازی رفت. در دوره سربازی به واسطه عالقه وافری که به امام 
خمینی)ره( داشت، به دستور او همچون سایر سربازها از پادگان 

فرار کرد.
سپس برای ادامه مبارزاتش به تهران عزیمت کرد و بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و دستور رهبر کبیر انقالب مبنی بر تشکیل جهاد 
اقدام خود جهاد سازندگی  اولین  در  و  وارد جهاد شد  سازندگی، 

تربت حیدریه را سر و سامان داد.
بعد از تربت حیدریه، برای مأموریتی عازم بندرعباس شد. با شروع 
جنگ، از سوی جهاد سازندگی خراسان عازم مناطق جنوب گردید 
القدس، رمضان، والفجر8،  و در عملیات های بزرگی چون طریق 
فتح المبین و … در قرارگاه مهندسی رزمی جهاد مشغول کارهای 

زیربنایی عملیات ها شد.
عملکردش در امر مهندسی- رزمی بر این استوار بود که: هر قطره 
عرقی که قبل از عملیات در امر مهندسی- رزمی ریخته شود، در 
میدان جنگ، خون های کمتری بر زمین خواهد ریخت. او به هنگام 
کوه های  ارتفاعات  در   10 کربالی  عملیاتی  منطقه ی  شناسایی 
توپی، در روز سوم خرداد 1366،  انفجار گلوله ی  اثر  بر  سردشت 

ابتدا یک پایش را از دست داد.

سردار جهادگر شهید حسین شرکت 
در سال 1334 در خانواده ای عالقمند به امام حسین به دنیا آمد. 
که  بزرگش  برادر  زیرا  گذاشت،  حسین  را  او  نام  بزرگوارش  مادر 
حسین نام داشت در عاشورای سال قبل از تولد وی از دنیا رفته 

تحصیالت  حسین  بود. 
سپری  را  ابتدایی  دوران 
کرد و برای ادامه تحصیل 
تا اخذ دیپلم مجبور شد، 
شب ها  و  کند  کار  روزها 
و  بپردازد  تحصیل  به 
دانشگاهی  تحصیالت 
الهیات،  رشته  در  را  خود 
دانشگاه تهران شروع کرد. 
انقالب  پیروزی  از  پس 
شد،  تعطیل  مدتی  برای  فرهنگی  مشکالت  دلیل  به  دانشگاه ها 
حسین از فرصت استفاده کرد و در شهر مذهبی قم به گذراندن 
دروس حوزوی مشغول شد. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز عراق 
به مرزهای غرب و جنوب غرب کشور، حسین لباس رزم پوشیده 
عملیات های  در  و  پیوست  نبرد  آوردگاه  آوران  رزم  خیل  به  و 
ثامن االئمه)ع( و فتح المبین شرکت کرد. مدتی بعد، پس از بازگشت 
از جبهه، به عضویت جهادسازندگی درآمد و برای سومین مرتبه با 
جهادگران جهاد سازندگی روانه میدان رزم شد. استعداد سرشار و 
هوش خدادادی او سبب شد در مدت کوتاهی مسئولیت مهندسی 
و  فتح المبین  آفرین  غرور  عملیات  در  و  بگیرد  عهده  به  را  رزمی 
بیت المقدس فعاالنه کار کند. شرکت همچنان جهادگرانه کوشید تا 
پس از فتح خونین شهر با خاطری آسوده در کنار یار هم رزم خود 

شهید اکبر سلطانی جان بر کف به شهادت نایل آمد.

سردار جهادگر شهید دکتر مصطفی شهیدزاده
سال 1336 خانواده شهید 
پذیرای  بهبهان  در  زاده 
مصطفی  مبارک  قدوم 
کودکی  شد.مصطفی 
بود  تیزهوش  و  مهربان 
که هم ساالنش را به شور 
و نشاط دعوت می کرد و 
هم در مشکالت درسی و 
یاورشان  و  یار  غیردرسی 
با   1355 سال  در  بود 

گذری کوتاه بر زندگی

 شهدای شاخص جهادگر در خرداد ماه
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دندانپزشکی  رشته  در  گچساران،  منطقه  دیپلم  اول  رتبه  کسب 
دانشگاه شیراز، پذیرفته شد. اما به دلیل جو نامناسب آن دانشگاه 
دندانپزشکی  رشته  در  و  کرد  منتقل  اصفهان  دانشگاه  به  را  خود 
مشغول به تحصیل گشت و در مدت کوتاهی یکی از اعضاء فعال و 
مؤثر انجمن اسالمی محسوب شد. در آن بحبوحه شور، مصطفی 
که می دانست آینده این کشور وظایف سنگینی بر دوشش خواهد 
نظیر  ورزش هایی  و  روزه  چون  خودسازی  برنامه های  گذاشت، 
کشتی و کوهنوردی را آغاز کرد و پس از طی دوره های تخصصی 
دندانپزشکی و طب عمومی، بالفاصله برای خدمت به مردم راهی 
روستاهای اطراف اصفهان شد. هنگامی که انقالب اسالمی به پیروزی 
رسید با پیشنهاد جهاد استان مسئولیت کمیته پزشکی جهاد استان 
خوزستان را بر عهده گرفت و به بیمارستان های خرمشهر و طالقانی 
آبادان خدمات ارزنده ای ارائه کرد هنگام اعزام کاروان بیمارستان 
سقوط  از  پس  که  بود  نفراتی  آخرین  جزء  آبادان  به  صحرایی 
با  از طریق پادگان حمیدیه  سوسنگرد، شهر را ترک کرد. سپس 
سمت معاون کمیته امداد پشتیبانی به کمک مجروحین شتافته و 
در روز میالد حضرت ولیعصر )عج( در تاریخ 28/03/1360 در سن 

24 سالگی، جبهه دارخوئین را با خون خود رنگین ساخت.

سردار جهادگر  شهید محمد شهرابی فراهانی
شهراب  در   1341 سال  در  فراهانی  شهرابی  محمد  شیخ  شهید 
به  دیده  آشتیان 
تاریخ  در  گشود.  جهان 
طرف  از   1365/06/06
دفتر تبلیغات اسالمی به 
کشور  غرب  جبهه های 
بعد،  روز   6 و  شد.  اعزام 
عملیات ها  از  یکی  در 
حلق  و  چشم  ناحیه  از 
شیمیایی ومجروح شد و 
به درجه جانبازی رسید. 
اما در تاریخ 1377/03/04 بر اثر عوارض ناشی از مواد شیمیایی 
در بیمارستان به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در 

گلزار علی ابن جعفر)ع(قم به خاک سپرده شد.

سردار جهادگر شهید غالمرضا اتیوک 
اهل  مذهبي  درخانواده اي  مشهد  شهرمقدس  در   1342 سال  در 
تقوي و پرهیزگاري دیده به جهان گشود دوران کودکي را درکانون 
پرمهر و محبت خانواده گذراند سپس درهفت سالگي به مدرسه 
و  کرد  طي  دبیرستان  دوم  تا  را  دبیرستان  مقطع  بعد  و  ابتدایي 

خود  شایدکه  آن  از  بعد 
را براي یک دفاع بي امان 
تجهیز  بعثي  دشمنان  با 
زیرا  مي کرد  وآماده 
به  وافر  و  جدي  عالقه ي 
مذهبي  سخنراني هاي 
و  راز  و  دعا  و  سیاسي 
نیاز با خدا داشت. شهید 
زندگي  اتیوک در صحنه 
نظر  هر  از  خانواده  با 
مورد رضایت والدین بستگان بود و الگوي خوبي براي افراد دیگر 
بود. در صحنه اجتماعي، فردي فعال و مقاوم به طوري که بعد از 
پیروزي انقالب از اعضاء فعال ارگان هاي انقالبي محسوب مي شد. 
در بازسازي هویزه که به دست اعمال آمریکاي جنایتکار و بعثیون 
عراق به صورت مخروبه اي در آمده بود فعالیت چشمگیري داشته 

پس از آن دوران سربازي را با عشق و عالقه فراوان به پایان برد.
شهید اتیوک اعتقاد داشت حفاظت و پاسداري از وطن اسالمي از 
مهمترین وظایف هر فرد است و بر همین اعتقاد کارهاي محوله 
انجام  از  انجام مي داد پس  بسیار خوبي  نحو  به  را  و وظایف خود 
خدمت سربازي، خدمت در جهاد سازندگي را که نهادي مقدس 
و به فرمان حضرت امام خمیني)ره( تأسیس شده انتخاب نمود و 

راهي جبهه هاي حق علیه باطل شد.

سردار جهادگر  شهید محمدجواد کریمی
بدنیا  روحانی  در خانواده ای  و  یزد  مرداد 1339 در شهر  یکم  در 
به   ایشان  والدین  آمد. 
پدر  تحصیل   ادامه   دلیل  
از  یزد،  علمیه   حوزه   در 
نقل  شهر  آن  به  شیراز 
مکان کردند. محمدجواد 
به  مکتب  خانه  از 1344 
قرآن   از  جزء   2 و  رفت 
تحصیالت  کرد.  حفظ   را 
از  را  خود  ابتدایی 
دبستان شعله  در   1345
)ساختمان این مدرسه تخریب و تغییر کاربری داده شده( آغاز کرد 
و در 1353، دوران راهنمایی را در مدرسه کریم فاطمی )شهید 
ابوذر فیروزی کنونی( به اتمام رساند و تا آن زمان، زبان عربی را نیز 
در محضر پدر آموخت. پس از گذراندن این دوران در مدرسه روزانه، 
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در همان سال، به دلیل وضعیت مالی خانواده و با تصمیم خودش، 
روزها مشغول کار در تعمیرگاه خودرو شد. در 1356 به تحصیالت 
خود در مقطع سوم نظری پایان داد. در کنار تحصیل و اشتغال، 
به  کالس  زبان  انگلیسي  در "انجمن  ایران  ، امریکا" )پس از انقالب 
منحل شد(  و ورزش جودو رفت . مطالعات دینی و سیاسی خود را 
از کتاب های آیت اهلل مطهری و نوار سخنرانی های امام خمینی)ره( 
میان  در  مذهبی  نوارهای  و  کتاب ها  مبلغ  هم چنین  و  کرد  آغاز 
دوستان و اطرافیان بود. در همان سال، با اوج گیری فعالیت های 
و در  نویسی شبانه کرد  و شعار  اعالمیه  به پخش  اقدام  انقالبی، 

راهپیمایی ها و تظاهرات علیه حکومت پهلوی شرکت داشت. 
با شروع جنگ تحمیلی، داوطلبانه و به عنوان برقکار و تعمیرکار 
ماشین آالت مهندسی، در ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی استان 
به  نهاد  از طریق همان  و 29 مهر 1359،  نام نویسی کرد  فارس 

جبهه اعزام شد.
جوانی که به عنوان برقکار وارد جهاد فارس در منطقه شد، معلوم 
شد که همه فن حریف است. وی با نبوغ خود در تعمیر و راه اندازی 
آن ها  با  تاکنون  که  دستگاه هایی  حتی  مهندسی،  امکانات  انواع  
مواجه نشده بود، از جمله: پل های شناور آبی  -خاکی، کانال کن ها 
و غیره، یک واحد مکانیزه را در پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی 
کارخانه  لقب  وی،  به  رو،  همین  از  آورد.  وجود  به  فارس  استان 

ماشین سازی داده شد.
او در 24 اردیبهشت 1360، در عملیات شیخ فضل اهلل نوری که با 
مشارکت موفق و هماهنگ سپاه، ارتش و جهاد سازندگی، منجر 
به 2 کیلومتر پیشروی نیروهای خودی و تسخیر تپه های »مدن« 
در شمال آبادان شد، به عنوان مسئول مهندسی محور عملیاتی، 

شرکت داشت.
پیامبر  بعثت  با شب  مصادف  که  خرداد 1360   11 در  سرانجام 
اکرم)ص(بود، در حین انجام مأموریت، بر اثر اصابت ترکش خمپاره 

دشمن، به شهادت رسید. 

سردار جهادگر شهید پرویز یزدانی
 در سال 1337 در روستای بابا امان، در خانواده ایی کشاورز متولد 
شد. دوران ابتدایی را در روستا گذراند و سپس دوران دبیرستان 
را در شهر و پس از اخذ دیپلم راهی گذراندن دوران خدمت شد 
دعوت  دل  و  جان  با  او  کرد.  آغاز  را  خود  انقالبی  فعالیت های  و 
امید مسضعفان را لبیک گفته و با پخش اعالمیه در شب و پخش 
سخن های سیاسی در پادگان سربازان را تشویق می کرد. بعد از 
یزدانی  شهید  شد،  جهادسازندگی  وارد  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
خود را مدیون روستاییان محروم بابا امان می دانست و در این راه 
ساخت  جهت  داشتن  چشمگیر  فعالیت  قبیل  از  زیادی  اقدامات 

و  مسجد  و  جاده  و  پل 
با همکاری  ساختن خانه 
برای  سازندگی  جهاد 
هیچ  بر  که  مستضعفین 
یک از اهالی روستا ی بابا 

امان پوشیده نیست. 
شهید یزدانی، با اعتقاد و 
ایمان استواری که به قطع 
کردن دست فئودال ها و و 
گسستن  و  سرمایه داران 
نفره  به محض تشکیل هیئت هفت   ، استثمار داشت  زنجیرهای 
تهدید  و  تطمیع  توسط  بارها  منطقه  فئودال های  پیوست.  آن  به 
تالش کردند که او را از وظایفش باز دارند، اما او همواره در فکر 

محروم ترین اقشار جامعه بود.
سرانجام در روز 1360/3/30 هنگامی که از مأموریت باز می گشت، 
در درگیری هایی که منافقین به راه انداخته بودند، مورد هجوم و 
ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر شلیک یک گلوله توسط منافقین 

به شهادت رسید.

سردار جهادگر شهید حسین ارقمی
در   1345 ماه  دی   30
محله  شیراز  شهرستان 
به  دیده  کازرون  دروازه 
ساله   7 گشود.  جهان 
بود که راهی مدرسه شد. 
دوره ابتدایی را در مدرسه 
اسالمي و راهنمایي را در 
گذراند.  ایگار  مدرسه 
حسین از کودکی با نماز 

و قرآن مانوس بود.
به  بود  مشغول خدمت  جهاد  در  که  پدر  تحمیلی  آغاز جنگ  با 
جبهه رفت و جانباز شد. پس از آن برادِر حسین تصمیم گرفت به 
جبهه برود و راه پدر را ادامه دهد. حسین عالقه وافری به برادرش 
داشت، نتوانست تحمل بیاورد درس را رها کرد و به دنبال برادر 

به جبهه رفت.
پس از چندی حضور در جبهه با اصابت ترکش به پا مجروح و در 
بیمارستان بستری شد. پس از بهبودی نسبی مجدد به جبهه رفت 
به شدت  این عملیات  والفجر 8 شرکت کرد و در  و در عملیات 
مجروح شد وی پس از 2 سال تحمل درد جانبازی 27 خرداد ماه 
1367 بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. پیکر پاکش در گلزار 

شهدای شیراز به خاک سپرده شد.
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جای شهید و جالد عوض نشود

قسمت سوم
شهید پرویز یزداني

شهید پرویز یزدانی در سال 1337 درروستای 
متوسط  و  کشاورز  ای  خانواده  در  امان  بابا 
دیپلم  تا  را  تحصیلی  دوران  آمد،  دنیا  به 
ادامه داد، و پس از اخذ دیپلم و در دوران 
سربازیش که مصادف با تحرکات انقالب بود، 
با جان و دل دعوت امید مسضعفان را لبیک 
گفته و طي سال هاي1356و1357 با پخش 
اعالمیه در شب و پخش سخن های سیاسی 
در پادگان سربازان را تشویق می کرد و سعی 
را  ارتش  نیروهاي  و  سربازان  ذهن  داشت 

نسبت به مسئله انقالب بیدار کند. 
خبر این کار پرویز چنان در پادگان پیچیده 
پایان  براي  شخصاً  تیپ،  فرمانده  که  بود 
دادن به این موضوع دست به کار شد ولی 
با درایت و زیرکي پرویز تا مدت ها نتوانست 
اعالمیه ها  توزیع  عامل  کسي  چه  ببرد  پي 
روزهاي  در  باالخره  و  است  پادگان  در 
پادگان  در  را  او  پایان حکومت ستمشاهي، 
بازداشت کردند اما با پیروزي انقالب، خیلي 
زود از بازداشت رها شد و به صف انقالبیون 
انقالب،  پیروزي  از  پس  پرویز  پیوست. 
و  محرومان  از  حمایت  دغدغه اش  تمام 

مستضعفاني بود و با تشکیل جهاد سازندگی 
هیات  در  آن  از  پس  و  شد  نهاد  این  وارد 
هفت نفره ی امور اراضي، فعالیت خود را آغاز 
کرد. او معتقد بود زمین هاي عمده نباید در 
دست افراد فئودال باشد که به ناحق زمین ها 
هیچ  بدون  را  آنها  یا  و  کرده اند  تصاحب  را 
مستضعف  افراد  زیرا  کرده اند  رها  منفعتي 
احتیاج  زمین ها  آن  به  که  بودند  بسیاري 
داشتند. پرویز با این هدف که این زمین ها 
را به دست صاحبان اصلي اش برساند شب و 
به تک تک روستاها و  بود و  روز در تالش 
مناطق مورد نظر مي رفت. در ایام سال هاي 
اول پس از انقالب، از مبارزان سر سخت بر 
علیه منافقان بود. و سعي داشت تا مردم را 
نسبت به موضوع و مسائل مربوط به دشمنان 
انقالب آگاه کند، در بیستمین روز از خرداد 
اهداف  و  آرمان ها  از  دفاع  1360براي  سال 
مقابل  بجنورد  شهید  میدان  در  انقالب، 
جریان  در  که  می ایستد  دل  کور  منافقان 
آنها  تیراندازي  هدف  مورد  منافقان،  آشوب 

قرار می گیرد و به شهادت می رسد.

