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 این لقِب پرافتخاِر »سنگرساِز بی سنگر«، نشان دهندۀ خیلی از معانی است. در طول دوران جنگ، در خطوط مقّدم، در پشت 
جبهه ها و در اواسط جبهه ها، همه جا حضور جهادسازندگی مشخص بود. سنگر را شما ساختید. جادۀ مواصالتی نیروها و انبارهای 
مهمات را شما ساختید. تعمیرات را شما انجام دادید. کارهای بزرگ و ابتکاری را که به ذهن کسی خطور نمی کرد که کسانی بتوانند 

انجام دهند، شما پیشرو و مبتکر بودید. 
مقام معظم رهبری

شما ]جهادگران[ از لحاظ عمل و گفته رسالتی عظیم بر دوش داشته و از این نظر روشی نظیر روش 
انبیا دارید. در میان روستاها نقش بسیار قابل توجهی پیدا کرده اید و حتی در بسیاری از موارد 

مردم وقتی بخواهند بگویند انقالب به جایی نرفته است، می گویند جهادسازندگی به آنجا نرفته 
است. ان شاءاهلل در آینده بتوانیم دولتی داشته باشیم که کارهایش را به شکل جهاد انجام دهد.

 شهید محمد علی رجایی

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کالم شهدا
شهادت یک نوع مردِن عالی است و البته این چیزی جز نشانۀ مردان حق نیست.

 سردار جهادگر شهید محمدحسین زینت بخش، 
فرمانده گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی استان خراسان رضوی

محراب اندیشه
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دفاع  در هشت سال  عملیاتی  یگانهای  و  رزمندگان  از  پشتیبانی  حکایت 
مقدس، صرفاً در ابعاد مهندسی جنگ )سخت افزاری( یا ارسال کمکهای 
مردمی خالصه نمی شود. اگر چه استقامت در مقابل دشمنی تا بُن دندان 
مسلح، نیازمند تجهیز نیروهای نظامی به پیشرفته ترین سالح های روز بود 
- که بدین منظور در وزارت دفاع و مراکز تحقیقات و مهندسی جنگ جهاد 
سازندگی ، گامهایی بنیادین در این خصوص برداشته شد – اما در دنیایی 
که رسانه )اطالع رسانی و تبلیغات( جایگاهی ویژه و کتمان ناپذیر دارد، اقناع 
افکار عمومی در داخل و مقابله با جنگ روانی در خارج، اقدامی آفندی و گاه 
پدافندی محسوب می شود، بررسی ابعاد مختلف و میزان اثربخشی آن در 

دوران دفاع مقدس مغفول مانده است.
رسانه )Media( در لغت به معني »رساندن« است و در اصطالح وسیله اي 
براي نقل و انتقال اطالعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه؛ و واسطه عیني 
و عملي در فرآیند برقراري ارتباط است. وسایلي همانند روزنامه ها، مجالت، 
رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت مصادیق این تعریف هستند. 1  به عبارت 
دیگر »رسانه وسیله اي است که فرستنده به کمک آن، معنا و مفهوم موردنظر 

خود )پیام( را به گیرنده منتقل مي کند« 2
در مجامع علمي انواع مختلفي از رسانه ها بیان شده و تقسیم بندي کلي آن 

را به سه دسته تقسیم مي کنیم:
کتاب،  مطبوعات،  نشریات،  انواع  مانند:  نوشتاري؛  یا  مکتوب  رسانه هاي 

مجالت.
رسانه هاي شنیداري؛ مانند: رادیو، نوار کاست و...

رسانه هاي دیداريـ  شنیداري؛ مانند: تلویزیون، سینما، رایانه، اینترنت، ماهواره.
در برخي پژوهش هاي انجام گرفته در زمینه رسانه، عالوه بر این سه قسم، 

اقسام دیگري چون: رسانه هاي ابزاري )مانند: تابلو بیلبورد، دیوارنگاره و...(، 
رسانه هاي شفاهی )مانند خطابه و سخنرانی( و اقسامي دیگر بیان کرده اند، 
اما با یک نگاه دقیق، روشن مي شود این اقسام رسانه به همان سه قسم کلي 

باز مي گردند که در مرزی میان وقوع رویداد و مردم قرار گرفته است.
روزگار صلح  و سرنوشت ساز که در  تعیین کننده  اما  باریک  بسیار  مرزی 
می توان زیرساخت های فرایند توسعۀ پایدار، متوازن و همه جانبه را بر مبنای 
آن سامان بخشید و در زمانۀ جنگ نیز می تواند به عنوان مهمترین ابزار 
برای حمله یا دفاع تلقی شود و توفیق و پیروزی بدون تنش، درگیری و 
خون ریزی را در میدان جنگ نرم فراهم آورد. حوزه نرم افزاری دفاع مقدس 
یا همان بهره برداری از وسایل ارتباط جمعی، به رسانه ها و ابزار ارتباطی 
مدرن خالصه نمی شود. چه آنکه به دلیل جغرافیای فرهنگی و مذهبی ایران، 
نقش رسانه های سنتی به مراتب برجسته تر و اثرگذارتر از رسانه های ارتباط 

جمعی مدرن بوده است.
آن روز که هنوز شبکه هاي رنگارنگ تلویزیون یا خبرگزاري ها و سایت ها 
خلق الساعه، هنوز پا نگرفته بود اما کوچک ترین شایعه یا اطالع رساني غیر 
واقعي، در این دوران مي توانست بهانه به دست دشمن دهد و جبهه جهاني 

را بر علیه ایران متحد کند.
ماشین جنگي عراق براي ضربه زدن به مقاومت مردم و تحریک عراقي ها 
براي شرکت در جنگ علیه ایران از تمام ظرفیت تبلیغي خود استفاده مي 
کارشناسان  و  رسانه  حوزه  مشاوران  ترین  زبده  از  »االستخبارات«  و  کرد 

ارتباطات جهان، براي انجام پروژه ضد تبلیغي علیه ایران استفاده مي کرد. 
و  بینا  چشمهای  مقدس،  دفاع  افزاری  سخت  حوزه  کنار   در  رو،  این  از 
حنجره هاي طالیي، قلم ها و دوربین هاي خونین نیز در برابر دشمنان این 
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سرمقاله

سرزمین ایستادگي کردند. در این یادداشت، به بررسی نقش رسانه هایی که 
در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرده اند، خواهیم پرداخت. 

ستاد تبلیغات جنگ
پس از آغاز تهاجم گسترده رژیم عراق به ایران در 31 شهریورماه 1359، 
شرایط ویژه ای بر کشور تحمیل شد و حوزه های اطالع رسانی نیز متاثر از 
این وضعیت، نیازمند ساماندهی و سازماندهی ویژه در قالب تشکیالتی خاص 
برنامه ریزی مسئوالن عالی نظام، »ستاد  با تصمیم و  این راستا،  بود. در 
تبلیغات جنگ« تشکیل شد تا سیاست گذاری اجرایی و سازو کار تخصصی 

الزم در حوزه رسانه و اطالع رسانی را طراحی و اجرایی کند.
سید کمال خرازی مدیرعامل وقت خبرگزاری پارس - که با تصویب مجلس 
اسالمی  به خبرگزاری جمهوری  ماه سال 1360  در دی  اسالمی  شورای 
)ایرنا( تغییر نام یافت 3 - مسئولیت تشکیل ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده 

گرفت. 
ستاد تبلیغات جنگ در 26 اردیبهشت ماه سال 1360 با انتشار اطالعیه 
اي کار خود را آغاز کرد و در این اطالعیه اعالم شد ، ستاد تبلیغات شوراي 
عالي دفاع از این پس تحت عنوان ستاد تبلیغات جنگ با همان وظایف و 
مسوولیت سابق در ارتباط با دفتر فرماندهي کل نیروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ایران کار خود را ادامه دهد. ستاد تبلیغات جنگ در آخرین سطر 
اطالعیه خود تاکید کرد که بدیهي است همه اطالعات و اخبار و مسائل 

مربوط به جنگ باید منحصراً  از طریق این ستاد هماهنگ شود. 
اگرچه در بدو شکل گیری این ستاد، نقش مدیران وقت ایرنا و کارکنان این 
رسانه حاکمیتی در حوزه مدیریتی و اجرایی این ستاد برجسته و چشمگیر 
بود اما نقش آفرینی در حوزه نرم افزاری دفاع مقدس، محدود و محصور 
به این خبرگزاری نبود و خبرنگاران و عکاسان همه رسانه ها و مطبوعات 

کشور را شامل می شد. در ادامه این مسیر، مجموعه ای تحت عنوان »ستاد 
تبلیغات شورایعالی دفاع« تشکیل شد که وظیفه رصد و پایش خبرهای 
مربوط به جنگ تحمیلی در رسانه های جمعی کشور بر عهده داشت. در این 
ستاد، جلسات منظمی با مدیران مطبوعات، صدا و سیما و واحد مرکزی خبر 
با محوریت پوشش اخبار جنگ تحمیلی برگزار می شد که شکل تکامل یافته 
این جلسات، به »شورای سیاستگذاری ستاد تبلیغات جنگ« تغییر نام داد. 4
با تشکیل ستاد تبلیغات جنگ، اخبار دریافتی از رسانه های داخلی، پس از 
بررسی و تایید مسئوالن منتشر می شد. ضمن اینکه ستاد در مسیر دستیابی 
به اهداف خود، بسته های خبری را برای پخش در ساعات خاصی از رادیو 
و تلویزیون آماده می کرد. این بسته ها، عالوه بر اقناع افکار عمومی داخلی، 
پاسخ به جنگ روانی دشمن را دنبال می کرد. خبرنگاران اعزامی به جبهه ها 
هم از سوی این شورا سازماندهی و به مسئوالن محورهای عملیاتی معرفی 

می شدند.

گروه چهل شاهد
نگاه به آینده و ضرورت ثبت رشادتهای مردمی در صحنه های نبرد، نیازمند 
تدابیر جدید و ویژه ای بود. از این رو، در اسفندماه 1360 به ابتکار کمال 
خرازی، هسته مرکزی گروه چهل شاهد تشکیل شد. گروهی متشکل از 
هنرمنداِن عکاس و فیلمبردار که با فرا گرفتن آموزشهای نظامی، به دوربین 
عکاسی و فیلمبرداری مجهز و عازم مناطق جنگی شدند تا وقایع جنگ را 

برای آیندگان ثبت و ضبط کنند. 
امکاناتی که ستاد تبلیغات  جنگ در اختیار این گروه گذاشته بود، دوربین های 
کوچک فیلمبرداری سوپر 8 و دوربین عکاسی 135 میلیمتری با حداقل یک 
لنز نرمال بود. دوربین 8 میلیمتری از مجموعه 1014یا 814 کانن بود که 
فیلمهای 15ثانیه ای تا 3 دقیقه ای می گرفتند و البته موتورسیکلتی که با 
آن به سمت خط می رفتند. محمدحسین حیدری، قائم مقام انجمن عکاسان 
انقالب و دفاع مقدس درباره گروه چهل شاهد می گوید: »اعضای گروه از 
بین نوجوانان و جوانان بسیج مسجد جزایری و مسجد علوی اهواز انتخاب 
شدند و آموزش های اولیه ای دیدند. آنطور که بعدها مطلع شدم، بنا بر این 
بوده است که تعداد اعضای گروه را به صورت ثابت، حفظ کنند. اما درطول 
دوران جنگ، با احتساب این که تعدادی شهید شده و یا از گروه جدا شدند 
یا به گروه پیوستند، تعداد اعضای گروه در پایان جنگ به حدود  126نفر 
رسید. باید بگویم از گروه چهل شاهد، 15نفر شهید و4 نفر مفقوداالثر شدند 
و تعدادی هم جانباز هستند. آثاری که بنا بود گروه چهل شاهد به ثبت آن 
بپردازد، آن لحظه های نابی بود که حین همراهی با رزمندگان در جریان آن 
قرار می گرفتند. بنابراین فضای کارشان با فضای کار خبری متفاوت بود. آنها 
از آقایان اورعی، سیف اهلل صمدیان و دکتر حسین زاده آموزش هایی دیدند 
و در طی مسیر، کسانی که به جمع اضافه می شدند، از قدیمی تر ها کسب 
اطالع می کردند و به این صورت انتقال تجربه ای هم انجام می شد. می دانم 
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که برای اعضای جدید گروه هم، دو سه دوره آموزش برگزار کردند، ولی نمی 
دانم پس از جنگ آموزش های شان به چه شکل بوده است.« 

تعدادی از عکس هایی که گروه چهل شاهد از جنگ گرفته اند، در مجموعه 
مجموعه  در  البته  است.  رسیده  چاپ  به   »imposed war«عکسهای
عکسهای »سیسال« عکسی از گروه چهل شاهد وجود دارد، که گرد مسئول 
گروه آقای اکبر اورعی نشسته و به آموزشهای ایشان گوش می دهند، که 
به تصور مخاطب از گروه، شکل می دهد. در هر عملیات بیش از 20 گروه 
فیلمبرداری و عکاس به محورهای عملیاتی اعزام می شدند و تا پایان عملیات 
به ثبت وقایع می پرداختند. اعضای گروه چهل شاهد تا پایان جنگ در شهر 
اهواز و در مرکز خبرگزاری جمهوی اسالمی در منطقه امانیه مستقر بودند. 
این گروه تا اواخر سال 1364 به همان شکل اولیه اداره می شد اما با اضافه 
شدن بخش هنری به ستاد تبلیغات جنگ در سال 1365، گروه چهل شاهد 
نیز دارای ساختار جدیدی شد. این گروه از رزمندگان هنرمند توانستند با 
و  مرزی، سندهای شرافت  برون  و  داخلی  عملیات  از 40  بیش  در  حضور 

استقامت یک ملت را برای نسلهای آتی به یادگار بگذارند. 5

خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(
ستاد  ریاست  کسوت  در  ایرنا  مدیرعامل  خرازی  کمال  حضور  بر  عالوه 
خبرگزاري  نقش  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران  در  جنگ،  تبلیغات 
و  مهم  بسیار  المللی  بین  عرصه  در  خصوصاً  )ایرنا(  اسالمي  جمهوري 
تاثیرگذار بود. بازتاب یکي از خبرهاي ایرنا در روزنامه آمریکایي »واشینگتن 
پست The Washington Post « نشان داد که اطالع رساني در صحنه 
نبرد تا چه اندازه حیاتي و تاثیر گذار است. خبرنگاران و عکاسان ایرنا در 
طول هشت سال دفاع مقدس، دوشادوش رزمندگان به میدان نبرد راهي 
شدند تا لحظات، ایثار، جهاد و شهادت را »خون نگاري« کنند. ایرنا به عنوان 
تنها منبع خبري کمیته انتشارات و اطالع رساني ستاد پشتیباني جنگ ، از 
نخستین روزهای دفاع مقدس حضوري چشمگیر و اثرگذار داشت. عالوه بر 
اخبار رادیو و تلوزیون، دو روزنامه کیهان و اطالعات نیز به عنوان منابع مهم 
خبري در عرصه اطالع رساني دفاع مقدس، برخي از اخبار خود را از ایرنا 
دریافت مي کردند. حتی بسیاري از روزنامه هاي بین المللي - انگلیسي و 
عربي – هم اخبار خود را از خبرگزاري جمهوري اسالمي دریافت مي کردند.
پس از تشکیل ستاد تبلیغات جنگ، در سازمان مرکزي ایرنا »اتاق اخبار 
جنگ« در محل گروه اقتصادي خبرگزاري شکل گرفت و شبانه روزي شدن 
فعالیت آن مصوب شد. به دلیل حفاظت از جان خبرنگاران و کارکنان در 
مواقع حمله هوایی جنگنده هاي رژیم بعثي عراق، پنجره هاي رو به خیابان 
سازمان مرکزي را تیره کردند تا شبها نور به بیرون نتابد در این بین گاهي 
که برق مي رفت و تلکس براي رادیو قابل دسترسي نبود ، خبرنگاران ایرنا 
به صورت دست نویس اخبار جنگ را با موتورسلیکت به پخش رادیو می 

رساندند. 6  
عکاسان خبري ایرنا )همچون عکاسان آزاد( همپاي رزمندگان اسالم راهي 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شدند و یکي از غني ترین آرشیو هاي عکس 
جنگي جهان را در ایرنا به نام خود ثبت کردند. حتی در مقاطعی چاپ برخي 
فراوانی  بازتابهای خبری  المللی،  بین  بر روي جلد مجالت  این عکسها  از 

داشت.
در جبهه مقابل هم بسیاري از عکاسان حرفه اي آژانس هاي معتبر خبري 
جهان به دعوت صدام حسین به عراق سفر کردند اما هیچ کدام موفق نشدند 
عکس هاي معتبري را ثبت کنند. از این رو آژانس هاي خبري جهان در این 
دوران بسیار به عکس هاي عکاسان ایراني رجوع مي کردند و این گونه بود که 
نبض خبری و تبلیغي جنگ در اختیار ایران قرار گرفته بود. جهادگر شهید 
داریوش گودرزي کیا که با خبرگزاري جمهوري اسالمي )ایرنا( نیز همکاری 

داشت، نخستین عکاس دفاع مقدس بود که به درج شهادت نایل آمد. 

رادیو 
در میان همه رسانه های ارتباط جمعی، رادیو به دلیل فراگیری و سهولت 
دسترسی، با اکثر خانواده های ایرانی همنشینی و همنفسی دیرینه ای دارد. 
یکي از تاثیرگذارترین رسانه هاي شنیداري که نقش آن در هشت سال دفاع 
مقدس در حین عملیاتها و سپس در ایجاد نشاط بعد از هر پیروزی با پخش 
مارش معروف 21 حمزه )ساخته علی اکبر دلبری( و تشویق و ترغیب توده ها 

برای حضور در صحنه های نبرد هماره به یادگار خواهد ماند.
تلویزیون برنامه هاي خود را از ساعت 16 آغاز مي کرد و این رسانه دیداري 
تنها یک بخش خبري داشت. مهدی ارگانی، مدیر صدای جمهوری اسالمی 
از حال و هوای روزهای دفاع  تا1362،  ایران( طی سال های1359  )رادیو 
مقدس چنین می گوید: »آن زمان که جنگ شروع شد، شبکه یک تلویزیون 
8-7 ساعت بیشتر برنامه نداشت . شبکه دو هم شبکه آموزشی بود. همه بار 
مسائل خبری و جنگ روی دوش رادیو بود. در آن زمان نیروی انسانی دوره 
دیده در اختیار ما نبود؛ فقط عالقمندان به رادیو و تلویزیون و انقالب، خود 
به خود وارد رادیو شدند. یادم می آید در آن زمان ناگهان تماس می گرفتند 
و می گفتند آقا االن عملیات در پیش داریم و شما باید زمینه های رسانه 

جهادگر شهید داریوش گودرزی کیا )اولین خبرنگار شهید  ایرنا(
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ای آن را فراهم کنید. تمام برنامه های تولیدی کنار می رفت و از ساعت 9 
صبح برنامه های زنده پخش می شد تا ساعت 2 بعدازظهر که قرار بود خبر 
پخش شود. از قبل به ما نمی گفتند عملیات در پیش داریم، قبل از عملیات 
برنامه ها عادی بود. این برای نظامیان بهتر بود و عملیات لو نمی رفت . 
عملیات معموال نیمه شب شروع می شد و برنامه ها از ظهر ویژه می شد، 
چون از شروع عملیات تا تثبیت بچه ها در مواضع شان حداقل این زمان را 
الزم داشتند. از ستاد تبلیغات جنگ با پخش تماس می گرفتند که عملیات 
داریم، آن وقت برنامه ویژه می شد و ما شروع می کردیم به گرفتن خبر از 
عملیات و پخش آن. در آن زمان رادیو از واحد خبر هم نقش حساس تری 
داشت چون واحد خبر باید صبر می کرد تا زمان پخش خبر فرا برسد ولی 
برنامه های رادیو همیشه باید روی آنتن برود. هر وقت از ستاد تبلیغات جنگ 
تماس می گرفتند مرحوم سید محمد جواد یاسینی )مدیر وقت پخش رادیو( 
، بالفاصله مارش می گذاشت. پخش مارش خوشحالی توام با بیم را به دنبال 
داشت. همه کسانی که عزیزانشان در جبهه بودند با شنیدن مارش حس 
می کردند که ما داریم پیروز می شویم ولی در هر عملیات تعدادی کشته 
و زخمی هم داشتیم و این مقداری دلهره و بیم در دل عزیزان به وجود می 
آورد . بخش های خبری رادیو در دوران جنگ ساعت 7، 8، 14، 20، 24 
پخش می شدند و شبک یک تلویزیون هم یک یا دو پخش خبری داشت. 
جنگ ما با جنگ های کالسیک دنیا متفاوت بود. به طور مثال ما برای تهییج 
نیروها در جبهه مارش نداشتیم و از نوحه استفاده می کردیم )چیزی که 
ملودی اش برای زمان صلح خوب بود ، نه تنها خشن و کوبنده نبود بلکه 
بیشتر عاشقانه و عارفانه بود( نکته دوم اینکه جنگ ما بر اساس دشمنی و 
نفرت نبود بلکه بر اساس عشق بود . بچه های ما در جبهه به خاطر نفرت 
از عراقی ها جلو نمی رفتند بلکه به خاطر عشق به خدا و اسالم و امام می 
جنگیدند . ما یک رادیوی جنگی را اداره می کردیم که خیلی متفاوت بود 
. در تمام جنگ های دنیا تعداد کشته شده ها را سانسور می کنند در حالی 
که ما هیچ ابایی نداشتیم که تعداد صحیح را به مردم بگوییم چون فرهنگ 
ما فرهنگ شهادت و فرهنگ عاشورایی است و این فرهنگ تصویری زیبا 
و مطلوب را از مرگ در راه خدا ارائه می دهد به همین علت ما کمترین 
سانسور را در مورد شهدای خودمان نسبت به تمام جنگ های دنیا داشتیم . 
ما در پخش تحریریه ای داشتیم که برای برنامه های زنده مطلب می نوشتند 
و گوینده شیفت مطالب را می خواند ولی در مجموع آقایان محمود کریمی 
علویجه ، مهران دوستی و محمد حسین نورشاهی گویندگان خاص جنگ 
بودند و روزهای عملیات از آنان استفاده می شد. واقعا در آن زمان رادیو مثل 
یک خانواده اداره می شد در زمان بروز بحران، مدیریت بحران به خوبی 
اعمال می شد. ما از ستاد تبلیغات جنگ خبر می گرفتیم و کامال با نیروهای 
نظامی سپاه و ارتش هماهنگ بودیم در داخل سازمان هم با واحد مرکزی 
خبر همپوشانی خوبی داشتیم. معموال بالفاصله بعد از عملیات اکیپ تولیدی 
می فرستادیم. چون بعد از عملیات زمان نقل خاطره بود. اینکه رزمندگان 
تعریف کنند چگونه پیروز شدند، شب عملیات چه کردند و در زمان عملیات 
و  ما کمک می کرد همدلی  به  آنچه خیلی  زمان جنگ  در  داد.  چه رخ 
یکدستی ملت ایران بود انقالب تازه پیروز شده بود و مردم به ما به عنوان 
مدیر معتمدشان نگاه می کردند ما فشارهای اجتماعی نداشتیم من می دانم 
که آدم خیلی قوی و باهوشی نیستم و یک آدم معمولی هستم که توانستم 
در آن شرایط دوام بیاورم و با روحیه خوب این وظیفه را انجام بدهم ولی این 
انجام وظیفه به دلیل اتکایمان به مردم بود که پشتیبان ما بودند و مطمئن 

بودند که ما درست می گوییم.« 7
رادیو جهاد به سردبیری عبدالحمید ارجمندی هم در آبان ماه سال 1358 
تأسیس شد. ارجمندی در خصوص برنامه های رادیو جهاد می گوید: »تیتراژ 
برنامه با آیه معروف جهاد سازندگی شروع می شد، بعد یک موسیقی حماسی 
و در ادامه برنامه پخش می شد. محتوای برنامه ها بیشتر به استقالل و آزادی 

روستاییان و خودکفایی آنها می پرداخت. برنامه های رادیو در ابتدا هفته ای 
یکبار و حدود 28 دقیقه پخش می شد. در تهیه برنامه ها تا قبل از جنگ 
تحمیلی به روستاها می رفتیم، با جهادگران مصاحبه می کردیم. بزرگترین 
خاطره اینجانب تا قبل از جنگ تحمیلی حضور در میان جهادگران در زمان 
درو گندم بود. مردم، با انگیزهای وصف ناشدنی به روستاها و کمک به آنها 
میرفتند. برنامه ما کم کم جای خود را در میان رسانه های آن زمان باز کرد 
و برنامه به صورت هفتهای سه بار پخش می شد. مدت زمان برنامه از 28 
دقیقه به 58 دقیقه افزایش یافت. با شروع جنگ تحمیلی با هم در روستاها و 
جنگ حاضر می شدیم و برنامه ها را تولید میکردیم. در قالب گروههای دو و 
یا سه نفره به تولید برنامه با دستگاه ناگرا می پرداختیم. کارهای صدابرداری 
را انجام می دادیم. با حضور در پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی 

فعالیتهای آنان را در جنگ پوشش می دادیم« 8

گروه تلویزیونی جهادسازندگی و مستندهای روایت فتح

تاسیس  با  همزمان  سال1358  از  جهادسازندگی  تلویزیونی  گروه 
ای  رسانه  پوشش  به  و  نماید  می  آغاز  را  خود  فعالیت  جهادسازندگی 
فعالیت های جهادسازندگی در قالب گروه های مستند سازی می پرداختند. 
اگرچه این گروه دارای فراز و نشیب های فراوانی در طی دوران فعالیت خود 
تلویزیونی  تلویزیونی موفق بود. گروه  برنامه های  بوده است ولی در تولید 
جهادسازندگی بیش از همه مدیون فعالیت های شهید آوینی است. او در 
خصوص تشکیل گروه تلویزیونی جهادسازندگی می گوید: »با شروع کار 
جهاد سازندگی در سال 58، به روستاها رفتیم که برای خدا بیل بزنیم. در 
سال 59 به عنوان نمایندگان جهاد سازندگی به تلویزیون آمدیم و در گروه 
جهاد سازندگی که پیش از ما به وسیله خود کارکنان تلویزیون تأسیس شده 
بود، مشغول کار شدیم. واحد تلویزیونی جهاد، از یک سو به جهاد سازندگی 

و از سوی دیگر به شبکه یکم تلویزیون وابسته بود.«
رویکرد  با  تلویزیونی خود  تولیدات  به  گروه  این  تحمیلی  با شروع جنگ 
توصیف سلحشوری و ایثار رزمندگان ادامه داد که بر اساس فیلمهای تهیه 
شده توسط این گروه، مجموعه مستندهای روایت فتح تولید و از شبکه اول 

سیما پخش شد. 9

واحد ثبت وقایع جنگ ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد

از سالهای نخست جنگ تحمیلی، موضوع ثبت وقایع جنگ در تشکیالت 
جنگ جهاد سازندگی به صورت غیر حرفه ای و غیر مستمر انجام می شد 
اما از اواخر سال 1362 به طور رسمی تحت پوشش تبلیغات جنگ جهاد 
سازندگی قرار گرفت اما کار به صورت جدی و گسترده انجام نمی شد و 
صرفاً در حد مصاحبه و تهیه گزارش به منظور درج در روزنامه ها و مجالت 
و همچنین چاپ و توزیع دفاتر خاطره نویسی انجام می شد. با فراگیرشدن 

سرمقاله
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جنگ در سطح کشور و گستردگی حجم حضور نیروهای جهاد سازندگی در 
جبهه ها، موضوع ثبت وقایع جنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار شد، به طوری 
که در شهریورماه 1365 واحد مستقلی تحت عنوان »ثبت وقایع جنگ« 
در ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی، قرارگاههای 
چهارگانه و گردانهای مهندسی رزمی جهاد سازندگی تشکیل گردید که از 
جمله وظایف عمده و مهم این واحدها در بدو شروع عبارت بود از: جمع 
از مراکز وابسته به جهاد در جبهه ها و همچنین از  آوری اسناد و مدارک 
استانها و شهرستانها، آموزش، تجهیز و اعزام گزارشگر به جبهه ها جهت تهیه 
گزارش و ثبت وقایع به صورت صوتی و تصویری، تعیین یک نفر از نیروها در 
کنار فرماندهان به منظور ثبت وقایع، برگزاری مسابقات خاطره نویسی بین 
رزمندگان در جبهه ها و جمع آوری خاطرات آنان از این طریق، تشکیل مرکز 
اسناد و مدارک جنگ در مرکز، تدوین و انتشار کتابهایی در زمینه انتقال 
فرهنگ جبهه به پشت جبهه و همچنین تدوین و انتشار محدود جزواتی در 

زمینه آثار مستند جنگ به صورت محرمانه. 