شهید حمید صائمی
زمستان  ماه  اولین  از  روز  هفدهمین  در 
1326 در حصارک کرج  متولد شد، دوران 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را با جدیت و 
تالش پیگیر آغاز کرد و ضمن ادامه تحصیل 
همچنین  و  سیاسی مذهبی  فعالیت های  به 
کرد.  پیدا  اقبال  ورزشی  تمرینات  انجام 
15خرداد1342،  خونین  قیام  جریان  در 
در  اسالمی  نهضت  با شکل گیری  زمان  هم 
و  دستنویسی  با  حمید  ستم دیده،  میهن 
حضرت  سخنرانی های  و  اعالمیه ها  پخش 
امام خمینی به صف مبارزین پیوست و پیام 
ایشان را تا حد توان به مردم رساند . شهید 
صائمی پس از کسب مدرک دیپلم در ادامه 
تحصیالت خود به مدرسه عالی علوم تغذیه 

به  لیسانس  درجه  اخذ  پی  در  و  یافت  راه 
از  پس  آن گاه  شد.  اعزام  سربازی  خدمت 
به استخدام وزارت کشاورزی  پایان خدمت 
درآمد و برای طی دوره های گوناگون علمی 
و عملی به کشورهای مختلف فرستاده شد. 
وی با توجه به تجارب و ره آوردهای علمی و 
تکنیکی که از این مسافرت ها کسب کرد به 
ریاست کارخانجات شیر پاستوریزه اصفهان 
خود  پشتکار  و  همت  با  و  شد  منصوب 
که  را  مزبور  کارخانجات  تولیدات  توانست 
در آن زمان توسط کارشناسان خارجی اداره 
تحسین  به  را  آنان  و  داده  افزایش  می شد، 
که  نگذشت  چندی  ولی  دارد،  وا  تعجب  و 
مالی  سوءاستفاده های  با  مخالفت  دلیل  به 
بیت المال  غارت گران  با  کارخانه  مسئولین 
درگیر شد و مصراً درخواست انتقال به محل 
به شرکت  آن  دنبال  به  که  کرد  را  دیگری 
شد.  منتقل  تهران  در  شیر  توزیع  و  تهیه 

مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جالد عوض نشود، زیرا ملت ایران در دهه شصت مظلوم واقع شد و به دلیل 
اینکه تروریست ها و منافقین و پشتیبانان آن ها به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند، ملت در موضع دفاع قرار گرفت 

و در نهایت هم پیروز شد.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، بیانات در 1۴ خرداد 1396

قربانیان قابیل

مروری بر سرگذشت شهدای ترور وزارت جهاد کشاورزی
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قربانیان قابیل

بعد از انتقال به تهران، مشتاقانه در صحنه 
تظاهرات و راهپیمایی های میلیونی در تهران 
حضور یافت و با توجه به زمینه های فکری 
و روحی آمادگی که از قبل داشت، توانست 
پیام انقالب اسالمی را از صمیم قلب دریافت 
کند و گام های مؤثر و مفیدی را در جهت 
پیروزی  از  بردارد. پس  آن  اهداف  پیش برد 
کارخانجات  بر  نظارت  مسئولیت  انقالب 
گرفت  عهده  به  را  شهرستان ها  در  شیر 
وضع  بهبود  و  دادن  سامان  و  سر  ضمن  و 
آنها، زمینه های مساعد برای توسعه و ایجاد 
کارخانجات شیر پاستوریزه در شهرستان ها 
را ارزیابی کرد. در زمان دولت شهید رجایی 
شوم  حرکت های  افزایش  با  هم زمان  و 
ضدانقالبیون داخلی گروهک های وابسته در 
کارخانجات و کارشکنی مسئولین سابق و... 
به ریاست کارخانجات شیر پاستوریزه تهران 
سمت،  حفظ  با  هم زمان  و  شد  منصوب 
را  ایران  شیر  صنایع  مدیره  هیئت  عضویت 

هم پذیرفت.
با اتکال به خدای بزرگ برای سر و سامان 
مسئولیت  تحت  کارخانجات  به  بخشیدن 
و  با حفظ وحدت  و  بست  کمر همت  خود 
یک پارچگی بین کارگران و کارکنان مؤمن 
به انقالب و حزب ا للهی و با تشکیل و تقویت 
در  استوار  کوهی  همچون  اسالمی  انجمن 
وابسته  گروهک های  توطئه های  مقابل 
خود  کار  محیط  در  ضدانقالب  مزدور  و 
کیفی  و  کمی  رشد  در  و  کرده  ایستادگی 
موفقیت های  شیر  کارخانجات  تولیدات 

بی نظیری را کسب کرد. 
توطئه  خنثی سازی  دلیل  به  سرانجام 
کارخانه  در  و غرب  استکبار شرق  مزدوران 
مورد  مستضعف  کارگران  نفع  به  فعالیت  و 
و  گرفت  قرار  تروریست  منافقین  شناسایی 
در    1360 ماه  شهریور  چهاردهم   روز  در 
بود  از منزل عازم محل کار خود  حالی که 
شد.  واقع  آنان  ناجوانمردانه  سوءقصد  مورد 

حوالی  در  قبل  ساعتی  از  که  تروریست ها 
بالفاصله  بودند ،  کرده  کمین  ایشان  منزل 
پس از مشاهده وی به بهانه تقاضای کار به 
کنار اتومبیلش می روند. و یکی از آنها به قصد 
می کشد،  بیرون  را  سالحش  گلوله،  شلیک 
ولی به علت روی ضامن بودن سالح موفق 
این  در  نمی شود.  خود  شوم  نیت  انجام  به 
شده  خارج  اتومبیل  از  صائمی  شهید  حال 
به دویدن می کند و در یک مغازه  و شروع 
لبنیاتی در همان حوالی سنگر می گیرد. اما 
صاحب  دیدگان  مقابل  در  دیگر  تروریست 
زیادی  گلوله های   حمید،  خانواده  و  مغازه 
به سویش شلیک شد.  چند گلوله  به سینه 
و ساق پا و نیز جمجمه  وی برخورد کرد و 
و  شد  ریخته  زمین  بر  پاکش  و  گرم  خون 

مظلومانه به شهادت رسید. 

شهید اسماعیل ابوترابی
 

پانزدهم شهریور 1326  نوروزعلی،  فرزند 
و  مذهبی  خانواده ای  در  و  اصفهان  در 
پایان مقطع  تا  او  آمد.  دنیا  به  مستضعف 
دلیل  به  سپس  خواند،  درس  ابتدایی 
مشکالت مالی خانواده اش، ترک تحصیل 
او در سال های  بازار کار شد.  کرد و وارد 
در  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل 
و  می کرد  شرکت  انقالبی  تظاهرات های 
پس از پیروزی انقالب، به خدمت در جهاد 
را  کردستان  وی  شد.  مشغول  سازندگی 
برگزید تا آنچه در توان دارد در راه آبادانی 
این منطقه صرف کند و برای این منظور 

عازم مریوان شد. 
اسماعیل ابوترابی پس از مدت ها خدمت، در 
29 آذر 1360 در کمین عناصر گروهک های 
به  مریوان  در  و  افتاد  تروریستی ضدانقالب 

شهادت رسید.
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روز جهانی کار و کارگر  یادی از مدافعان سالمتشب قدر
سید شهدای جهادگران

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

وفا
گر 

زر
اد 

جو

سیمای مجاهدت

با شناسایی این بارکدها  در  دوربین تلفن همراه خود  می توانید فیلم ها  را مشاهده کنید
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 سوم خرداد 
روز آزاد سازی خونین شهر

روز اول شروع عملیات در 
کنار جاده اهواز خرمشهر

یاد و خاطره سردار سرلشکر 
جهادگر شهیدمحمدتقی رضوی

 سالروز صدور فرمان 
امام خمینی) ره( برای تشکیل جهاد

سیمای مجاهدت
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 سردارجهادگر شهید 
احمد دادخواه تهرانی آزادسازی خرمشهرسالروز تشکیل جهادرحلت امام

سیمای مجاهدت
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رسم جهادادبیات

شما با شناسایی این بارکد در دوربین تلفن همراه 
خود می توانید فیلم را مشاهده کنید

79شماره 40، خرداد 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



قلم  از  ... چیزی  نکرده ای... خوب دقت کن  فراموش  را  -...چیزی 
افتاده...

این  است.  شده  تداعی  برایم  بارها  و  بارها  که  جمله ای ست  این 
گوش هایم  شاید  مختلف.  عناوین  به  می شنومش.  بیشتر  اواخر 
آن قدر حساس شده است که در طول روز و در هر کجا که باشم 
تکه ای از این جمله و گاهاً کل این جمله را  می توانم از مکالمات 
مختلف شکار کنم. شاید مهم ترین آن ادای این جمله از سوی پدرم 
بود، آن هم نه یک بار که چندین بار. بگذارید دقیق تر بگویم، دقیقا 
12 بار. پدرم 12 بار این جمله را در خواب برایم تکرار کرده است. 
بار یک جور  میزانسن )چیدمان( صحنه خواب هر 12  و  لوکیشن 
بود. گویی من یک صحنه تکراری را 12 بار متوالی خواب دیده ام. 
اما زمانی که دقت بیشتری روی خواب هایم دارم، متوجه می شوم 
که در سبک گویش پدرم و ادای این جمله، تفاوت هایی در خواب ها 
به چشم می خورد. در بیداری و در طول مدت روز هم این جمله را 
به وفور شنفته ام. مثال روزی در یک شیرینی فروشی قدری تنقالت 
خریدم و بعد خرید قصد ترک آنجا را داشتم، صندوق دار به من و 

ظاهرم نگاهی کرد و مردد از من پرسید:
- ... چیزی را فراموش نکرده اید؟... 

با گفتن این نیم بند از جمله معروف، من را بیشتر به فکر واداشت. 

پرداخت  منظورش  متوجه شدم  آمدم  به خود  که  دقایقی  از  بعد 
پول بوده است. 

جهاد  طرف  از  که  بود  کربال  قرارگاه  فرمانده  شهدای  از  پدرم 
سازندگی به جبهه اعزام شده بود. به قول آقا رسول – از دوستان 
از اول می دانستند  پدر و پدر زن آینده من-  همه دوستان گویا 
که سرنوشت پدر من شهادت است. آقا رسول روایت های جالبی از 

پدرم را برایم بازگو می کند:
- ... نه اینکه مثل پدرت در جبهه کم بودند... نه اتفاقا زیاد بودند 
کسانی مثل پدرت... اما نکته اینجاست که هیچ کدامشان از جبهه 
باز نگشتند ... و همین دلیل خاص بودنشان بود... انسان هایی که به 
معنای واقعی کلمه از همه چیز دست شسته بودند... خب می دانی... 
درجات اخالص رزمندگان متفاوت بود... بعضی از ما شاید در جبهه 
بودیم ... اما  همچنان فکر و ذکرمان... شهر و دیار و خانواده هایمان 
بدنیا  -دخترش-   فاطمه  که  زمانی  که  نشان  آن  به  نشان  بود... 
به  و  گرفتم  مرخصی  سرعت  به  نمی شناختم.  پا  از  سر  من  آمد 
تو  و  افتاد  اتفاق در مورد پدرت  وقتی همین  اما  بازگشتم...  خانه 
بدنیا آمدی... پدرت درخواست مرخصی نداد و به انجام وظایفش 
پرداخت... نه اینکه عاطفه ای نداشت ... نه ... من شاهدم که او چقدر 

و چطور دوستت داشت... مسئله چیز دیگری بود... 
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به گفته آقا رسول، شاید در نگاه مردم امروز کار پدرم نه تنها شجاعت 
نیست بلکه نشان از یک پدر بی عاطفه را بدهد. در حالی که به گواه 
تمام کسانی که پدر را می شناختند  و مادرم، درست برخالف این 
نگاه، پدرم کسی بود که حتی محبتش شامل حال کسانی می شد 
که نمی شناختندش، چه برسد به فرزندش. پدرم طرز فکر عجیبی 
در  را  فرزندش  راحت  خیال  با  می تواند  زمانی  بود  معتقد  داشت. 
و  دغدغه  بدون  ایران  جای  هر  در  مکانی  نظر  از  که  بگیرد  آغوش 
زحمت بتواند این کار را بکند. و همین بود که او و امثال او را متمایز 

می کرد. چیزی که مردم امروز سخت قادر به درکش هستند.
... چیزی از قلم افتاده...

قلم  از  چیزی  بله  می آیم.  خودم  به  همسرم  نیم بند  جمله  این  با 
افتاده. منتها چه چیزی؟ همسرم پاسخ می دهد: 

-... البته مقداری سیب سرخ و ... اگر  مقداری کیوی هم باشد بد 
نیست... هر چه باشد اولین خواستگاری دخترمان است...

همیشه.  یعنی  اوست.  با  حق  اوقات  اکثر  حقیقتا  بود.  او  با  حق 
او  از  که  روز  همان  بود.  او  با  دیدمش حق  که  اول  روز  همان  از 
قدری مکث  کند.  موافقت  با خواستگاری من  تا  درخواست کردم 

کرد و گفت: 
کرده  فراموش  را  چیزی  نمی کنید  فکر  نمی شود...  که  -...این طور 

باشید؟... خانواده ما هنوز به سنت ها پایبندی دارد... 
حق با او بود. با مادرم صحبت کردم. با آقا رسول هم صحبت کردم. 

آقا رسول خوشحال شد و به من گفت:
عزیز  برادر  یادگار  تو  می کنم...  خواستگاری  برایت  خودم  -...اصال 

منی ... پدرت مثل برادرم بود...
اما این خوشحالی زمانی که فهمید که باید از دختر خودش برایم 
خواستگاری کند به چهره ای عبوس تبدیل شد. با این حال بر سر 

قولش ماند و از دخترش برایم خواستگاری کرد. 
اما این بار مادرم بود که آن جمله معروف را برایم تداعی کرد. آه 
مادرم، که بیشتر از همه دنیا دوستش دارم. مادرم تاریخ زنده یست 
که بانی همه شناخت من از پدرم است. شاید آقا رسول توانسته 
این مادرم  اما  برایم بشناساند،  را  از شخصیت پدر  بود جنبه هایی 
بود که پدرم را به عنوان یک شوهر، یک شریک و یک یار برایم 
معرفی کرد. مادرم همیشه بر این باور بوده که شاید طول زندگی 
با پدرم زمان کوتاهی بوده است، اما رابطه ای عمیق با عرض زیاد 
بینشان ایجاد شده بود. به گفته مادرم، از همان ابتدا مادرم با رفتن 
شوهرش به جبهه موافق نبوده است و یک جورایی حتی در صدد 
به  نه  را  مادر  بود که  پدرم  این  ادامه،  اما در  بود.  رفتنش  از  منع 
اصرار و یا زور، بلکه با اساس زندگیش که همان دلش بود راضی 

به رضایت کرد. 
موقعیت  درسته  جنگ...  بره  بابات  نبود  دلم  زیاد  اول ها  من   ...-
نمی شد  راضی  دلم  من   ... اما  داشت...  سازندگی  جهاد  در  خوبی 
که بره... یک روز عصر... تازه از ماموریت جهاد همدان اومده بود... 
رو  زمانش  اما   ... داره  رفتن  قصد  می دونستم  بود...  خسته  خیلی 
نمی دونستم... و البته این رو نمی دونستم که اون بدون رضایت من 
جایی نمی ره... خودش این رو به زبون آورد... ازش پرسیدم... حمید 
آقا ... چرا باید بری؟... نگاهم کرد و بعد لبخندی زد... گفت... کی 
گفته من جایی می رم؟... گفتم مسخره می کنی من رو حمید آقا؟... 
گفت نه به جان عزیز تو و راهی مون... کل وظایف و مسئولیت هام 

بری  اگه  گفتم...  نمی رم...  باشی  نداشته  رضایت  تو   ... طرف  یک 
و برنگردی چی؟... گفت اگه برنگشتنم باعث بشه بچه مون آینده 
بهتری داشته باشه... آزاد باشه... می ارزه... این طور نیست؟... گفتم 
البته... اما بزار بقیه برند... تو نرو... گفت بقیه؟... اگه همه فکر تو 
رو کنند چی؟... دیگه چیزی برای گفتن نداشتم مادر... اونجا بود 
دیگه  و...  رفت  اون  دارم...  نگهش  نمی تونم  بخام  اگر  فهمیدم... 