رسانه های شفاهی
انقالب اسالمی ایران زمانی به بار نشست که تمامی کانال های ارتباطی مدرن 
نظیر: رادیو و تلوزیون، مطبوعات و ... در اختیار حکومت پهلوی بود و رژیم نیز 
با بهره گیری از این رسانه ها، در صدد مدیریت افکار عمومی و تغییر ماهیت 

فرهنگی جامعه ایرانی بود .
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران با بکارگیری موفقیت آمیز از رسانه های 
سنتی نظیر: تریبون و منبر در مسجد، حسینیه و تکایا و همچنین بهره گیری 
از نوار کاست، توانست انقالب اسالمی را به پیروزی برساند. آن گونه که میشل 
فوکو )اندیشــمند و فیلسوف فرانســوی( هم بر این باور است که انقالب 
ایران، »انقالب نوار کاســت« اســت و امواج این جنبش مردمی به وســیله 
نوارهای صوتی حاوی ســخنرانی های امام خمینی)ره( یا شــعارهای مردمی 

در تظاهرات ها، منتشر و فراگیر شده اســت.
 یک محقق معروف آمریکایی در پخش پایانی کتاب خود در سرفصلی با 
عنوان »رسانه های کوچک برای یک انقالب بزرگ« نوشته است: »مخالفت با 
شاه به وسیله شبکه های غیر رسمی توسط 200 هزار مبلغ دینی و و 90 هزار 
مسجد سازماندهی شد در حالی که آیت اهلل خمینی و دیگر رهبران مذهبی 
به خارج از کشور تبعید شده بودند اما پیام های آیت اهلل به شکل کاست برای 
پیروانش ارسال می شد. پیام های او سپس چاپ و تکثیر می شد. در انقالب 
ایران در حقیقت مردم با هم برخورد نداشتند بلکه برخورد بین رسانه های 
بزرگ در برابر رسانه های کوچکتر بود و سرانجام رسانه های کوچک تر )سنتی 
تر( پیروز شدند.« 10 پیروزی 1357 ارزش و اعتبار رهبران محلی را در هدایت 

توده ها با بهره گیری از کانال های ارتباطات سنتی به منصه ظهور رساند؛ 
رهبرانی که با جاری رود، دریای انسان را به خروش آوردند و طومار حاکمیت 

صاحبان قدرت را در هم پیچیدند. 11
حماسه مردم در هشت سال دفاع مقدس تاکید دیگری بر قدرت رسانه ها 
در بسیج عمومی بود. از رسانه های دیداری، شنیداری و دیداری –شنیداری 
روحیه  توانست  به خوبی  و....  دیوارنگاره  و  بیلبورد  و  رسانه های سنتی  تا 
سلحشوری را در جوانان این مرز و بوم شعله ور سازد و جلوه های ایمان و 
ایثار اقشار مختلف مردم را به تصویر بکشد و با طوفانی از غیرت و مردانگی، 

ماشین جنگی دشمن را از کار بیاندازد.
 رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، مؤثرترین نهاد در هر سیستم 
سیاسی هستند و وظیفه مهندسی افکار عمومی را بر عهده دارند. در دوران 
شکل  کشور  در  ای،  رسانه  متعدد  تشکیالت  و  مجموعه ها  مقدس،  دفاع 
گرفت و با مدیریت افکار عمومی، وظیفه خطیر پدافند رسانه ای را بر عهده 
داشتند.  پیشکسوتان عرصه رسانه و متخصصین علوم ارتباطات، با برنامه ریزی 
راهبردی و تدوین استراتژی های تولید و نشر محتوا – خصوصاً در مقاطع 
حساس و مواقع بحرانی – ضمن ساماندهی و سازماندهی رسانه های جمعی و 
گروهی بر محور استراتژی واحد، افکار عمومی را مدیریت و نگرش ها را تثبیت 
یا تغییر دادند. نقشی بسیار مهم و اثرگذار در عرصه نرم افزاری که در تحلیل و 
بررسی های مربوط به 8 سال دفاع مقدس، عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است. 
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جبهه کفر و نفاق و مصادیق  عینی آن در جامعه

شناخت تاریخ و سنت  های مسلط بر آن ، رهنمودی برای انسان است 
که بتواند کاماًل پدید های موجود در زمان خودش را از منظری الهی 
ارزیابی کند و در نتیجۀ این ارزیابی راه خود را به سوی کمال و تعالی  
همواره سازد. بررسی تاریخ اسالم و به طور کلی تاریخ انبیا به  ما نشان 
می دهد همیشه نیرو های باطل و ضدتکاملی  رودرروی انبیا و رسوالن 
ایستاده اند و هربار به شکل  جدیدی، نقشه  های خود را علیه جبهۀ حق 
به کار می  گرفته اند و ترفند های مختلفی برای منزوی کردن حق  به 
نشان  را  خود  چهره   سه  در  معموالً  باطل  گروه  این  و  بسته اند  کار 
می دهد: کفر و شرک و نفاق که در این بین،  سخت ترین ضربه  ها را 
منافقین به جبهۀ حق وارد کرده اند؛ چون جبهه ای باطل در پوشش 
حق است و به همین دلیل، همیشه جبهۀ حق و همۀ کسانی است که 
می  خواهند با باطل  مبارزه کنند، باید ویژگی های این  گروه و مالک 
تشخیص آن  ها را بشناسد. امت اسالمی  ما هم که در حال مبارزه با 
امپریالیسم آمریکاست، باید از این معیار ها آگاه باشد؛ لذا برای شناخت 
معیار و مالک تشخیص این گروه  ها به طور اعم و همچنین شناسایی 
مصداق های عینی آن  در جامعه و عملکرد  های آن  ها به طور اخص، بر 
آن شدیم که  با حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری نمایندۀ 

امام در جهادسازندگی گفت وگویی ترتیب دهیم.

کفار چه کسانی هستند و تعریف قرآنی  کفر چیست؟
کفر یک معنای اخص و یک معنای اعم  دارد. آنچه در قرآن هست، 
معنای اخص کفر را که انکار مبدأ و معاد است، بیان می کند و قرآن 
بیشتر به انکار مبدأ تأکید می کند. معنای اعم کفر که فقها در رساله   های 
عملیه آورده اند، به انکار مبدأ و معاد نظر دارد و عالوه بر آن کسانی 
که خاتمیت رسول اهللّ  را نپذیرفته اند، کافرند. در ضمن، در قرآن ، کافر 
به دو صورت مطرح  شده است. یک گروه  کسانی که از ابتدا خدا و 
مبدأ را انکار کرده اند و به  ماده و طبیعت و جریانات فیزیکی معتقد 
بوده اند و گروه دیگر کسانی که به خدا ایمان آورده اند؛ ولی بعد آن را 
از دست داده اند و خدا را منکر شده اند که به این  قبیل افراد »مرتد« 
می گویند. البته قرآن این افراد را هم کافر می داند و می فرماید: »َوَمْن 
یَْرتَِدْد ِمْنُکْم َعْن ِدیِنِه َفَیُمْت َوُهَو َکافٌِر َفُأوَلٰئَِک َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فِي 
ارِ ُهْم فِیَها َخالُِدوَن« )بقره، 217(.  نَْیا َواْلِخَرۀِ َوأُوَلٰئَِک أَْصَحاُب الَنّ الُدّ
بهترین شاخص ها برای شناخت این چهار گروه، آیات  اول سورۀ بقره 
است: »إَِنّ الَِّذیَن َکَفُروا َسَواٌء َعلَْیِهْم أَأَنَْذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل یُْؤِمُنوَن« 
)بقره ، 7(؛ »کفار کسانی هستند که از اول، ایمان  نیاوردند و خداوند 
بر قلب هایشان پرده ای کشیده  است که دعوتشان بکنی یا بترسانی یا 

نترسانی برایشان یکسان است و ایمان نمی   آورند.«

فرهنگ جهادی

حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری نماینده وقت امام )ره( در جهاد سازندگی
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فرهنگ جهادی

مشرکین چه کسانی هستند؟
بر اساس آیات قرآن شخص مشرک به خدا و مبدأ و قدرتی معتقد است؛ 
اما این قدرت را برای غیر اهلّل هم قائل است. شرک یعنی شریک  قائل شدن 
برای اهلّل در ابعاد و اقسام مختلف، مثل عبادت و اطاعت و ربوبیت. خداوند 
در قرآن می فرماید کسانی که غیر خدا را با خدا شریک می دانند یا مسیح 
را خدا می دانند، مشرک اند و تأکید می کند که همۀ  غیرخدا ها وظیفه ای 
ندارند جز اینکه خدای یکتا را عبادت کنند. همچنین می فرماید »ُسْبَحاَن 
ا یُْشِرُکوَن« خدا منزه است از اینکه این  ها برای  او شریکی قائل  اهلَلّ َعَمّ
شوند. در آیۀ دیگری خداوند به پیامبر می فرماید: »ُقْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد 
اهلَلّ َواَل أُْشِرَک بِِه إِلَْیِه أَْدُعو َوإِلَْیِه َمآِب« )رعد، 36(؛ »بگو من مأمورم که 
خدا را عبادت کنم و به  او شرک نورزم.« در حدیثی آمده است که خداوند 
به یکی از انبیای بنی اسرائیل فرمود: »به مردم بگو اگر کاری را انجام دادید 
که نیمی برای من و نیمی  برای دیگری بود؛ چون من شریک دوست 
بنابراین  نظر داشتید؛  برای دیگری ای که در  ندارم،  پس سهم من هم 

چیزی از من طلب ندارید.«

منافقین چه کسانی هستند؟
از نظر اجتماعی و اصطالحی به معنی  نفاق در لغت به معنای شکاف و 
ایمان  ظاهر  در  که  کسانی اند  منافقین  است.  دوچهره  بودن  و  دورویی 
می آورند؛ ولی در باطن کافرند و به آنچه می گویند، ایمان ندارند: »َوِمَن 
ا بِاهلَلّ َوبِالَْیْوِم اْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنیَن« )بقره، 8(؛ »از  الَنّاِس َمْن یَُقوُل آَمَنّ
مردم  کسانی هستند که می گویند به خدا و روز قیامت  ایمان آورده ایم؛ 
حال  آنکه مؤمن نیستند.« در آیۀ  بعد هم می فرماید: »یَُخاِدُعوَن اهلَلّ َوالَِّذیَن 
آَمُنوا َوَما یَْخَدُعوَن إاَِلّ أَنُْفَسُهْم َوَما یَْشُعُروَن« )بقره، 9(؛ »آن  ها به گمان 
خود خدا و مؤمنین را فریب می دهند و حال  آنکه جز خودشان  کسی را 
فریب نمی دهند. منافقین وقتی به مؤمنین می رسند، می گویند ما مؤمن و 
مسلمان هستیم و حال اینکه در خلوت  و دیدار با شیاطین خود می گویند 
ما می خواهیم  مؤمنین را مسخره کنیم.« در سورۀ منافقون نیز خداوند 
وا َعْن  َفَصُدّ ًۀ  ُجَنّ أَیَْمانَُهْم  ماهیت این  گروه را آشکارتر می کند: »اتََّخُذوا 
َسِبیِل اهلَلّ إِنَُّهْم َساَء َما َکانُوا یَْعَمُلوَن« )منافقون، 2(؛ »سوگندخوردن و 
تعهدشان را سپر قرار می دهند و جلوی  راه خدا را می گیرند.« و در آیۀ 
ُقُلوبِِهْم َفُهْم اَل  بعد  آمده است: »َذٰلَِک بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثَُمّ َکَفُروا َفُطِبَع َعلَیٰ 
یَْفَقُهوَن« )منافقون، 3(؛ »خداوند قلب های آن  ها را به دلیل این  جنایت 
و حرکت ارتجاعی بازگشت به کفرشان  طوری قرار می دهد که چیزی 
»ای   می کند:  تشریح  چنین  قرآن   کلی،  به طور  نمی شوند.«  متوجه  را 
پیغمبر، منافقین طوری هستند که وقتی آن  ها را ببینی، از چهره و قیافۀ 

حق به جانبشان  تعجب خواهی کرد. زمانی که صحبت  می کنند، به سخن 
آن  ها دل می دهی؛ اما این  ها در واقع  همچون چوب های خشکی هستند 
که بر آن  ها تکیه شده  و این چنین خود را نشان می دهند.« قرآن بعد از 
این  راهنمایی ها می فرماید: »این  ها دشمن هستند. از این  ها فاصله بگیر که 

خدا نبودشان کند.«

مؤمنین را تعریف و خصوصیات آن  ها را ذکر بفرمایید.
دراین باره در قرآن عالوه بر سوره ای که برای مؤمنین نازل شده است، در 
سوره  های دیگر هم از مؤمنان یاد شده است. در سورۀ مؤمنون  خداوند 
مشخصات مومن و گروه مومنین  را بیان می کند: »َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 
َکاۀِ َفاِعُلوَن. َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن. إاَِلّ َعلَیٰ  ُمْعِرُضوَن. َوالَِّذیَن ُهْم لِلَزّ
أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََکْت أَیَْمانُُهْم َفإِنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمیَن« )مؤمنون، 5(؛ »مؤمنین 
کسانی هستند که نه تنها اهل  عبادت و اهل نمازند، بلکه در نمازشان 
حالت  خشوع در پیشگاه خداوند دارند و از یاوه گویی  و لغوگفتن دوری 
می کنند و حقوق مردم را ادا می کنند. زکات می دهند و عفت خودشان را 
نیز حفظ می کنند.« بر اساس آیات بعدی دو مشخصۀ دیگری که قرآن 
برای مؤمنین بیان می کند، این است: »این  ها اگر پیمانی ببندند، به آن 
عمل می کنند و مقیدند وقت های نماز را رعایت کنند.« در ضمن، در قرآن 
مؤمنین درجات گوناگونی دارند و خداوند در این آیه خطاب به مؤمنین 
« )نساء، 136(؛ »ای کسانی که   می فرماید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهلَلّ

ایمان آورده اید، به خدا ایمان بیاورید و به  ایمانتان عمق بدهید.«

مصداق های عینی سه گروه کفار و مشرکین و منافقین در جامعه 
چه کسانی هستند؟

مصداق عینی کفر مادیون هستند )به تصویر صفحه مراجعه شود( متشکل 
و گروهک  اقلیت(  و  )اکثریت  فدایی خلق   و چریک های  توده  از حزب 
پیکار؛ البته  گروه پیکار از مرتدین هستند که در ابتدا ایمان  آوردند و بعد 
کافر شدند. مصداق منافق، گروه منافقین خلق است که  به ظاهر دم از 
اسالم و قرآن و رسول اهلّل می زند؛ ولی  در باطن دارای ایدئولوژی التقاطی 
است که با کمی دقت می توان دریافت که کاماًل ملهم از مارکسیسم و 
چهرۀ  هم  سیاسی  برخورد های  در  حتی  منافقین  مارکسیست هاست. 
با شعار های  را  بیچاره  هواداران  مثاًل  آشکار می سازند؛  را  منافقانۀ خود 
ضدامپریالیستی  و تند جذب می کنند؛ اما خود جزو مزدوران و آلت دست 
امپریالیست اند. همچنین، گروه جنبش مسلمانان مبارز دست کمی از 
این  ها اطالق   به  به آن معنی  تعبیر منافق شاید  البته  ندارند؛  منافقین 
نشود؛ ولی در درازمدت به قول معروف مصداقی  از آن خواهند شد. این 
گروه و گردانندگانشان به  والیت فقیه و اطاعت از او اعتقادی ندارند و 
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فرهنگ جهادی

در مقابل، تحلیل های خود را اصل می دانند. اگر حرکت  و تحلیل های 
ولی فقیه با تحلیل های آن  ها تطبیق  داشت، از امام و ولی فقیه و انقالب 
تجلیل می کنند و »زنده باد امام« می گویند و در غیر این صورت، تحلیل 
خودشان مقدم است. آن  ها در زمینۀ  مسائل سیاسی و اقتصادی هم دقیقاً 
تحلیل خود را معیار قرار می دهند و با آن، دیگران را می سنجند. آن  ها در 
مسائل اقتصادی ابواب فقهی و مضاربه  و مساقات و مزارعه را قبول ندارند و 
به تحلیل   های اقتصادی مادی خود تکیه می کنند. به طور کلی و به دالیلی 
که گفتیم و بسیاری دالیل دیگر این  گروه را که تظاهر به اسالم می کند 

و در باطن او از اسالم خبری نیست، می توان مصداقی از نفاق  دانست.

شیوۀ برخورد اسالم با کفار چگونه  است؟
دو نوع کافر در جامعۀ اسالمی داریم. کافر ذمی و کافر حربی. کافر ذمی 
به مقررات و قوانین و مصوبات اجتماعی حکومت  اسالمی عمل می کند؛ 
ولی در احکام شخصی و فردی، پیرو دین خود است. او در پناه و ذمۀ 
اسالم زندگی می کند و مال و جان  و حیثیتش مثل مسلمان ها در امن و 
امان است؛ البته چون به خمس و زکات معتقد نیست، جزیه  می دهد. کافر 
حربی در جامعۀ اسالمی زندگی می کند؛ اما به قوانین  اسالم و حکومت 
اسالمی پایبند نیست و در مقابل حکومت می ایستد. کافر »حربی« از نظر 
حکومت اسالمی محارب با خداست و حکومت اسالمی هم بر اساس آیۀ  
محاربه ای که در قرآن هست، به جنگ او می رود: »با آنان )کفار( همان 
گونه که به شما تعدی و تجاوز می کنند، شما هم عمل به مثل انجام دهید 
و با آن  ها بجنگید.« مصداق عینی این دو گروه در جامعۀ ما بدین ترتیب 
است که چریک های فدایی اقلیت و پیکار جزء کفار حربی و چریک های 

فدایی اکثریت و حزب توده کفار ذمی هستند.

شیوۀ برخورد اسالم با منافقین به چه  صورت می باشد؟
برخورد اسالم با این گروه به همان شکلی است  که امیرالمؤمنین برخورد 
کرد؛ یعنی  ابتدا باید آن  ها را نصیحت کرد و اگر اثری نداشت، با آن ها 
ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَیَْتُهْم  بجنگد: »َوإَِذا قِیَل لَُهْم تََعالَْوا یَْسَتْغِفْر لَُکْم َرُسوُل اهلَلّ لََوّ
آن  ها دعوت می شود که  »از  )منافقون، 5(؛  ُمْسَتْکِبُروَن«  َوُهْم  وَن  یَُصُدّ
بیایید متنبه شوید، پیغمبر برای شما از خدا طلب مغفرت می کند؛ ولی  
از پیغمبر برمی گردانند.« در مرحله ای که حکومت  را  آن  ها روهایشان 
بسیار  باید  آن  ها  با  برخورد  می گیرد،  قرار  منافقین  مقابل   در  اسالمی 
سخت تر از برخورد با کفار باشد؛ چون منافقین با ظاهر اسالمی و حرکات 
منافقانه خطرناک تر از کفارند. پیغمبر و امیرالمؤمنین هم در مقابله با 

منافقین  شدت عمل نشان می دادند.

آیا تاکنون برخورد مناسب و اسالمی با این سه گروه صورت گرفته 
است؟

بعد از پیروزی انقالب، با این گروه ها برخورد اسالمی نشد؛ البته این از یک 
جهت به دلیل  مصالح و مسائل انقالب بود و از طرف  دیگر، به دلیل ندانم کاری 
سیاستمدارانی که  برخورد های سازشکارانه داشتند و مماشات های دولت 
موقت کار را به جایی رساند که از طریق رادیو و تلویزیون و مناظره به 
آن  ها رسمیت و مشروعیت می دادند. این حرکات و برخورد های نامناسب 
سبب  نضج گرفتن آنان شد و من فکر می کنم ضرباتی  که اکنون از منافقین 
تحمل می کنیم، ناشی از آن  برخورد های غلط است. به هرحال، اکنون 
حکومت و مسئولین و دادگاه ها مقداری برخورد صحیح تری با منافقین  و 

سایر گروه ها دارند و به اسالم نزدیک تر است.

حرکت از ایمان به کفر چگونه است؟
به طور کلی، این جریان علل متعدد و متفاوتی دارد؛ مثاًل کسی که بعد از 
مدتی ایمان خود را از دست  می دهد و مرتد می شود، ممکن است در اثر 
سطحی بودن ایمان یا تقلیدی بودن ایمان از پدر و مادر مسلمانش باشد. 
این افراد به دلیل بی محتوایی و ظاهری  بودن ایمانشان به محض اینکه در 
جو  دیگری قرار می گیرند، متأثر از تبلیغات و ایسم های مختلف، ایمان 
خود را از دست می دهند. برخی دیگر به خاطر نفع مادی و پُست و مقام 
و ضعف ها و خصلت های زشت فردی شان از ایمان به کفر می رسند که 
نمونه  های فراوانی از آن  ها در تاریخ اسالم وجود دارد. همچنین، در جریان 
انقالب اسالمی هم افرادی بودند که از انقالبیون و مبارزین و زندان  رفته  ها 
بودند؛ ولی بعد از پیروزی انقالب، به علت عقده  های حقارت و ضعف های 
به دلیل   دیگری  دستۀ  ایستادند.  حکومت  و  امام  مقابل  در  و...  نفسانی 
عملکرد های غلط مدعیان ایمان به کفر کشیده می شوند. در جامعۀ ما 
بعضی از جوان هایی که منحرف شده اند، از خانواده  های مذهبی و متدینی 
هستند که پدر، ادعای اسالم و ایمان داشته است؛ ولی اسالمی رفتار نکرده 
است. اما حرکت از کفر و نفاق به ایمان هم دارای علل مختلف است. از 
جمله افرادی که  به خاطر قهرمان دوستی و تبلیغات، جذب گروهی  خاص 
می شوند؛ ولی بعد از مدتی حقیقت را می یابند و از کفر و نفاق به ایمان 
باز می گردند. همچنین، در بسیاری از موارد که افراد کافر و منافق به خود 
می اندیشند و از پوچی حرکاتشان رنج  می برند، به ایمان باز می گردند. 
هم اکنون بسیاری از منافقین که در زندان از لحاظ اعتمادی و اجتماعی 
به پوچی خود پی  برده اند، از مسئولین تقاضا می کنند که با مطبوعات 
تماس بگیرند تا درد های درونی شان را برای مردم بگویند. این افراد به دلیل 
قرارگرفتن در موقعیتی آزاد و مطالعات بیشتر و کسب اطالعات گسترده تر 

از منابع گوناگون از گذشتۀ غمبار خود به ایمان باز گشته اند.
منبع: نشریۀ جهاد
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بسم رب الشهداء و الصدقین
آنچه باید بکنیم، نکردیم و آنچه نباید بکنیم، کردیم. چه کاری که نکردیم!