برنگشت... 
پدرم به قول مادرم قلق مادرم را بلد بود. می دانست چه می خواهد 
و چه می گوید. مادرم هم به نوبه خودش پدرم را کامال می شناخت. 
پدرم در وصیتش از مادرم خواسته بود که پدر را آن گونه که بود 
به فرزند بشناساند، نه بیشتر و نه کمتر. نه از او بُتی دست نیافتنی 
بسازد و نه جوری که هدف و آرمان پدر گم شود. همان گونه که بود. 
پدرم به تاریخ پیوست. در روزگار امروز، می توانم بگویم هم خودش 
و هم هم رزمانش و هم آرمانش به تاریخ پیوست. از او برایم تنها 
همین 12 بار خوابی که دیده ام مانده است. البته صبر کنید چیزی 
بیشتر از این مانده است. حاال معنای  جمله اش را بیشتر می فهمم. 
- ... چیزی را فراموش نکرده ای...خوب دقت کن ... چیزی از قلم 

افتاده...
قلم  از  کرده ام.  فراموشش  من  که  است  چیزی  مانده  که  چیزی 
اگر کمی دقت کنیم می بینیم  ماها  و  انداختمش. چیزی که من 
که در کشاکش این 30 سال که از جنگ گذشته، در زیر خروارها 
 30 است.  افتاده  قلم  از  و  شده  مدفون  زندگی  غبار  و  روزمرگی 
سال از جنگ گذشت. 30 سال از جان دادن پای آرمانی که حاال 
دیگر تقریبا فراموش شده گذشت. پدران ما رفتند تا آرمانشان زنده 
بماند. نمی دانم که اگر خود پدرانمان امروز می ماندند، آیا آن ها هم 

فراموش می شدند؟ که البته جواب ساده و روشن است. 
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تنها و بی پناه   بـر بـام یک لـودر

لودر علیرغم قیافه قلدر و اسم نکره اش مظلوم ترین شخصیت جبهه است. اگر به 
دنبال علل این مظلومیت می گردید باید سراغ همین قیافه بزن بهادر و همان اسم 

بی قواره را بگیرید.
در جبهه هر کس برای خود جان پناهی دارد. تانک ها اگر چه وقتی با آن هیبت 
صف شکن و پر طمطراق براه می افتند به شیر جبهه می مانند، اما پوشیده نماند 
که به  هر حال زره به تن دارند. وقتی می ایستند هم باالخره برای خود خاک ریزی 
می یابند که پشت آن موضع بگیرند و یا گودالی پیدا می کنند تا کسی نتواند زاغ 

سیاه شان را چوب بزند.
و پیاده ها، اگر چه شغلشان شکار گلوله و ترکش است اما به  هر حال وقتی که راه 
می افتند درس های سینه خیز را نیز بی دلیل فراموش نمی کنند. آنها هم باالخره 

کاله خودی دارند و وقتی می ایستند سنگری.
لودر و سواران  رانندگان  به جز  دارد  برای خود جان پناهی  در جبهه هر کس 
بولدوزر. آنها باید دو متر و نیم باالی سر همه راه بیافتند. آنهایی که صفیر گلوله 
را شنیده اند معنی دومتر و نیم باال سر همه را بهتر می دانند نه زرهی پیش رو 
دارند که از گلوله ها بخواهد مسیر عبورشان را اندکی تغییر دهند، نه تل خاکی، 
و نه حتی کاله خودی – مرویست که کاله آهنی جلوی دید را می گیرد. بعضی 
به کنایه می گویند که لودرچی ها »سیبل ها« هستند بعضی به اشاره می گویند 
چه انسان های واالیی. بعضی وقتی می خواهند آنچه در ضمیرشان از عظمت 

لحظه هایی که آنها می آفرینند می گذرد را بازگو کنند به لکنت می افتند.
مرغ دهان با چمنش جفت نیست           

   من چه بگویم چرا گفت نیست
به هر حال آنها با هیاتی کــه در جنگ آن را به درستی عریان باید گفت همراه 

همه، و نـه! پیشاپیش همه راه می افتند تا برای دیگران جان پناه بسازند.
بعضی از آنها عینکی به چشم دارند. یکباره با خود گفتم که حتما این عینک را برای 

بخار غبار کور کننده خوزستان زده اند. اما بعد فهمیدم تصورم اشتباه بوده است.
بعدها فهمیدم که این عینک، از قرار، از نوعی دیگر است. از آن نوعی که همه چیز 
را نشان می دهد. به جز گلوله را. این حقیقت را یک روز از آسودگی خطوط چهره 

یکی از همین لودرچی ها کشف کردم.
روزی ، روزگاری تیر مثل تگرگ از آسمان و زمین می بارید. همه به زمین چسبیده 

بودند همه منتظر فرمان به پیش بودند. راستش را بخواهید منظره زیبایی نبود.
ترکیب بدن های بی حرکت بچه ها یک لحظه، این تصور را پیش می آورد که آیا 

همه تیر خورده اند؟

آن طرف بچه ها بودند، و آن طرف ترها لودر سواری پر طمانینه و بی خیال همراه 
تانک ها داشت می آمد. با خود گفتم چهره او باید دیدنی باشد، باید نور آن رخساره 

را تجربه کرد.
باالخره توفیق دست داد،  وه که ، چه آرامشی داشت. در زیر آتش که یاد جهنم را 
زنده می کرد او آن گونه، مسلط آسوده بـــر اسب آهنی خود مهمیز می زد کــــه 
گویی کمال الملک قلم را بر بوم می کشید. با خود گفتم »ماهذا بََشٌر« او یا یکی از 

مالئکه اهلل است که به یاری ما آمده و یا عینک او را خاصیتی دیگر است. 
کند و کاوی کردم. از لهجه اصفهانی اش فهمیدم که فرشته نیست پس راز عینک 

را دانستم و حقیقت را یافتم.
بیش از آن روزی دیگر در جایی دیگر سراغ حقیقت نابی دیگر را از خاکستر لودر 
سواری گرفته بودم. وقتی که او داشت برای تانک ها سنگر می کند دو سه تا از 
بچه ها محو صورتش شده بودند. می گفتند به خدا خیلی نورانی است. او هم مثل 

آن فرشته اصفهانی آرام و مطمئن سرش به کار خود مشغول بود، آرام و مطمئن.
خدا به دل شکسته و جگر گر گرفته آن دو سه تا رحم کند. داشتند آن صورت پر 
نور را نگاه می کردند که یکباره او دود شد و جز خاکستری از جسدش باقی نماند.
او خیلی مظلومانه شهید شد. داشت کارش را می کرد که خمپاره دود انگیز بر فرق 
سرش خورد. دو سه تماشاچی شهادتش معنی مظلومانه این گونه شهید شدن را 

خوب می دانند. 
شاید تا چند سطر دیگر شما به این معنی پی ببرید. انسان وقتی خوب در اندیشه 

این شهادت فرو می رود می فهمد که این یک حادثه یا اتفاق نبود.
می گویند َهمام وقتی خطبه امیرالمومنین )ع( را درباره متقین شنید یک باره 
صیحه کشید و بی جان افتاد. گویا او حقیقتی را درک کرده بود که با درک آن 
نمی توانست دنائت این دنیا را تحمل کند. پس خداوند دعای هیچی ناپذیری را 

اجابت کرد و جان او را ستاند.
شهادت آن لودر سوار هم گویا و شاید تکرار همین داستان است. در جوف آن سر 
بر کف نهاده شده در دقایق قبل از حادثه چه می گذشته که حاصل تراوش برونش 
به تنهایی آن همه نور بود؟ می پرسید چه می گذشت ؟ معلوم است: از کوزه همان 

برون تراود که در اوست.
تنها خدا می داند که در جوف آن سر، چه بود ما را همین بس که از سبعه آن همه 

نور درک کنیم که جنس آن سرگذشت هر چه باشد ملکوتی است.
وقتی که پس از حادثه به خاکسترها نگاه می کردم گویی نور چهره او که هنوز در 
میان سنگ ها و بوته ها در تکاپوی انعکاس بود با من پچ پچی مرموز نمود. منظور او 
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را دقیقا نفهمیدم حقیقتی جبروتی را کشف کرده بود. حقیقی که کشف او تحمل 
دنائت این دنیا را ناممکن می نمود پس خداوند دعای هیچی ناپذیری که تمام وجود 
او را از خود آکنده کرده بود را اجابت کرد و آن گونه که شاید المثنی برایش نتوان 

جست، لحظه رهایی او را رساند.
برای شهادت آن پارسای لودر سوار شاید المثنی نتوان جست. زیرا خمپاره دود 
انگیز را برای کشتن می فرستند. این خمپاره تنها ستون غلیظی از غبار سفید 
می سازد تا دیده بان توپخانه بتوان نشانی دقیق هدف را بدهد و نه ترکشی دارد و نه 

موجی انفجاری آن چنان که باید.
راستی که خداوند دعای آن بزرگ مرد را اجابت کرد زیرا جان او را آن گونه ستاند 
که حتی به لودرش هم آسیب چندانی نرسد. راستی که خداوند دعای درماندگان 

را اجابت می کند.
و راستی که لودر عجیب مدرسه ایست. عجیب مسجدی. و راستی که لودر عجیب 

انسان هایی می سازد. عجیب انسان هایی.
یک روز دیگر به بهانه ای دیگر در جایی دیگر یکی از این انسان ها در حین عملیات 
از خاک ریزهای خودی عبور کرد. جلوتر رفت تا برای بچه هایی که پیشروی کرده 

بودند سنگر بکند. 
آن قدر جلو رفت که عراقی ها دیگر با چشم معلوم بودند. مثل مورچه تو دل یکدیگر 

می لولیدند. چه اضطرابی داشتند.
به سوی آن لودرچی مظلوم آن قدر شلیک کردند که دیگر علف های دشت از فرط 
بوی باروت پژمرده شدند. لودرچی نگاه پر معنایی به گلوله ها می کرد و می گذشت، 

شاید صلوات می فرستاد. شاید در فکر محمد )ص( بود، شاید با خود می خواند: 
گفت به پیغمبر به اصحاب کبار

تن مپوشانید از باد بهار  
بچه ها خیلی تالش کردند تا با زبانی الکن به او بفهمانند که آنچه بسویش می آید 

غبار سربی مخلوط با بهار نیست،  اما او گوشش را بدهکار هیچ کس نکرد. 
به هرحال آن قدر بسوی او شلیک کردند کـــه دیگر خسته شدند. اما انگار گلوله ها 
از مالقات بــا تن او استنکاف می کردند )و باالخره هم او را با تیر تانک به زمین 

زدند( گلوله ها تنها برای استشمام هوای متبرکی که دور او را گرفته بود به سرعت 
و شرمنده از کنار او می گذشتند و بعد به دلیلی مرموز خاضعانه و مدهوش بر روی 

خاک می افتادند و جان می دادند.
دو دست لودرچی قطع شد. تیر شقاوتمند تانک به او رحم نکرد. حرمت او را نگه 
نداشت. دو پای لودرچی به شدت جراحت برداشتند. بدن او نیم جان به گوشه ای 

افتاد، دستهایش به گوشه ای دیگر. 
یکی از بچه ها با قیافه ای شاکی سراغ او رفت. زیر لب گفت: »بنده خوب خدا، من که 

به تو گفتم این غبار سربی مخلوط با باد بهار نیست.« لودرچی لبخند زد.
یکی دیگر از بچه ها به چهره زیبای او و دست های با صاحبش نگاه کرد و در دل 

روضه حضرت ابالفضل )ع( را خواند.
یکی دیگر به گریه افتاد. های های اشک می ریخت. لودرچی با لحنی که خود بهتر 
می دانید، گفت برادر چرا گریه می کنی؟ چیزی نشده است برو جلو. برو جلو، برو و 

بعد با نیم نایی که مانده بود فریاد زد. برو..........
صبر کنید حرفم تمام نشده است هنوز نیمه دیگر مظلومیت دست نخورده باقی 
است. و هنوز شکایت تاریخ از کج سلیقه ای که نام لودر را بر معبد آهنی جبهه ها 

گذاشت، باقی .
آخر مگر او نمی دانست که هیچ شاعری حاضر نیست شعر خود را با کلمه بی قواره ای 

چون بولدوزر خراب کند و حوصله آن را ندارد که کلمه ای هم وزن لودر بیابد.
راست که انسانیت دارد مغبون می شود. حقیقتی این قدر اصیل و نادر و عظیم از هر 
گوشه جبهه هر روز زندگی خود را از سر می گیرد و تنها به دلیل زمختی یک واژه 

کسی نیست که قسمتی از آن را برای بشریت تشنه به ارمغان بیاورد.
این غبه تا کی می خواهد ادامه پیدا کند، این مظلومیت باید همین امروز پایان 

یابد چون:
تنها و  بی پناه بـر بـام یک لـودر

مردی نشسته است که آسمان        
          بر خاک پای او رشک می برد
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ادبیات

قامت خورشید، صبحي الله گون                جلوه گر شد، وز افق آمد برون
هم فزا، از یک به صد چندان شدند الله ها از نور، بس خندان شدند               

انقالب راه هدایت را گشود انفجار نور، ظلمت را زدود   
نغمة آزادي، این سان خوانده شد                دیو طاغوت از سر ما رانده شد

مهبط آدم به هنگام خروج                          سینه اش اینک شده مهد عروج
این زمین خاکِي تربت شده                         از مسیر خون، ره قربت شده

از زمین تا آسمان نور است و نور                زنده شد از نو گِل عشق وسرور
عشق میهن شد عجین با انقالب                نهضتي با ریشة اسالم ناب

ظلم را برچید و رفق آمد پدید                   داد بخشي، از سوي داور رسید
کشور اینک با ید آبادان شود                      گلشن از سازندگي ایران شود

میهن ویرانه بس آباد شد                            یوسف کنعان کنون دلشاد شد
بهترین یاران جهادي ها شدند                    یادگار روز شادي ها شده

واپسین دم دشمني دیگر رسید                 سرزمین عشق را آتش کشید
امر رهبر شد براي مرد و زن                       نوجوان و پیر و هم دور از وطن

حفظ آب و خاک و دین باید کنید              گوهر جان را نگین باید کنید
دستها در دست هم یک صف شوید           روبرو با خصم کین در صف شوید

همت مردانگي و عشق نور                         سیرت ماه خمین آن مرد طور
از جوانان شیرمرداني سرشت                     احمدي صولت، حسیني در سرشت

ناز نازاني به میدان شب شکن                    زلف اکبر، قامت لیلي شکن
تیغ را بر سینة دشمن زدند                        افتخار نور بر میهن زدند

قلب ها آکنده از ایمان شدي                      نذر یاران، هدیه اي از جان بدي
وقت رزم، جان بر کف و خندان همه          با کالم یا حسین، غّران همه
مردمي با عشق، هم پیمان شدند               یار و پشتیبان بر آنان شدند
وصفشان مولي به سنگرساز کرد                سیرة بي سنگري اعجاز کرد
ابتکار از پشتباني داشتند                          نَزهت و شور جواني داشتند

لعل  اندر سینه و ُدّر ددر جبین                  گلرخاني از حالوت انگبین
 الله رویان، سروِّ قداني دلیر                       ره نورداني چسان یک نره شیر

از خدا تنها شهادت خواستند                    هدیه اي از بهر امت خواستند
هان، خدا بگشود خوان نعمتش                  بر لقاء خویش خواند از رحمتش

اول هر مصراع: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا هلل              
                   پایان هر مصراع: جهاد سازندگي سنگر سازان بي سنگر

مرتضی نریمانی

سنگرسازان بی سنگر
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ادبیات

آخرین توصیه امام صادق)ع(
شفاعت ما هرگز به کسانی که نماز را سبک شمارند، 

نخواهد رسید
»ابوبصیر« یکی از یاران و شاگردان امام صادق)ع( برای عرض تسلیت 
به مناسبت رحلت آن امام بزرگوار، نزد »ام حمیده« همسر آن حضرت 
و مادر امام کاظم)ع( رسید. ام حمیده تا ابوبصیر را دید، اشک هایش 
جاری شد و ابوبصیر نیز گریست. پس از مدتی، ام حمیده به ابوبصیر 
گفت: تو در ساعت احتضار امام)ع( حاضر نبودی، اتفاق عجیبی افتاد.
لحظات پایانی عمر امام بود و ایشان ثانیه های واپسین عمر خود را 
سپری می کردند. پلک هایشان بر روی هم افتاده بود، ناگهان چشمان 
خود را گشودند و فرمودند:  »همین االن تمام نزدیکان و خویشاوندان 

مرا حاضر کنید!«
داده  دستوری  چنین  وقت  این  در  امام  که  بود  شگفت انگیز  بسیار 
بودند. ما هم تمامی بستگان و نزدیکان ایشان را جمع کردیم و همه 
بودند که توصیه  تمام وجود منتظر  با  و  ایشان حاضر شدند  نزد  در 
از  این لحظه حساس بشنوند، آن حضرت پس  امام صادق)ع( را در 
اینکه همه نزدیکان خود را حاضر دیدند، فرمودند: »شفاعت ما هرگز 

به کسانی که نماز را سبک شمارند، نخواهد رسید.«

سالم من هب دمینه هب رغبت صادق

سالم من هب بقیع و هب رتبت صادق

سالم من هب دمینه هب آستان بقیع

سالم من هب بقیع و کبورتان بقیع

سالم من هب زمار معطر صادق

هک مثل ماه ردخشد هب آسمان بقیع

سالم من هب شب ماه افطمی بقیع

سالم من هب گل یاس اهشمی بقیع
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ادبیات
با خاطرات یاران

و  داد  رخ  عراق  ماووت  منطقه  در  نصر8  عملیات   1366 پاییز  در 
جهادگران زنجان بایستی بر سینه کش قله وحشي گرده رش جاده ای 
احداث می کردند. تعدادی از رزمندگان توان باال رفتن از شیب تند قله 
را نداشتند و حتی قاطرها هم قادر به باال رفتن نبودند. جهادگران به 
قسمتی از قله رسیدند که شیب آن قسمت به 60 درجه می رسید و 
مجبور شدند تا 40 پیچ به فاصله هر 15 متر بزنند تا از آن قسمت 
سخت و نفس گیر عبور کنند. به همین دلیل این جاده به »50 پله« 
معروف شده بود. علی نوروزی، راننده بولدوزری که جلوتر از بقیه کار 
مي کرد، به لبه پرتگاه عمیقی رسید. نوروزی دیگر قادر نبود به عقب 

برگردد و تنها گزینه سقوط بولدوزر از آن پرتگاه بود. 
توپخانه عراق قله را گلوله باران می کرد، اما جهادگران در آن شرایط 
جاده را ادامه دادند. فرماندهان عملیات به محل احداث جاده  آمده و 
این صحنه را از نزدیک بررسی می کردند. توقف بولدوزر همه را نگران 
کرده و در انتظار عکس العمل راننده بودند. نوروزي با مشاهده ارتفاع 
700 متری پرتگاه، چشم به آسمان دوخت و با خدا نجوا کرد: »خدایا 
تو می دانی که این بولدوزر برای ما که در تحریم استکبار قرار داریم، 
این  تا  امانتدار مردم هستم. پس کمکم کن  ارزش دارد. من  چقدر 

بولدوزر را نجات دهم.«
بولدوزر با کوچک ترین تکان پرت می شد و احمد پیری، فرمانده گردان 
مهندسی از او خواست بولدوزر را رها کرده و خود را نجات دهد. نوروزی 
پایین  از  نیروها که  نگاه  از  انبوهی  میان  و در  بود  عالم دیگری  اما در 
قله نظاره گر رفتار او بودند، بولدوزر را ترک نکرد. این بار تیغ بولدوزر را 
از جلو مماس به تخته سنگ پایین آورد و ریپر آن را از عقب به سنگ 
چسبانده و شنی دستگاه را تا آخر باال آورد. کم کم بولدوزر از جا کنده 
شد و روی ریپر و تیغ قرار گرفت و سپس آن را روی تخته سنگ رها کرد. 
نورزوی این حرکت را چند بار تکرار کرد و دود از تخته سنگ بلند شد تا 

توانست مسیر حرکت را به صورت کنگره ای درآورد. در یک لحظه حس 
کرد کنترل بولدوزر از دستش خارج شده. قله دور سرش می چرخید و 
خود را بین زمین و آسمان تصور می کرد. ناگهان بولدوزر ایستاد و مانع 
سقوط شد. این بار با اعتماد به  نفس چشم فرو بست و همراه با مکالمه با 
خدا، دسته ي  گاز را تا انتها کشید و ناگهان بولدوزر از جا کنده شد. وقتی 
چشم باز کرد که از پرتگاه فاصله گرفته بود. او در آن لحظه عظمت خدا 
را به زیبایي مشاهده مي کرد. نعره بولدوزر و پژواک اهلل اکبر نیروها در کوه 
پیچیده و سپس بولدوزر بر بلندای قله گرده رش رسید. ما در آن روز چه 

شادی وصف ناپذیری را روي قله شاهد بودیم.
جایگاه  در  جهاد  جنگ  مهندسی رزمی  تاریخ  در  جاده  این  احداث 
ویژه ای قرار گرفت و مسئولین وقت از این جاده به عنوان حماسه ای 

ماندگار نام بردند. 
البد در انتظار شهادت نوروزی در اثر پرت شدن از قله بودید. نه، او 

اکنون در زنجان در گمنامی زندگی می کند.