»شهدا گفتند: ما می رویم تا اسالم بماند.«
ولی ما گفتیم: ما می مانیم، اسالم فدای ما.

آن ها گفتند: ما فدای اسالم.
ما گفتیم: اسالم فدای ما.

شهدا رفتند؛ ولی نگران امروز بودند.
آن ها هنگام معاملۀ با خدای خود، بر سر دوراهی بودند و مخیر که بسوزند 
یا بسازند؟ بروند یا بمانند؟ هم نگران دیروز بودند و هم نگران فردا، عشق 

شهدا به حضرت دوست، یعنی دیروز و فردا.
انقالب و اسالم را روشن نگه دارند؟ آیا  آیا بروند و شعله های فروزان 
بسوزند و شمع تاریخ شوند و نورافشانی کنند و چــراغ راه هدایت امت 
در ظلمت ها شونـــد و مصباح الهــدی و سفینۀالنجاه امت شوند و برای 
امت در طول تاریخ، راه را از بیراهه روشن سازند یا بمانند و بسوزند و 
خون دل بخورند و کشتی نجات امت در کوران حوادث و طوفان های 

آینده شوند؟
آن ها از ماندن خود و ما نگران بودند. آن ها نگران آینده بودند، نگردان 

فــردا و فــرداها، نگران غارت ارزش های خود.
 آیا بمانند و میراث خوار ارزش شهدا و ایثارگران باشند و آن ارزش ها 
را غارت کنند و یک شبه همه را به باد فنا دهند یا بمانند و نگذارند راه 

شهدا و ایثارگران، کم رنگ و بی رنگ شود و به نحوی محو؟
بروند و در مجمع جمع الجمع نظاره گر ما باشند یا بمانند و دست ما را 

بگیرند و نگذارند به انحراف برویم؟
و  گرفتند  تصمیم  عاقالنه  و  رسیدند  تفاهم  به  عشق  و  عقل  باالخره 
فکر  عاقالنه  هم  عشق  کاروان  از  جاماندگان  ما  کردند.  عمل  عاشقانه 

کردیم؛ ولی نتوانستیم عاشقانه عمل کنیم.

ماندنی؟  چه  ولی  ماندیم؛  ماندیم.  باکری  شهید  سه راهی  سر  بر  ما 
ساختیم؛ ولی چه ساختنی؟ سوختیم؛ ولی چه سوختنی؟

زمانی ارباب رجوعی داشتم که اهل ایالم بود و ایثارگر. وقتی مراجعه 
کرد و ظرف چند دقیقه کارش راه افتاد، تعجب کرد. به او گفتم که کار 

شما انجام شد و می توانی بروی؛ ولی باور نمی کرد. 
گفت: »یعنی واقعاً تمام است؟«

او مجدداً نشست و گفت: »من شانزده سال چوپان بودم،   
ولی پنج شش سال است کارم به ادارات افتاده و خیلی چیزها دیده ام. در 
دوران چوپانی به جبهه می رفتم و آن زمان را هم درک کرده ام. آن وقت 
با کسانی کار می کردم که 80درصد کارهایشان عاشقانه بود و عاشقانه 
خدمت می کردند و 20درصد هم عاقالنه؛ اما حاال برعکس شده است. 
افرادی کار می کنیم و سروکار داریم که 20درصد عاقالنه عمل  با  ما 

می کنند و 80درصد دنیاطلبی و عشق مال دنیا و ریاست طلبی است.
عقل و عشق، در نهاد بشر به ودیعت گذارده شده است و   
بصیرت هم بالقوه وجود دارد؛ ولی مستور است. بر اساس مساعد شدن 
زمینه و فراهم شدن بستر برای  هرکدام، آن وجه خودنمایی می کند و 
ظهور و بروز می یابد. برخی از ما به عقل می گراییم و گروهی هم به 
عشق. افراد آب دیده و پخته هم این دو را با هم آمیخته اند. حکم ازلی 
مانند  »یُِحّبونَُهم« می کشانند،  وادی محبت  بــه  را  انسان  و  رانده اند 
شهدا. شهدا عشق را به قیمت شهادت خریده اند و ارزش گذاری کرده اند 

و خود نیز در وادی محبت الهی، ارزش و ارزش آفرین شدند.
آفرینانشان  ارزش  و  آن ها  مروج  و  مبلّغ  و  ارزش ها  آن  باید حافظ  ما 

باشیم.
برخی گداختیم، سوختیم، معاشقه کردیم و رو کردیم.

بعد از شهدا، برخی باختیم، فروختیم، معامله کردیم و پشت کردیم.
برخی هم ساختیم، دوختیم، نفاق کردیم و پشت ورو کردیم.

شهدا بر سر پیمانی که بسته بودند، بر مبنای آیۀ شریفۀ »َو اْسَتِقمْ  َکما 
أُِمْرَت«  استقامت کردند و تا پای جان ایستادند، به عهد خود وفا کردند، 
صداقتشان با خدای خود را به اثبات رساندند. دیروز با شما و همراه شما 

بودند و امروز نیز هستند و کشور را به دست آمریکا نمی دهند.

بعد از شهدا چه کرده ایم؟
فرهنگ جهادی
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مختلف  های  گاه  قرار  در  گران  جهاد  وتالش  حضور   سال  هشت 
مهندسی در جبهه هاي  گرم و سوزان جنوب و مناطق سرد و نفس 
گیر غرب  و شمالغرب و احداث خاکریزها، جاده ها و سنگر ها در 
سخت ترین شرایط عملیات و پس از عملیات  و شهادت ، مجروحیت 
و اسارت آکنده و لبریز از شور ، نشاط و  عشق حسینی بود ؛ زیرا  آن 
ها مي دانستند که  در پشت این سختي ها و ماللت ها رضایت خداوند  
در  مومن  انسان  نهایت درجه کمال  از خداوند  است. رضایت  نهفته 
زندگي است. در این حالت  سختي و راحتي ، تلخي و شیریني   تعادل 
انسان در بندگي را نه فقط   لرزان نمي کند ؛ بلکه   پایه هاي بندگي 
را  محکم و امید و نشاط را در گذران زندگي  به ارمغان مي آورد 
.رضایت مندي از قادر متعال  تمام حوادث زندگي را زیبا مي سازد. 
حادثه محرم ، تاریخ کربال و ماجراي عاشورا و حوادِث پس از آن یک 
فرهنگ آکنده از آموزه ها و عبرت ها ست. یکي از زیباترین پیام هاي 
عاشورا  ؛ رضایت از حضرت حق در فراز و نشیب هاي زندگي  است؛  
همان کالمی که حضرت سید الشهداء علیه السالم در آخرین لحظات  

شهادتشان فرمودند ؛ "الهی رضا به قضایک و تسلیما المرک".
و هنگامي که پیکر خونین  جهادگری تحویل خانواده مي شد ؛ اولین  

:" ما راضي به  جمالت پدران ، مادران  و همسرا ن شهید این بود 
رضاي خداییم و فرزندمان  فدایي حسین زهراست ". همان  جمله 
ای  که حضرت زینب سالم اهلل علیها در هنگام شدید ترین مصایب 

فرمودند : "مارایت اال جمیال" .
جای  جای  در   وفایش  با  یاران  و  حسین  امام   ، کربال  به  تاسی    
موج می  بی سنگر   مختلِف سنگر سازان  فعالیت های  و  ها  جبهه 
زد ؛ از نام گذاری یگان ها ، همچون؛ قرارگاه کربال و نجف ، گردان 
مهندسی  گردان   ، حر  مهندسی  گردان    ، زینب  مهندسی حضرت 
امام  مهندسی  گردان   ، الزهرا  فاطمه  مهندسی  گردان   ، سیدالشهدا 
علی ، گردان مهندسی ابوالفضل و.....  تا اقدامات مهندسی، همچون؛ 
جاده و پل عظیم سید الشهدا،  سد فاطمه الزهرا و.....  و همچنین  
سربندهایی با نوشته های »اباعبداهلل«، »یا حسین«، »زائر کربال«، »یا 
حسین شهید«، »یا ابوالفضل«، »یا زینب«، »مسافر کربال«، »لبیک 
یا حسین«، »تا کربال راهی نیست«، »یا زیارت یا شهادت«، »السالم 
علیک یا اباعبداهلل«، »فدای لب تشنه حسین«، »کل ارض کربال« و 
»کل یوم عاشورا« و..... که این ها  نشان دهنده   تمسک دلیر مردان 
کشور مان  در هشت سال نبرد بی امان به سید و ساالر شهیدان  و 

کربالی جبهه ها ، یادش به خیر

رویداد

دو
شا

را 
ز

ل ری   ر رو ا شری  12



کربالی آن حضرت بود .
در آن دوران سراسر معنویت و اخالص ، اگر سری به مقر های جهاد 
نوای دل  آنان در خطوط مقدم می زدی،  گران و حتی سنگر های 
و  الحسین   ابا عبداهلل  و مراسم سوِگ حضرت  زیارت عاشورا  نشین 
توسل به  ائمه اطهار علیهم السالم، همراه با اشک و ناله های برآمده از 
عشق به سید و ساالر شهیدان شما را به بهشتی رهنمون می ساخت 
که در هیچ کجای دنیا نظیرش را نمی دیدی ؛ در سرتاسر جبهه ها و  
در وجود تمام رزمندگان و جهاد گران عطر حسینی موج می زد !  در 
طی سال های جنگ ، عملیات هایی نیز با نام و یاد  کربال شکل گرفت 
. همچون؛ عملیات های محرم ، عاشورا  و کربال و این  یعنی در هشت 
سال دفاع مقدس ، سرزمینمان کربال، راهمان حسینی  و رزمندگانمان 

یا وران واقعی  خون خدا بودند . 
 و اکنون  محرم است و ماه  تجدید میثاق با حسین ابن علي علیه 
السالم ؛  زمان دریافت آموزه هاي عاشورا و به کار گیري آن در زندگي 
است .  نیم نگاهي به سال های تلخ و شیرین پس از انقالب اسالمی و 
آفندها و پدافندهای مستمر نشان می دهد که ما امید وار ترین ملت  
بوده و هستیم  و به فضل الهي و با دستان توان مند خوبان این دیار ، 
مي توانیم در هر زمان  خالِق حماسه هایی به یادماندنی باشیم . دشمن 
هم بداند که ترفندهاي  شیطاني او براي  نفوذ و مهار ایران اسالمي ، 
کامال بي اثر است  و جریان امید بخشي به مردم خوب  ایران  اسالمي  

و مظلومان جهان ،  همچنان ادامه خواهد یافت   و این نتیجه توجه به 
ارزش های واالی انسانی و الهی و پیروی از سید و ساالر شهیدان در 

دوران دفاع مقدس وسال های پس از آن است . 
  مردم ما به خوبي نشان داده اند که عاشق  مرام حسین اند .  مردان 
ِخوب این دیار مي خواهند حسیني باشند و زناِن پاکدامِن این دیار 
زینبي . اینان در هشت سال جنگ ، دفاع از دین و ارزش هاي دیني و 
انساني را  بارها  تمرین کرده اند و اینک دوران تاسی و تمسک بیشتر 
به کربالی حسین علیه السالم و به کار گیری  آموزه ها و عبرت های 
عاشوراست . همان راهی را که  صدها هزارجهاد گر مخلص در هشت 
سال حماسه و ایثار  برگزیدند هزاران شهید را تقدیم نمودند .آنها با 
توکل به خداوند متعال و حسینی شدن خود و زینبی نمودن خانواده  ، 
تمام سختی ها را زیبا دیدند و جنگ ، مجروحیت ، اسارت  و شهادت 
را در راه خداوند متعال پسندیدند و بر رضای خداوند متعال راضی 
شدند ؛ اکنون نیز ماییم و آن ها که برایمان چون ستارگان بودند و 
راهنمای ما و نسل فعلی  و آتی مان در شب تار و سختی های پیش 
رو ، برای رسیدن به قله های عزت و سربلندی. اینک بهترین زمان 
براي خدایي شدن است . دین آکنده از مولفه هاي حیات بخش است و 
تاریخ اسالم نیز سرشار از الگوهاي عملي؛ از قیام سید و ساالر شهیدان 
علیه السالم  تا هشت سال دفاع مقدس  . همه چیز مهیاست ؛ کربال 

منتظر ماست؛ بیا تابرویم.

رویداد
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رویداد

عزیزانی  پیکر  8شهریور1360،  فاجعۀ  در 
که  شد  گداخته  کینه  و  بغض  آتش  در 
از  الگویی  و  اخالق  از  بودند  اسوه ای  هریک 
برای  خالق  استعدادهایی  و  مسلمان  انسان 
هماهنگی و انسجام. استکبار آمریکا به منظور 
درصدد  همواره  انقالب،  پیکرۀ  بر  ضربه زدن 
وحدت بخشی  توان  که  را  نیروهایی  تا  بوده 
و انسجام دهندگی دارند، از میان بردارد. اگر 
روزی فاجعۀ 7تیر پیش می آید و روزی یاران 
و  به شهادت می رسند  نماز  محراب  در  امام 
روزی دیگر اجساد سوختۀ رجایی و باهنر را از 
درون شعله های نفاق و بیداد بیرون می کشیم، 
این  همۀ  که  می کند  اشاره  حقیقت  این  به 
متعادل کردن  برای  وزنه هایی  مانند  عزیزان 
صادق  و  فعال  نیروهای  هماهنگ ساختن  و 
شتاب  بر  می توانستند  آن ها  بودند.  جامعه 
و  بیفرایند  امت  این  ضداستکباری  حرکت 

بازوان پر توان امام باشند.
با  و  پاگرفت  شهادت  در  ما  اسالمی  انقالب 
شهادت قد علم کرد و این خاصیت شهادت 
حرکت  می کند،  ایجاد  مــوج  کـه  است 
مجاهد  و  می سازد  حماسه  می آفریند، 
می پـرورد و شهادت رجایی که همواره »رجاء« 
شهادت  و  می پروراند  اندیشه  در  را  شهادت 
باهنر که »هنر خوب مردن« را در مکتب اسالم 

آموخته بود، از این نمونه هاست.
یاد  در  را  خستگی  هرگز  رجایی،  شهید 
نداشت، ناامیدی را باور نکرده بود و پایداری 
و استقامت در کارش معنا پیدا می کرد. مردی 

از ساللۀ ابراهیم بود که گام هایش در هر قدم، 
ناتوانی را له می کرد. او در کورۀ ابتال آنچنان 
شکل گرفته بود که جز فکر و یاد پروردگار 
او راه نیافت و  و عشق خداجویی، غیری در 
آتش نامردمان را با حالوت و شیرینی به جان 
خرید. تالش های شبانه روزی شهید رجایی را 
تاریخ ثبت کرده است که چگونه با استقامت 
و دل سوزی، وحدت و انسجام ارتش و سپاه را 
با وجود توطئه های لیبرالیسم و نقاق پی ریزی 
کرد. این هماهنگی و اتحاد تعیین کننده، پس 
از مدت ها دفاع و عقب نشینی و فرسایشی شدن 
نبرد، از رزمندگانمان نیروهای مهاجم و پیروز 
ساخت که قادر شدند جنوب و غرب میهنمان 
را از دشمن تجاوزگر پس بگیرند. ایشان در 
بار  و  گفته ام  بارها  است:»من  گفته  باره  این 
تمام  ما  دیگر می گویم، روزی که گلوله های 
شود اولین روز جنگ ماست و تا آخرین نفس، 
خواهیم  آن ها  اربابان  و  تجاوزگر  مزدوران  با 
جنگید. این تنها، جنگ ما با عراق نیست یا 

باید اسالم پیروز شود یا همه شهید شویم.«
خستگی ناپذیر  و  پربار  کوشش های  هنوز  ما 
شهید باهنر را فراموش نکرده ایم که با ظرافت 
و ضروری  اتحاد مقدس  و هوشیاری خاص، 
حوزه و دانشگاه را ایجاد کرد و این دو نهاد 
هم  در  را  فرهنگی  سرنوشت ساز  و  حساس 
به یقین  انداخت.  در  نو  طرحی  و  آمیخت 
عظمت و ارزش دستاوردهای این بزرگان برای 
آیندگان گویا تر خواهد شد، چراکه ما در کنار 
فراتیم و قدر آب ندانیم. رجایی و باهنر دو اسوۀ 
اخالق بودند، در طول زندگی پربار و سراسر 
در  اختالف  که  نشد  دیده  هرگز  مبارزه شان 
برداشت و حتی اختالف در عقیده سبب شود 

تا به تخریب شخصیت طرف مقابل بپردازند.
که  را  هرکس  بود:»  معتقد  رجایی  شهید 
باعنوان  شد،  مرتکب  اشتباهی  مختصر 
غیرمکتبی از خود نرانید و بیایید که با عمل 
و برخورد اسالمی مسلمان بسازیم، نه اینکه 
وجودش  در  مسلمانی،  مختصر  که  هرکس 

هست، از جامعه و از بین خود برانیم.«
شهید باهنر و شهید رجایی به عنوان دو معلم 
رفاه نقش  ادارۀ مدرسۀ  و  تأسیس  بزرگ در 
اساسی داشتند، بنابراین تمام تالش این دو 

بر این متمرکز شد تا از کانال فرهنگی، بعد 
دیگری از مبارزه را تحت پوشش مدرسه آغاز 
کنند. آن ها با داشتن تجارب زیاد در زمینۀ 
مسائل فرهنگی و مبارزات سیاسی، چراغ راه و 
خط اصلی حرکت مدرسه را به دست گرفتند 
و با خلوص نیت، دور از هرگونه منیت، تربیت 
انقالب عهده دار  و آموزش کودکان را در راه 
واردکردن  بزرگان،  این  دیگر  رسالت  شدند. 
در  مبارزاتی  حرکت های  و  سیاسی  مسائل 
آن  در  کسی  کم تر  که  بود  آموزشی  امور 
دوران اختناق، قادر به چنین کاری بود و به 
همین خاطر، در جلسات و کالس های فوق 
طبقات  از  و  گوشه وکنار  از  مدرسه  برنامۀ 
مختلف، به خصوص جوانان پرشور انقالبی، با 
ولعی خاص چون تشنگان بــه دور آب جمع 

می شدند.
اکنون جز یاد این عاشقان در بین ما نیست؛ 
ولی خدا که هست و بـه کمک او انتقام همۀ 
ناله ها و فریادهایی را که به سوگ عزیزانمان 

سر داده ایم، باز خواهیم ستاند.
عزیزان،  این  ایثارگری های  بزرگداشت  برای 
مختصری از زندگی پربارشان را بیان می کنیم.
تقوا، مظهر مقاومت و  و  رجایی که مرد علم 
دالوری و مرد سال ها زجر و شکنجه بود، در 
سال 1312 در قزوین به دنیا آمد و از همان 
کودکی درس استقامت و پایداری را فرا گرفت. 
به منظور  ابتدایی  ششم  تحصیالت  از  بعد  او 
در سن  و  کار شد  خانواده مشغول  به  کمک 
به  اقتصادی  فشارهای  اثر  در  چهارده سالگی 

به یاد سوختگان در آتش کینه و نفاق و کفر 

ی
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رویداد

تهران عزیمت کرد. بعد از مدتی دست فروشی، 
او به  به استخدام نیروی هوایی در آمد. ورود 
نیروی هوایی مقارن بود با اعدام انقالبی رزم آرا 
و اعالم موجودیت فداییان اسالم. او با توجه به 
آنان  با  همکاری  به  آرمان خواهی اش،  روحیۀ 
هیئت  ازهم پاشیده شدن  به دنبال  و  پرداخت 
مٶتلفه، با نام مستعار »امید« و همراه شهید 
باهنر مسئول بازسازی و حفظ هیئت مذبور شد.

هوایی  نیروی  از  مدتی  از  بعد  رجایی  شهید 
طالقانی  آیت اهلل  راهنمایی  با  و  داد  استعفا 
او در طول مبارزات  شغل معلمی را برگزید. 
زندانش  زندان رفت و آخرین  به  بار  چندین 
پانزده ماه طول کشید و توأم با شکنجه های 
شدید جسمی و روحی بود. باالخره در عید 
غدیر سال 1357 با اوج گیری انقالب اسالمی 
و متزلزل شدن پایه های رژیم طاغوت از زندان 

آزاد شد.
شهید رجایی بعد از انقالب نیز همچون گذشته 
سنگر آموزش و پرورش را رها نکرد و همواره 
خود  فرهنگی  کار  به  مختلف  در سمت های 
وزیر  مشاور  به عنوان  ابتدا  ایشان  داد.  ادامه 
آموزش و پرورش انتخاب شد و سال 1358 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی، به عنوان 
بعد  شد.  مجلس  وارد  تهران  مردم  نمایندۀ 
مجلس  طرف  از  بنی صدر  روی کارآمدن  از 
به عنوان نخست وزیر پیشنهاد شد که بنی صدر 

بااکراه با نخست وزیری او موافت کرد.
صددرصد  و  متقی  صریح،  قاطع،  مردی  او 
معتقد به مکتب بود و به همین دلیل آماج 
گرفت.  قرار  بی مهری ها  و  افتراها  بیشترین 
به محض  نخست وزیر،  اولین  به عنوان  رجایی 
تبدیل شدن  و  بنی صدر  مشاهدۀ خودخواهی 
و  خودمحوری ها  با  جامعه،  در  قانون  به  آن 
خودخواهی ها جنگید و در این راه از تمامی 

هستی خویش گذشت.
آری رجایی برای همیشه در تاریخ انقالب های 
جهان و در صدر همۀ شهیدان اسالم، جاویدانه 

باقی خواهد ماند.
بعد از ذکر مختصری از زندگی شهید رجایی، 
باوفایش  یار  بی کران  دریای  از  نیز  جرعه ای 
از  کوچکی  سهم  تا  باشد  برمی گیریم،  باهنر 
ِدین خویش را  به وجود گران قدر این بزرگان 

ادا کرده باشیم.
به  دیده  کرمان  در  سال1312  باهنر  شهید 
جهان گشود و خواندن و نوشت و قرآن را در 
مکتب فراگرفت و سپس به تحصیل علوم دینی 
پرداخت. ایشان هم زمان با تحصیل علوم دینی 
علوم کالسیک را هم فراگرفت و در مرحلۀ اول 

تحصیالت خود را تا اخذ دیپلم ادامه داد.

مهر1332 برای فراگیری سطوح عالی به قم 
رفت و نزد اساتیدی چون امام خمینی، آیت اهلل 
اصول  و  فقه  طباطبایی،  عالمه  و  بروجردی 
و فلسفه و دیگر علوم اسالمی را فراگرفت و 
هم زمان با فراگیری درس خارج به تحصیالت 
دانشگاهی پرداخت. سال 1337 موفق به اخذ 
دانشگاه  از  نیز  بعدها  و  ادبیات شد  لیسانس 
دکترای  و  علوم تربیتی  فوق لیسانس  تهران 

الهیات گرفت.
فعالیت های  آغاز  با   1336 سال  باهنر  دکتر 
مطبوعاتی و فرهنگی همراه سایر هم رزمان، 
سالنامۀ مکتب تشیع را منتشر کرد. او ضمن 
در  شورانگیز  سخنرانی های  ایراد  و  تدریس 
تألیف  برنامه ریزی و تدوین و  به  آغاز مبارزه 
کتب درسی دینی پرداخت و در کنار کارهای 
تحقیقی به فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیز 
روی آورد. ایشان در تأسیس دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی، کانون توحید، مسجدالجواد و مدرسۀ 

رفاه نقش مٶثری داشت.
شهید باهنر در اسفند 1342، پس از سخنرانی 
در مسجدجامع بازار دستگیر و بعد از آن شش 
بار به زندان های کوتاه مدت محکوم شد و از 
سال 1350 سخنرانی هایش کاماًل ممنوع شد. 
ایشان بعد از انقالب به فرمان امام مسئولیت 
تنظیم امور مدارس و بازگشایی آن را به عهده 
عضویت  به  انقالب  ابتدای  همان  و  گرفت 
شورای انقالب در آمد و تا آخرین لحظات عمر 
گران بهایش در سمت های مختلف و مهم به 
انجام وظیفه پرداخت که می توان نمایندگی 
نمایندگی  مردم کرمان در مجلس خبرگان، 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  در  انقالب  شورای 
وزارت  مجلس،  در  تهران  مردم  نمایندگی 
آموزش و پرورش در کابینۀ شهید رجایی و 

نخست وزیزی را نام برد.
و  آموزش  مسئولیت  تصدی  از  پس  ایشان 

پرورش می گفت:»من احساس می کنم دیگر 
چهار فرزند ندارم، بلکه ده میلیون فرزند دارم 
که در برابر یکایک آن ها احساس مسئولیت 

سنگینی می کنم.«
دکتر با هنر در اولین جلسۀ شورای انقالب 
و  شد  برگزیده  شورا  دبیر  به عنوان  فرهنگی 
در ستاد انقالب فرهنگی در تشکیل ستادها 
و جذب نیروهای مسلمان نقش بسیار فعالی 
پیش دانشگاهی  بخش  مسئولیت  او  داشت. 
اعتقادش  زیرا  بود؛  گرفته  عهده  به  را  ستاد 
دانشـگاه،  اساس  و  پایه  که  بود  این  بر 
مدرســـه است و نباید انقــالب فرهنگی را 
در مـدارس از یـاد ببریم. ایشــان می گفت: 
»سرنوشت انقالب و آینده به طور حساس در 
عملکرد مدارس قرار دارد که چگونه بچه ها را 
می سازند. در این راه باید برای افزایش معلمین 
فداکار و صالح تالش بیشتری شود و من به 
همکارانم توصیه می کنم که امروز مدارس را 
یک سنگر برای انقالب و پرورش فرزندانشان 

تلقی کنند.«
شهید باهنر برای تغییر محتوای کتاب هـای 
درسی نیز تالش هایی کرد و همواره اعــالم 
باید  دانشگاهی  دروس  محتوای  که  می کرد 
یعنی  اسالمی،  جمهوری  اهدف  راستای  در 
و  تولید  برای  بیشتر  تالش  و  خودکفایی 
قرار  بیگانه  از  نیاز  رفع  و  صنایع  گسترش 
گیرد. دکتر باهنر اعالم کرد که یکی از اهداف 
اسالمی  ارزش های  انعکاس  فرهنگی،  انقالب 
ایران است و  در محیط های فرهنگی جامعۀ 
جامعه  نیازهای  منعکس کنندۀ  باید  دانشگاه 
ثمرات  و  دستاوردها  از  نیز  جامعه  و  بوده 
می گفت  ایشان  شوند.  برخوردار  دانشگاه ها 
دانشگاه ها سهم  فارغ التحصیل  چه کنیم که 
نیازهای  رفع  به  را  خود  از خدمات  عمده ای 
راستای جذب  در  و  اختصاص دهد  روستاها 
جامعۀ روستایی باشد که تقریباً نیمی از جامعه 

ما را تشکیل می دهد.
از تألیفات ایشان می توان کتاب های شناخت 
اسالم، خداشناسی، مقاله جهاد در عصر بعثت، 
و  تطبیقی  دین شناسی  اسالمی،  جهان بینی 

خودسازی را نام برد.
رجایی و باهنر مظلومانه به شهادت رسیدند 
و انتقام خونشان به گردن تاریخ خواهد ماند، 
آن ها در زمان حیات چون شمعی سوختند و 
به معبود خود عشق ورزیدند و در پای مرگ 
نیز سوختند و شهید شدند. به راستی که »هر 
/ در دِل آتش،  که گردد مبتالی درد عشق 

گلستانش دهند«.
منبع : نشریه جهاد
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رویداد

ضد انقالب می دید اگر جهاد نباشد، سپاه کاری نمی تواند انجام دهد
سردار دقیقی در نشست تخصصی بررسی »نقش جهاد سازندگی در کردستان« :

قسمت سوم
دوعلی: تأمین نیروی انسانی به چه شکلی بود؟

و  جذب  با  منطقه،  آن  در  انسانی  منابع  مدیریت  دقیقی:  سردار 
آموزش نیروهای بومی و جایگزین کردن آن ها با نیروهای ارتش و سپاه 
و ژاندارمری مخالف بود. به تدریج، ارتش و سپاه و ژاندارمری را آوردیم 
در نقاط مرزی و از کامیاران تا سنندج و دیواندره و سقز را دادیم به 

نیروهای مردمی.
شاید آقای مهرفرد هم یادشان باشد که بررسی کردیم و دیدیم سّن 
سربازی  سن  همان  واقع  در  و  سال   23 تا   17 از  ضدانقالب  جذب 
به  ما شروع کردیم  و  بگیرد  را  است. دولت حق داشت سربازهایش 
سربازگیری. هنوز قانون استفاده از سرباز در سپاه نبود و مجلس هنوز 
تصویب نکرده بود سپاه می تواند از سرباز وظیفه استفاده کند. ما سرباز 
گرفته بودیم و نمی دانستیم با آن ها چه کار کنیم. هیچ کس زیر بارشان 
نمی رفت. هیچ یگانی حاضر نبود این سربازها را راه بدهد؛ چون همه نوع 
تفکری بینشان بود؛ مثاًل یک گردان به تیپ الغدیر یزد فرستادیم و 
این ها شروع کرده بودند به دیوارنویسی به نفع کومله و دموکرات؛ چون 
خیلی از آن ها عضو کومله بودند. تیپ ها و یگان ها هم آن ها را بیرون 

می کردند و می گفتند ما این ها را نمی خواهیم.
این  بتوانیم  تا  گرفتیم  پدافندی  مجنون خط  جزیرۀ  رفتیم  ما  خود 
نیروها را به کار بگیریم. با کمک برادران جهاد، آنجا اردوگاه هایی برای 
آموزش آن ها گرفتیم. سپاه مرکز اصاًل قبول نداشت ما این سربازها را 

بگیریم و جیره شان را هم نمی داد. فکر کنید ما مثاًل ده هزار نفر سرباز 
گرفتیم. به این صورت که در ایست وبازرسی روستایی تمام سربازها را 
به جاهای  ژاندارمری می دادیم که  را تحویل  نگه می داشتیم. بعضی 
افسران  باشگاه  هست  یادم  می ماندند.  بیشترشان  ولی  ببرد؛  دیگر 
سنندج این ها را در کوچه پس کوچه های خیلی شیب دار که اصاًل جای 
رژه رفتن نداشت، رژه می بردند؛ آن هم با لباس کردی و با کفش های 
خودشان. با فاصله می ایستادیم و می گفتیم این چه وضعی است که 
ما داریم؟ غذایشان را هم نداشتیم بدهیم. می گفتیم بروید خانه ناهار 
بخورید و بیایید؛ اما بعضی می رفتند خانه و دیگر برنمی گشتند. ریسک 
بزرگی کردیم و همین سربازها را گذاشتیم به جای نیروهای ارتش و 

سپاه و ژاندارمری. همه می گفتند چه ریسک بزرگی می کنید.
دوعلی: این سیاست جواب داد؟

که  روستایی  اولین  داد.  جواب  هم  داد، خوب  جواب  دقیقی:  سردار 
مسلح شد، روستای حاج میکائیل بود. همان روستایی که صیاد شیرازی 
رفت برایشان یک پل روی رودخانه زد و هنوز هم هست. سپاه و جهاد 
آمدند آنجا و چه قدر کار کردند که حاال وارد بحثش نمی شویم. علت 
اصلی آمدن به سمت ما هم اختالفات قومی بین این دو طایفه بود. یک 
طایفه ضد انقالب بود و یک طایفه آمده بود طرف انقالب و ما هم از این 

موقعیت استفاده کردیم.
برای سربازها خیلی مشکل داشتیم. حقوق و جیره و لباس و فشنگ 
رئیس  رحمانی  آقای  نداشتیم.  آن ها  برای  دیگر  امکانات  و  آموزشی 

دو
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رویداد

کمک های مردمی و رئیس بسیج، آمد پیش ما. گفتیم: »ما قند و چای 
هم نداریم که به این ها بدهیم. می خواهیم از امکانات جبهه و مردمی 
به این ها بدهیم.« گفت: »من اجازه ندارم. شما یک سرباز را گرفتید 
که در روستای خودش نگهبانی می دهد. ما نمی توانیم امکاناتی را که 
مردم برای جبهه داده اند به این ها بدهیم.« خواستیم برود و از امام 
اجازه بگیرد. خوش بعداً می تواند تعریف کند. ایشان هم رفت خدمت 
امام. ما کالک منطقه را که تازه کشیده بودیم، دادیم به ایشان که هم 
این  بود هم رئیس ستاد جذب کمک های مردمی. در  رئیس بسیج 
کالک مشخص کرده بودیم که چطور می خواهیم امنیت را برقرار کنیم 
و نیروهای بومی را بیاوریم و نیروهای غیربومی را آزاد کنیم. ایشان 
تعریف کرد: »رفتم خدمت امام و شروع کردم گزارش دادن که بچه های 
کردستان دارند نیروهای بومی را جایگزین نیروهای غیربومی می کنند. 
قبل از اینکه ما بگوییم آقا امکانات نداریم و می خواهیم از شما اجازه 
بگیریم، امام پرسیدند: ’شما به این ها می رسید؟‘ گفتیم آقا آمدیم از 
شما اجازه بگیریم. گفتند: ’هرچه نیاز دارند، بدهید.‘ بعد هم امام دو 
میلیون تومان پول دادند و گفتند: ’این را بدهید به فرمانده سپاه تا 

به این ها برسد.‘«
دو میلیون تومان را آقای رحمانی داد به من. بعد از آنکه پول امام به 
دستمان رسید، دیگر زیاد کاری به ستاد مرکزی نداشتیم. حقوق و 
لباس و جیره شان را می دادند. همۀ نیازهایشان را از کمک های مردمی 
هم  دوستان جهاد  با کمک  و  به لطف خدا  توانستیم  بعد  و  گرفتیم 
آموزششان بدهیم، هم تجهیزشان کنیم و هم آن ها را به کار بگیریم. 

شمس: نقطۀ افتراق مکتب، ما می گوییم مکتب شهید بروجردی و 
آقای ایزدی و شهید ناصری همین تکیه بر مردم کردستان است.

سردار دقیقی: بله. سخنرانی های شهید بروجردی در این موضوع 
هنوز هم باارزش است. ما به بچه ها می گفتیم بیایید روی حرف های 
بروجردی حرف تازه بزنیم! در جلسۀ بچه های شورا می گفتیم حرف 
آقای بروجردی وحی ُمنزل نیست. در بحث تسلیح همین کار را کردیم. 
تسلیح اول اجباری بود و به زور مردم یک روستا را مسلح می کردیم. 
ضدانقالب هم می آمد مقداری از اسلحه ها را از مردم می گرفت. ولی 
بعد به تسلیح هوشمند تبدیل شد. اول آقای بروجردی با اجبار شروع 
کرد؛ ولی ما سال 63 و 64 نیازی به این اجبار نداشتیم و نتیجه هم 
نداشت و به همین دلیل آن طرح اول را ارتقاء دادیم. نگوییم اشتباه 
کردند. آن موقع شروع این طرح بود و من که دو سال بعد می خواستم 

آن را ادامه بدهم، باید تکمیلش می کردم. 
4. احداث مقرها و پایگاه های عملیاتی: یکی دیگر از کارهای جهاد 
کمک به احداث مقرها و پایگاه های عملیاتی بود. در هر ارتفاعی یک 

مقر داشتیم و تعداد آن ها تقریباً به 400 پایگاه می  رسید؛ هرچند این 
سیاست، سیاست کاماًل درستی نبود. بین بچه های سپاه هم به شدت 
اختالف نظر بود. عده ای می گفتند نباید مقر بزنیم و عده ای مخالف 

بودند.
دوعلی: علت این اختالف نظر چی بود؟

سردار دقیقی: در آن برف و سرما و یخبندان نگه داشتنش خیلی 
سخت بود. هر پایگاه به جاده و بعد پشتیبانی نیروها نیاز داشت. بعد 
می گفتیم این تازه سیبل ضدانقالب می شود. بعداً این ها را در قالب 
عملیات آفندی و عملیات تحکیمی تئوریزه کردیم و دیدیم به هردوی 
این ها نیاز داریم. ما باید در منطقه ای پایگاه بزنیم که بتوانیم حضور 
داشته باشیم و آفند هم فعال باشد؛ وگرنه می آیند و پایگاه را جمع 
می کنند. سال 62، 26 پایگاه ما سقوط کرد. سال 63 این تعداد به 4 
یا 5 پایگاه رسید. در سال های بعد این عدد نهایتاً 2 پایگاه در سال 
شد. بررسی علت این ها به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد؛ ولی جهاد 
در ایجاد این مقرها بیشترین نقش را داشت. می دانید آن موقع ایران 
تولید سیم خاردار نداشت. ایجاد و تأمین استحکامات این مقرها، بدون 

کمک جهاد امکان نداشت.
برخی از مناطق اصاًل جاده نداشت. کارشناس های نظامی در تپه ای 
برای پایگاه جایی را مشخص می کردند و بچه های جهاد با قاطر مصالح 
می بردند و بعد کم کم شانه می زدند و جاده ای ناقص راه می انداختند 
و پس از مدتی این جاده را با کار مهندسی، به جاده ای مناسب تبدیل 
می کردند. واقعاً کمک برادران جهاد نقش بسیار مؤثری داشت و اگر 
این پایگاه ها و آن آفند و این راه ها نبود، ما نمی توانستیم امنیت برقرار 
کنیم. حاال می خواهیم مثاًل بگوییم چطور می شود نقش جهاد را از 

سپاه تفکیک کرد؟ اصاًل امکان این تفکیک وجود ندارد. 
دیگر  فعالیت های  از  طیور:  و  دام  امور  و  کشاورزی  از  حمایت   .5
جهاد، حمایت از کشاورزی و امور دام و طیور بود. خب شما رفتید 
روستا را گرفتید و مستقر شدید. مردم مشکل دارند و فرمانده پایگاه 
را نمایندۀ انقالب و نظام می دانند. از درمان فرزند مریضشان تا شغل 
روستایی  وارد  ما  دارند.  کمک  و  حمایت  انتظار  کسب وکارشان  و 
و  می زدند  سر  خانه به خانه  و  بودند  هم  جهاد  بچه های  می شدیم، 
هرکس مشکلی داشت، رسیدگی می کردند. مثاًل دکتر وظیفه با کمک 
بچه های جهاد می رفتند در روستا برای کار درمان. اگر درماِن سرپایی 
الزم بود، انجام می دادند، اگر هم بیمار نیاز به مراقبت بیشتر داشت، با 
ماشین آمبوالنس سپاه یا جهاد بیمار را به بیمارستان شهر می بردند. 
پس هم در زمینۀ بهداشت و درمان و هم دام و طیور و کشاورزی از 
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توان و دانش دوستان جهادسازندگی استفاده می کردیم. واقعاً بچه های 
جهاد در این زمینه ها کارهای بسیار ارزشمندی انجام می دادند. تأمین 
بذر و درمان بیماری های حیوانات و شن ریزی برای روستا و سم پاشی 
روستایی  هر  به  البته  بود.  جهاد  بچه های  کمک های  از  بخشی  و... 
می رفتیم، به کمک بچه های جهادسازندگی اولین کاری که می کردیم، 
مسجد روستا را رنگ می زدیم و تمیز می کردیم و نمازجماعت در آن 
راه می انداختیم. مسجدی که نستجیرباهلل گروه ها به عنوان طویله از آن 
استفاده می کردند. در مناطق سّنی نشین به روش خود اهل سنت اذان 
می گفتند و بعد ماموستا را پیدا می کردیم و اگر ماموستا نداشتند، یک 
نفر را ماموستا می کردیم تا بیاید نمازجماعت بخواند. این ها کارهایی 
بود که ما و جهاد با هم انجام می دادیم. اصاًل نمی توانیم بگوییم چه 
امروز ما  آقا  با هم داشتیم. ما فقط تلفن می زدیم  همکاری نزدیکی 
به  مشغول  و  می آمد  جهاد  اکیپ  بعد  کردیم.  آزاد  را  فالن  روستای 
کار می شد. اون مسئول با فرمانده سپاه دو تا یکی بودند، اصاًل فرقی 

نداشتند. 
برای  آن ها  است.  جالب  که  بگویم  ضدانقالب  از  نکته ای  یک  حاال 
خنثی کردن فعالیت های ما چه کار می کردند؟ پلنگان یکی از روستاهای 
منطقۀ کامیاران است. واقعاً منطقه ای است که باید از نزدیک ببینید. 
اخیراً در یک فیلمی تا حدی نشان داده اند. خانه ها روی هم در کوه 

ساخته  شده اند.
مهرفرد: آنجا هم االن در صنعت پرورش ماهی و... فعال شدند.

سردار دقیقی: بله! الحمدهلل االن وضعشان خیلی خوب شده است. 
مهرفرد: آن زمان خیلی فقیر بودند.

سردار دقیقی: بله. کاماًل محل ضدانقالب بود. 
مهرفرد: االن مرکزی برای تولید ماهی شده است. آنجا خیلی عالی 

است. برای گردشگری هم استعداد بسیار خوبی دارد. 
برادران  کارهای  از  دیگر  یکی  کشاورزی:  برای  اراضی  تسطیح   .6
جهاد که واقعاً خیلی ارزش داشت، تسطیح اراضی برای کشاورزی بود. 
تا حدی  ما  آزاد شد،  منطقه  اینکه  از  بعد  کامیاران،  در  یادم هست 
ما  می آمد.  قاچاق  خارج  از  تریلی  با  اوایل،  کردیم.  کنترل  را  قاچاق 
اچنین  در  کنند؟  زندگی  طور  چه  دیدند  مردم  گرفتیم.  را  جلویش 
موقعیتی، بولدوزر جهادسازندگی زمین ها را تسطیح می کرد تا مردم 

کشاورزی کنند.
بسیار خوب  از کارهای  یکی دیگر  7. جهاد و نهضت سوادآموزی: 
زمینه های  از  یکی  بود.  سوادآموزی  نهضت  به  جهادسازندگی کمک 
جذب ضدانقالب بی سوادی مردم بود. آقای بزرگی کاماًل وقوف دارند. 

ما باید با این بی سوادی مبارزه می کردیم. یکی از بچه های خودمان 
را گذاشتیم مسئول نهضت سوادآموزی؛ ولی باید حمایت می کردیم. 
واقعاً نهضت سوادآموزی که تشکیل شد، ما به تمام فرمانده مقرهایمان 
گفتیم باید مردم را باسواد کنند. یکی از کارهای فرمانده پایگاه این بود 
که اگر شب درگیری دارد، روز باید در روستا مردان و زنان را جمع کند 
و کالس بگذارد. حدود 70هزار نفر به همین شکل و با کمک نهضت 
نمی گفتیم  اصاًل  باسواد شدند.  سپاه  و  و جهادسازندگی  سوادآموزی 
این امکانات مال جهاد است یا مال سپاه است یا مال نهضت است. 
آمدند.  این ها هم  و  آقای وطنی  مرکز،  از  قوی شد،  نهضت که  بعداً 
آقای وطنی که جانشین جهاد و از رفقای من بود، به ما امکانات داد. 
نیروهایی که ما به جهاد داده بودیم یک سری اش انتقال پیدا کرد، به 
به  نیروی جدیدی  پیدا کردند، یک سری  انتقال  بودیم  نهضت داده 
ایشان می دادیم. یعنی موضوع سوادآموزی برای جهادسازندگی و برای 

برقراری امنیت، بسیار مهم و تعیین کننده بود. 
8. سم پاشی و شن ریزی روستاها: یکی دیگر از کارها که به آن شاره 
پاک ساز  روستا  وقتی  بود.  روستاها  و شن ریزی  کردم، سم پاشی  هم 
می کردیم و مقر باالیش می زدیم، بچه هایمان هم آنجا حضور داشتند و 
جهاد هم کار خودش را آغاز می کرد. خیلی هم نیاز نبود با ما هماهنگ 
در  در حال شن ریزی  و  آمده  ما هم می دیدیم جهاد خودش  کنند. 
جهاد  برادرهای  امنیت  که  بود  این  وظیفه مان  ما  ولی  روستاست؛ 
نیرو  و  بود  نیاز  برقرار کنیم. خودشان هم تفنگ داشتند و هرجا  را 
نداشتیم، می گفتیم به خودتان اسلحه می دهیم. اسلحه می دادیم به 
بچه های جهاد. همین طور که اسلحه روی کولشون بود، کار شن ریزی 
و سم پاشی و... را هم انجام می دادند. ضدانقالب هم روی بچه های جهاد 
این ها  اگر کار  بود؛ یعنی  را می کردند، خیلی حساس  این کارها  که 
بی ارزش بود، ضدانقالب با آن ها کاری نداشت؛ ولی چون کار این ها 
خیلی ارزشمند بود و روی مردم تأثیر می گذاشت و روحیۀ مردم را 
عوض می کرد و واگرایی مردم را به همگرایی تبدیل می کرد، ضدانقالب 

به بچه های جهاد حساس بود. 
و  بهداشت  فعالیت در زمینۀ  از دیگر کارها  9. بهداشت و درمان: 
درمان بود که یک اشاره ای کردم و بیشتر توضیح نمی دهم ولی بسیار 
مهم و حیاتی بود. مثاًل ما در سیستان و بلوچستان مشغول عملیات 
بودیم و برادرهای جهادسازندگی کار بهداشت و درمان همان روستا 
را انجام می دادند. فرزند یکی از سران ضدانقالب که در حال جنگ 
به من گفتند خانۀ فالنی، بچه اش مریض  بودیم، مریض شد.  او  با 
است، چه کار کنیم؟ گفتم ما با بچه که دعوا نداریم. با آمبوالنس او را 
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فرستادیم شهر. اتفاقاً چند وقت بعد ضدانقالب حمله کرد به خانه های 
سازمانی سپاه و حدود هفت هشت نفر از همسران پاسداران را گروگان 
گرفت. خیلی اوضاع وخیمی بود. آن شب یکی از سخت  ترین شب های 
زندگی من بود. فشاری که این حادثه به من آورد، از فشار ارتحال 
امام عزیز کمتر نبود. اوالً مواظب شوهرهایشان بودیم که خودکشی 
به ضدانقالب اولتیماتوم دادیم و یک گردان فرستادیم  نکنند. ثانیاً 
نزدیک آن ها. گفتند یک قدم دیگر این گردان جلو بیاید، ما این ها را 
اعدام می کنیم. گفتیم این ها را باید روی یک تپه بگذارید تا ما این ها 
را ببینیم؛ وگرنه می آییم جلو. آنها این خانم ها را آوردند باالی یک 
تپه که ما از دور می دیدیم. گردان ما هم آنجا بود. یکی از بچه ها را به 
خانۀ همان ضدانقالب فرستادیم. به خانمش گفت ما تا به حال بچۀ 
مریض شما را بردیم دکتر و گوسفند کشتیم و گوشتش را آوردیم 
بعد  به  این  از  اما  کردیم؛  برقرار  را  امنیت شما  و  دادیم  خانۀ شما 
دیگر نمی کنیم. برو در کوه پیش شوهرت زندگی کن. چون تا حاال 
خانم های ما امنیت داشتند، ما هم به شما امنیت دادیم. به امام جمعۀ 
آنجا هم پیغام دادم تا 12 شب به شما وقت می دهیم و بعد از آن، 
30هزار پاسدار از سراسر کشور به اینجا می آیند. البته چنین چیزی 
واقعیت نداشت. آقای محمود حجتی آن موقع آنجا استاندار بود و در 
جلسۀ شورای تأمین گفت من حاضرم خودم بروم تسلیم بشوم تا این 
زن ها آزاد شوند. ادارۀ اطالعات گفت این ها شرط کرده اند شما چند 
نفر سران قاچاقچیان را از زندان تهران آزاد کنید تا ما این ها را آزاد 
استاندار  کنیم. من گفتم به هیچ وجه نباید این کار را بکنیم. اوالً 
نباید تسلیم شود. ثانیاً اگر این کار را بکنیم، دیگر هیچ زن چادری 
در هیچ جای ایران امنیت ندارد؛ چون به محض اینکه یک قاچاقچی 
را بگیریم، فوراً یک زن چادری را در کرمان یا بم یا هر جای دیگری 

گروگان می گیرند. 
این را عرض کردم که به این نکته برسم این خانم که فرزندش را برای 
درمان بردیم، زن گرگیش یا کریم، از سران ضدانقالب بود. رفت کوه 
پیش شوهرش. جلوی همۀ آن جمع روسری اش را درآورد انداخت سر 
شوهرش. گفت تو باید روسری سر کنی یا من؟ تو رفتی زن و بچۀ مردم 
را گرفتی؟ این ها بچه من را بردند دکتر، گوسفند کشتند گوشتش را 
آوردند دادند به ما، بعد مواظب ما بودند. ما آنجا راحت بودیم. کسی با 
ما کاری نداشت. ما راحت جلوی برادرهای پاسدار می رفتیم، مثاًل سِر 
چشمه آب می آوردیم، زندگی می کردیم، آزاد بودیم. یا این ها را همین 
االن آزاد می کنی و من این ها را با خودم می برم یا من دیگر مجبورم در 
کوه پیش تو بایستم. دیگر هم زن تو نیستم. تو نامردی و... شروع کرد 
به فحش دادن. ساعت 12 شب به من گفتند این ها آزاد شدند و دارند 
برمی گردند. با ماشین یکی از همین ضدانقالب ها آمدند تا یک جایی و 

بعد بچه ها آن ها را سوار کردند. 
نگاه ما و جهاد این گونه بود. من کردستان که فرمانده شدم 63/1/23، 
استان  سپاه  فرمانده  من   /1/13 ایشان.  پیش  بردم  را  فرمانده هان 
کردستان شدم، 1/23 یعنی 10 روز بعد همۀ فرماندهان را جمع کردم 
و رفتیم پیش آقای خامنه ای که آن موقع رئیس جمهور بود. ایشان 
گفت کردستان، اداره کردن دوست است. یعنی شما نگاهتان به مردم 
به ضدانقالب. مأموریت شما در  نه دشمن؛ حتی  باشد،  نگاه دوست 
کردستان اداره کردن دوست است؛ ولی اقتدار نظام را هم باید مواظبت 
کنید. یعنی در یک دستتان تفنگ باشد و در دست دیگر، کتاب، قلم، 

بیل، کلنگ و هر چیزی که خدمت به مردم است.