جهادگران گمنام، در معامله با خدا بمانید

ده
دزا

مو
مح

هلل 
ت ا

صر
ن
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وانه تسمه پر

با خاطرات یاران

در  که  داشتم  را  آن  توفیق  تحمیلی،  جنگ  پایان  از  پس 
بخش تعاون ایثارگران جهاد کرمان خدمت کنم. روزی برای 
سرکشی از خانواده یک شهید عازم روستا شدیم. این روستا 
در 35 کیلومتری شهرستان کرمان قرار داشت و اتفاقا آن 
روز، مصادف با چهلمین روز آن شهید بزرگوار بود. در میان 
راه ناگهان ماشین خاموش شد. پس از بررسی متوجه شدیم 
که تسمه پروانه، پاره شده است. به ناچار راننده ی ما به شهر 
و  برگشت  ساعتی  از  پس  کند.  تهیه  تسمه ای  تا  برگشت 

تسمه پروانه را جا گذاشت و حرکت کردیم.
وقتی به منزل شهید در روستا رسیدیم، همسر آن شهید 

اظهار داشت: تسمه پروانه ماشین شما پاره شده است؟!
با تعجب گفتیم: بله اما شما از کجا می دانید؟!

ایشان  دیدم،  خواب  به  را  شهیدم  همسر  دیشب  گفت: 
ماجرای وقایع امروز را برایم تعریف کرد.

بغض راه گلویم را بست. خدا را شکر گفتم و به داشتن چنین 
شهدای گرانقدری افتخار کردم.
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عملیات  و اسناد

قوا، کل  فرمانده   عملیات 
وح خدا 21 خمینی ر

136 0

خرداد

شرق کارون
منطقه عملیاتی :

جهاد  جنگ  رزمی  مهندسی  و  پشتیبانی  عملكرد 
سازندگی :

نیروهای جهادگر در این عملیات با استفاده از 
تاکتیک های بسیار ارزنده ،  به احداث سنگر 
و بدین  ؛  اقدام کردند  و خاکریزهای متعدد 
مناطق  توانستند  اسالم  رزمندگان   ، وسیله 

آزاد شده را تثبیت کنند .
 ، عملیات  این  در   ، جهادگران  چنین  هم   -
مسوولیت امدادرسانی به رزمندگان  اسالم 

را نیز به عهده داشتند.

ساعت عملیات:
: ۳:۰۵ بامداد

محور عملیات : 
 شرق کارون ) جنوب دارخوین (

اماکن آزاد شده: 
پیش روی رزمندگان به میزان ۳  کیلومتر 
مواضع  تصرف  و  دشمن  خاک  عمق  در 

نیروهای عراقی.

تلفات نیروهای دشمن :
کشته و زخمی : ۱۲۵۰

اسیر : ۲۶۴
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شهدا و اسناد

شهیدی جمعه  امام  محمدسعید  شهید  جهادگر  سردار 

در شماره های گذشته در این بخش به معرفی عملیات های هر ماه، خالصه و مشروح فعالیت های پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در 
آن عملیات و گزیده ای از اسناد و مدارک مرتبط با هر عملیات پرداختیم. در این شماره به معرفی چند تن از شهدای شاخص عملیات 

بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و اسناد و آثار این فاتحان ظفرمند خونین شهر خواهیم پرداخت.

سرگذشت
در پنجم دي ماه سال 1338 در قزوین متولد شد و دوران تحصیلي ابتدایي 
را در دبستان دیانت این شهرگذراند، سپس براي ادامه تحصیل به مدرسه 
راهنمایي انوشیروان رفت. او تحصیالت دوره ی متوسطه را در دبیرستان 
باحضور در  این مقطع،  از طي  دکترشریعتي قزوین سپری کرد و پس 
سیاسي  مسائل  و  احکام  قرآن،  آموختن  به  سیاسي  و  مذهبي  جلسات 
پرداخت.  محمدسعید که در دوران سربازي اش منشاء فعالیت هاي زیادي 
در واحد عقیدتي، سیاسی ارتش بود، با فعالیت هایي که داشت بسیاري از 
هم خدمتي هایش را شیفته ي اخالق و رفتارخود ساخته و پس از اتمام 
درکالس هاي  با شرکت  و  پیوست  به جمع جهادگران  سربازي  خدمت 
در  و  پرداخت  خود  فکر  و  روح  پرورش  به  سیاسي  و  مذهبي  مختلف 

صحنه هاي مختلف از دستاوردهاي انقالب اسالمي دفاع نمود.
وي در دوران حضورش در جهادسازندگی به شهرهاي مختلف سفرکرده 
بود و در جهت محرومیت زدایي مناطق محروم، به ویژه روستاها، یار و 

یاور مردم مستضعف و محروم بود. 
محمدسعید که طي دوران سربازي اش با حضور در عملیات فتح المبین 
منطقه ي شوش به همراه رزمندگان اسالم در مقابل دشمنان اسالم 
مرحله ی  در  جهادسازندگي  طریق  از  بار  این  بود،  کرده  مقاومت 
به  یافت که منجر  اول عملیات بیت المقدس در سال 1361 حضور 

مجروحیت وي گردید. 

و از آنجایی که براي حضوردر جبهه هاي نبرد حق علیه باطل بیش از 
هم رزمان دیگر مصمم بود، پس از بهبودي نسبي، مجدداً در منطقه ي 
عملیاتي بیت المقدس حضور یافت و در راه آزادسازي خرمشهر قهرمان 
به سوي  پهلویش،  به  کالیبر 75 دشمن  مستقیم  گلوله ی  اصابت  با 

معبود خود شتافت. 
 

بخشی از وصیتنامه شهید
جبهه هاي ما بزرگترین دانشگاه انسان سازي است

خداوندا! از تو مي خواهم که همیشه و در همه حالم را از هواي نفس و 
شیطان دروني دور نگهداري، که اگر یک لحظه مرا به خود واگذاري به 

قعر فساد و تباهي سقوط خواهم کرد.
برادر و خواهرم! به دو مسئله همیشه زیاد توجه داشته باشید:

 1- همیشه و در همه حال خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خویش بدانیم، 
زیرا ما معتقد به توحید و عدل و قیامتیم.

 2- اطاعت کامل از رهبري انقالب، امام خمیني)س( و خط امام بکنیم 
و والیت فقیه را باید از دل و جان بپذیریم زیرا ما معتقد به نبوت و 
امامتیم. من نیز با این بینش و اعتقاد به جبهه آمدم که پرچم الاله 
االاهلل و محمد رسول اهلل و علي ولي اهلل و نایب االمام، روح اهلل را در 
سراسر جهان برافراشته داریم. براي این به جبهه مي آمدیم که هنوز 
شهرهاي مان در تاخت و تاز اجانب است و اسالم در خطر قرار گرفته 
است و امروز فریاد هل من ناصٍرینصرني حسین زمان، همه ی مسلمین 

را براي دفاع از اسالم به جبهه ها فرامي خواند...
اکنون جبهه هاي ما بزرگترین دانشگاه انسان سازي است. رزمندگان 
ما در جبهه قبل از اینکه جهاد اصغر را آغازکنند، جهاد اکبر را شروع 
کرده و به خودسازي براي ساختن جامعه مشغول مي شوند و من براي 

شرکت در دو جهاد، اکبر و اصغر به جبهه مي آمدم.
رحمت خدا بر مادرم که این هدایتم را مدیون دامن و شیر پاک اویم و 
زحمات و رنج هایي که او به جاي پدر نیز برایم کشیده است و او اینک 
براي رضاي خداوند و با افتخار براي سربلندي اسالم و پیروزي انقالب 

اسالمي این امانت الهي را به خدا باز مي گرداند.
1361/2/30

89شماره 40، خرداد 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



شهدا و اسناد

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  90



شهدا و اسناد

نامه دو برادر شهید
جهادگرشهید محسن امام جمعه شهیدی جهادگر شهید محمدسعید امام جمعه شهیدی
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ای  خانواده  در  سال1334  در 
عالقمند به امام حسین به دنیا 
را  او  نام  بزرگوارش  آمد.مادر 
حسین گذاشت،زیرا برادر بزرگش 
که حسین نام داشت در عاشورای 
سال قبل از تولد وی از دنیا رفته 
دوران  تحصیالت  حسین  بود. 
برای  و  کرد  سپری  را  ابتدایی 
ادامه تحصیل تا اخذ دیپلم مجبور 
شد، روزها کار کند و شب ها به 

تحصیل بپردازد.
حسین پس از اخذ دیپلم عازم 
خدمت سربازي شد. محل خدمتش روستاي قارمه دره بود. آشنا ساختن 
دانش آموزان آن منطقه با اعتقادات مذهبي و آموزش قرآن، تهیه ي کتاب و 
کمک در ساختن مدرسه، حمام و غیره از جمله فعالیت هاي فرهنگي و مذهبي 

وي در طول مدت خدمت در منطقه بود. 
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته الهیات، دانشگاه تهران شروع کرد.پس 
از پیروزی انقالب دانشگاه ها به دلیل مشکالت فرهنگی برای مدتی تعطیل 
شد، حسین از فرصت استفاده کرد و در شهر مذهبی قم به گذراندن دروس 
حوزوی مشغول شد. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به مرزهای غرب 
و جنوب غرب کشور، حسین لباس رزم پوشیده و به خیل رزم آوران آوردگاه 
نبرد پیوست و در عملیات های ثامن االئمه)ع( و فتح المبین شرکت کرد. مدتی 
بعد، پس از بازگشت از جبهه، به عضویت جهادسازندگی درآمد و برای سومین 
مرتبه با جهادگران جهاد سازندگی روانه میدان رزم شد. استعداد سرشار و 
هوش خدادادی او سبب شد در مدت کوتاهی مسئولیت مهندسی رزمی را به 
عهده بگیرد و در عملیات غرور آفرین فتح المبین و بیت المقدس فعاالنه کار کند. 
شرکت همچنان جهادگرانه کوشید تا پس از فتح خونین شهر با خاطری آسوده 

در کنار یار همرزم خود شهید اکبر سلطانی جان بر کف به شهادت نایل آمد.

شهادت
 روح بلند شهید حسین شرکت در قفس دنیایی و خاکی تحمل ماندن نداشت. 
روزهای آخر عمرش بارها از او شنیده بودند که می گفت: ”خدایا  گر نه این 
است که خودت گفته ای، هر آن کس که عاشق من شود، من نیز عاشق او 
خواهم شد و هر کس را عاشقش شوم به پیش خود می خوانمش…” پس 
چه موقع عاشق من می شوی؟ شاید جواب این سوالش بود که در رویای یک 
شب مرخصی در خانه دید و برای مادرش تعریف کرد که در خواب دیدم در 
کنار یک کشتی بودم که عازم کربال بود، دو کیف دستی، یکی به رنگ سبز 
و دیگری به رنگ قرمز بود و من خواستم سبز را دست بگیرم ولی گویا کسی 
گفت، قرمز را بردار و رفتم به سوی کشتی و در پی این رویای شیرین با 
خانواده اش وداع کرد و رفت در حالی که همه می دانستند او دیگر باز نخواهد 
گشت. حتی هم رزمانش هم دریافته بودند که حسین به زودی به لقاء دوست 
خواهد شتافت و خود نیز این راز را پنهان نمی کرد، زیرا روز سوم خرداد به 
دوستان گفته بود، من امروز به شهادت خواهم رسید. ظهر روز واقعه به همراه 
برادرش در 2 کیلومتری خرمشهر بودند و دوستان گفتند، اینجا نماز ظهر به 
جا بیاوریم یا در خرمشهر، جمع آنها گروهی بودند که گاهی سرود وضوی 
خون می خواندند. حسین در گوش یکی از دوستان می گوید،”باید وضوی 
خون بسازیم” این قطعه ای از سرود آنها بود، باالخره به طرف خرمشهر رفته و 
سرانجام عصر روز سوم خرداد ماه، روز آزا سازی خرمشهر و در آخرین مرحله 
عملیات بیت المقدس به مسجد خرمشهر می رود، حاج حسین خرازی که 
یاران خود را در منطقه گمرک در تنگنای محاصره می بیند، از او و جمعی 
دیگر دوستان می خواهد تعدادی از رزمندگان را جمع آوری کنند و برای یاری 
بچه های لشکر به گمرک بروند، حسین شرکت و سیدمحمد الله زار، جمعی از 
رزمندگان را به گمرک می رسانند و با دشمن درگیر می شوند، پس از شکستن 
محاصره در حالی که حسین و اکبر سلطانی در کنار هم دفاع می کردند، شهید 
سلطانی به شهادت می رسد و لحظاتی بعد سر حسین که همیشه می گفت، 
آن را به خدا هدیه کرده ام، مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. حسین شرکت در 
کنار سید محمد الله زار، به قول خود وفا کرد و به معشوقش لبیک گفت و با 

شرکت  حسین  شهید  جهادگر  سردار 
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سری خونین به شهادت نایل شد.

وصیت نامه کامل
با درود به رهبر کبیر انقالب و آرزوی پیروزی انقالب اسالمی ملت غیور و 
امت قهرمان و شهید پرور ایران وصیت نامه خود را به این شرح آغاز می کنم.

خدمت پدر عزیز و ارجمندم تقدیم می دارم باشد که بعد از شهادتم که نهایت 
آمال و آرزوی جمیع دوستان واولیاء خداوند هست، بدان عمل نمایید. پس از 
حمد و سپاس خداوند عزیزی که ما را از ظلمت به نور و از تاریکی های جهل 
زمان به نور هدایت نمود وآرزوی پیروزی اسالم عزیز بر جمیع طاغوتیان زمان 
و برقراری حکومت عدل الهی توسط حضرت بقیه اهللَّ فی االرضین بر سراسر 
جهان و محو و نابودی جمیع مستکبرین و حاکمیت متقین بر کره زمین را 

از باری تعالی خواستارم.
پدر عزیزم، اکنون که دست به نوشتن وصیت نامه هستم به دنبال مطلبی که 
قبالً خدمت شما عرض کرده بودم دولی معذالک باز الزم دانستم نکاتی چند 
را به عرضتان برسانم، اول اینکه امیدوارم که به دنبال جمیع زحماتی که از 
ابتدای تا حال برایم کشیده اید و بنده نتوانستم کوچکترین خدمتی در مقابل 
به شما بکنم، مرا ببخشید و ضمنا آنچه را که  می توانستم انجام بدهم و می باید 
که انجام می دادم این بود که در جهت رضای خداوند قدم بردارم و یقینا 
رضای خداوند رضای همگی تان می باشد و تنها وظیفه ام این بود که با تمام 
تالش خود را در خدمت اسالم و برای اسالم آماده سازم و خوشبختانه خداوند 

هم کمال لطف را در حقم داشت و به حمداهلل به آرزوی خویش رسیدم. 
امید است که شماها هم از من راضی و خشنود باشید و بعد از مادر مهربان و 
عزیزم بسیار خوشحالم از اینکه مادری همچو شما وملت و امت ایران مادرانی 
همچو شما عزیزانی را این چنین تربیت کرده که هر آن آماده جانفشانی  در 
راه اسالم و برای دستاوردهای انقالب و تداوم انقالبی خونین که از صدر اسالم 

تا حال با خون اولیاء خداوند رنگین شده، می کوشند.
آری مادرجان: بسیار خوشحالم از اینکه توانسته ام در این برهه حساس از 
تاریخ اسالم با این چنین موقعیتی و باداشتن مادری همچون شما که خود 
اجازه فرمودی که عاشقانه به دعوت اسالم در جبهه برای دفاع از حریم 
مقدس اسالم لبیک گویم و با عشق به ایزد متعال عاشقانه و با خاطر بسیار 

امن با کفار بعثی عراق مقابله نمایم.
بلی، به هر جهت امیدوارم که اگر زنده ماندنم نتوانست کوچکترین خدمتی به 
شما کند در مقابل عمری زحمت و تالش شبانه روزی شما، ولی امیدوارم که 
شهادتم باعث شود که بر کماالت معنوی و بر ایثار و از خود گذشتگی های شما 