دوعلی: سردار، چون به پایان جلسه نزدیک می شویم و از طرفی هم 
عزیزان  سایر  و  ایزدی  با حضور سردار  داریم  قرار  آینده  در جلسات 
به موضوع بپردازیم، اگر ممکن است، قدری تیتروار سایر مباحث را 

بفرمایید.
دقیقی: بله. نکتۀ خوبی اشاره کردید. با اضافه شدن سایر عزیزان قطعاً 
بحث بهتری شکل می گیرد. حاال من اگر بخواهم به سایر فعالیت ها 

به صورت تیتروار تنها اشاره کنم عبارت خواهند بود از:
* کمک به بازسازی و تعمیرات و راه اندازی مساجد روستایی هنگام 

عملیات ها.
* تالش برای محرومیت زدایی از خانواده های فقیر و به خصوص افراد 

آسیب دیده از درگیری های نیروهای خودی با ضدانقالب. 
 * انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی برای آشنایی مردم با اهداف 

انقالب و افشای ماهیت گروهک های محارب.
برخی  با  تقابل  در  امام  و خط  انقالب  مواضع  تثبیت  برای  * تالش 
جریان های سیاسی )داخل حاکمیت( و همراهی با مواضع انقالبی سپاه 

در رویدادهای مهم. 
التقاط و  و  نفاق  با  مقابله  انقالب در  بال هماهنگ  سپاه و جهاد دو 

سیاست بازی های نااهالن.
* کادرسازی برای نظام از بین نیروهای عالقه مند به انقالب، شامل 

افراد بومی و غیربومی.
جمله  از  سپاه  مأموریت های  پیشبرد  برای  کلیدی  کادرهای  معرفی 
معرفی برادر عزیز مصطفی ایزدی به شهید بروجردی برای آوردن او 

به سپاه. 
* کمک به ساخت مدرسه، حمام، مسجد، غسالخانه و... برای مردم در 

مراکز روستایی پرجمعیت. 
* تقدیم ده ها شهید مظلوم در هنگام فعالیت های جهادی به انقالب 

اسالمی در تقابل با دشمنان محارب. 
و  مرزی  مناطق  از  جنگی  مهاجرین  امور  ساماندهی  به  کمک   *

روستاهای اشغالی توسط گروهک ها. 
* همکاری نزدیک با مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور برای ساماندهی 

و آگاه سازی و حمایت از ماموستاهای غرب کشور.
* ده ها فعالیت مهم دیگر که هرکدام مصادیق فراوان دارند. خداوند به 
همۀ ایثارگران جهادسازندگی توفیق و کرامت عطا فرماید و شهدای 

عزیز را با شهدای صدر اسالم محشور کند. 
دوعلی: از همۀ عزیزانی که لطف فرمودند در این چند جلسه شرکت 

کردند، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم سالم و موفق باشید.
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بخش دوم
پشتیبانی مردمی جنگ جهادسازندگی گذرگاهی شد که تمام مردم 
اعم از خرد و کالن جامعه و با همۀ توان و تخصص هایی که داشتند 
آن  مدیریت،  تازه تأسیس  این سیستم  و  بیایند  رزمندگان  یاری  به 
حضور شگفتی آفرین را به عهده گرفت. عالوه بر پشتیبانی های مالی و 
تدارکاتی در سطح کشور و در پشت جبهه ها، بیش از پانصدهزار اعزام 
نیرو به جبهه ها صورت گرفت و مردان جهادگر با حضور مستقیم در 

میادین نبرد، فعالیت های مؤثر فراوانی انجام دادند.

کمک های مردم به جبهه های نبرد
کمک های مردم به جبهه های نبرد عالوه بر پشتیبانی معنوی که اساس 
پشتیبانی سرنوشت ساز است، دو بُعد نظامی و تدارکاتی در حیطۀ اجراییات 

و فعالیت های فیزیکی و میدانی داشت.
پشتیبانی های معنوی مردم از رزمندگان نیاز به توصیف و بیان تفصیلی 
از  تیمی  ورزشی  مبارزه ای  میدان  در  اگر  است که  به وضوح روشن  ندارد. 
باشد، در کسب  برخودار  مقابل  تیم  به  انرژی بخشی هوادارانش در حمله 
پیروزی آن تیم مؤثر خواهد بود و به همین دلیل، معموالً مقامات تیم های 

ورزشی بعد از کسب پیروزی، ابتدا از هواداران خود تشکر می کنند.
اسالمی،  شکوهمند  انقالب  پیروزی  از  پس  ایران  ایثارگر  و  غیور  مردم 
از  گذار  در حال  پهلوی  رژیم  سفاک  بر  پیروزی  با شوروشعف  همچنان 
روزهای پس از آن پیروزی بودند که ناگاه جنگ خانمان سوز شعله ور شد و  
در اندک زمانی بخش وسیعی از خاک ایران  اسالمی به اشغال ارتش بعثی 

عراق درآمد.
نیروی قدرتمند هواداران مقابله با دشمن از ابتدای تهاجم، چون حمایلی 
توانا پایمردی کرد و با تأیید حضور مدافعان انقالب در پیشگیری از تهاجم 
انقالب  قدرتمند  سپاه  و  غیور  ارتش  تدافعی  حرکت  بر  و  ایستاد  دشمن 
اسالمی مهر تأیید زد و مشوق جوانان غیرتمند ایران برای حضور در میادین 
مردم  ایستادگی  و  استواری  شد.  اسالمی  ایران  شرف  و  ناموس  از  دفاع 
سلحشور دزفول قهرمان زیر موشک باران دشمن نمونه ای از این ادعا است.

مردم، تنها به بعد معنوی پشتییبانی از رزمندگان بسنده نکردند، بلکه حضور 
فیزیکی در الیه های دفاعی را نیز به عهده گرفتند و در دو بعد نظامی و 
پشتیبانی تدارکاتی و مهندسی رزمی به صورت وارد عمل شدند. در اینجا 

به بعد پشتیبانی و تدارکات که زوایا و وسعت افزون تری دارد، می پردازیم.
و  یا دو شاخه دارد. یکی حضور مجدانه  و  نیز خود دو وجه  این موضوع 
مختلف  روستاهای  و  شهر ها  در  نبرد  جبهه های  پشت  جامعه   همه گیر 
نیاز های  از  برآورده شدن بخشی  فعالیت هایی که سبب  با مجموعه  کشور 
ضروری رزمندگان در میدان نبرد می شد. دیگری حضور اقشاری از  مردم 
به طور مستقیم در میادین نبرد و انجام فعالیت هایی که مستقیماً در دفاع از 

تمامیت ارضی کشور مؤثر واقع می شد.
در وجۀ اول، جنسیت، سن و قومیت مردم، اثری در نوع فعالیت ها نداشت و 
همۀ مردم اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ و با قومیت های مختلف پای در 
عرصۀ پشتیبانی گذاشتند و هر فرد از افراد جامعه هرکاری که تصور می کرد 

به رزمندگان یاری می رساند انجام می داد.

نانوایی
در زمان های قدیم، نانوایی یکی از فعالیت های عادی و روزمرۀ مردم خصوصاً 
روستانشینان بود. سکونت بیشتر مردم جامعه در روستا که کانون تولید و 
خوداتکایی بود، سبب می شد مردم در تأمین غذاهای محلی و خاصه پخت 
نان کارآیی و مهارت درخور توجهی داشته باشند. زنان روستایی با استفاده 
نان محلی  به پخت  اقدام  بومی خود و در حرکتی جمعی  این مهارت  از 
می کردند و آن را به صورت نان نرم و یا نان خشک که قابلیت ماندگاری 
ارگانی  که  سازندگی  جهاد  می کردند.  ارسال  جبهه ها  به  دارد،  بیشتری 
انقالبی و برخاسته از متن مردم بود، به عنوان دستگاه امین و معتمد مردم 

این نان ها را جمع آوری و حمل می کرد. 
این اقدام خداپسندانه از سطح روستا و حتی شهر های پشت جبهه فراتر 
رفت و به تأمین نان برای مردم جنگ زدۀ شهرهای نزدیک مناطق جنگی 
رسید. مردانی از جنس مردم نوع دوست، مهاجرت کردند و با احداث نانوایی 
در مناطق مذکور درصدد تأمین نانی برآمدند که مردم نیاز داشتند. این در 
حالی بود که مشکل نان می توانست به معضلی اجتماعی در نقاط مرزی 
و شهر های آواره پذیر مبدل شود و به قحطی در بین مردم بینجامد. اما با 
بصیرت و ایثارگری مردم نوع دوست شهر ها و روستا های کشور، مشکلی در 

این زمینه رخ نداد تا وضعیت عادی شد.
اصوالً تأمین آذوقه در وضعیت بحرانی و حوادث غیرمترقبه یکی از موضوعات 
نرم می کند.  با آن دست وپنجه  بحران  بااهمیتی است که مدیریت  بسیار 
تهاجم ارتش بعثی عراق به عمق شهر های مرزی ایران موجب خودنمایی 
این نیاز در بین مردم جنگ زدۀ منطقه و حتی نیرو های تدافعی شد؛ اما 

حضور و تأثیر عملکرد مردم در دفاع مقدس
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انقالبی شهرها و روستاییان  به موقع و قدرتمند مردم نوع دوست و  حضور 
پرعاطفه در میدان پشتیبانی از مردم و رزمندگان، سبب شد بر این مشکل 

فائق آمده و حتی بُروز اجتماعی آن پدیدار نشود. 
نمونۀ این اقدام مهم و چشمگیر در دو شهر هویزه و ماهشهر و شادگان اتفاق 

افتاد که بیان مختصری از آن خالی از فایده نخواهد بود.
شهر هویزه واقع در نزدیکی شهر سوسنگرد، از شهرهای به شدت مهاجرپذیر 
از  آزادگان پس  از عشایر عرب و مرزنشینان دشت  بود و جمعیت زیادی 
تهاجم عراق به مناطق مرزی، از محل زندگی خود آواره شدند و به نقاط 
امن تری مثل هویزه پناه بردند. این در حالی است که عشایر عرب روزانه 
برای خودشان نان می پختند و شهر هویزه نانوایِی اضافه ای که بتواند آن 
تعداد از جمعیت را تأمین کند نداشت. اضطراب و نگرانی مردم از قحطی 
نان و آب نیز سبب تقاضای بیش از حد نیاز روزانه می شد و به زبان دیگر 
وضعیت عرضه و تقاضا را نامتعادل می کرد. در این حال، جمعی از جهادگران 
شهر دارالمؤمنین کاشان که برای دفاع نظامی و همراهی با شهید بزرگوار، 
فاصل  مالکیه حد  روستای  در  و  بودند  رفته  هویزه  به  علم الهدی،  حسین 
هویزه و سوسنگرد مستقر بودند، نانوایی »شهر« را راه  انداختند و نان مردم 

را تأمین کردند.
نمونه دیگر، نانوایی »دوتنوره« در شادگان بود. شهید زنده یاد حاج مصطفی 
جنگ  پشتیبانی  امور  در  کوشا  و  همه فن حریف  فردی  که  هزاردستان 
جهادسازندگی به حساب می آمد، با همراهی و همکاری جمعی از جهادگران 
سنگرساز بی سنگر در این شهرستان نانوایی ای ساخت با دو تنور در کنار هم 

که به نانوایی دوتنوره معروف شد.
ماهشهر و شادگان دو شهر مهاجرپذیر در شمال شرقی آبادان است. کثرت 
جمعیت مهاجر از آبادان و روستاهای اروندکنار سبب تراکم افزون بر ظرفیت 
شده بود و تأمین مواد غذایی خصوصاً آب و نان اهمیت ویژه ای یافته بود. بر 
پایی تنور نانوایی در این وضعیت بحرانی به کمک مردم نوع دوست شهر های 

مرکزی، از نمونه های فراموش نشدنی تاریخ پر افتخار دفاع مقدس است.
در پایان این بخش و به استناد این حضور افتخارآفرین، جمالتی از بیانات مقام 
معظم رهبری در آن دوران پرشور را مرور می کنیم. ایشان در شرح فعالیت های 

جهاد در جبهه های نبرد و نقش کفرستیزانۀ جهادگران، می فرمایند:
دیگری  و  اصلی  کارهای  یکی  است،  نوع  دو  جبهه ها  در  جهاد  »کارهای 
کارهای جنبی که البته  هر دو مهم هستند. ]...[ تدارکات خط مقدم جبهه 
از کارهایی است که جهاد انجام می دهد. این تدارکات شامل  رساندن گونی، 
چوب و الوار و... جهت ساختن سنگرها و تعمیر ماشین ها و خودروها و... 
است. ماشین ها و خودروها مرتب دچار آسیب می شوند یا گلولۀ توپ به آن  ها 

اصابت می کند و یا به طور طبیعی دچار اشکال می شوند، در چنین مواقعی 
جهادگران آماده به خدمت اند و این وسایل را فوراً برای رزم آوران و دالوران 

تعمیر می نمایند. 
از جمله کارهای اصلی جهاد سازندگی، سازندگی در میدان جنگ است، 
فرضاً اگر جبهه های جنگ  جاده نداشته باشد یا جاده های آن به وسیله دشمن 
کور شده و یا بریده و ویران شده باشد، رزمندگان با چه مشکالتی روبه رو 
خواهند بود، یکی از مهم ترین کارهای جهاد، ایجاد و ترمیم  جاده ها بوده 
است. جادۀ معروف آبادان به نام »جاده وحدت« از جمله این جاده هاست. 
یکی از مشکل ترین کارها در منطقه، ایجاد جاده ای در این منطقه به طول 
است که می شود  به نظر من  دشوارترین جاده ای  بود که  چندین کیلومتر 

کشید در جایی که اصاًل جاده وجود نداشته است که واقعاً معجزه بود.
نقش جاده ها در جنگ بسیار مهم است، زیرا از طریق این جاده هاست که 
تدارکات میدان  جنگ امکان پذیر است، شما تصور کنید که اگر ما نتوانیم 
رزمندگانی را که در خط مقدم می جنگند تدارک کنیم با چه وضعی روبه رو 
انجام  چرخ دار  خودروهای  به وسیله  عمدتاً  تدارکات  این  و  شد  خواهیم 

می گیرد و این خودروها باید از جاده عبور کنند.
انتقال اجساد مطهر  یا  و  رابطه، حمل مجروحین میدان جنگ  در همین 
شهدا، انتقال و تخلیۀ  اسرا، آن هم با آن کثرت، به پشت جبهه، از جمله 
مسائلی است که نیاز به جاده دارد. بنابراین،  نقش جاده در جنگ را باید 
بسیار مهم دانست؛ چون طریق مواصالت و تدارکات، انتقال مجروحین  و 
شهدا و اسرا است و این کار مهم و اساسی را جهاد انجام می دهد؛ هرچند که 

نباید نقش  مهندسی ارتش و سپاه را نادیده گرفت.
اما کارهای جنبی، کارهای جنبی جهاد هم بسیار زیاد است که مهمات رسانی 
ارتش  و  سپاه  در  واحدهایی  عهدۀ  به  مهمات رسانی  آن  است.  نمونۀ  یک 
است؛ اما جهادگران در انجام این کار نیز به کمک برادران نیروهای مسلح 
می شتابند و آنان را یاری می کنند و مهمات یا آذوقه و آب را به  خط مقدم 
جبهه می رسانند. اگر واقعاً تمام این کارها را مالحظه کنیم، خواهیم دید که 
سهم این  جهادگران در رابطه با میدان های جنگ، سهم بسیار قابل توجهی 
است که متأسفانه مردم ما به این  سهم درست توجه نکرده اند؛ البته اشکالی 
هم ندارد، چون کار این برادران به خاطر خداست و با اخالص این کار را انجام 
می دهند. اما اگر مردم بدانند که جوانانشان که در جهاد کار می کنند، چه 

خدماتی انجام می دهند، بیشتر خوش حال خواهند شد.«1

پانوشت:
 1.  آیت اهلل خامنه ای، جهاد، س2، ش33، خرداد1361، ص10 و 11.
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بخش دوم
حضرت امام خمینی در معرفی اسالم آمریکایی و معرفِی رژیِم وهابِی آل سعود 
به عنوان نوکِر استکبار و نماد اسالم آمریکایی می فرمایند: »مگر مسلمانان 
جهان فاجعۀ قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه های مسلمین را 
را  زائران خانۀ خدا  قتل عام  نیز جنایت  و  آل سعود  ننگین  در طول حیات 
فراموش می کنند؟ مگر مسلمانان نمی بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان 
به کانون های فتنه و جاسوسی مبدل شده اند که از یک طرف اسالم اشرافیت، 
اسالم ابوسفیان، اسالم ُمالهای کثیف درباری، اسالم مقدس نماهای بی شعور 
حوزه های علمی و دانشگاهی، اسالم ذلت و نکبت، اسالم پول و زور، اسالم 
فریب و سازش و اسارت، اسالم حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین 
و پابرهنه ها و در یک کلمه اسالم امریکایی را ترویج می کنند و از طرف دیگر، 

سر بر آستان سرور خویش، آمریکای جهان خوار می گذارند.«
حضرت امام سپس به روابط شرم آورِ سران کشورهای اسالمی و به خصوص 
رژیم آل سعود با رژیم اشغالگر قدس می پردازند و آنان را فاقد اختیار و غیرت 
عربی و اسالمی می دانند: »مسلمانان نمی دانند این درد را به کجا ببرند که 
آل سعود و خادم الحرمین به اسرائیل اطمینان می دهد که ما اسلحۀ خودمان 
را علیه شما به کار نمی بریم! و برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه 
می کنند. واقعاً چقدر باید رابطۀ سران کشورهای اسالمی با صهیونیست ها 
گرم و صمیمی شود تا در کنفرانس سران کشورهای اسالمی مبارزۀ صوری و 
ظاهری هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر این ها 
یک  جو غیرت و حمیت اسالمی و عربی داشتند، حاضر به یک چنین معاملۀ 
کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشی نمی شدند. ]...[ راستی ما باید 
بنشینیم تا سران کشورهای اسالمی احساسات یک میلیارد مسلمان را نادیده 

بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیست ها بگذارند.«
حضرت امام با صراحت هدف جمهوری اسالمی ایران را خشکاندن استکبار 
با  مبارزه  از  شجاعت  با  و  دانسته  جهان  در  اسالم  نفوذ  و  صهیونیست  و 
باج خواهی های آمریکا سخن می گویند:»ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست 
خارجی و بین  الملل اسالمی مان بارها اعالم نموده ایم که درصدد گسترش 
نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطۀ جهان خواران بوده و هستیم ]...[ ما 
درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در 
جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی 
را که بر این سه پایه استوار گردیده اند، نابود کنیم و نظام اسالم رسول اهلل 
صلی اهلل  علیه وآله وسلم را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود، ملت های 
دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج خواهی و مصونیت 
کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری 

می کنیم.«
 ایشان نوید صبحی روشن و آینده ای همراه با عزت و غرور برای مسلمانان 
و محرومان جهان می دهند: »مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از 

انقالب اسالمی ما برای همۀ جهان خواران آفریده  این برزخ بی انتهایی که 
است، احساس غرور و آزادی کنند و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و 
سرنوشت خویش سر دهند و بر زخم های خود مرهم گذارند که دوران بن بست 
و ناامیدی و تنفس در منطقۀ کفر به سر آمده است و گلستان ملت ها رخ 
نموده است. امیدوارم همۀ مسلمانان شکوفه های آزادی و نسیم عطر بهاری 
و طراوت گل های محبت و عشق و چشمه سارِ زالل جوشش ارادۀ خویش را 

نظاره کنند.«
امام در فرازی دیگر از این پیام تاریخی خویش، از فاجعۀ مکه به عنوان حادثه ای 
تلخ و شیرین یاد می کنند و به بیاِن چرایِی انجاِم راهپیمایِی برائت از مشرکان 
در مکه می پردازند و ضمن پاسخ به سٶال بعضی افراد در این خصوص، نتیجۀ  

بازشناسی و تحلیل حادثه مکه خونین با بهره گیری از دو پیام حضرت امام خمینی )ره(
)به مناسبت سالگرد شهادت صدها زائر بیت اهلل الحرام در نهم مردادماه 1366(

کعبه داران؛ وابسته، خائن، ناالیق
   والَّذینَ هاَجُروا فی َسبیِل اهلل ِ ثُمَّ ُقِتُلوا اَْو ماتُوا لََیْرُزَقنَُّهم اهلل ُِرْزقاً َحَسناً َو إنَّ اهلل لَُهَو َخْیُرالّراِزقینَ  

و آنانکه در راه رضای خدا از وطن هجرت گزیدند و در این راه کشته شدند، یا مرگشان فرا رسید، البته خدا رزق و روزی نیکویی در 
بهشت ابد نصیبشان گرداند که همانا خدا بهترین روزی دهندگان است. )سورۀ حج، آیۀ 58(
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بزرگ را برای انجام این راهپیمایی ترسیم می کنند: »بعضی افراد تا قبل از 
حادثۀ تلخ و شیرین حج در سال گذشته، فلسفۀ اصرار جمهوری اسالمی ایران 
را بر راهپیمایی برائت از مشرکین به خوبی درک نکرده بودند و از خود و دیگران 
سؤال می کردند که در سفر حج و در آن هوای گرم چه ضرورتی به راهپیمایی 
و فریاد مبارزه است و اگر فریاد برائت از مشرکین هم سر داده شود، چه ضرری 
متوجه استکبار می شود ]...[؛ ولی این مسئله باید روشن باشد که راهپیمایی های 
برائت در مکه و مدینه است که به نابودی سرسپردگان شوروی و آمریکا ختم 
می شود. درست به همین جهت است که با کشتار دسته جمعی زنان و مردان 
آزاده از آن جلوگیری می شود و در پناه همین برائت از مشرکین است که حتی 

ساده دالن می فهمند که نباید سر بر آستان شوروی و آمریکا نهاد.«
حضرت امام با عنوان اینکه فلسطینیان راه گم کردۀ خود را از راه برائت ما 
یافتند، به برخی از نتایج تحقِق شعارِ برائت از مشرکان و ثمرۀ خون حاجیان 
شهید اشاره می کنند: »با اینکه بیشتر از یک سال از حماسۀ برائت از مشرکان 
نگذشته است، عطر خون های پاک شهدای عزیز ما در تمامی جهان پیچیده 
]...[ هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با 
دست خالی در برابر حمالت وحشیانۀ صهیونیست ها مقاومت می کنند؟ ]...[ 
این آوای اهلل اکبر است، این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در 
بیت المقدس غاصبین را به نومیدی کشاند. این تحقق همان شعار برائت است 
که ملت فلسطین در تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران ایرانی خود 
فریاد رسای آزادی قدس را سر داد و مرگ بر آمریکا، شوروی و اسرائیل گفت 
و بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان ما بر آن ریخته شد، او نیز با نثار 
خون و به رسم شهادت آرمید. آری، فلسطینی راه گم کردۀ خود را از راه برائت 

ما یافت.«
امام خمینی در بخش دیگری از این پیام، مقاومِت ملِت ایران را ستوده و 
ضمن بیاِن پای بندِی ملت به ارزش ها به خصوص به انقالب و نظام اسالمی، 
با یادآوری برخی از مصادیق مقاومت ملت، این گونه اعالم می کنند: »آیا ملت 
دالور ایران در مقابل جنایات متعدد آمریکا در خلیج فارس اعم از حمایت 
نظامی و اطالعاتی به عراق و حمله به سکوهای نفتی و کشتی ها و قایق ها و 
سرنگونی هواپیمای مسافربری مقاومت نکرده است؟ آیا ملت ایران در جنگ 
دیپلماسی شرق و غرب علیه خود و ایجاد بازی های سیاسی مجامع بین المللی 
مقاومت نکرده است؟ آیا ملت شجاع ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی، 
روانی و حمالت ددمنشانۀ عراق به شهرها و موشک باران مناطق مسکونی و 
بمباران های مکرر شیمیایی عراق در ایران و حلبچه، مقاومت نکرده است؟ 
آیا ملت عزیز ایران در مقابل توطئۀ منافقین و لیبرال ها و زراندوزی و احتکار 
سرمایه داران و حیلۀ مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟ ]...[ که اگر نبود حضور 
مردم، هریک از این توطئه ها می توانست به اصول نظام ضربه بزند. خدا را 
سپاس می گزاریم که ملت ایران را موفق نمود تا با قامتی استوار به رسالت خود 

عمل کند و صحنه ها را ترک نگوید.«
حضرت امام با اشاره به روحیۀ شهادت طلبی ملت ایران، ضمن پاسداشِت خوِن 

شهیدان و خانواده های مکرم ایشان، یکی از افتخارات ملت شهیدپرور ایران 
را تقابِل شجاعانۀ رزمندگان اسالم با آمریکای جهان خوار در منطقه دانسته و 
این گونه می فرمایند: »امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در 
برابر بزرگ ترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج 
فارس صف آرایی نمود و اینجانب به نظام های آمریکایی و اروپایی اخطار می کنم 
که تا دیر نشده و در باتالق مرگ فرو نرفته اید، از خلیج فارس بیرون روید. 
همیشه این گونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی 
شما سرنگون شود که ممکن است فرزندان انقالب ناوهای جنگی شما را به قعر 

آب های خلیج فارس بفرستند.«
امام خمینی سپس به تبییِن سیاست خارجی و روابط بین الملل ایران اشاره و 
با برشمردن خواست دشمن و خطوط قرمز ملت ایران می گویند: »نکتۀ مهمی 
که ]باید[ همۀ ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با 
بیگانگان قرار دهیم، این است که دشمنان ما و جهان خواران تا ِکی و تا کجا ما 
را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان 
مرزی جز عدول از همۀ هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند. 
به گفتۀ قرآن کریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه 
شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و 
آمریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبیِ مان 

را لکه دار نمایند.« 
حضرت امام در بخش پایانی فصل اول پیام خویش ضمن نتیجه گیری از بیانات 
خود، با شجاعت و به وضوح، اهداف و سیاست های جمهوری اسالمی ایران 
را بیان می کنند و می فرمایند: »من به صراحت اعالم می  کنم که جمهوری 
اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر 
به  را  جهان  مسلمانان  که  ندارد  هم  دلیلی  می کند.  سرمایه گذاری  جهان 
پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و 
فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف 
و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان 
و رسیدگی به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان 
و محرومان با تمام وجود تالش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی 
خود بدانیم. ما اعالم می کنیم که جمهوری اسالمی ایران برای همیشه حامی 
و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان است. کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و 
آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسالم را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی 
اسالم و همچنین به اصول و روش های مبارزه علیه نظام های کفر و شرک 

آشنا می سازد.«
در خاتمه، ذکر این نکته الزم و ضروری است که با توجه به بررسِی سابقۀ 
آل سعود و ارزیابی نوِع ایفای نقش آنان در جهان اسالم، سعودی ها با مشی 
اسالم آمریکایی و اشرافیت خود، به عنوان یکی از محورهای اصلی تضعیف و 
تفرقه در جهان اسالم شناخته می شوند و کمر به شکست اسالم راستین در 
جهان بسته اند. به وضوح می توان دریافت که در منطقه و جهان هرجا که خبر از 
بیداری اسالمی و تشکل و انسجام اسالم ناب محمدی و علوی در میان باشد، 
رژیم آل سعود به نیابت از استکبار جهانی و با نقابی ظاهرفریب، پا در میدان 
گذاشته و اهداِف پلیِد آمریکا و رژیم صهیونیستی را دنبال می کند. نقش آنان 
در ظهورِ داعش و ایجاد بحران در کشورهای عراق و سوریه را نمی توان کتمان 
کرد. حمله به کشورِ مسلماِن یمن هم از دیگر جنایات این رژیم است. حکومت 
آل سعود بهترین بازیگر برای تکمیل پازل نقشه های آمریکایی صهیونیستی در 
منطقه و جهان است. آن ها با تسلط بر مکه و مدینه، در پی استفادۀ ابزاری 
از این اماکن مقدس، برای خشکاندن اسالم راستین هستند و به همین دلیل 
در طول تاریخ ننگین خویش، همیشه اهداِف تفرقه افکنانه را در دنیای اسالم 
دنبال کرده و می کنند. این ها وابستگاِن ناالیقی هستند که کعبه را نقابی برای 
زراندوزی و تحقق اهداف شیطانی قرار داده اند. بدون شک مشکل جهان اسالم 

هم اکنون مثلث شوم آمریکا و اسرائیل و آل سعود است.

رویداد
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ده ویژه
پرون

»... اگر دقیقاً بدانیم که دنیای علـم دارد از راه تکنولوژی، مـا را دور می زند، متوجه می شویم که انقالب، یک جای دیگر هم دارد که 
باید فتـح شود و آن، دروازه های تکنولوژی است. اگر بخواهیم برویم و دستمان را برای این تکنولوژی جلوی غرب دراز کنیم، باز هم 
آن ها به مـا این تکنولوژی را نمی دهند. آن ها دقیقاً در چهارچوب روابط و مرزهای ژئـوپـلتیک خودشان به مـا می دهند و در محدودۀ 
مرزهای سیاست با ما برخورد می کنند. مـا باید بدانیم که برای فتـح این قـله ها، می بایست راه دیگری را طی کنیم. ... در این راه از 
هیچ کس جـز بـچه مسلمان ها و کسانی که سـوز اسالم، آن ها را به زیـر آتش خمپاره می کشاند، نباید انتظار داشته باشیم و چه کسی 

هست که بیشتر از ایـن ها صالحیت داشته بـاشـد...«

جهادگر شهید حجت االسالم والمسلمین محمد تقی شرعی

ی و و ای   دروازه 

 مروری بر  دستاوردهای 
مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی
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روند جنگ تحمیلی و تکنیک های بسیار پیشرفته ای که در این جنگ 
به کار گرفته شد، ابعاد گسترده و پیچیده ای دارد که نیازمند تحقیق 

گسترده است.
موضوع فعالیت های تحقیقاتی در جهاد، دریچه ای برای پی بردن به 
اهمیت حضور در جنگ است. روزی که شهید هزاردستان برای اولین 
بار در لحظه های بسیارحساس حصر آبادان توانست طرح بسیار جالب 
پل بشکه ای را بر روی بهمن شیر مطرح کند و خود مجری آن شود، 
جرقه های این نور مقدس درخشیدن گرفت. با طراحی و ساخت پل 
شهید ناجیان با شاسی واگن های اسقاطی راه آهن، بر روی رودخانۀ 
بسیار جدی تر  در جنگ،  علم  و  تکنیک  از  استفاده  موضوع  کرخه، 
می توانیم،  ما  باوِر  به  عمل  میدان  در  ترتیب،  این  به  و  شد  مطرح 

رسیدیم و از ما نمی توانیم گذر کردیم.
جنگ  پشتیبانی  ستاد  وقت  مسئوالن  ابتکار  به  زمستان1360  در 
جهاد سازندگی، سردار جهادگر شهید رضوی و سردار جهادگر شهید 
ناجیان با توجه به ابتکارات و فعالیت های تحقیقاتی پراکندۀ جهادگران 
ستاد  در  مهندسی  انجام طرح های  برای  دفتری  مناطق جنگی،  در 
جنوب تشکیل دادند. ابتدا، در عملیات فتح المبین پلی روی رودخانۀ 
پل  المقدس  بیت  عملیات  در  سپس  و  ناجیان(  شهید  )پل  کرخه 

دیگری بر روی همان رودخانه در دستور کار این دفتر قرار گرفت.
در  بار  اولین  برای  عراق  در 3خرداد1361،  آزادی خرمشهر  از  پس 
منطقۀ عملیاتی رمضان مواضع مهندسی بیشتری مانند خاک ریزهای 
مثلثی و کانال و میادین عریض مین ایجاد کرد و این موانع سخت، 
در عملیات رمضان پیش روی رزمندگان ما بود. این موضوع، گروه 

تحقیقات را مصمم تر کرد تا فعالیت خود را جدی تر دنبال کنند.

در بهار1362، گروه به تهران منتقل شد و در آغاز فعالیت های خود 
چند طرح مانند پل شناور سبک، پل شناور نفررو، مرداب رو، ماشین 
دائم  پیشرفت  داد.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  زیردریایی  و  شناور 
تکنیک های مهندسی تا سال 1362 موجب شد تا نیروهای تخصصی 
موجود در تشکیالت جنگ جهاد سازندگی به جمع بندی نهایی دست 

یابند که عبارت است از:
مهندسی  بنیۀ  تقویت  بدون  درازمدت،  در  جنگ  موفق  پیشبرد   .1

جنگ میسر نیست.
صورت  دیر  بسیار  رزمی،  گروه های  طرف  از  نیاز  اعالم  معموالً   .2
از  برداشت،  مٶثری  گام  نمی توان  کوتاه  مدت  در  اصوالً  و  می گیرد 

این رو، بخش مهندسی باید قباًل پیش بینی های الزم را انجام می داد.
نیازهای  شناسایی  توان  جنگ،  در  موجود  متخصص  نیروهای   .3
عمومی جنگ را دارند، از این رو این نیروها می بایست پیش قدم شده، 
نیازها را شناسایی و روی طرح ها کار کنند و به عنوان بازوی کارآمد 

فرماندهی، طرح ها را به فرماندهان نظامی ارائه کنند.
در  سال 1362  اوایل  در  گروه  این  جلسۀ  اولین  این جمع بندی،  با 
تهران تشکیل شد و با پیش بینی های صورت گرفته، تعدای از طرح ها 
را در دستور کار خود قرار دادند. همچنین، گروه های تحقیقاتی در 
فارس  و  خراسان  شرقی،  آذربایجان  اصفهان،  استان های  جهادهای 
فعالیت خود را آغاز کردند و در زمینه های گوناگون، طرح هایی را در 

دستور کار قرار دادند.
زمستان 1362 فصل پرمخاطره ای است؛ زیرا در عملیات پیروزمندانۀ 
خیبر با توجه به پیش بینی های انجام شده و فعالیت های شبانه روزی، 
سی کیلومتر پل شناوری که ابتکاری کاماًل نو بود، طراحی و با کمک 

گذر از نمی توانیم...!
مروری بر شکل گیری مرکزتحقیقات مهندسی جنگ جهادسازندگی
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صنایع کشور ساخته شد و از چهارده کیلومتِر آن در منطقۀ عملیاتی 
مانند  این عملیات،  این طرح و مسائل خاص  استفاده شد. موفقیت 
مشکل عبور از باتالق ها و نیزارها، احداث جاده در هور، پمپاژ حجم 
مهندسی  در  نقطۀ عطفی  احداث جزایر مصنوعی،  و  آب  از  وسیعی 
صنعتی جنگ و سرمنشاء بسیاری از حرکت های آیندۀ این گروه در 

جهاد بود.
استفادۀ مکرر رژیم متجاوز عراق از بمب های شیمیایی در جبهه ها، 
موجب شد تا طراحان و متخصصان درصدد مقابله با آن برآیند، از این 
رو، جهاد اصفهان طرح و ساخت خودروهای پدافند شیمیایی را به 
طور جدی در دستور کار خود قرار داد و موفق شد اولین سری از این 

خودروها را ساخته به جبهه ها عرضه کند.
کرده  پیدا  صنعتی جنگ  مهندسی  موضوع  که  اهمیتی  به  توجه  با 
بود، در بهار1363 معاونتی در ستاد مرکزی به نام »معاونت تحقیقاتی 
مهندسی« تشکیل شد و طرح های جدیدتری از جمله طرح سوخت 
جامد مرکب را که در راکت و موشک استفاده می شود در دستور کار 
خود قرار داد. تابستان1363 اولین پرتاپ راکت ها )مجتمع مقدماتی( 
انجام و هم زمان کار بر روی تولید آزمایشگاهی پرکلرات نیز آغاز شد و 

در بها 1364 به دنبال تصویب پایلوت و طرح تولیدی آن، گروه صنایع 
شیمیایی در این معاونت شکل گرفت و هم زمان، گروه متالوژی نیز با 
اهداف اولیۀ کار بر روی بدنۀ طرح مجتمع ورق زرهی و فرش باتالقی 

تشکیل شد.
جنگ  دوران  پربار  بسیار  فصل های  یکی  بی شک  زمستان1364 
تحمیلی به شمار می رود. در این فصل، عملیات گسترده و بسیار مهم 
والفجر8 بــا پیروزی لشکر اسالم بــه انجـام رسیـد و جهادسازندگی 
و رزمی، در زمینۀ تحقیقات  فعالیت های مستمر مهندسی  بر  عالوه 
مهندسی نیز فعالیت چشمگیری داشت. در این عملیات، چند دستگاه 
پل متحرک خضر که تنها ده روز قبل از عملیات، سفارش تولید آن 
را به مرکز داده بودند، طراحی و تولید شد و همین مرکز آن را روی 
اروندرود نصب کرد. پل فجر را هم که جهاد طراحی کرده بود، صنایع 
کشور و سپاه پاسداران ساختند و نصب کردند. پرتاپ موفقیت آمیز 
راکت 64میلیمتری با سوخت جامـد، ساخت بیست دستگــاه تانکر 
سوخت رسان، استفاده از محرکۀ خودرو، باالبر دیده بانی، طرح بالن و 
دودزای استتاری و همچنین زرهی کردن دستگاه های راه سازی، از دیگر 

فعالیت های این مرکز در پایان این سال بود.

29شماره 42، شهریور 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



پرونده ویژه

در بهار 1365 با تصویب کمیتۀ صنعتی جنگ نخست وزیری، تولید 
تحقیقات  مرکز  توسط  که  نیم شنی  تویوتای  و  بتونی  سنگر  انبوه 
بلدوزر  آن،  با  هم زمان  و  شد  آغاز  بود  شده  ساخته  کربال  قرارگاه 
کنترل از راه دور نیز که توسط جهاد خراسان طراحی شده بود، با 
از  از مراحل آزمایشی گذشت. در همین سال، چند طرح  موفقیت 
جمله پرتاپ اولین راکت 107میلیمتری با سوخت جامد، کنترل و 
هدایت طرح مجتمع، تعریض شنی بلدوزر، طرح شناور لودر بر روی 
آب و همچنین پل کاذب ساخت جهاد آذربایجان شرقی، با موفقیت 

به انجام رسید و حرکت تحقیقاتی جهاد در این سال، شتاب بیشتری 
به خود گرفت.

را  بر روی صنایع غذایی رزمی  کار  بهار1366، جهاد خراسان  در 
در  ضدتانک  تمام شنی  زرهی  نفربر  آن،  با  هم زمان  و  کرد  آغاز 
و  تابستان  در  همچنین  شد.  آزمایش  و  طراحی  اصفهان  جهاد 
پاییز همان سال، طرح هایی از جمله ساخت اولین میکسر تولید 
سوخت، آزمایش اولین موتور طرح مجتمع 4، ساخت لولۀ پرنیورم 
بدنۀ موشک، میکسر ظرفیت متوسط، جاذب موج برای استفاده 
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دستگاه   500 تولید  دریایی،  عمق یاب  آزمایش  فارس،  خلیج  در 
ردگیری در شب، پرتاپ موشک )مجتمع 4(، ساخت نفربر زرهی 
با  پایلوت  اجرای  و  طراحی  اصفهان،  جهاد  در  شناور  نیمه شنی 
موفقیت  با  استتاری  دودزای  تولید  و  ممکن  ظرفیت  حداکثر 
و  فیزیک  و  نساجی  واحدهای  حال،  عین  در  و  رسید  انجام  به 
اواخر  در  کرد.  کار  به  آغاز  مرکز  در  صنایع  ویژۀ  معماری  گروه 
به  خراسان  جهاد  غذایی رزمی  جیرۀ  از  نمونه هایی   ،1366 سال 
منطقۀ عملیاتی ارسال شد و تولید صدهزار قرص الکل در مرکز 

تحقیقات جهاد شروع و هم زمان، تولید قایق حلزونی ساخت جهاد 
آذربایجان شرقی با موفقیت انجام شد.

در نیمۀ اول سال 1367، معاونت تحقیقات مهندسی جنگ جهاد، 
حجم گسترده ای از طرح ها را در دستور کار خود قرار داد و با توجه 
به موفقیت های قبلی، سازماندهی منسجم تری به تشکیالت خود داد 
و طرح های نیمه تمام گذشته را نیز دنبال کرد. همچنین، در پایان 
تابستان همین سال، دومین و سومین آزمایش موفقیت آمیز پروازی 

مجتمع 5 موشک با برد 140 کیلومتر به انجام رسید.
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کسب رتبۀ اول جشنوارۀ خوارزمی
مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهادسازندگی در سومین جشنواره 
خوارزمی که در بهمن1368 برگزار شد در بخش ابتکار و تحقیقات 
رتبۀ اول را کسب کرد. در این جشنواره در بخش ابتکار دو طرح خودرو 
زرهی سبک ضدتانک )طرح شهید اعتباری( و نفربر زرهی نیمه شنی 
دوزیست )طرح شهید فارسی ( که توسط واحد تحقیقات مهندسی 
را  نخست  رتبۀ  بود،  و ساخته شده  اصفهان طراحی  جهادسازندگی 

کسب کرد.

در بخش تحقیقات، طرح مجتمع 6 که شامل طراحی و ساخت و تولید 
تحقیقاتی موشک زمین به زمین با برد 145کیلومتری توسط مرکز 
تحقیقات مهندسی جهادسازندگی بود، رتبۀ اول را کسب کرد. این طرح 
فقط از لحاظ مرحلۀ تولید موشک مهم نبود، بلکه از لحاظ دستیابی 
به دانش و فناوری های پیشرفته و همچنین انجام موفقیت آمیز صدها 
پروژۀ پیچیدۀ تحقیقاتی آن هم در وضعیت تحریم های مختلف کشور، 
اهمیت ویژه داشت.این مهم در وضعیتی اتفاق افتاد که در عرصۀ عمل 

»ما می توانیم« را به همه ثابت کرد.

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

کشور پرداخته است.

مقدمه 
مأموریت  با  و  امام خمینی  به فرمان  27خرداد1358  جهادسازندگی 

محرومیت زدایی از مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور تشکیل شد. 
بهبود عمران روستاها، توسعۀ بهداشت و سالمت روستاییان، افزایش 
درآمد و توسعۀ دانش و فرهنگ روستاها و همۀ آنچه امروز توسعۀ 
پایدار در کنار عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی نامیده می شود، 
جنگ  آغاز  زمان  در  است.  بوده  جهادسازندگی  تأسیس  اهداف  از 
وضعیت  در  کشور  نظامی  و  مسلح  نیروهای  سازمان دهی  تحمیلی، 
مطلوبی نبود. در این موقعیت، جهادسازندگی ابتدا با هدف جمع آوری 
کمک های مردمی و رساندن آن ها به رزمندگان و سازمان های رزم 
از شبکۀ  بهره گیری  به دلیل  و  آغاز شد  مستقر در جبهه های جنگ 
گستردۀ سراسری و جلب اعتماد مردم، در این مأموریت بسیار خوش 
درخشید. حضور بعدی این نهاد در جبهه های جنگ به دلیل پرکردن 
خأل ناشی از ازهم پاشیدگی یگان های مهندسی ارتش و سازمان نیافتن 
یگان های مهندسی سپاه و بسیج بود. در این موقعیت حساس و بسیار 
دشوار، کشور هر روز دچار تحریم های بیشتری می شد و دو راه بیشتر 
آموزه های  با  که  جنگ  واگذاری  و  شکست  پذیرش  نداشت:  وجود 
امام سازگار نبود یا استفادۀ حداکثری از امکانات موجود و تکیه به 
توان و نوآوری مهندسان داخلی و توسعۀ دانش مهندسی موجود، در 
کنار خرید امکانات و ماشین آالت و قطعات در حد ممکن. در همین 
راستا کارهای نو آورانه ای به صورت پراکنده در جبهه های جنگ و در 

وی متخصص، تمام وقت و مستقیم داشتیم ۷۰۰ نیر
مهندس فضل اهلل وکیلی فرد معاون مرکز تحقیقات و مهندسی جنگ جهاد در دوران دفاع مقدس:
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برخی ستاد های جهادسازندگی در بعضی از شهرستان های مرزی یا 
جهاد های استان های بزرگ صنعتی مانند اصفهان و آذربایجان شرقی 
شروع شده بود. گستردگی جبهه های جنگ و لزوم عبور از زمین های 
دره  و  کوه  و  نیزار  و  رودخانه  و  مرداب  و  رمل  مثل  عارضه،  چند 
و... و نبود امکانات کافی برای عبور از این مناطق، ضرورت فعالیتی 
جدی در این زمینه را به خوبی آشکار ساخت. انجام کارهایی مانند 
تبدیل خودروهای استاندارد و دودیفرانسیل مثل لندرور به خودروی 
نیمه شنی با تغییر قسمت عقب شاسی و سیستم تعلیق و محرکه و 
چرخ ویای شناورسازی خودروی وانت لندکروز به روش های مختلف 
یا طراحی و  از بشکه های خالی  و طراحی و ساخت پل های شناور 
ساخت شناورهای مجهز به سیستم پیش رانش خارج از آب )مرداب 
راه  این  در  تالش هایی   911 خاور  بنز  دودیفرانسیل کردن  یا  رو( 
افزایش  برای  عمرانی  ماشین آالت  در  تغییراتی  ایجاد  بحث  بودند. 
رده  این  در  هم  مکانیکی  بیل  شناورساختن  مثل  کاربری ها  برخی 

فعالیت هاست. 
بحث دیگر، مقاوم سازی این ماشین آالت برای کاهش آسیب پذیری 
در عملیات بود؛ برای مثال، گاهی در یک عملیات در همان شروع 
این  هیدرولیک،  شیلنگ  به  ساده  ترکش  یک  برخورد  به دلیل  کار 
قطعه از کار می افتاد. با اضافه کردن یک الیه ورق برای مقاوم سازی 
تا حدی این مشکل برطرف شد؛ ولی کافی نبود و افزایش ضخامت 
ورق محافظ و افزایش سطوح مقاوم سازی باعث سنگینی ماشین و 
در نتیجه، کاهش قدرت مانور آن می شد. مسئلۀ پل و عبور از هور 
و زمین های باتالقی با استفاده از مکانیزم های سادۀ متکی به مخازن 
شناور در مواردی گره گشا بود؛ ولی آسیب پذیری آن ها در مقابل تیر 

مستقیم یا ترکش یا... مسائل بزرگ و پیچیده ای را نمایان می کرد.
بحث امنیت راه های کشتیرانی و هدف قرارگرفتن کشتی های حامل 
نفت صادراتی با موشک های مجهز به کالهک های راداری مشکلی نبود 
که با راه حل های ساده و مقطعی بشود بر آن غلبه کرد. در هر حال، 
همۀ تالش های این چنینی در مناطق مختلف جنگی و توسط افراد 
از تجارب دیگران،  با کمترین تحصیالت دانشگاهی و بدون آگاهی 
گاهی تکراری و بدون پشتوانۀ علمی و مستند سازی نتایج آن برای 
استفادۀ دیگران انجام می شد و میزان موفقیت آن ها به میزان توانایی 
فنی و سطح دانش و تجربۀ مجری بستگی داشت. وجود همۀ این ها 
ضرورت ایجاد مرکزی تحقیقاتی متکی بر سازمان دهی علمی و پایدار 
را نشان می دهد. بر همین اساس، چند نفر از مهندسان و فرماندهان 
مرکزیتی  ایجاد چنین  و  تعریف  در  مهندسی جنگ جهادسازندگی 
ایده هایی داشتند یا نمونه های پایلوتی از آن را در مناطق جنگی و یا 
جهاد های استانی ایجاد کرده بودند. ستاد کربال هم واحدی با ترکیبی 
مهندسی  عملیات  ستاد  بود.  سازمان یافته  کارگاهی  و  مهندسان  از 

جنگ جهادسازندگی در جبهه های جنوب با تمرکز بر مهندسی آب 
و خاک به چیزی فرا تر از یک سری طرح های مهندسی عکس العملی 
در مقابل عملیات دشمن می اندیشید. در آذربایجان شرقی تشکیل 
مهندسان طراح  از  مجازی  امروز  تعبیر  به  یا  غیررسمی  یک شبکۀ 
به کارگیری کارگاه های ساخت  و  و محاسباتی دانشگاهی و صنعتی 
و تولید جهاد آن استان و گاهی کارخانجات صنعتی آن استان در 
این  پایه گذاران  بودند.  مرکزیتی  چنین  ایجاد  و  سازمان دهی  حال 
مراکز ایده ای در سر می پروراندند که حاصل آن در ادبیات مدیریت 
فکر،  اتاق های  برگیرندۀ  در  بود  منسجمی  و  مقتدر  سازمان  امروز 
واحدهای تحقیقات کاربردی، مراکز نمونه سازی و نیز مدیریت تولید 
و تکنولوژی یا به تعبیری دیگر، یک ناسای کوچک برای کشور. البته 
در وضعیت آن روز کشور نه به درستی درک می شد، نه از آن استقبال 

چندانی صورت گرفت.
 در وضعیت سال های 1360 تا 1362 در نهایت، تالش و پیگیری این 
جهادگران و نیازهای پیچیده و روزافزون جنگ و برخی موفقیت های 
مقطعی، مدیریت کالن مهندسی جنگ جهادسازندگی و فرماندهی 
وقت جنگ را متقاعد کرد تا با تخصیص بودجۀ شاید اندک و از آن 
مانند  مهم،  و  مقطعی  مأموریت  یکی دو  واگذاری  و  اعتماد  مهم تر، 
طراحی و ساخت پل خیبر که پاشنۀ آشیل عملیات نظامی متکی به 
آن به حساب می آمد و عملکرد خوب این پروژها در پاسخ به انتظارات، 
سرانجام چراغ تحقیقات مهندسی جنگ با تخصیص بخشی از زمینی 
که در جادۀ قدیم کرج برای ایجاد تأسیسات پشتیبانی و لجستیک 