افزوده باشد. 
مادرجان توصیه ای که به شما دارم این است که هیچ گونه نگران و ناراحت 
نباشید و به ازاء هر گونه دلتنگی، به یاد خدا باشید و برایم طلب مغفرت و 
آمرزش و برای جمیع برادرانم طلب شهادت در راه خدا را آرزو کنید و با 
صبر و استقامت راه انقالب را هر چه خوب تر بپیمایید، ضمناً مرتباً برادرانم 
را در راه دفاع از حریم مقدس اسالم تشویق نمایید و در پایان امیدوارم که 
از شهادتم شاد و خرسند باشید و با صبر و شکیبایی هر چه بیشتر باعث 
گرمی خانواده  باشید و اّما برادران عزیز، امیدوارم که شما هم همانطوری که 
خوشبختانه همگی تان خیلی بهتر از من موقعیت حساس اسالم را درک کرده 
و می کنید، در خدمت  اسالم راستین و به ثمر رساندن اهداف عالیه رهبر 
عزیزمان خمینی کبیرباشید و از هر گونه سستی و تفرقه شدیداً بپرهیزید و 
اّما خواهر عزیزم، امید است که شما هم زینب وار با کسب علوم اسالمی در 

خدمت و در جهت آگاهی مردم شبانه روزی کوشا باشید. 
و اّما راجع به نماز و روزه و بدهکاری: کلیه نمازها و روزه هایم را گرفته، فقط 
حدود ده روزه که حداکثر ازپانزده سالگی تا حال امکان دارد که بدهکار باشم 
در صورت امکان برایم انجام دهید و کلیه پول هایی را که از شماهاگرفته ام 
آنها را بیشتر در این مدت گرفته ام دیگر به هیچ کسی بدهکار نیستم، فقط 

حالل کنید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
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آذر  بیستم  اینانلو،  سبزعلی 
از  مشانه  روستای  در   ،1339
دنیا  به  بوئین زهرا  شهر  توابع 
آمد. پدرش شیرعلی، کشاورز 
نام  نسا بیگم  مادرش  و  بود 
ابتدایی  دوره  پایان  تا  داشت. 
به  نهادن  پا  با  و  درس خواند 
کالس درس، همراه و همگام 
زمین هاي  در  خانواده  با 
که  داشت.  حضور  کشاورزي 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به 
ایران  قیام ملت  آغاز  با  نوجوانی اش  تهران مهاجرت کردند. دوره  به 
پهلوی،  رژیم  ظلم هاي  از  آگاهی  با  بود،  هم زمان  پهلوي  رژیم  علیه 
همراه ملت شد و با پخش اعالمیه، عکس و نوارهاي انقالبي، به مبارزه 
باظلم و بي عدالتي  پرداخت. دو بار توسط عوامل رژیم دستگیر شد. 
بعد از پیروزي انقالب در مبارزه با منافقین حضور داشت و همچنان 
فعالیت های خود را ادامه داد و به جهاد سازندگی پیوست. و با شروع 
جنگ تحمیلی از طریق جهادسازندگي استان فارس به جبهه ي آبادان 

اعزام شد.
وي پس از مدتي براي پشتیباني رزمندگان اسالم به خط مقدم مبارزه 
علیه رژیم بعث شتافت و در عملیات غرورآفرین طریق القدس، جهت 
آزادسازي بستان از چنگال صدامیان، شرکت فعال داشت و چندین 
آزادي  که  بیت المقدس  عملیات  آغاز  با  هم زمان  شد.  مجروح  بار 
خرمشهر قهرمان را به همراه داشت، در این عملیات بزرگ شرکت 
کرد و به اسارت دشمن بعثي درآمد ولي به لطف خدا همراه هم رزمش 
جهادگر شهید حسین عبداللهی  از دست سربازان عراقي گریخت و به 
رزمندگان اسالم در خط مقدم جبهه ها پیوست. سرانجام درسپیده دم 
سوم خردادسال 1361 درشلمچه ی قهرمان بر اثر اصابت ترکش به 

سر و پیشانی، به شهادت رسید.

بخشی از وصیتنامه شهید
هنوز خود را الیق شهادت نمي دانم

بنویسم؛ گر چه  بار هوس کردم وصیتنامه  این  خدایا! نمی دانم چرا 
هنوز خود را الیق شهادت نمی دانم. بارالها! پروردگارا! دوست دارم اگر 
قرار است مرا به جمع شهیدان بپیوندی، این شهادت طوری باشد که 
در روز قیامت، در آن موقع که حضرت فاطمه زهرا )س( در صحرای 
محشر، سر بریده ی ابا عبداهلل)ع( را برای خونخواهی می آورد، در آن 
زمان من و خانواده ام در برابر آن بزرگوار خجل و شرمنده نباشیم. اگر 
مراسم برای من گرفتید، در پیش مردم ناله و فغان نکنید که تعدادی 
از  و خوشحال می شوند.  ندارند  را  انقالب  این  دیدن  مردم چشم  از 
خواهرانم می خواهم همچون زینب )س( باشند و از برادرانم می خواهم 
ادامه دهنده ی راه شهیدان باشند و به حرف دشمنان گوش ندهند؛ 
چون حرف های آنها پوچ و بی اساس است. از طرفی به افرادی که پایبند 
به اسالم و انقالب نیستند، اجازه ندهید که در مراسم من شرکت کنند. 

حرف های امام را به دقت گوش کنید و مو به مو عمل کنید. 60/9/11
بِسِم اهلّل الّرحمِن الّرحیم

 این جانب سبزعلی اینانلو، برای رضایت خدا تا خون در رگ دارم به 
رزمندگان اسالم کمک می کنم. 

1 - بعد از من جای مرا در جبهه خالی نگذارید که دشمن اسالم و 
ایران حاال دیگر در جبهه کسی نیست.

اول  را که شنیدید،  ندهید، هر حرف  به حرف دشمنان گوش   -  2
تحقیق کرده در صورت صحیح بودن به آن عمل کنید.

3 - محل دفن مرا خانواده ام تعیین می کنند.
4 - که پای بند اسالم و قرآن نبوده حق شرکت در مراسم مرا ندارند.

5 - حرفهای امام را گوش کرده، به آن عمل کنید. تاخون در رگ 
ماست، خمینی رهبر ماست.

6- مام چیزهایی را که داشتم به پدرم واگذار می کنم. والسالم.
.1360/4/4 

آبادان،  جبهه  در  مستقر  فارس،  جهادسازندگي  رئیس  نامه 
خطاب به پدر بزرگوار شهید

قول مي دهم در اسرع وقت یاد بگیرم!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضورمحترم سرورگرامي آقاي شیرعلي اینانلو پدر شهیدان گرانقدر 
سبزعلي و پنجعلي اینانلو

سالم علیکم؛
تا عمر دارم لحظه ی ملحق شدن فرزند گرامي شما، سبزعلي اینانلو را 
به واحد تحت مسئولیت خود )جهادفارس، مستقر در جبهه آبادان( در 
سال 1359 را فراموش نخواهم کرد، زیرا در سیماي نوراني او اراده اي 
قوي، ایماني عمیق و خلوصي بي پایان خوانده مي شد. در واقع در این 
لحظه جبهه ی 180 کیلومتري آبادان یکي  از ارکان ثبات و استقامت 

و استحکام خود را یافت.
وقتي از او سؤال شد: چه شغلي مي داني؟ در جواب گفت: »هر شغلي 

که جبهه نیاز دارد قول مي دهم در اسرع وقت یاد بگیرم.«
همان ایام جبهه آبادان از بي آبي که نتیجه ی نبود تانکرهاي آب بود، 
به شدت رنج مي برد و سبزعلي در همان هفته اول، تاثیر حضور خود 

اینانلو سبزعلی  شهید  جهادگر  سردار 
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را در جبهه باقابل استفاده نمودن چند تانکر آب 30 هزار لیتري نشان 
داد و یکباره مشکل آب جبهه به دست تواناي ایشان و البته به یاري 

پروردگار، براي ماه ها حل شد.
علي در جبهه لحظه اي آرام و قرار نداشت و خیلي زود توانست با یاد 
گرفتن طرز استفاده از ماشین آالت سنگین، از قبیل: بولدزر خود را در 
جرگه ی گروهي کوچک از نظر کمیت و بسیار عظیم از نظرکیفیت 
قرار دهدکه در واقع این گروه نه تنها مهمترین عامل براي جلوگیري 
از تصرف جزیره ی آبادان به وسیله ی قواي دشمن بود بلکه همین گروه 
بودکه هسته ی اولیه ی واحد مهندسي رزمي را در جنگ تشکیل داد 
و به آن عملکرد به طوری که این گروه، اسوه ی حسنه اي براي دیگر 

واحدهاي مهندسي رزمي شد.
پرویزي،  خلیل  همچون  هم رزمانش،  دیگر  و  اینانلو  سبزعلي  وقتي 
محمدجوادکریمي، مرادی، مهدي خلیفه، محمدجواد جزایري،  اکبري 
نژاد، محمدحسین نجات، مسعود فالح زاده و ... را مشاهده مي کردیم 
که چگونه روز و شب خود را نمي دانند و لحظه اي نیست مگر آن که 
مشغول استحکام مواضع و جبران کمبودهاي مدافعان حریم مقدس 
انقالب اسالمي هستند، بی اختیارآیه مبارکه اللّهم کانوا ... آمنوا بربهم 
وزدناهم هدي، در نظرمان تجلّي مي کرد. این عزیزان همه جا و همه 
و  قداست  و  بودند  قرآن  مبارکه  آیات  تأویل  عامل  جبهه  در  وقت 
روحانیتي به واحد بخشیده بودندکه هرکس با هر ایده و طرز تفکري 
وارد قرارگاه هاي واحد مي شد، تحت تأثیر این قداست و روحانّیت قرار 
مجاهدان  میان  در  و  اسالم  صدر  در  را  خود  ناخودآگاه  و  مي گرفت 
في سبیل اهلل و در رکاب حضرت پیامبرخاتم صلوات اهلل و سالمه علیه 

احساس مي کرد.
ایماني که خداوند تبارک وتعالي در قلب فرزند شما ثبت کرده بود 
او را واداشت تا بیشتر علوم و فنون رزم را در حداقل مدت فراگیرد و 
خیلي زود امیري باشد بر دسته هاي مهندسي رزمي که آن روزها به 

این دسته ها محورهاي عملیاتي مي گفتیم.
ابتکارها، خالقیت ها و در یک کالم با چنگ و دندان جنگیدن فرزند 
گرامي شما و دیگر یارانش در عملیات هاي ثامن االئمه، طریق-القدس، 
فتح المبین و باالخره بیت المقدس بودکه خداوند تبارک وتعالي نصرت 
و پیروزي خود را با آن همه عظمت، نصیب لشکریان اسالم نمود و 
تاجي از عزت و شرف بر سر دست مسلمان و انقالبي ایران نهادکه 

قرن ها جلوه گر خواهد بود.
زمانی را که سبزعلي در اولین شب شروع عملیات بیت المقدس براي 
چند ساعت به اسارت دشمن درآمد را هرگز نمي توان فراموش کرد. 

اسیرکننده اش،  واحد  محاصره ی  از  پس  علی  شب  همان  نیمه های 
روی  بر  آن  از  پس  بالفاصله  و  شد  آزاد  خودي  نیروهاي  دست  به 
عهده  به  مجدداً  را  خود  واحد  فرماندهي  و  سوارشده  موتورسیکلت 

گرفت. حادثه ای که چه بسا خیلي ها باور نکنند.
علي ویارانش همواره و در عملیات هاي گوناگون با خاک ریز زدن هاي 
به موقع و به جا و با جاده سازي هاي اعجاب انگیز، یک تنه جان هزاران 
نفر از لشکریان اسالم را نجات مي دادند و این نکته ای است که موجب 
گردیده تا این شهیدگرانقدر و یارانش، مرتبه و مقامي نزد خداوند باري 

تعالي داشته باشندکه با خیلي هاي دیگر قابل مقایسه نباشد.
چند  این  در  که  را  نکات  این  اینانلو!  شیرعلي  سرورگرامي،آقاي 
سطرخدمتتان مي نویسم، بیانگر جزیی از ایثارها وخدمات فرزندگرامي 
شما در جبهه هاست و بدان خاطر نوشتم که مطلع باشید فرزندگرامي 
شما در عمرکوتاه ولي پر برکت خود خدمتي چنان ارزنده به اسالم و 
مسلمین نموده که قابل مقایسه با صدها سال عبادت و خدمات دیگر 
نیست و چه افتخاري براي حضرتعالي از این بهترکه مربي چنین مرد 
خدایي باشیدکه ان شاءاهلل خداوند منان او را در زمره اولیاءاهلل قرار داده 

و با انصار دین اهلل محشورخواهدکرد.
والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته
التماس دعا، عبدالرحمن جزایري

1360/9/11 ـ آبادان

در خاطر یار
تعقیب دشمن تا رود کارون

او خیلي زود به خط مقدم رفت، زودتر از آنکه ما فکرش را مي کردیم 
و به عضویت گروهی درآمدکه به حق باید بگویم ارکان اصلي دفاع 
در شهر محاصره شده ی آبادان، همین گروه بودند. علي و یارانش 
شب و روز نمي شناختند، همه شب مأموریت، چه مأموریت هایي، 
نمي دانم ورود ابراهیم درآتش نمرودیان را در قرآن و یا کتاب هاي 
دیگرخوانده اید؟ اگر نخوانده اید بخوانید و آن گاه این سطرها را ادامه 
دهید. علي اینانلو صدها بار ابراهیم گونه خود را به آتش نمرودیان 
زمان زد، سنگر ساخت، خاک ریز ایجاد کرد. خاک ریزها را دو جداره 
کرد، مواضع رزمندگان اسالم را مستحکم کرد تا عملیات ثامن االئمه 
اینجا علي،  پاکسازي شرق کارون و شمال آبادان شروع شد و در 
علي اکبرشد، با ورود به صفوف 2 لشکرتقویت شده ی زرهي عراقي ها 
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زد و خاک ریز پشت خاک ریز و بدون اینکه باران خمپاره و توپ و 
مسلسل ها کوچکترین تزلزلي در اراده اش ایجاد نماید، دشمن کافر 

را تا رودخانه ی کارون تعقیب نمود.
به  لودرش  با  و  تنها  او  ثامن االئمه  عملیات  از  بعد  از شب ها  خیلي 
مأموریت مي رفت. خداي را همراه داشت و یک اسکورت که اگر زخمي 
شد او را به پشت جبهه برسانند و بارها و بارها به شدت زخمي شد، 
به اصرارخودش مرخص مي شد  بیمارستان، آن هم  از  اما همین که 
شتابان به خانه اش برمي گشت. خانه ی اوفکرمیکنیدکجابود؟خانه ی او 
لودربود.  وروي  دشمن  متري  در 500  جبهه  مقدم  کنارکارون،خط 
بود  لودر  او،روي صندلي  نشیني  او،محل شب  او،محله ی  خانه  بله 

وموسیقي اش انفجارهاي پیاپي دشمن.
شرکت  فعاالنه  اکبرو...  بستان،اهلل  طریقالقدس،آزادسازي  درعملیات 
داشت وزمانی که عملیات فتح المبین شروع شد،چه رشادتهاوایثارهاکه 
نکرد. همراه بایارانش درمدتي کمتراز 25 روزجبهه اي به طول 70 

کیلومترآماده عملیات کردندکه خودیک معجزه بود.
شاگرد  ازیارانش،ازجمله  زخمي شدوچندتن  المبین خودش  درفتح 
ودستپرورده اش،محمدجوادولدي شهیدشدند. هنوزاستحکام مواضع 
خودرامرخص  ازبیمارستان  بودکه  نشده  تمام  المبین  فتح  عملیات 
کردوبه خانه اش،یعني جبهه برگشت وبامابه ستادپشتیباني درجبهه 
بعهده  جهادرا  محورعملیاتي  یک  آمدودراینجافرماندهي  دارخوئین 

گرفت.
اودرعملیات بیت المقدس آنقدرجلورفت که درساعات اولیه ی حمله، 
به اسارت دشمن کافردرآمدودوساعت بعدطي یک معجزه الهی نجات 

پیداکردوبازدرهمان ساعت فرماندهي رابه عهده گرفت.
مرحله ی اول ومرحله ی دوم عملیات طي شد ورزمندگان ماباحمایت 
وپشتیباني علي اینانلوهابه نزدیکیهاي خرمشهر رسیدندکه مرحله ی 
روزیایک شب  وبدون یک  رزمي  عملیاتی  عملیات شروع شد.  سوم 

استراحت.
و اوسرانجام چندساعت قبل ازآزادي کامل خرمشهربه لقاءاهلل پیوست 
درحالی که اوهنوزدربین ماست. اودرتمام جلسات فرماندهان که مي 
نشست،مظلوم بود. ماموریت درخطرناک ترین جبهه هارامي پذیرفت 

وهیچگاه شکایت نمي کرد،گله نمي کرد.

»نگفتم صبر داشته باش!«
گروه  المقدس، سبزعلی سرپرست  بیت  عملیات  های  از شب  یکی 
عملیاتی ما بود، من و چند تن دیگر از جهادگران، از طرف ایشان 

مأموریت گرفتیم تا برای شکافتن خاکریز خط اول بچه های تیپ 22 
وارد عمل شویم. 