مهندسی جنگ جهادسازندگی خریداری شده بود، روشن شد.
ساختار جدید ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی 
ذیل معاونت طرح وبرنامه که توسط مجموعه کارگاه های طرح وبرنامه 
به رسمیت شناخته شد، همان زیرساختی بود که به سرعت تکمیل و 
به مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهادسازندگی تبدیل شد. اهداف 
رشد  حال  در  به شدت  و  نوظهور  واحد  این  نانوشتۀ  ولی  مشخص، 
به صورت کلی عبارت بود از: درک نیازها و کشف حلقه های مفقودۀ 
تکنولوژی در مهندسی جنگ، ترجمۀ این نیازها به زبانی فهمیدنی 
علمی  پشتوانۀ  ایجاد  و  منابع  تأمین  دانشگاهیان،  و  محققان  برای 
مثل پتنت و مقاله، تقویت توان فنی مهندسی جنگ، انجام تحقیقات 
فعالیت های  از  پشتیبانی  و  سامان دهی  نمونه سازی،  و  کاربردی 
و در  نو آورانه در ستاد های عملیات مهندسی جنگ جهادسازندگی 
و  برون سپاری  از  استفاده  با  تولید  مدیریت  و  سازمان دهی  نهایت، 
استفاده از پتانسیل های کشور یعنی همان کاری که در ساخت پل 
خیبر یا طراحی و ساخت فرش باتالقی برای عبور از باتالق یا طراحی 

و ساخت پل خضر انجام شد. 
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بهمن1363 نقطۀ عطفی در تحقیقات مهندسی جنگ جهادسازندگی 
به حساب می آید که به طور رسمی مرکز تحقیقات مهندسی جنگ 
جهادسازندگی در قالب چهار معاونت و چهار بخش مهندسی رسمیت 
استانی  مهندسی  تحقیقات  مراکز  فعالیت ها  این  به موازات  و  یافت 
به تدریج و در چهار مرکز استان صنعتی کشور، یعنی اصفهان و تبریز 
ادامۀ ساخت و تجهیز  و شیراز و مشهد شکل گرفت. در این راستا 
کنترل  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  ایجاد  نمونه سازی،  کارگاه های 
بیشتری  با سرعت  بود  اواسط سال 1362 شروع شده  از  کیفی که 
ادامه یافت. جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده 
شدت گرفت و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور شناسایی 
به صورت  آن ها  در  موجود  تحقیقاتی  ظرفیت های  از  بهره گیری  و 

سازمان یافته آغاز شد.
برای  پایان نامه  ها شروع خوبی  تعریف پروژه های تحقیقاتی در قالب 
ارتباط با دانشگاه ها و شناسایی و جذب دانشجویان نخبه و استادان 
دانشگاه شد. تعطیلی و کاهش فعالیت کارخانه های صنعتی به دلیل 
کمبود مواد اولیه، آسیب دیدن برخی مراکز صنعتی در بمباران ها و 
به  به کمک  استادکاران مجرب  همچنین، عالقۀ برخی مهندسان و 
پیشبرد اهداف جنگ فرصت خوبی برای تکمیل کادر اجرایی و نیز 

آموزش نیروهای تحصیل کرده و بی تجربه بود.
ساختار جدید مرکز، ساختاری ماتریسی بود که در ایران بسیار جدید 
به حساب  مانور خوبی داشت،  پیشرفته که قدرت  از ساختارهای  و 
می آمد. چهار معاونت این ساختار به این شرح بودند: 1. پشتیبانی؛  
2. فنی و اجرایی؛ 3. طرح وبرنامه و امور استان ها؛ 4. اطالعات علمی 
تأمین منابع علمی و  و فنی. معاونت اطالعات علمی و فنی وظیفۀ 
استاندارد سازی و مستند سازی یافته های تحقیقاتی را که آن روز کار 
)امور مالی( و  بر عهده داشت. مدیریت  جدیدی به حساب می آمد، 
چهار گروه تخصصی تحقیقاتی مهندسی مکانیک و مهندسی پلیمر و 
مهندسی شیمی و بعدها مهندسی متالورژی و مواد که ذیل معاونت 
فنی و اجرایی فعالیت می کردند، دیگر اجزای این ساختار ماتریسی 

را تشکیل می دادند. 
این ساختار که گاهی متناسب با موقعیت، واحدهایی در آن حذف 
یا اضافه یا جابه جا می شدند، از انعطاف و انسجام کافی برای پیشبرد 
تقریباً  جنگ  دوران  اوایل  در  به جز  و  بود  برخوردار  پروژه ها  موفق 
سازمان  ترک  به  که  نشد  مدیریتی  بزرگ  تعارضات  دچار  هیچ گاه 

توسط مدیران یا کارشناسان اصلی و مؤثر بینجامد.
امروز درخور  با فرهنگ مدیریت  این راستا سه تمهید مدیریتی  در 
بیان و بررسی است. اول، نگاه پروژه مداری و ایجاد اقتدار کافی برای 

که  اجرایی  و  فنی  معاون  قائم مقامی  حکم  دوم،  پروژه ها؛  مدیران 
هدایت بخش های مهندسی و مدیریت برخی پروژه ها و از آن مهم تر 
به عهده داشت؛  را  نیازها  و شناسایی  با جبهه های جنگ  ارتباطات 
سوم، حکم جانشینی معاون طرح وبرنامۀ امور استان ها که می توانست 

با اختیارات نسبتاً کافی هماهنگی های الزم را انجام دهد.
اجرای چند پروژۀ بزرگ دیگر فرابخشی، مثل کسب فناوری طراحی 
فناوری  کسب  و  زمین به زمین  جامد  سوخت  موشک های  ساخت  و 
فناوری  کسب  حدودی  تا  و  زرهی  خودروهای  ساخت  و  طراحی 
طراحی و ساخت هلی کوپتر های کوچک و تهاجمی از دیگر اقدامات 
برجستۀ انجام شده است. در پایان جنگ، مجموع نیروهای مستقیم و 
تمام وقت شاغل در تحقیقات مهندسی جنگ، یعنی تهران و استان ها 
به جز ستاد کربال، نزدیک به 700 نفر بود که بیش از 50درصد این 

نیروها تحصیالت کارشناسی و بیشتر داشتند.
مرکز اصفهان در زمینۀ خودرو های زرهی و هلی کوپتر سبک تهاجمی 
فناوری  کسب  بر  تبریز  مرکز  می کرد.  فعالیت  شیمیایی  پدافند  و 
نیز  انواع پل های شناور و کابلی و سریع النصب و  طراحی و ساخت 
سازه های بتی سبک و مقاوم متمرکز بود. مرکز شیراز مجری برخی از 
زیرپروژه های مهم موشکی مرکز بود و در زمینۀ دو فناوری اژدرهای 
با قوای محرکۀ دسی موتور و باتری های نظامی فعالیت می کرد. مرکز 
خراسان هم که آخرین مرکز استانی بود که به این مجموعه پیوست، 
غذایی  مواد  و  جنگی  جیره های  تولید  فناوری  کسب  در  بود  قرار 
از خارج وارد  الکل جامد که  کم حجم و پرانرژی و همچنین، تولید 

می شد، متمرکز باشد.
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 مرکزتحقیقات جنگ جهادسازندگی
 مرکز رفع نیازهای کشور در برهه های مختلف بود

مهندس هادی وحیدمقدم، مسئول تحقیقات مهندسی قرارگاه کربال:

هادی مقدم متولد سال 133۰ در شهر قم است. او سال های 135۲ 
و 1353 را به دلیل فعالیت علیه رژیم شاهنشاهی به زندان افتاد 
و سال 1356 از رشتۀ مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت 
فارغ التحصیل شد. هادی مقدم با پیروزی انقالب اسالمی به مناطق 
محروم رفت تا به محرومیت زدایی از کشور کمک کند. او از ابتدای 
تأسیس جهادسازندگی به این نهاد انقالبی پیوست و سال 1361 
مسئولیت مرکز تحقیقات و مهندسی جنگ جهادسازندگی قرارگاه 
کربال را تا پایان جنگ بر عهده داشت و منشأ خدمات بسیار بزرگی 
شد. او سال 138۰ کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ مدیریت صنایع 
از دانشگاه امیرکبیر گرفت. از جمله مسئولیت های او بعد از جنگ 
می توان به شهردار کالن شهر قم، معاون فنی و مهندسی مؤسسۀ 
جهاد نصر، مدیرعامل شرکت مپسا )مدیریت پروژه های ساختمانی 

ایران( سازمان گسترش و نوسازی صنایع اشاره کرد.

قرارگاه  جهادسازندگی  جنگ  تحقیقات  مرکز  شکل گیری  نحوۀ 
کربال چگونه بود؟

اصوالً وقتی نیاز جدیدی در جامعه حس می شود، عده ای که توان بیشتری 
دارند و به اصطالح خالق ترند، به آن نیاز پاسخ می دهند؛ بنابراین وقتی 
جنگ شروع شد، از همان ابتدا موضوع تحقیقات رزمی شکل گرفت؛ چون 
نیاز جنگ بود. شروع کار، تحقیقات بود. من از سال 1361 در جنگ حضور 
داشتم و تقریباً بعد از 3 ماه حضور در جنگ، مسئولیت تحقیقات مهندسی 
قرارگاه کربال را بر عهده گرفتم و تا پایان جنگ هم این مسئولیت را بر 

عهده داشتم.

چه  شکل گیری  ابتدای  در  کربال  جهاد  جنگ  تحقیقات  مرکز 
کارهایی انجام داد؟

احساس می شد، ساخت مسکن  نیازی که در جبهه  ابتدا مهم ترین  در 
رزمنده یعنی همان سنگر بود؛ بنابراین ذیل استحکامات، مهم ترین موضوع، 
سنگر رزمندگان بود، آن هم در محل های مختلف در جنگ؛ مثاًل وقتی در 
منطقه ای همه چیز خاک است که عمدتاً جنوب خوزستان به این شکل 

بود با وقتی که منطقه کوهستانی است، مثل غرب کشور، نوع سنگر فرق 
می کند. اصلی ترین نیاز سنگر بود؛ ولی به تدریج مسئله پیچیده تر شد. 

قرارگاه از چه زمانی تشکیل شد؟
قرارگاه تشکیل شد؛ ولی  بیت المقدس  از عملیات  بعد  به صورت رسمی 
مقدماتش از همان ابتدای جنگ فراهم شده بود. عده ای بدون نام و نشان 
در داخل همین پشتیبانی جنگ کارهای خالقانه ای می کردند. این ها اسم 
و رسم خاصی نداشتند و عضو واحد تحقیقات رزمی یا جای دیگری هم 
نبودند؛ اما این نیاز آرام آرام شکل وسیع تری به خود گرفت و همان افرادی 
و  مهندسی  زیرمجموعۀ  در  آمدند  کار می کردند،  نشان  و  نام  بدون  که 
تحقیقات و رسماً شکل گرفت. چه در تهران، چه در قرارگاه های چهارگانه، 
از باال حمزه، نجف، کربال، نوح در هر قرارگاهی به این شکل بحث تحقیقات 

رزمی آرام آرام شکل گرفت. 

غیر از سنگر چه کارهایی کردید؟ چه نوع سنگرهایی می ساختید؟
بتوانید  تا  را حفظ کنید  باید جان خودتان  وارد جبهه می شوید،  وقتی 
بجنگید. سنگر مهم ترین و اصلی ترین نیاز ما بود. در عملیات های بزرگ 
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و سرعتی آن هم در جنوب، به سنگری نیاز داشتیم که سبک باشد و 
رزمنده بتواند با خودش حمل کند. با گردان های تخریب لشگرها مرتبط 
شدیم؛ چون آن ها جلوتر از خط مقدم شناسایی می رفتند و باید خیلی 
مراقبت می کردند؛ ولی نمی توانستند چیز سنگینی با خود ببرند. بنابراین با 
راهنمایی آن ها سنگرهای سبک پروفیلی ساختیم؛ البته سنگر های هاللی 
و سه تکه و کوچک هم که ارتفاعش کمتر از یک متر بود، می ساختیم. برای 
اینکه از استحکام آن ها مطمئن شویم، روی آن ها خاک می ریختیم و لودر 
از روی آن ها رد می کردیم و روی آن ها آرپی جی منفجر می کردیم. اگر 
این آزمایش ها جواب می داد، وارد تولید انبوه می شد و بر اساس نیاز، بین 

نیروهای ارتش و بسیج و جهاد و سپاه پخش می کردیم.  

کربال  قرارگاه  جنگ  تحقیقات  مرکز  برای  شما  نیروگیری  نحوۀ 
چگونه بود؟

عموم مردم از سر احساس وظیفه، در قالب بسیج می آمدند و بعد خوِد 
دانشجویان  و  استادان  مثل  توامندتر،  افراد  کربال  قرارگاه  روابط عمومی 
رشته های مهندسی را به مرکز تحقیقات قرارگاه معرفی می کرد. وقتی 
آرام آرام این قرارگاه رشد کرد و نیازها عمیق تر شد و به خصوص از سال 
1365 به بعد به دانشگاه ها سفارش هایی می دادیم که ما چنین مشکلی 
داریم، شما تیم تشکیل دهید و بیایید جدی و عمیق روی این قضیه کار 
کنید. البته الزاماً همۀ نیروهای ما در بخش تحقیقات، دانشگاهی نبودند. 
بعضی افراد دیپلم داشتند یا حتی کمتر از آن؛ ولی ذهن بسیار پویایی 
داشتند و محور کارهای تحقیقات رزمی ما بودند. مثاًل یک روحانی بسیار 
خالق از قم آنجا بود و یک دستگاهی ساخت که نی های هور العظیم را 
می برید و شب ها این نی ها را در جزیرۀ جنوبی کنار دژ می چید که این 
دژ ساییده نشود. این جزیره یکی از خطرناک ترین مناطق جبهه بود و به 

سه راهی شهادت معروف بود. 

چه  کربال  قرارگاه  جنگ  تحقیقات  مرکز  سنگرسازی،  از  غیر 
اقداماتی انجام می داد؟

تعداد طرح ها بسیار زیاد بود؛ ولی تعدادی از آن ها شاخص بود. یکی سنگر 
بود که سه چهار سال پیش یکی از دانشجویان که من استاد مشاورش بودم، 
پایان نامه اش را به موضوع انواع سنگر در جنگ اختصاص داد. کتاب جامعی 
هم دربارۀ انواع و کاربردهای سنگرهایی که در جنگ طراحی و ساخته 
شد و حتی مدل های مختلفی که ما از عراقی ها داشتیم و سنگرهایی که 
در ویتنام و دیگر مناطق معروف نظامی بود، جمع آوری کردیم. اگر کسی 
بخواهد به صورت تخصصی دربارۀ سنگر تحقیق کند، دست کم یک کتاب 

نسبتاً قطور ما در این زمینه کار کرده ایم. طرح های شاخص دیگر را فقط 
تیتروار می گویم و بعداً اگر الزم شد، توضیح می دهم. یکی تولید ابر مصنوعی 
به نام سحاب بود. سحاب یعنی ابر. از این دستگاه در عملیات کربالی5 
استفاده کردند تا در زمانی که ترافیک حمالت هوایی شدت می گرفت، 
اجازه ندهد دشمن نقطه بزند. در کربالی5، سه راه شهادت سیبل بود؛ یعنی 
هم توپ خانۀ عراق به شدت آنجا را می زد هم هواپیماها. به همین دلیل، در 
اینجا عملیات سحاب را بارها انجام دادیم و باعث کاهش تردد و تلفات شد. 

این مرکز تحقیقات جنگ قرارگاه کربال از چه قسمت هایی تشکیل 
شده بود؟

ما چارت داشتیم و هر سال هم تغییراتی در آن می دادیم؛ اما بخش هایی 
داشت؛ مثاًل سحاب در بخش شیمی بود و شهید ساسانی که کارشناس 
بخش  دیگر،  بخش  داشت.  عهده  بر  را  آن  مسئولیت  بود،  ارشد شیمی 
استحکامات بود که در رأس آن سنگرسازی و در ردۀ بعد، فرش باتالق 
بود. بیشتر، مهندسین راه و ساختمان و مکانیک در این بخش مشغول به 
کار بودند. بخش الکترونیک هم یکی دیگر از بخش های ما بود. عده ای از 
دوستان چندین سال آنجا بودند و تعدادی هم چند ماهی آمدند و می رفتند.
گروه فیزیک هم داشتیم که طراحی و ساخت طرح ابابیل در آن انجام 
گرفت. در جنگ ها مثاًل جنگ جهانی دوم یکی از روش هایی که با آن 
جلوی حمالت دشمن را می گرفتند، این بود که وقتی هواپیماهای نظامی 
که آن موقع کوچک بودند، نزدیک می شدند، تعدادی بالن آماده می کردند 
و این ها را رها می کردند و زیر هر بالنی یک قطعه سنگینی که عمدتاً سرب 
بود، نصب می کردند. با این کار اوالً حواس هواپیمای دشمن پرت می شد 
و ثانیاً وقتی آن سرب به آن هواپیما می خورد، باعث می شد آن هواپیما 
آسیب ببیند و از همه مهم تر اینکه خلبان از آن بالن فاصله می گرفت و 
نمی توانست هدف را بزند. ما نوع کوچک این بالن را ساختیم و تست هم 
کردیم؛ اما عملیاتی نشد. ولی بالن بزرگی را که خوب آماده کرده بودیم، در 
نمایشگاه کارهای تحقیقاتی به نمایش گذاشتیم و شهید بابایی از آن بازدید 
کرد. ما فرماندهان ارشد را قبل از عملیات ها دعوت می کردیم تا از طرح های 
ما بازدید کنند و نظرشان را بگویند و بر اساس نیازهایشان در عملیات به 
ما سفارش بدهند. شهید بابایی در اوج عملیات کربالی5 از ما خواست 
یکی از این بالن های بزرگ را در نقطۀ معینی با رنگ قرمز هوا کنیم؛ چون 
فانتوم های ما در عملیات کربالی5 وارد خاک عراق می شدند؛ ولی وسعت 
عملیات کربالی5 خیلی تنگ بود و باید خلبان در زمان بسیار کمی جبهۀ 
خودی و غیرخودی را تشخیص می داد. شهید بابایی به ما گفت در جبهۀ 

خودی این یک بالن قرمز را هوا کنیم.

پرونده ویژه

ل ری   ر رو ا شری  38



 مرکز تحقیقات جنگ جهادسازندگی 
وهای مبتکر و دانشگاهی بود مرکز شکوفایی و نوآوری نیر

مهندس شریف زاده قائم مقام مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی اصفهان:

شما چه زمانی وارد جهادسازندگی شدید؟
از سال 63 و ابتدای تشکیل مرکز تحقیقات جنگ جهادسازندگی وارد 

مرکز تحقیقات شدم.

مرکز تحقیقات جنگ جهادسازندگی اصفهان سال 63 تأسیس 
شد؟

قبل از 63 شکل گرفته بود؛ ولی در حد یک کانتینر در ساختمان مرکز 
جهاد اصفهان. بنده به اتفاق دوستان آن را توسعه دادیم. از اواخر سال 63 

فعال شد و سال 64 اوج گرفت.

ضرورت تشکیل مرکز تحقیقات چه بود؟ چه عاملی باعث شد این 
مرکز تحقیقات تشکیل شود؟

ما از تشکیل مرکز تحقیقات در اصفهان و پنج استان دیگر، به ویژه تهران 
و مشهد و شیراز و تبریز چند انگیزۀ اصلی داشتیم. انگیزۀ اول اینکه 
امکانات جنگ را درست نمی شناختیم. واقعیت این است که ما در جنگ 
بی تجربه بودیم. به هر حال نیازهای جنگ بسیار گسترده بود و ما در 
منطقه ای می جنگیدیم که موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه ای داشت. آب، 
خشکی، هور، نیزار، کوه، تپه و... در جنگ دخیل بودند و ما باید امکانات 
الزم برای جنگیدن در این مناطق را شناسایی می کردیم و بخشی از آن  ها 
را تأمین و بخشی را می ساختیم. باید به عنوان یک مجموعه، نیازهای 
جنگ را تأمین می کردیم. انگیزۀ دوم وجود، نیروهایی بود که امکان حضور 
در جبهه را نداشتند، مثل کارشناسان شرکت های دولتی مثل ذوب آهن، 
مجتمع فوالد که راکد مانده بودند و هیچ استفاده ای از این ها نمی شد. 
استادان و دانشجویان دانشگاه ها بودند که فرصت خوبی داشتند و می  شد 
از آن ها استفاده کرد؛ ولی امکان حضور در جبهه را نداشتند. خوشبختانه، 
توانستیم از تعداد زیادی از کارشناسان مجتمع فوالد و ذوب آهن و استادان 

و دانشجویان دانشگاه های صنعتی و دانشگاه اصفهان و... کمک بگیریم.

ورود شما هم زمان با تشکیل مرکز تحقیقات جنگ جهادسازندگی 
شد؟

به درخواست دوستان  ولی  بودم؛  فعالیت  به  قباًل در سپاه مشغول  من 
پشتیبانی جنگ از آنجا به مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان آمدم.

مرکز تحقیقات جنگ جهادسازندگی چگونه شکل گرفت؟ 
ما چون حساسیت داشتیم، باید افرادی را جذب می کردیم که مسائل 
امنیتی، مثل حضور در منطقه و اطالعات شناسایی را رعایت کنند. بر این 
اساس، جذب نیرو کار سختی بود؛ ولی رفته رفته در مرکز اصفهان حدود 
200 نفر نیرو داشتیم، شاید نصف بیشتر این ها کارشناس بودند. تعدادی 
از استادان پاره وقت دانشگاه هم جزو این تیم بودند. این مجموعه از یک 
کانتینر در ساختمان مرکزی جهاد به مجموعۀ خیلی بزرگی با تعداد 
زیادی کارگاه تبدیل شد. بخش صنایع روستایی و کارگاه های تعمیراتی 

جهادسازندگی را برای توسعۀ مجموعه  گرفتیم. 

در ابتدا و در سال 63 شما چه کارهایی انجام دادید؟
در اولین قدم یک تیم برای شناسایی منطقه و تشخیص نیازهای منطقۀ 
جنوب اعزام کردیم. مشخص شد ما در چندین محور مشکل داریم. اولین 
مسئله، عبور از نهرها و رودخانه ها بزرگ و نیزارها بود. برای همین، اول 
روی روش های عبور تمرکز کردیم و پل هایی را طراحی کردیم و ساختیم. 
مثالً پل پولیکا را که موتورسیکلت و نفر می توانست از آن عبور کند، جوری 
ساختیم که شب ها روی آب می آمد و روزها که فشار عراق روی پل ها زیاد 
بود، زیر آب می رفت. کم کم به سمت ساخت پل های بزرگ بتنی رفتیم که 
در کارخانه های اطراف اصفهان ساخته می شد. مسئلۀ دوم، دیده بانی در 
آب های کم عمق یا عمیق با گربه ماهی یا نیزارها بود. ما دستگاه مرداب رو 
را ساختیم که در همۀ موقعیت ها حرکت می کرد و وقتی به گربه ماهی 
هم می رسید، مثل اسکی از روی آن رد می شد. برای دیده بانی در نیزارها 
با جک هایی در مواقع خطر،  انعطاف پذیر ساختیم که  هم برجک های 
پایین می آمد و در مواقعی که الزم بود، ارتفاع می گرفت. مسئلۀ سوم ما 
مشکالتی بود که عراقی ها ایجاد می کردند. ما باید شبانه و به روش خندق 
آب را پشت محل های تجمع نیروهای عراقی می انداختیم. دستگاهی به 
نام عصاکه ساختیم که با پمپ های بزرگی که روی قایق ها قرار می دادیم 
به مقداری که با لوله به آن ها آب می رساندیم، آب را پمپاژ می کرد پشت 
نیروهای عراقی و صبح که بلند می شدند، می دیدند همۀ منطقه را آب 
گرفته و عبور و مرورشان خیلی سخت شده. این هم روشی بود که شاید 
از آن جنگ خندق ما این را استفاده کردیم. مسئلۀ چهارم و خیلی مهم 
انتقال تجهیزات سنگین، مثل لودرها و بولدوزرها منتقل می کردیم. آمدیم 
یک دستگاهی ساختیم که بتواند لودر را با سرعت ده بیست کیلومتر 
روی آب حمل کند که کمک زیادی به نیروهای جهادسازندگی  کرد که 
عمدتاً کارشان خاکریزدادن بود. مسئلۀ پنجم ایجاد امنیت برای لودرها 
و بولدوزرها بود؛ چون هنوز وارد منطقه نشده عراقی ها راننده و دستگاه 
را با تیر مستقیم می زدند. ما در گروه متالوژی مان ورقی زرهی طراحی 
کردیم که در کشور نبود و با این ورق ها امنیت بدنۀ لودرها و بولدزرها تا 
حد زیادی افزایش دادیم. مسئلۀ ششم، شناسایی گازهای شیمیایی بود؛ 
چون کیت هایی که در اختیار ارتش و نیروهای مسلح بود، سرعتشان 
خیلی کم بود. در انگلیس دستگاهی ساخته می شد که می توانست با 
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سرعت زیاد گازها را شناسایی کند؛ ولی هرچه تالش کردیم نتوانستیم 
اطالعاتش را به دست بیاوریم. یک گروه از مهندسی شیمی و الکترونیک را 
بر این مسئله متمرکز کردیم و توانستیم دستگاهی بسازیم که در کمتر از 
هفت هشت ثانیه گاز را می توانست شناسایی کند تا نیروهای خودی بتوانند 
پاتک مناسب را علیه این حمالت شیمیایی انجام بدهند. این طرح بسیار 
موفقی بود و بعد از جنگ هم برای شناسایی مواد مخدر و گازهایی که در 
واحدهای صنعتی نشت می کند، کاربرد داشته است. مسئلۀ هفتم تأمین 
امنیت فرماندهان در هنگام سرکشی به خط مقدم بود. فرمانده هان برای 
سرکشی به خط  مقدم با لندکروز می رفتند و دشمن هم این را به خوبی 
می دانست و به سرعت این ماشین ها را می زد. ما دستگاهی را به نام خودرو 
فرماندهی طراحی کردیم و ساختیم که خودرو زرهی فرماندهی بود. این 
ماشین ها با ارتفاع کم و بدنۀ کوچک و سرعت زیاد بدون اینکه دیده شود 
تا پشت خاکریزها می رفت. مسئلۀ هشتم، حمل نیرو در خشکی و آب و... 
بود. برای این مسئله هم خودروی نفربر دوزیست طراحی کردیم و ساختیم 
و به نام شهید فارسی که از فرماندهان جنگ جهادسازندگی اصفهان بود، 
نام گذاری کردیم. خوشبختانه طرح موفقی بود. می توانست حدود 20 نفر 
را از روی زمین و آب منتقل کند. طرح دیگری که در این زمینه داشتیم 
طرح سنجاقک بود. اگر به خاطر داشته باشید، ناوهای دشمن بسیار فعال 
بودند و آمریکا هم به آن ها کمک می کرد. بعد از فرمایش حضرت امام که 
باید جلوی این ها را گرفت، گفتیم باید وسیله ای بسازیم که بتواند مواد 
منفجره را با خود حمل کند و با سرعت به ناوهای دشمن حمله کند. یک 
هلیکوپتر پرسرعت و کم وزن ساختیم که می توانستیم مقدار زیادی مواد 
منفجره در آن جاسازی کنیم و به صروت انتحاری از آن استفاده کنیم که 

نمونه سازی و تمام مراحل آن انجام گرفت. 