کار را شروع کرده و از خط اول خودمان تا خط اول عراقی ها، خاکریز 
زدیم، سپس زیر لودری و بولدزر سنگر زن، سنگر گرفتیم، در این حال 

دشمن هم به شدت خط اول خودش را می کوبید.
من و علی برای ادامه فعالیت هایمان می بایستی به شناسایی خطوط 
مقابل خود می رفتیم، لذا سوار موتورسیکلت شده و حرکت کردیم، 
قدری که جلو رفتیم، داخل منطقه عراقی ها شدیم، چند نفر را از دور 
دیدیم که به سمت ما می آمدند، علی از من که پشت او نشسته بودم 

پرسید: اینها کی هستند؟ 
علی  هستند،  خودمان  بچه های  گفتم  و  کرده  دقت  قدری  هم  من 
همین  داد،  ادامه  خود  به حرکت  بود،  شده  راحت  خیالش  که  هم 
که نزدیک افرادی که دیده بودیم شدیم، دستور ایسِت دادند و از ما 
خواستند که پیاده شویم و دستهای مان را باال ببریم و تازه در این 

لحظه بود که متوجه شدیم آنها عراقی هستند. 
برد و  باال  را  را خاموش کرد و هر دو دستهایش  علی موتورسیکلت 
تسلیم شدیم، سربازهای عراقی ما را جلو انداختند و با اسلحه از پشت 
ما حرکت کردند. آنها ما را به سمت خرمشهر می بردند، آن هم درست 
زمانی که بچه های ما در حال بازپس گیری خرمشهر از مزدوران بعثی 

بودند. 
در بین راه به علی گفتم که اسلحه ی عراقی ها را بگیریم و فرار کنیم، 
اما او مرا به صبر دعوت کرد و راه را ادامه دادیم، چند صد متری رفته 
بودیم که ناگهان گروهی از رزمندگان اسالم را در حالی که شعارهای 

انقالبی می دادند دیدیم که از مقابل ما می آمدند. 
بالفاصله  و  کردند  وحشت  دیدند  را  آنها  که  هم  عراقی  سربازهای 
اسلحه هایشان را به ما دادند و خودشان از جلو حرکت کردند. آنها 
ترسیده بودند که رزمندگان ما آنها را تیر باران کنند، اما ما آنها را به 
سالمت به مقصد رساندیم در حالی که علی لبخند می زد و می گفت: 

نگفتم صبر داشته باش. 
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تشریح  به  مقدس  دفاع  پیشکسوت  بیگی«  حسن  ابوالفضل  »حاج 
فعالیت های گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی سمنان پیش از عملیات 

»بیت المقدس« پرداخته است.
جنگ  آغاز  از  ماه  حدود 18  سمنان،  از  دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
تحمیلی می گذشت و گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی استان سمنان 
با شرکت در چند عملیات بزرگ، منسجم و یکپارچه شده بود. »ابوالفضل 
حسن بیگی« فرمانده این گردان که در صحنه نبرد، تجربه و شخصیت 
بود.  واقع شده  فرماندهان جنگ  وثوق  مورد  بود،  کرده  جدیدی کسب 
مخصوصاً احداث جاده پیروزی در عملیات »طریق القدس« سبب شده بود 
که گردان جهاد سازندگی سمنان به عنوان گردان جهادی شاخص شناخته 

شود.
»ابوالفضل حسن بیگی« فعالیت های گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی 

سمنان، پیش از عملیات »بیت المقدس« چنین روایت کرده است:
در این عملیات پشتیبانی زیادی الزم نبود؛ به دلیل این که همه گردان ها و 
تیپ ها خودشان پشتیبانی داشتند. دلیل دومش این بود که در محدوده ای 
اهواز،  ماهشهر،  آبادان،  شهر های  شود،  انجام  عملیات  می خواست  که 
سوسنگرد، حمیدیه و نیسان عقبه عملیات بود. پس نیاز به حمام، تأسیسات 

و تدارکات کمتر بود.
به استان سمنان منطقه جنوب اهواز یعنی منطقه نبرد اهواز واگذار شد. 
همچنین به ما ابالغ کردند که بخشی از نیروهای مان را در منطقه فکه 
نگه داریم؛ زیرا احتمال پاتک دشمن وجود داشت و احتمال داشت که ما 

عملیات های ایذایی داشته باشیم.
مجدداً قرارگاه تاکتیکی فتح، نصر و قدس تشکیل شد. کار جهاد سازندگی 
استان خراسان در منطقه »برغازه« به پایان رسید و مسئولیت مهندسی 
این  قرار گرفت. در  استان سمنان  استان خراسان و  اختیار  عملیات در 

قرارگاه، سمنان زیر نظر استان خراسان عمل می کرد.
به جهاد سازندگی سمنان مأموریت جاده اهواز به خرمشهر را دادند که در 
این جاده دو تا کار باید انجام می دادیم؛ مقدار زیادی لوله، شن و خاک قبل 
از عملیات داخل جنگل های جنوب کارخانه نورد اهواز دپو کردیم تا وقتی 
رزمندگان آن طرف »سر پل« را گرفتند، ما به سرعت جاده را دایر کنیم؛ 
به دلیل این که وقتی عراقی ها نورد اهواز را گرفتند، برای دفاع از اهواز، آن 
منطقه را آب انداختیم؛ بنابراین عراقی ها جلوی آب را خاکریز زدند و آب 
به دور شهر اهواز هدایت شد. در نتیجه نیرو هایی دشمن که در جنگل های 

جنوب شهر و نورد اهواز بودند، عقب نشینی کرده بودند.
این طرف آب را ما خاکریز زدیم تا آب زیر پای نیروهایمان نیفتد. آن طرف 
آب را هم عراقی ها با خاکریز تقویت کرده بودند. فاصله بین ما و دشمن، 
به رودخانه ای با عرض یک کیلومتر تبدیل شده بود. همان زمان  عمالً 
عراقی ها جاده را بریده بودند تا آب را به طرف کارون هدایت کنند، این 

قسمت را باید درست می کردیم.
در جناح راست جاده، یک بخش از باتالق ها را جاده می ساختیم. برای 
عملیات پمپ های آب را خاموش کرده بودند. روز به روز آب فرو می رفت 
و تبخیر می شد. این مناطق باتالق به وجود آورده بود. ما باید برای تیپ 
ثاراهلل جاده درست می کردیم. خاک می آوردیم در باتالق می ریختیم تا آن 
را خشک کنیم. بعضی از مناطق از صفر شروع می کردیم تا ارتفاع دو متر 

خاک روی هم انباشته کرده و می کوبیدیم.
دپو  و  می آوردیم  خاک  دورتر  مناطق  از  و  بودیم  آن جا  یک ماه  حدود 

می کردیم. چهار، پنج دستگاه کمپرسی و دو دستگاه لودر در قسمت جلو 
کار می کردند. کمپرسی ها به سرعت این مسیر را می رفتند و از دپو خاک 
می آوردند. این قسمت داخل جنگل هم بود و دشمن هم دید کافی نداشت. 

حجم خاک برداری زیاد و در عین حال، کار ظریف و حساس بود.
وقتی جاده درست شد، رفتیم به نقطه ای که قرار بود شب عملیات بچه های 
تیپ ثاراهلل بجنگند. آن جا عمق آب سه متر و عرضش هم حدود 70 یا 80 
متر بود. خاک دپو می کردیم. شن دپو می کردیم تا اگر آن شبی که بچه ها آن 
طرف رفتند، این جاده باز نشد، سریع آن 70 یا 80 متر که عراقی ها به عمق 
سه چهار متر کنده بودند را پر کنیم تا قابل عبور شود. البته در این بخش قبل 
از عملیات، دو گردان تیپ ثاراهلل تک زدند. آن طرف رفتند، ولی نتوانستند 

محور را نگه دارند تا ما اینجا را پر کنیم. دو مرتبه عقب نشینی کردند.
محور سوم مسئولیت ما در کانال »بیوض« بود. جاده نهر بیوض را ما آماده 
و شن ریزی کردیم. رفتیم تا نقطه ای که حدود 80 تا 100 متر و عمقش 
حدود سه متر بود. آن طرف مزارع کشاورزی بود. برای آن جا هم با بولدوزر 

خاک دپو می کردیم.
وقتی مرحله دوم عملیات شروع شد، همه نیرو ها و امکانات گردان را پای 
کار آوردیم. شب وقتی نیرو ها می رفتند، ما آماده می شدیم تا برویم آن جا 
خاکریز بزنیم. بعد که رفتیم، دیدیم جبهه خالی شده است؛ یعنی دشمن با 
استفاده از تاریکی شب فرار کرده بود، رفتیم تا به مرز ایران و عراق رسیدیم. 
البته این موضوع سه تا چهار روز طول کشید. چندین کیلومتر هم از مرز 
عراق عبور کردیم. وقتی سؤال شد که چه باید کرد، قرارگاه مرکزی دستور 
داد که برگردید و پشت مرز بایستید. البته آن طرف مرز عراق، هیچ نیرویی 
نبود. آن جا خالی بود تا بصره اگر می خواستیم برویم می توانستیم. عراق در 
همه جبهه ها عقب نشینی کرده بود. خطوط مقدمش ضربه خورد. عقبه 
آن ها فرار کردند و تا مرز رفتند. در قسمت جنوبی ما هم تا چند کیلومتری 

خرمشهر عقب نشستند.
در این زمان، محل بریدگی که در جاده اهواز به خرمشهر بود را خاک 
ریختیم و جاده را ترمیم کردیم و جاده باز شد. طی دو روز ما در هیچ 
نقطه ای با عراقی ها درگیری نداشتیم. عراقی ها تا پادگان »حمید« و سپس 

به داخل خاک عراق عقب نشینی کردند.
جهاد  رزمی  مهندسی  گردان  عملکرد  به  توجه  با  مراحل،  این  از  پس 
از  به یکی  این گردان  نیروهایش،  امکانات و  سازندگی استان سمنان و 
گردان های شاخص مهندسی رزمی شده بود و تیپ ها و لشکر های مختلفی 

دوست داشتند به آن ها مأمور شوند.

از دیگر رسانه ها

فعالیت های جهاد سازندگی سمنان پیش از عملیات »بیت المقدس«
فتح خرمشهر، فتح خون
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قوانین و مقررات

و  پشتیبانی  نیروهای  نقش بی بدیل  و  اهمیت  به ضرورت،  توجه  با 
مهندسی رزمی جنگ جهاد و در راستای اجرایی شدن دستورالعمل 
اجرایی بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران ابالغ نامه شماره 2216/1/85/14 مورخ 1398/05/06 ستادکل 
نیروهای مسلح به سازمان بسیج مستضعفین جهت تشکیل پرونده 
رزمندگان فاقد مدارک بالینی هم زمان جمعی نهادها و سازمان های 
مندرج در ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله 

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی معاون محترم وزیر آئین نامه اجرایی 
جهت بهره مندی جهادگران رزمنده با شماره نامه 200/98/34776 
مورخ 1398/10/23 جهت اجرا به معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها، 
موسسات و معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی 
کلیه استان ها ابالغ گردید، و متقاضیان جهادگر می توانند، با رعایت 
قوانین و مقررات ارسالی ستادکل  نسبت به تشکیل پرونده جهت 

بهره مندی از این موضوع از محل های اعزام اقدام نمایند. 

 اجرای بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران )فاقدین مدارک بالینی(
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 اولین نشست مشترک اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 
و بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال جدید

اخبار داخلی

فرهنگ جهادی همانند دوران دفاع مقدس در تمام کشور احیاء شود

اولین نشست مشترک اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 
و بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور حجت اله فرهادی مدیرکل امور 
اجتماعی بنیاد شهید و امورایثارگران، وفا شعار رییس اداره پذیرش، 
عبداله فاتحی معاون برنامه ریزی و تعاون اداره کل امورایثارگران و 

سیروس رجبی رییس اداره تعاون و رفاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، حجت اله فرهادی 
در آغاز این جلسه طی سخنانی از خدمات ارزنده نیروهای جهادی در 
هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن خصوصا در ساخت دژهای دفاعی 

در شمالغرب تقدیر کرد.
در این جلسه تعداد 37 فقره از پرونده ها مورد بررسی مجدد قرار 

گرفت و تعیین تکلیف شد.
روند  در  تسریع  و چگونگی  ماده 87  پیرامون   مواردی  به  ادامه  در 
پزشکی سپاه  عالی  در کمیسیون  تایید شده  پرونده های  رسیدگی 
پرداخته شد، که رییس اداره پذیرش گفت: در اسرع وقت نسبت به 

تعیین تکلیف آنها اقدام خواهد شد.
به  رسیدگی  روند  از  گزارشی  رجبی  سیروس  نشست  این  پایان  در 

پرونده های متقاضیان ماده 87 در وزارت جهاد کشاورزی ارائه داد.

نشست مشترک شورای عالی هماهنگی امور رزمندگان ستاد کل نیروهای 
مسلح و اداره کل امور ایثارگران با حضور سید حمزه رضوی مشاور وزیر و 
مدیرکل امور ایثارگران، سرهنگ بهادری، سرهنگ رفیعی، سرگرد آلوییان 
از مسئولین ارشد دبیرخانه شورای هماهنگی سند راهبردی و سازمان 
بسیج مستضعفین و عبداله فاتحی معاون تعاون و برنامه ریزی اداره کل 
امورایثارگران وزارت جهادکشاورزی و سیروس رجبی رییس اداره تعاون و 

رفاه در سالن جلسات سردار جهادگر شهید کسائی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، سید حمزه رضوی مشاور 
وزیر و مدیرکل امور ایثارگران در ابتدای این  جلسه ضمن خیر مقدم به 
مدعوین گفت: فرهنگ جهادی همانند ایام دفاع مقدس باید در جامعه 
احیاء شود. رییس کمیته مرکزی احراز رزمندگان وزارت جهاد کشاورزی 
تاکید کرد اداره کل امور ایثارگران بعد از دریافت مجوز صدور کارت ایثار از 
ستادکل نیروهای مسلح جهت سهولت و تسریع در اجرای این کار با ارزش 
برای جهادگران رزمنده اقدام نمود تا این عزیزان از مزایای آن بهره مند 
شوند. مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران تاکید کرد، تمامی جهادگران 
و جانبازان  رزمنده  که در 8 سال دفاع مقدس مدتی را در جبهه های 
حق علیه باطل حضور داشتند، می توانند برای دریافت کارت ایثار از محل 
اعزام و استان خود اقدام نمایند.  وی افزود: صدور کارت ایثار به منزله 
جمع آوری، یکپارچه سازی و ثبت اطالعات مربوط به رزمندگان، جانبازان،  

آزادگان 8 سال دفاع مقدس می باشد.
سرهنگ بهادری ضمن ابراز خوشحالی از حضور در بین جهادگران و مدیران 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت، ما همه وظیفه داریم تا از 
زحمات جهادگران این سنگرسازان بی ادعا با همه وجودمان تجلیل نماییم، 
لذا با عنایت به وظیفه ا ی که  برعهده اینجانب در شورای هماهنگی امور 
ارزمندگان جهت صدور کارت ایثار گذاشته شده است تالش خواهیم کرد 

تا در اسرع وقت جهادگران همانند سایر نیروهای مسلح دارای کارت ایثار 
شوند. بهادری گفت: با تشکیل سازمان ایثارگران در زیر مجموعه وزارت 
دفاع که با درخواست سردار شریفی و موافقت سرلشگر باقری ریاست 
محترم ستادکل نیروهای مسلح در حال ساماندهی می باشد تا بتوانیم 
تمام خدمات تعریف شده در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان را 
گسترش دهیم. عضو شورای هماهنگی امور رزمندگان از توافقات صورت 
گرفته با وزارت نیرو جهت بهره مندی از امتیازات تعریف شده در قوانین 
ایثارگران خبر داد و گفت ما تالش خواهیم کرد تا وزارت جهاد کشاورزی 

هم در این زمینه همکاری هایی را داشته باشیم .
بهادری در ادامه با درخواست اداره کل ایثارگران برای راه اندازی سامانه 
سراسری و یکپارچه برای ثبت اطالعات جهادگران رزمنده در وزارت جهاد 

کشاورزی موافقت و قول داد در اسرع وقت این مهم انجام خواهد شد.
در پایان، سایر اعضای حاضر در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده 

ارائه نمودند .
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نقش مردم در خلق حماسه فتح خرمشهر

اخبار داخلی

نشست واکاوی عملیات بیت المقدس با حضور فرماندهان جهاد، ارتش 
و سپاه در این عملیات، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، در این نشست که 
به میزبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان اسناد و مدارک 
دفاع مقدس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، به بیان ابعاد 

مختلف و الیه های پنهان فتح خرمشهر پرداخته شد.
در ابتدای این جلسه، خانم دکتر بروجردی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ضمن گرامیداشت ایثارگری ها و 
رشادت های مردان و زنان میهن اسالمی مان در طول دفاع مقدس، با 
ذکر نقش بانوان، به ویژه مادران و همسران شهدا به جایگاه ویژه آنان 

اشاره کرد و اهداف برگزاری این نشست را تبیین نمود.
دفاع  مدارک  و  اسناد  رئیس سازمان  دکتر غالمرضا عالماتی  سردار 
و الیه های  تاریخی  ثبت  را  ها  این نشست  اهداف  از  یکی  مقدس، 
پنهان و ابعاد و چرایی این عملیات پیروزمندانه برای جامعه و نسل 

های آینده دانست.
چرایی  سوال  به  پاسخ  در  بختیاری  مسعود  ستاد،  دوم  امیرسرتیپ 
انجام این عملیات، اشاره به این نکته کرد که این عملیات حاصل بلوغ 
نیروهای رزمنده طی عملیات های گذشته که از ثامن االئمه آغاز شده 
و پس از طریق القدس و فتح المبین در بیت المقدس به اوج وحدت 

همه نیروها اعم از ارتش و سپاه رسید.
ایشان یادآور شد که در هیچ عملیاتی ما این حجم باال از اسرا، حدود 
بیست هزار اسیر نداشتیم. که خود این موضوع بیانگر نکاتی از ابعاد 

نظامی است.
امیرمسعود بختیاری اضافه کرد، دستاورد بزرگی که به واسطه پیروزی 
در این عملیات بدست آمد؛ به شکست کشاندن راهبرد تهاجمی ارتش 
عراق از آغاز تهاجم به کشورمان بود، این دستاورد بسیار فراتر از سایر 
دستاوردهای این عملیات از قبیل آزادسازی 5000 کیلومتر مربع و 
باز پس گیری شهرهای خرمشهر و هویزه بود.ارتش عراق 14 هزار 
کیلومتر از مرزهای ما را اشغال کرده بود که فقط نه هزار کیلومتر آن 

در خاک عراق بود.
وی گفت: عراق تصور می کرد که ما در آن برهه زمانی در بی ثباتی 
سیاسی و نظامی قرار داریم و این تصورش باطل شد و ما را از یک 
موضع تدافعی از آغاز جنگ به موضع متفاوت و برابر و حتی تهاجمی 

رساند.
امیرسرتیپ دوم مسعود بختیاری اضافه کرد؛ نیروهای عراقی داخل 
روز   34 ولی  رسیدند  می  نفر  دوهزار  به  زحمت  به  خرمشهر  شهر 
این عملیات حدود  آنکه ما در مجموع  مقاومت می کردند و جالب 
20 هزار اسیر گرفتیم که پس از محاصره به سرعت خود را تسلیم 

نیروهای ما می کردند.
در ادامه سردار فتح اله جعفری، به تشریح عملیات پرداخت و با اشاره 
به حال و هوای نیروهای سپاه اسالم و عبور از رودخانه کارون اشاره 

کرد.
سردارجعفری به اسناد منتشر شده کمیته تحلیل نبرد از سران ارتش 
عراق در خصوص اینکه بعد از این عملیات دستور اکید داده شده بود 
تا به هیچ وجه در خاک ایران خاکریز احداث نشود، این موضوع به این 

دلیل بود که کلیه خاکریزهای احداثی ارتش عراق در مدت تهاجم و 
اطراف جاده اهواز خرمشهر بعد از باز پس گیری آنها توسط رزمندگان 
اسالم تبدیل به مواضع مستحکم دفاعی آنان شد که موجبات شکست 
آنان را فراهم کرد.ایشان به نقش واالی شهید سید محمد تقی رضوی 

در فرماندهی مهندسی این عملیات اشاره کرد.
مهندسی  فرمانده  عملیات  زمان  در  که  زار  محمدالله  سردارسید 
قرارگاه فتح بود با اشاره به نقش جهادسازندگی از آغاز دفاع مقدس 
وعملیاتهای مختلف تا پیش از بیت المقدس به رشد تدریجی مهندسی 
رزمی جنگ جهاد و وسعت عملیات مهندسی رزمی در این عملیات 

اشاره کرد.
سردار الله زار به نقش بارز و شاخص فرماندهان مهندسی جنگ 
جهاد به ویژه سردارجهادگرشهید سید محمد تقی رضوی، سردار 
و  احمد حجتی  شهید  سرداران  و  دادخواه  احمد  شهید  جهادگر 
حسین شرکت اشاره کرد و افزود، این زمان طوالنی این عملیات 
بیت المقدس شاید به سادگی قابل توصیف نباشد که 22 روز شبانه 
روز نبرد، آن هم در آن شرایط وسعت منطقه عملیاتی، با توجه 
المبین  به فعالیت هایی که جهادگران همواره پس عملیات فتح 
پیوسته در حال فعالیت های مختلف جاده سازی خاکریز زنی و 
احداث پل های تخریب شده بودند و از منطقه عملیاتی فتح المبین 
به سرعت به سمت منطقه عملیاتی الی بیت المقدس آمدند و الزم 
به ذکر است که در این عملیات حتی اسلحه به دست در عملیات 

رزمی هم شرکت کردند.
سردار الله زار با ذکر خاطره ای از این عملیات عنوان کرد: در زمانی که 
رزمندگان ما در شهر خرمشهر جشن فتح و پیروزی گرفته بودند عده 
ای از نیروهای ما در گمرک خرمشهر به محاصره توسط چندین نیروی 
و  بزرگوار حسین شرکت  به همراه شهید  بودند که  آمده  عراقی در 
شهید حسین خرازی به آن منطقه اعزام شدند که با رشادت رزمندگان 
باقیمانده نیروهای عراقی وادار به تسلیم و عقب نشینی شدند که در 
جریان همین عملیات سردار جهادگر شهید حسین شرکت به شهادت 

رسید.
ایشان افزود، یاد و خاطره همه شهدای حاضر در این عملیات شهیدان 
و حسین  دادخواه  احمد  احمدکاظمی،  باقری،  نیاکی، حسن  منفرد 

شرکت و احمد حجتی را گرامی می داریم.
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دنباله رو اهداف و اعتقادات شهدا باشیم

اخبار داخلی

شهید  جهادگر  سرلشگر  سردار  شهادت  سالگرد  گرامیداشت  مراسم 
سید محمد تقی رضوی فرمانده ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی 
االنبیا)ص(  خاتم  رزمی  مهندسی  قرارگاه  مقام  قائم  و  جهاد  جنگ 
همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور دکتر کاظم خاوازی 
امور  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  قدسی  محمدرضا  جهادکشاورزی،  وزیر 
اله جوزدانی مشاور وزیر و سرپرست مرکز حراست،  استان ها، روح 
جاللی مدیرکل ارزیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات و بازرسی، تقی 
زاده مدیریت هسته گزینش، سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیر کل 
امورایثارگران و جمعی از فرزندان شاهد شاغل وزارت جهاد کشاورزی 
در سالن جلسات جهادگر شهید کسایی اداره کل امورایثارگران برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، دکتر کاظم خاوازی 
وزیر جهادکشاورزی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
کنار خدمتگزاران جامعه ایثارگری، یاد و خاطره شهدای واالمقام وزارت 
جهاد کشاورزی بویژه سردار جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی 

را گرامی داشت.
و  جهاد  ایثار،  روحیه  ترویج  لزوم  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
را  جهاد  عنوان  که  وزارت  این  مجموعه  جامعه خصوصاً  در  شهادت 
اول جای  درجه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  دارد،  همراه خود 

فرزندان شهدا و ایثارگران متعهد و متخصص است.
وی افزود: ایثارگران و فرزندان شهدا جایگاه واالیی دارند و امیدوارم 
های شهدای  و سیاست  اعتقادات  اهداف،  رو  دنباله  بتوانیم  ما  همه 

گرانقدرمان باشیم.
خاوازی ضمن اشاره به لزوم بهره گیری از توانمندی های ایثارگران در 
سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور آینده نگری، 
الزم است تا ریل گذاری ها به گونه ای باشد که موانع برداشته و بن 

بستها گشوده شود.
درابتدای این جلسه سید حمزه رضوی مدیر کل امورایثارگران ضمن 
تبریک سالروز آزاد سازی خرمشهر گفت: خانواده شهدا و ایثارگران از 
عزت نفس باالیی برخوردارند و در برابر مسائل و مشکالت معیشتی 
ایستادگی کرده و توقعی ندارند و این ما هستیم که وظیفه داریم در 
این مجموعه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم خدمات شایسته ای 

به این عزیزان ارائه نماییم.
رزمنده  هزار   540 از  بیش  اعزام  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خود  از  و  ایثارگری  پاسداشت  در  مقدس،  دفاع  دوران  در  جهادگر 
گذشتگی این عزیزان باید گونه ای عمل نماییم که شرمنده شهدا، 

ایثارگران و خانواده هایشان نباشیم.
کل  اداره  تعاون  و  ریزی  برنامه  معاون  فاتحی  عبداله  ادامه  در 
تقی  محمد  سید  واالمقام  شهید  از  خاطراتی  بیان  به  امورایثارگران 
رضوی پرداخت و با اشاره به خصوصیات و ارزش های واالی اخالقی 
شهید رضوی، گفت: باید بتوانیم از نکات و ارزش های اخالقی که از 
شهدا برایمان به یادگار مانده است صیانت کنیم و آموزه های اخالقی 

و رفتاری شهدا را الگو قرار دهیم.
وزیر  خاوازی  کاظم  دکتر  توسط  تقدیر  لوح  مراسم  این  پایان  در 
مدیرکل  و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه  سید  به  جهادکشاورزی 

امورایثارگران وزارت جهادکشاورزی اهدا شد.

و  وزیر  مشاور  به  جهادکشاورزی  وزیر  سوی  از  تقدیر  لوح  متن  در 
مدیرکل امورایثارگران آمده است:

بسم رب الّشهدا و الصدیقین
خانواده محترم سردار سرلشگر جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی

با سالم و احترام؛
»سوم خردادماه« سالروز فتح خونین شهر قهرمان و روز مقاومت، ایثار 
و  بی سنگر، حال  و سنگرسازان  برای جهادگران  اما  است  پیروزی  و 

هوای دیگری دارد.
سید الشهدای جهادگران، سالله رسول خدا )ص( و حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( سردار سرلشگر جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی 
فرمانده ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی و 
قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیا)ص( در منطقه عملیاتی 
کربالی 10 بال در بال مالئک گشود و پس از 80 ماه حضور اثرگذار 
در عرصه مدیریت مهندسی-رزمی جنگ، به وصال یاران شهیدش، 
ناجیان، ساجدی و  و  رشیدی همچون طرحچی،  سرداران جهادگر 

فارسی رسید و در کنار آنان مأوا گرفت.
تأمل در  تفّکر و تدبّر در چرایی آن رفتن ها و این ماندن ها خصوصاً 
چگونگی وظیفه اخالقی، دینی و میهنی ما در قبال آن ، ترسیم کننده 
نقشه راهی است که در حفظ، تقویت و ترویج روحیه جهادی متجلّی 
می شود. روحیه ای که از خدمات خالصانه، اقدامات عاشقانه و ابتکارات 
مجاهدانه سنگرسازان بی سنگر نشأت می گیرد و چراغ راهی فراروی 

همه ماست.
اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ بهره برداران بخش کشاورزی، 
تولید کنندگان خط مقدم خودکفایی و خود اتکایی کشور و همچنین 
سالگرد  جهاد،  مهندسی جنگ  و  پشتیبانی  ایثارگران  بزرگ  جامعه 
سید  جهادگر  سرلشگر  سردار  معزز  و  واالمقام  شهید  خونین  وصال 
محمد تقی رضوی را گرامی داشته و ضمن تجدید عهد و میثاق با 
که  آنان  راه  ادامه  بر  عزیز جهاد کشاورزی،  واالی شهدای  آرمانهای 
همانا تقویت امنیت غذایی کشور )به عنوان یکی از مولفه های شاخص 

امنیت ملی( تاکید میکنم.
امید است دعای خیر شهدا، بدرقه راه ما در مسیر رشد و تعالی میهن 
اسالمی مان و روح بلندشان دستگیر ما در مصائب و مشکالت باشد. 

انشااهلل.
کاظم خاوازی     

              وزیر جهادکشاورزی
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تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد شاغل در سازمان جهادکشاورزی استان کردستان 

تدوین برنامه های فرهنگی ایثار و شهادت در سازمان جهادکشاورزی استان مازندران

کردستان

مازندران

اخبار استانها

همزمان با گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر از 
استان  فرزندان شاهد شاغل در سازمان جهادکشاورزی  و  جانبازان 

کردستان تجلیل بعمل آمد.
سوم  با  همزمان  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رعایت  با  مراسمی  خرمشهر  فتح  سالروز  گرامیداشت  و  خرداد 
پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با حضور ریاست 
سازمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، معاون توسعه 
مدیریت ومنابع، مدیران ستادی، جانبازان و فرزندان معزز شهدای 
شاغل سازمان در محل سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار 

شد.
در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی توسط ریاست سازمان؛ 
از این عزیزان به نیابت از یکصد نفر جانباز و فرزندان شهید سازمان 

تکریم و تجلیل به عمل آمد.  
مسول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان اذعان داشت: سالروز آزاد 
سازی خرمشهر، برای ما یک روز بسیار بزرگ و افتخار آفرین است 
و برگ زرینی از افتخارات جنگ هشت ساله دفاع مقدس می باشد. 

در خاتمه این مراسم رییس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان 
با ارج نهادن به خدمات این بزرگواران گفت: برگزاری مراسم و جلسات 
برای ادای وظیفه به حماسه سوم خرداد کافی نیست و ما باید با عمل 

به راه و رسم شهدا و ایثارگران این رویداد تاریخ ساز را ادامه دهیم.

جلسه مشترک اداره امور ایثارگران و پایگاه مقاومت 
مازندران  استان  جهادکشاورزی  سازمان  در  بسیج 

برگزار شد.
ایثارگران  امور  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
وزارت جهادکشاورزی این جلسه با حضور مسئولین 
استان  جهادکشاورزی  سازمان  امورایثارگران 
مازندران و پایگاه مقاومت بسیج، با محوریت تدوین 
برنامه های فرهنگی ایثار و شهادت و در راستای ارج 
نهادن به مقام شامخ شهدا و تکریم از خانواده های 
مازندران  استان  ایثارگران جهادگر  و  معظم شهدا 

برگزار شد.
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اخبار استانها

همایش ایثار و مقاومت و تجلیل از جانبازان جهادگر

عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای سازمان جهادکشاورزی استان مازندران

غبارروبی مزار مطهر شهدا در گلزار شهدا ی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

مازندران

اردبیل

بمناسبت  از جانبازان جهادگر  تجلیل  و  و مقاومت  ایثار  همایش 
سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با حضور مسئولین و فرماندهان 
مهندسی رزمی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، همایش ایثار و 
سالروز حماسه  بمناسبت  جانبازان جهادگر  از  تجلیل  و  مقاومت 
آزادسازی خونین شهر )خرمشهر قهرمان( با سخنرانی نماینده  ولی 
فقیه در سازمان جهادکشاورزی و با حضور معاون توسعه مدیریت و 
منابع، مدیران و مسئولین سازمان، فرماندهان و پیشکسوتان عرصه 
جهادکشاورزی  سازمان  جلسات  سالن  در  مازندران  جهاد  جنگ 

مازندران برگزار شد.

سالروز  بمناسبت  شهدا،  گلزار  غبارروبی  و  عطرافشانی  مراسم 
آزادسازی خرمشهر با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز 
استان، مدیران، فرماندهان و پیشکسوتان جنگ جهاد مازندران در 

گلزار شهدای شهرستان ساری برگزار گردید.
  به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، حاضرین در این 
مراسم معنوی ضمن گلباران مزار مطهر شهدا یاد و خاطره شهدای 

واالمقام را گرامی داشتند.

اردبیل  استان  جهادکشاورزی  سازمان  شهدای  مزار  گلباران  و  روبی  غبار  آیین 
همزمان با گرامیداشت سوم خرداد برگزار شد.

ریاست  حضور  با  مراسم  این  امورایثارگران؛  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، معاونین و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 

سازمان برگزار شد.
 حاضرین در این مراسم معنوی ضمن گلباران مزار مطهر شهدا یاد و خاطره شهدای 

واالمقام را گرامی داشتند.
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آیت هللا سلیمانی در دیدار با خانواده جهادگر شهید صدقگو مطرح کرد:

لزوم پاسداشت یاد و خاطره شهدای جهادگر در سطح شهر کاشان

اصفهان

آیت اهلل عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، ضمن 
حضور در بیت جهادگر شهید مرتضی صدقگو، در گذشت والده این شهید 
بزرگوار را تسلیت گفت.   به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی  
کاشان، در این نشست که آیت اهلل خراسانی،  عباسعلی قپانی پور معاونت 
سیاسی اجتماعی فرمانداری، سرهنگ کریم اکبری فرماندهی ناحیه مقاومت 
بسیج، غالمرضا حیدری معاون مدیرکل و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
مهندس رضا مظلومی معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی و همچنین 
حجه االسالم تواضعی  نیز حضور داشتند، آیت اهلل سلیمانی ضمن تقدیر از 
صبر و استقامت خانواده های شهدا در برابر سختی ها، مشکالت و مصائب گفت: 
اینکه چنین پدران و مادران بزرگواری در دامان پاک خود چنین فرزندان 
رشید، متعهد و شجاعی را پرورش داده اند و شما خانواده های معظم شهدا نیز با 
پیروی از سیره شهدای عزیز خود در مسیر خدمت به مردم و حفاظت از ارزشها 

قدم بر می دارید، باعث افتخار و مباهات است. 
افزودند:  صدقگو،  شهید  والده  درگذشت  تسلیت  ضمن  همچنین   ایشان 
همنیشینی و وصال فرزند پس از سالها فراغ و دوری، مایه آرامش دل داغدار و 

غم دیده والدین شهداست. 
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه روز گذشته نیز افتخار 
داشتیم تا در منزل جانبازی عزیز باشیم، گفتند: پاسداشت این ایثارگری ها 
و زنده نگهداشتن یاد و خاطره مجاهدت شهدا، وظیفه دینی، اخالقی و ملی 
همه ماست و به تعبیر مقام معظم رهبری فضیلت آن کمتر از شهادت نیست. 
  آیت اهلل سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تجلیل از مقام 
شامخ شهدای خطه کاشان خصوصاً شهدای جهادگر تصریح کردند: حضور 
اثرگذار جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس و خدمات جهادگران در عرصه 
پشتیبانی و مهندسی جنگ، فراموش نشدنی است و به تعبیر زیبای حضرت 

امام)ره( ترسیم زحمات این سنگرسازان بی سنگر در قالب الفاظ نمی گنجد.
 ایشان در ادامه با بیان خاطراتی از حضور خود در کنار جهادگران در مناطق 
عملیاتی تاکید کردند: بنده از نزدیک شاهد زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی 
تا گرمای سوزان منطقه  از مناطق سرد و برف گیر غرب کشور  جهادگران 
عملیاتی جنوب بوده ام. چه آنجا که در میان یخبندان و برفهای مناطق صعب 
العبور تته و ملخورد، در حال احداث جاده بودند و چه آن جهادگر نوجوانی که 
در جبهه های جنوب نذر کرده بود که به مرخصی نرود تا پیروز شود و کربال 
را زیارت کند یا به شهادت برسد و  با سن کم خود، دالورانه مشغول احداث 

خاکریز در خط مقدم جبهه بود. 
 آیت اهلل عباسعلی سلیمانی ضمن تقدیر از اقدامات جهاد کشاورزی کاشان در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به لزوم پاسداشت یاد و خاطره شهدای 
جهادگر در سطح شهر کاشان اشاره کردند و افزودند: متاسفانه من طی این 
مدت در سطح شهر کاشان حتی یک دیوارنگاره، تندیس فاخر، المان فرهنگی 
یا نامگذاری محل یا معبری عمومی به نام شهدای جهاد ندیده ام و الزم است 

در این خصوص اقدام موثری صورت بگیرد. 
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، پاسداشت یاد و خاطره شهدای جهاد را 
مصداقی از ترویج فرهنگ جهادی دانستند و خاطر نشان کردند: این فرهنگ 
متعالی برخاسته از انگیزه و روحیه جهادگرانی بود که چه در عرصه محرومیت 
زدایی و عمران روستاها و چه در دوران دفاع مقدس، بزرگترین کارها را انجام 

دادند.   در ابتدای این دیدار، مهندس رضا مظلومی معاون رییس سازمان و 
مدیر جهاد کشاورزی، غالمرضا حیدری معاون مدیرکل و رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، عباسعلی قپانی پور معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری، 
سرهنگ کریم اکبری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، آیت اهلل خراسانی و 
همچنین صادق صدقگو )فرزند شهید صدقگو( مطالبی را در زمینه معرفی 
شهدای جهاد سازندگی کاشان خصوصاً سردار سرلشگر جهادگر شهید حاج 
علی فارسی )فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان اصفهان(، معرفی 
شهید صدقگو و سوابق مبارزاتی وی و اعضای خانواده، معرفی گردان پشتیبانی 

و مهندسی جنگ جهاد کاشان  و... بیان نمودند.
 مظلومی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه حضرت آیت اهلل 
سلیمانی از بخش کشاورزی و پاسداشت معظم له از ایثار جهادگران هشت 
سال دفاع مقدس و همچنین همراهی و همدلی جناب سرهنگ اکبری با 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، حضور اثرگذار نماینده محترم ولی فقیه و 
امام جمعه کاشان و فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج را از نقاط قوت دوران 

طالیی کنونی شهرستان برشمرد. 
 سرهنگ اکبری نیز ضمن تکریم و تجلیل از شهدای هشت سال دفاع مقدس 
خصوصاً شهدای جهادگر گفت: در راستای گرامیداشت یاد و خاطره سردار 
سرلشگر جهادگر شهید حاج علی فارسی، این شهید بزرگوار در سال 1397 
به عنوان شهید شاخص بسیج جامعه کارمندی کشوری مطرح شد که این 
موضوع به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان پیگیری و اجرایی 

گردید.
 صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی نیز ضمن تقدیر و تشکر از بزرگواری، حضور و ابراز همدردی حضرت 
آیت اهلل سلیمانی و مدیران شهرستان، به جانفشانی و ایثار جهادگران در دوران 
هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: استان اصفهان با بیش از 600 
شهید جهادگر و 5 گردان مهندسی رزمی، رتبه اول تعداد شهدا و ایثارگران 
جهادگر را در کشور دارا است و تعداد شهدای جهاد سازندگی کاشان نیز از 
16 استان کشور بیشتر است و این نشان دهنده میزان حضور، اثرگذاری و 
حجم خدمت رسانی جهادگران ما به رزمندگان اسالم در عرصه پشتیبانی و 

مهندسی جنگ است. 
 وی با اشاره به اینکه جهاد سازندگی کاشان، جز 4 شهر ویژه ای است که گردان 
مستقل مهندسی رزمی از مرکز استان داشته است، افزود: این موضوع نشان 
دهنده روحیه جهادی مردم کاشان است و الزم است تا به منظور ترویج آن، 

نگذاریم یاد و نام شهدای جهادگر غبار فراموشی بگیرد.
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آیین غبار روبی و گلباران گلزار شهدای استان چهارمحال و بختیاری

گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و عملیات پیروزمندانه حاج عمران

چهارمحال و بختیاری

لرستان

آیین غبار روبی و گلباران گلزار شهدای مرکز و شهرستان های 
استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران و همکاران سازمان 

جهادکشاورزی این استان همزمان با سوم خرداد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، از دیگر برنامه های 
این سازمان به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، 
فضاسازی و تبلیغات محیطی، برگزاری ایستگاه صلواتی و پخش 
سرود حماسی  درمحوطه سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال 

وبختیاری بود.

و  خرمشهر  آزادسازی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
همچنین عملیات پیروز مندانه حاج عمران مراسمی با 
نظامی  مسئولین  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور 
ایثارگران  معظم  خانواده  و  ادارات  کارکنان  انتظامی،  و 

استان در محل گلزار شهدای خرم آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، در این 
مراسم نماینده ولی فقیه، رییس اداره بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان و همچنین فرمانده سپاه لرستان حضور 
داشتند و سخنانی پیرامون یاد و خاطره شهدای واالمقام 

و سنگرسازان بی سنگر این استان بیان نمودند.
شایان ذکر است؛ استان لرستان در عملیات پیروز مندانه 
اردیبهشت ماه سال 1365،  تاریخ دوم  حاج عمران در 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  تقدیم  شهید  سیصد 

نموده است.
به همین خاطر،  روز دوم خرداد ماه هر سال به عنوان روز 
مقاومت مردم لرستان در تقویم کشور ثبت گردیده است.
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رزمایش همدلی و کمک های مومنانه در سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی استان 
خراسان جنوبی

 گرامیداشت حماسه سوم خرداد؛ 
"روز مقاومت، ایثار و پیروزی" در سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

گلستان

خراسان جنوبی

رزمایش  در  گلستان  استان  جهادکشاورزی  بزرگ  خانواده  کارکنان 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه؛ پیرو فرمان مقام معظم رهبری ) مد 

ظله العالی( شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، این رزمایش با حضور 
دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، نماینده 
از مدیران و کارکنان در حسینیه سازمان  ولی فقیه سازمان و جمعی 

جهادکشاورزی استان گلستان برگزار شد.
گفتنی است؛ در سومین مرحله این کار خداپسندانه، 350 بسته کمک 
این سازمان و  ایتام تحت پوشش همکاران  بین  و  آماده شد  معیشتی 

نیازمندان توزیع شد.

مراسم گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور 
مسئولین سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

ایثارگران  از  تجلیل  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادگر، سنگرسازان بی سنگر سازمان جهادکشاورزی استان خراسان 
جنوبی با حضور جانبازان و ایثارگران و مسئولین این سازمان برگزارشد.

از  بنر، تراکت و ارسال پیام  در حاشیه این مراسم؛ آذین بندی، نصب 
طریق اتوماسیون اداری و فضای مجازی نیز صورت پذیرفت.

مراسم گرامیداشت حماسه سوم خرداد با حضور رئیس سازمان، مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه، جمعی از مدیران بخش کشاورزی و کارکنان درسازمان 
جهادکشاورزی استان گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امورایثارگران، این مراسم با حضور دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان، فرمانده 
پایگاه بسیج حضرت امیرعلیه السالم و حجت االسالم سایری مسوول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان گلستان برگزارشد و 
مسئولین حاضر در این مراسم، به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزادسازی 
خرمشهر از رشادت و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به ویژه در 

عملیات بیت المقدس قدردانی و سخنانی ایراد نمودند.
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بزرگداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی استان 
سیستان وبلوچستان

سیستان وبلوچستان

خرمشهربا  فتح  سالروز  خرداد  سوم  بزرگداشت  مراسم 
سازمان  در  جهادگر  ایثارگران  و  جانبازان  حضور 

جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
امورایثارگران؛  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
بزرگداشت سوم خرداد سالروز حماسه  مراسم محوری 
فتح خرمشهر، روز مقاومت و پیروزی درسالن جلسات 
این مراسم  برگزار شد، در  ساختمان شماره 2 سازمان 
جانبازان  و  رزمندگان  بسیجیان،  از  کثیری  جمع  که 
معزز جهادگر حضور داشتند حجت االسالم والمسلمین 
ولی در جهاد کشاورزی  نماینده  صادقی مسئول حوزه 
شهرستان زاهدان طی سخنرانی کوتاه با گرامیداشت یاد 
و خاطره مجاهدت های سلحشوران بسیجی و جهادگر، 
دلیر  رزمندگان  توسط  قهرمان  آزادی خرمشهر  سالروز 

اسالم را تبریک گفت.
به  را  انقالب  که  بود  دینی  غیرت  همان  افزود:  ایشان 
پیروزی رساند و منجر به تشکیل بسیج عمومی و شرکت 
کیان  از  دفاع  در  اسالمی  ایران  مردم  آحاد  و  جوانان 

اسالمی شد .
از  سنچولی  قاسم  و  خمر  محمدعلی  آقایان  سپس   

رزمندگان جهادگر پیشکسوت استان سیتان و بلوچستان که در عملیات عظیم 
بیت المقدس شرکت داشتند به ذکر خاطراتی از سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر 
قهرمان پرداختند و در پایان با اهداء لوح سپاس و هدایایی به نمایندگی از خیل 
عظیمی از رزمندگان جهادگر هشت سال دفاع مقدس شرکت کننده در عملیات 

بیت المقدس و فتح خرمشهر تجلیل بعمل آوردند.

گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی
مرکزی

آزادسازی  سالروز  و  خرداد  سوم  گرامیداشت  مراسم 
جهادکشاورزی  سازمان  مسئولین  حضور  با  خرمشهر 

استان مرکزی برگزار شد.
امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با سالروز فتح خرمشهر دیدار ریاست سازمان  همزمان 
جهادکشاورزی استان مرکزی به همراه معاونت توسعه 
و منابع، جمعی از فرماندهان  جنگ جهاد و رییس امور 
ایثارگران این سازمان با کریم غالمی یکی از فرماندهان 

جهادگر در عملیات  بیت المقدس، صورت پذیرفت.
در این دیدار ضمن یاد آوری خاطرات سال های دفاع 
ایشان   از  تقدیر و هدیه   لوح  اهداء  با  پایان  مقدس در 

قدردانی شد.
 از دیگر برنامه های این سازمان به مناسبت گرامیداشت 
تبلیغات  و  فضاسازی  خرمشهر،  سازی  آزاد  سالروز 
سازمان  درمحوطه  حماسی   سرود  پخش  و  محیطی 

جهادکشاورزی استان مرکزی بود.
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اخبار استانها

یادواره سردار سرلشگر جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی در مشهد  برگزار شد

خراسان رضوی

فرمانده  یادواره  بزرگداشت شهدای »سنگرساز بی سنگر«،  آیین 
»جهادگرسید  شهید  سردارسرلشگر  رزمی،  مهندسی  خراسانی 
و  شهید  همرزمان  از  جمعی  حضور  با  رضوی«  تقی  محمد 
مهندسی  پیشکسوتان  از  دلگرم  حیدری  روایتگری  محمدعلی 

رزمی جهاد سازندگی خراسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ به مناسبت فرا 
رضوی  محمد تقی  جهادگر  سید  سردار  شهادت  سالروز  رسیدن 
قائم مقام فرماندهی قرارگاه مهندسی خاتم االنبیاء در دوران دفاع 
مقدس، آیین بزرگداشت شهدای سنگرساز بی سنگر، یادواره این 
همرزمان  از  جمعی  حضور  با  سازندگی  جهاد  خراسانی  فرمانده 
پیشکسوتان  از  دلگرم«  حیدری  روایتگری  »محمدعلی  و  شهید 

مهندسی رزمی جهادسازندگی خراسان برگزار شد.

در این مراسم که محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی و حجت االسالم احمد احمدی پناه مسئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه نیز حضور داشتند، جمعی از خانواده   معظم 
الی  عملیات  در  که  خراسانی  پیشکسوت  جهادگران  و  شهدا 
بیت المقدس حضور مجاهدانه داشته اند، مورد تقدیر و تجلیل قرار 

گرفتند.
مشهد  در   1334 متولد  رضوی  تقی  محمد  سید   است:   گفتنی 
مقدس و فرمانده نابغه مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران 
دفاع مقدس بود که پس از تصدی مسئولیت معاونت فرماندهی 
مهندسی رزمی در قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در جریان عملیات 
اثر اصابت ترکش خمپاره در  بر  شناسایی در منطقه سردشت و 

سال 1366 به شهادت رسید.
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اخبار استانها
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شورای سردبیری و هیأت تحریریه ماهنامه پل

 عروج عاشقانه 
جانباز معزز جهادگر و سنگرسازان بی سنگر آسمانی:

رزمنده جهادگر زنده یاد  شریف مطوف
)همسر سرکار خانم دکتر عابدی،معاونت محترم مرکز پزشکی شهید شوریده(

را به حضور همه بازماندگان، همرزمان و پیشکسوتان پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاد تسلیت عرض می کنیم.

 هجران غمبار 
 باغبان گرانقدر الله های سرخ کربالی ایران 

و پیام آوران مکتب صبوری و شکوری
مرحومه ملیحه حسینیان والده شهید مجید بهرامن   از استان همدان

مرحومه حاجیه خانم جان بی بی فرهادی والده شهید شهروز پاکباز از استان کهکیلویه و بویراحمد
مرحومه حاجیه خانم طاهره )بتول(اسکندری فرد والده شهید امیر فتاح زاده از استان تهران
مرحومه منصوره پورصمد والده شهیدان حاج عباس و امیر پورش همدانی از استان همدان
مرحومه حاجیه خانم صفورا افتخاری  والده شهید حجت مالآقایی از استان تهران

مرحومه حاجیه خانم ربابه صباحی والده شهیدان مرتضی و حسین صدقگو از استان اصفهان

 را به حضور همه بازماندگان و پیشکسوتان پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد تسلیت عرض می کنیم.
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طوفان! پیش از حمله دشمن
المقدس،   بیت  عملیات  جریان  در   ، نیست  مناسبت  از  خالی  و  می رسد  نظرم  به  که  جالبی  نکته 
بود  حدی  به  طوفان  شدت  فراگرفت.  را  خوزستان  منطقه  تمامی  شب  یک  که  بود  عظیمی  طوفان 
که دیوارها را خراب کرد، درختها را خواباند و تیرهای چراغ برق را روی  یکدیگر انداخت.در آن شب 
کارهای  نبودن  بی حساب  به   که  عده ای  ولی  است  آمده  چه  برای  دیگر  طوفان  که   می گفتند  عده ای 
نیست. بی حکمت  نیز  طوفان   این  و  دارد  حکمتی  خدا  کار  هر  که  می گفتند  داشتند  اعتقاد   خدا 
فردای آنروز وقتی تعدادی از نیروهای دشمن به  اسارت نیروهای خودی درآمدند،ما تازه متوجه شدیم  که 
دیشب چه رحمت بزرگی از جانب خداوند نصیبمان شده است.اسرای عراق تعریف می  کردند که عراق 
تمامی امکانات و تجهیزات خود را بسیج کرده بود تا بزرگترین ضدحمله خود را بر علیه  ما انجام دهد 
ولی با شروع طوفان وضع نیروهای  دشمن بهم ریخت.بی سیمها از کار افتاد،ارتباطات  قطع شد،نیروهای 
پیاده دشمن نیز برای در امان ماندن  از طوفان هرکدام به گوشه ای پناه برده و خالصه  با وقوع طوفان حمله 

دشمن معوق مانده بود.
خاطره از حاج ناصر ابراهیمی

حدیث حماسه

اقب خارطات

عملیات بیت المقدس، نفر وسط: جهادگر شهید عباس مقصودبیگی-مستجابی
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از کار مهندسان جهاد به سجده افتادم
قبل از انقالب  جزو حرف هایی که ما همیشه می زدیم، این بود که ما گندم را از امریکا می خریم و سیلوی 
ما را هم شوروی ها می سازند. بنده اوایل انقالب به منطقه ی جنوب رفتم و دیدم بچه های جهاد سازندگی و 
مهندسان شما یک سیلوی با ظرفیت کم ساخته اند. به نظرم همان جا به سجده افتادم؛ چون سیلو، سازه ی 
دشواری است؛ خیلی آسان نیست. وقتی انسان به ظاهر آن نگاه می کند، چیز ساده یی به نظر می آید؛ اما 

سازه ی پیچیده یی است. ما این چیز پیچیده را توانستیم درست کنیم.

مقام معظم رهبری 1383/12/5

حدیث حماسه
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شهادت سید محمدتقی رضوی مسئول ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی و 3 خرداد
قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیاء)ص(، سال 1366، محل شهادت منطقه عملیاتی کربالی 10

اولین گردهمایی سه روزه طرح ماماروستایی سال 1366 در جهاد سازندگی مشهد13 خرداد

بیعت جهادگران با آیت اهلل خامنه ای، سال 201368 خرداد

سمینار سه روزه نیروهای معین)مروجین روستایی(، سال231366 خرداد

تشکیل جهادسازندگی به فرمان امام خمینی، سال 271358 خرداد
دستگیری علیرضا شاملو عضوجهادسازندگی در کردستان در سن 18 سالگی سال 59

شهادت دکتر مصطفی شهید زاده مسئول کمیته پزشکی جهادسازندگی خوزستان، سال2860 خرداد

دستگیری گروه 1۴ نفری جهادگران جهادسازندگی به وسیله پیش مرگ های دمکرات، سال 311359 خرداد

مناسبت اهی رخداد ماه:

حدیث حماسه
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سیدمحمد تیق رضوی

محمد شهرایب فراهاین

حسنی   ارقمیپرویز    یزداین

محمد جواد رکمییغالمرضا       ایتوک

دکرتمصطیف شهید زادهحسنی شرکت 
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