دربارۀ برجک دیده بانی توضیحاتی بفرمایید.
در هور نمی شد سنگر ساخت و سنگرهایی هم که می ساختند ارتفاع 
کافی برای دیدبانی نداشت و به وسیله ای نیاز داشتیم که در موقعیت 
خاص ارتفاع بگیرد  و دیده بان به دشمن مشرف بشود و بتواند راحت 
دیده بانی کند. این ها با جک هایی که اطرافش نصب کرده بودیم، باال و 

پایین می رفت.

جهادسازندگی  جنگ  تحقیقات  مرکز  در  تخصصی  گروه  چند   
اصفهان فعال بودند؟ 

ما در ابتدای کار از همۀ گروه هایی که می توانستند به جنگ کمک کنند و 

نیرو هم داشتند، استفاده کردیم. یکی از گروه های مهم گروه مهندسی 
مکانیک بود که گروه مکانیک در آن زمان آقای مهندس کریم نژاد بود و 
آقای مهندس توسلی مدیریت آن را به عهده داشت. طرح ها و ساخت وسازها 
دستگاه ها و ادوات مکانیکی در این گروه انجام می گرفت. یکی دیگر از 
گروه ها مهم ما، گروه مهندسی مواد و متالوژی بود که آزمایشگاه های بسیار 
مجهزی برایش تدارک دیده بودیم. شناسایی فلزات و مواد و متریال های 
الزم مهم ترین کار این گروه بود. بعد از شناسایی تست های جوشکاری های 
انجام شده یکی دیگر از کارهای مهم گروه متالوژی بود. ورق زرهی که 
عرض کردم محصول همین گروه متالوژی بود. مدیریت این گروه به ترتیب 
مدتی به عهدۀ مهندس آیت اللهی و مهندس دانایی بود که فارغ التحصیل 
دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. گروه صنایع یکی دیگر از گروه های مهمی 
بود که طرح وبرنامه زیرمجموعۀ آن بود.  برنامه ریزی و زمان بندی و نظارت 

و اختصاص بودجه به طرح ها از وظایف برنامه وبودجه بود. 
چون  می کردم؛  اداره  خودم  را  صنایع  مهندسی  گروه  کار  ابتدای  در 
تکنولوژی صنایع خوانده ام؛ ولی با گسترش مجموعه و زیادشدن کارها 
مدیرین این گروه را مهندس قاسمی برعهده گرفت که یکی از نیروهای 
خوب دانشگاه صنعتی اصفهان بود. یکی دیگر از گروه ها مهم ما گروه 
الکترونیک و شیمی بود که بر شناسایی گازهای شیمیایی متمرکز بودند و 
محصول کارشان همان دستگاه شناسایی گازهای شیمیایی بود. مدیریت 
این بخش برعهدۀ مهندس تبریزی و مهندس مدرسی بود که که آن موقع 
هر دو مدرس بودند بعد دکتر شدند. آقای مهندس مدرسی مدیریت گروه 
الکترونیک بود، آقای مهندس تبریزی ، این ها این گروه را اداره می کردند. 
گروه دیگر هم گروه فیزیک به مدیریت مهندس فقیه ایمانی بود که عمدتاً 
تمرکزش بر خودروهای زرهی بود. در کنار این ها ما کتابخانه و مرکز اسناد 
و مرکز اطالعات رسانی و مستندسازی هم داشتیم تا همۀ این طرح ها 
به صورت مستند قابل انتقال باشند. مدیریت این بخش هم برعهدۀ آقای 

شاکرزاده مدیریت بود.

شما در چه عملیات هایی به صورت شاخص وارد عملیات شده اید؟ 
ما از نظر پشتیبانی در هر عملیاتی متناسب با نیاز عملیات به شکلی 
حضور داشتیم. مثاًل در عملیاتی انتقال نیرو مسئلۀ مهمی بود و ما باید 
راهکاری برایش پیدا می کردیم. در عملیات دیگری باید لودر و بولدوزر 
جابه جا می شد و پشتیبانی فنی کار برعهدۀ ما بود؛ مثاًل انتقال دستگاه های 
مهندسی به جزیرۀ فاو کار فوق العاده سختی بود. به همین دلیل عراق 
تصورش را نمی کرد. 45 روز قبل از این عملیات ستاد جنگ به ما دستور 
داد دستگاهی بسازیم که بتواند لودر و بولدوزر را منتقل کند. فقط 45 روز 
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فرصت داشتیم که بخشی از آن هم عید نوروز بود؛ اما بدون تعطیلی و 
به صورت شبانه روزی کار کردیم و خداروشکر دوستان توانستند طارقچه را 
بسازند که وظیفۀ حمل لودر و بولدوزر در فاو و مجنون و این گونه مناطق 
را داشت. همیشه یکی دو ماه قبل از عملیات به ما ابالغ می کردند که چه 
نیازی وجود دارد و ما هم بر اساس سیاست گذاری که مرکز تحقیقات 

اصفهان انجام می داد، کار را پیش می بردیم.

در حوزۀ موشک سازی هم شما ورود کردید؟
مرکز تحقیقات مهندسی تهران، چون امکانات گسترده ای در این زمینه 
داشت، درگیر تولید موشک شد. در بحث تأمین نیرو گاهی از ما کمک 
معرفی  داشتیم،  سراغ  که  مستعدی  نیروهای  هم  ما  و  می خواستند 
شهری  هر  جهادسازندگی  جنگ  تحقیقات  مرکز  وظایف  می کردیم. 

مشخص شده بود و بر اساس این تقسیم وظایف عمل می کردیم.

وظایف تقسیم شده بود؟
بله. ما هر ماه در تهران جلسه داشتیم که آن جا اول که شکل گرفت، 
مراکز مشخص بود. بر اساس استعداد استان ها بود. اصفهان چون شهر 
صنعتی بود، محور فعالیت هایش، صنعت بود. استان خراسان در بخش 
و  انرژِی  و  متالوژی  بحث  در  فارس  استان  تغذیه ای،  نیازهای  و  تغذیه 

دوستان تبریز در بخش ساختمان و مصالح و سازه ها فعالیت می کردند. 
مرکز تحقیقات اصفهان را می توانم به عنوان مرکز پرورش کارشناس معرفی 
کنم.  وقتی جنگ تمام شد، ما تعدادی نیروی کارکشته و کارشناس 
داشتیم و مانده بودیم این ها را چه کار کنیم. هم حیف بود این ها را از دست 
بدهیم، هم کار مشخصی مانند دورۀ جنگ نداشتیم. آمدیم از تجربیاتمان 
در بخش صنعت استفاده کردیم. هشت شرکت تشکیل دادیم که طرح ها 
اولین  کردیم.  متمرکز  این هشت شرکت  در  تخصصشان  اساس  بر  را 
شرکتی که تشکیل شد، شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد بود که مدیریتش 
پانزده سال به عهدۀ من بود و روی تولید قطعات خودرو کار می کردیم. 
یک شرکت کارهای برقی این ها را در آن مجموعه بردیم. یک شرکت 
فرمان و سیستم های فرمان بود. یک شرکت تجهیزات اسکلت سازی ها، 
سازه های بلند را انجام می دادند. این کار باعث شد بتوانیم در صنعت 
استان و صنعت کشور نقش بسیار حساسی ایفا کنیم؛ مثاًل وزارت بازرگانی 
با مسئلۀ تخلیۀ کشتی ها مواجه بود. ما دستگاهی برای تخلیه کشتی ها 
از مشکالت  را تخلیه می کرد. یکی دیگر  ساختیم که سریع کشتی ها 
کشور، کمبود سیلوهای بتنی بود. ما برای رفع این مشکل سیلوهای سیار 
ساختیم. همۀ تجهیزاتش هم ساخت خودمان بود. در کارهای کشاورزی 
نیز کارهای زیادی انجام شد؛ مثل ساخت دستگاه های مخصوص تغذیۀ 
دام که نقش بسیار مهمی بود. دروکردن ذرت، کمباین، کار خیلی خوبی 
بود که می توانم بگویم ما در آن، نقشی کلیدی داشتیم. تعداد زیادی از 
کارخانه های سیمان از دستگاه های ساخت مجموعه ما استفاده می کنند. 
ضمن اینکه االن دوسه هزار نفر نیرو در این شرکت به کار گرفته شده اند و 

روزبه روز هم توسعه پیدا می کنند. این ها از برکات جنگ بود.

آقای شریف زاده، به جنگ برگردیم. شما در جنگ چگونه نیرو 
روزنامه ها  در  یا  اقدام می کردید  دانشگاه  از طریق  می گرفتید؟ 
جنگ  تحقیقات  مرکز  در  نیرو  جذب  نحوۀ  می زدید؟  اطالعیه 

جهادسازندگی در زمان جنگ چگونه بود؟
با  ارتباط  دانشگاه ها داشتیم. دفتر  با  تنگاتنگی  بسیار  بسیار  ارتباط  ما 
ارتباط  ما  و  داشتند  معاونت جنگ  ذوب آهن،  مثل  صنعتی  واحدهای 

تنگاتنگی با آن ها داشتیم همچنین با فوالد مبارکه، پلی اکتیو، و.... . حتی 
ما در بعضی از این ها دفتر مستقیم داشتیم و بر اساس نیازمان نیرو جذب 
می کردیم. بسیاری از نیروها را هم ستاد فرماندهی به ما انتقال می داد. 
مثاًل نیروهای متخصص در حد کارشناسی ارشد و دکتری که می خواستند 
سربازی بروند و در منطقه نمی توانستند از آن ها استفاده کنند، می فرستادند 

دورۀ تحقیقاتشان را در مراکز تحقیقات مهندسی می گذراندند.

این گونه که من متوجه شدم، شما در هرکدام از شرکت ها دفتری 
با عنوان معاونت جنگ داشتید. درست است؟

ذوب آهن و مجتمع فوالد معاونت جنگ داشتند. این ها خودشان بسیج 
اصفهان  دانشگاه صنعتی  در  اعزام می کردند.  نیرو  به جبهه  و  داشتند 
تشکیالتی داشتیم که نیرو جذب می کردیم. دانشگاه اصفهان، بچه های 
که الزم  نیروهایی  و  داشتند  ما  با  تنگاتنگی  جهاددانشگاهی همکاری 

داشتیم مرتب از آنجا جذب می کردیم.
دربارۀ خاطرات هم که گفتید، باید بگویم همۀ جنگ خاطره بود؛ ولی 
در موقعیت بسیار  بود؛ مثالً  اتفاقات و موقعیت ها خیلی خاص  بعضی 
سختی، از جمله از نظر امنیتی و اطالعاتی، باید نفربر شهید فارسی را 
آزمایش می کردیم. مجبور شدیم در استخر یکی از دانشگاه های تهران 
این کرا را انجام دهیم. متأسفانه در اولین تستمان هم یکی از مسئوالن 
اجرایی طرح، آقای مرتضوی، در اثر اشتباهی که صورت گرفت به شهادت 
رسید. مرحله مرحلۀ همۀ طرح ها خاطره است؛ ولی االن یادآوری آن برایم 
سخت است. ان شاءاهلل خدا توفیق بدهد در موقعیتی بیشتر یادآوری کنیم.

زیادی دستگاه  حفاری  تعداد  فلزات  و  معادن  وزارت  بود  قرار  زمانی 
معادن از ایتالیا وارد کند. آقای مهندس خدام الحسینی که آن زمان به 
وزارت معادن فلزات رفته بودند، گفتند با استعدادی که در مرکز دارید، 
می توانید این کار را انجام دهید. ما سازمان مستقلی در کنار همان جا 
ایجاد کردیم و موفق شدیم در عرض یک ماه ونیم و قبل از نمایشگاهی 
که قرار بود در تهران برگزار شود، نمونۀ سه دستگاه حفاری معادن و 
چاله زن موازی و سیم برش را تولید کردیم. بعد به تعداد زیادی از این ها 
تولید کردیم و در اختیار واحدهای معدنی کشور قرار دادیم. یکی دیگر 
از کارهای خیلی مهم دیگر که انجام شد، تجهیز نانوایی های استان و 
بهداشتی کردن آن ها بود. در نتیجۀ این کار، سرانۀ مصرف گندم و آرد 
در استان اصفهان از 130 کیلو به 90 کیلو رسید؛ یعنی 40 مصرف 
بی دلیل را کاهش داد و این کار بسیار بزرگی است. خدا را شکر االن 
تمام نانوایی های استان استاندارد هستند و در سقف و بدنه و انبار و 

تجهیزات کاماًل مشخص و یکنواخت اند.
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پل بشکه ای
این پل از گام های اولیه پل سازی جهاد بود. برای ساخت آن 
بشکه های 220 لیتری خالی را جمع آوری کردند. درهای آنها را 
محکم بستند تا آب در آنها نفوذ نکند. این بشکه ها با تسمه هایی 
محکم به اسکلت فلزی بسته بندی می شدند و قاب این اسکلت 
همه اطراف بشکه ها را فرا می گرفت . بعد این قطعات به سمت 
بهمنشیر حمل شد و با طراحی ای که روی اتصاالت شده بود به 
راحتی روی رودخانه به هم وصل شدند. این پل کار تدارکات و 
جابجایی نیروها را برای شکست حصر آبادان انجام داد. بچه های 
جهاد سازندگی آبادان و شهید هزاردستان زحمات فراوانی برای 

ساخت این پل کشیدند.

 اقدامات و ابتکارات پشتیبانی و مهندسی
 جنگ جهاد در دوران دفاع مقدس

در دوران دفاع مقدس، برای مقابله با دشمن بعثی که 
پیشرفته ترین ادوات نظامی و تجهیزات جنگی را در 
اختیار داشت، الزم بود تا دانش مهندسی در کنار رزم 
قرار گیرد.جهاد سازندگی به عنوان رکن سوم جنگ 
»مرکز  کشور،  رزمی  ارکان  از  پشتیبانی  هدف  با  و 
تحقیقات مهندسی جنگ« را بنیان گذاری کرد. ایجاد 
این مرکز در تهران و همچنین در شهرهای اصفهان، 
دفاع  تاریخ  در  نقطه عطفی  و مشهد،  تبریز  شیراز، 
مقدس و حتی نقطه آغازی در استقالل و خود اتکایی 
کشور در تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی محسوب 
می شود. آن گونه که طراحی و آغاز تولید در صنایع 

موشکی با محوریت ساخت »موشکهای زمین به زمین 
با سوخت جامد مرکب« در این مراکز صورت پذیرفت 
تحقیقات  »مرکز  در  تولیدی  تجهیزات  دیگر  از  و 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی« می توان به: طراحی 
و ساخت نفربرهای آبی-خاکی پیشرفته، زیردریایی، 
قایق مرداب رو، باتالق رو، شن رو و دیگر تجهیزات 
نظامی اشاره کرد. دستاوردهای عظیم جهادگران در 
توفیقات  از  بسیاری  که  بود  ای  گونه  به  عرصه،  این 
ابتکارات  علمی،  جریان  مرهون  کشورمان،  نظامی 
گانه تحقیقات  مراکز 5  اقدامات صورت گرفته در  و 

مهندسی جنگ جهاد سازندگی است.

پرونده ویژه
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پل شهید ناجیان
پل شهید ناجیان در سال های جنگ تحمیلی توسط ستاد پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شد و در جنگ یکی از محورهای مهم به شمار می رفت. 
در هشت سال دفاع مقدس از این پل برای جابه جایی تانک ها و دیگر ادوات جنگی استفاده می شد و یکی از پرکاربردترین راه های عملیات فتح المبین 
و مسیر دسترسی به فکه محسوب می شد.این پل که حدود 230 متر طول و عرض مفید آن پنج متر است در  شمال غرب شوش و در محور ارتباطی 

بخش فتح المبین قرار دارد.

پل وحدت 
تحقیقات و مطالعات احداث این پل، از زمستان سال 1361 آغاز و پس از  بررسی های کارشناسی و محاسبات توسط واحد مهندسی ستاد مرکزی 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی، عملیات اجرایی احداث آن از مردادماه 1362 شروع شد. طبق برنامه ریزی های مهندسین جهادگر، 
همزمان با بتن ریزی پایه های پل، اسکلت سازی آن نیز آغاز و در پاییز سال 1363 مورد بهره برداری قرار گرفت.  این پل به طول 132.5 متر 
و عرض 6 متر، روی رودخانه زرینه رود در یک کیلومتری جاده شاهین دژ )صائین دژ( به بوکان از توابع شهرستان میاندوآب در جنوب استان 

آذربایجان غربی احداث و باعث تثبیت مواضع رزمندگان در منطقه عملیاتی شمالغرب شد. 
همچنین سهولت در تردد اهالی بیش از 40 روستای کردنشین اهل سنت و ترک نشین تشیع منطقه از دیگر مزایای احداث این پل بود که عامل 

مهمی در ایجاد وحدت بین مردم این منطقه شد و از این رو، به نام »پل وحدت« نامگذاری گردید. 
در مدت احداث این پل، گروهکهای کومله و دموکرات، بارها با حمله به محل استقرار جهادگران و ایجاد رعب و وحشت در بین ساکنین منطقه، 
قصد متوقف ساختن عملیات اجرایی آن را داشتند که در نهایت نا کام ماندند و بعد از گذشت بیش از سه دهه، پل وحدت همچنان مورد استفاده 

و بهره برداری مردم آن منطقه است.
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پل دوبه ای
دوبه ای قطعات فلزی شناوری هستند که در بندرگاه های 
جنوب برای تخلیه بار کشتی ها استفاده می شد. این دوبه 
ها در جنگ آسیب دیدند و به خاطر ترکش خوردن غرق 
می شدند و داخلش را گل و الی می گرفت . بچه های 
جهادی با همتی مثال زدنی این دوبه ها را با لنج از حوالی 
خرمشهر و آبادان در مسیری طوالنی یدک کشی کردند، 
لجن های داخل آنها را خالی کردند ، سوراخ های کوچک 
و بزرگ دوبه ها را با جوشکاری گرفتند و بعد آنها را به هم 
متصل کردند. پل های دوبه ای ظرفیت زیادی داشتند و 
ماشین آالت سنگین هم از روی آنها عبور می کرد. شهید 
هزاردستان ، طراح و مجری این پل ، ظرف 3 سال تا زمان 

شهادتش 12 پل روی کارون و بهمنشیر ساخت.

پل معلق
گاهي مسیر گذر نیروها در جبهه هاي غرب به جاهایي مي رسید که امکان احداث پل هاي بزرگ نبود 

 در این مواقع براي عبور نیروها ، مهندسین جهاد ، پل هاي معلق را در مسیر اجرا مي کردند . این پل ها علیرغم ظاهر ساده شان ، محاسبات بسیار 
پیچیده اي داشتند
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لندکروز شني دار
بعضي از مناطق جنگي، جغرافیاي رملي و ناصاف داشتند. عبور و مرور در این جغرافیا بسیار سخت بود و عراق از این مزیت در بعضي مناطق استفاده 
مي کردند. مهندسین جهاد با طراحي و ساختن شني هایي که به وانت لندکروز متصل مي شد، عبور و مرور را در این مناطق با سرعت مناسب میسر 

کردند. این لندکروزها به تدریج بالغ تر شدند و از نظر تکنولوژیکي شرایط بهتري پیدا کردند.

پل رودخانه های خروشان
رودخانه های غرب کشور به خاطر دره های شیب 
جنوب  های  رودخانه  برعکس   ، عمیقش  و  دار 
های  پل  ساختن  روش  بودند.  ناآرام  و  خروشان 
ضربتی در عملیات هم قاعدتا باید فرق می کرد. 
در این رودخانه ها با لوله های بسیار بزرگ بستر 
ها  پل  این   . دقیق  روسازی  بعد  می شد  سازی 
در برابر سیالب های خروشان مقاومت کرد و دره 
های عمیق را قابل عبور. کار در جریان شدید آب 

این رودخانه ها واقعا سخت بود.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

پل خیبر 
این پل در نوع خود یک شاهکار مهندسی محسوب می شد. بزرگترین پل شناور دنیا به طول 14 کیلومتر بر روی هور . طراحی این پل توسط 
مهندسین جهاد انجام شد و ساخت آن در کارگاه های مختلف و به صورت سری در مدتی کوتاه انجام و به منطقه عملیاتی حمل شد. این پل به نوعی 
بلوغ پل های شناور بود. برای شناور سازی آن از مواد پلیمری استفاده می شد لذا دیگر غرق نمی شدند. از طرفی اگر مورد حمله هوایی قرار می 
گرفتند به سهولت و سرعت قابل تعمیر یا تعویض بودند . در فواصل معینی از طول پل ، پارکینگ و محل توپ ضد هوایی تعبیه شده بود و قطعات 

یدکی هم در طول مسیر به پل اصلی متصل بود تا در صورت نیاز به سرعت عوض شوند.

باتالق روی جبل
این دستگاه عظیم با چرخ هایی با قطر بیش 
و  راه  باز کردن   ، برای یدک کشی  متر  از 4 
نیزارهای جنوب ساخته  باتالق ها و  مانع در 
که  شدند  می  انبوه  آنقدر  ها  نی  گاهی  شد. 
هیچ قایقی از بین شان رد نمی شد ولی جبل 
که موتور متحرک تراکتورهای بزرگ یا لودر 
داشت، این مشکل را حل کرد. در همین عکس 
با مقایسه اندازه راننده ، چرخ ها و ارتفاع نیزارها 
، می توان به کارآمدی این باتالق رو پی برد. 
جبل از تمام مدل های موجود در دنیا بزرگتر 
بود. سطح زیاد چرخ ها و توخالی بودن آنها 
باعث می شد در لجن زارهای با عمق 1.5 متر 
هم فرو نمی رفت و به راحتی حرکت می کرد.
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جاده سید الشهداء )ع(
برای اینکه بشود جزایر مجنون را حفظ کرد، فقط یک راه وجود داشت: جاده تدارکاتی . جاده سید الشهداء به طول 14 کیلومتر در هوری با عمق 2 
تا 3 متر اجرا شد و مساله تدارکات و پشتیبانی رزمندگان را در جزایر مجنون حل کرد. سرعت کار در دنیا بی نظیر بود. کامیونهای مردمی جهاد که 

موقع خالی کردن خاک نقطه هدف ثابت عراقی ها می شدند، حتی یک لحظه هم در تالش برای به پایان رساندن کار تردید نکردند.

جاده های غرب
جهاد سازندگی در طول جنگ بیش از هفتاد هزار کیلومتر جاده ساخت که هفت هزار کیلومتر آن جاده کوهستانی در غرب بود. گاه این کار آنقدر 
با کیفیت انجام می شد که بعد از جنگ جاده های مورد استفاده مردم قرار می گرفت. خیلی از  شبکه  راه های فعلی روستاهای غرب کشور ، از این 

دست جاده هاست. بدون این جاده ها حفظ جبهه های غرب ممکن نبود.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

سنگر سازی)انواع سنگر( 
فرآیند سنگر سازی در جبهه ها با گذشت زمان رو به پیش رفت گذاشت . ابتدایی ترین شیوه زدن خاکریز کندن چاله بود. بعد گونی خاک . ولی کم 
کم مهندسین جهاد با ابتکار و خالقیت سنگرهای با ایمنی باال و متناسب با شرایط محیطی هر منطقه را ساختند . سنگرهای کوچک که سریع ساخته 
می شد و قابل حمل و جابجایی بود. استفاده از مصالح بومی و موجود در منطقه ، ساختن قسمت های مختلف و مونتاژ آنها در منطقه . سنگرسازی  

از بزرگترین خدمات مهندسی جهاد در جنگ بود که جان جوانان زیادی را حفظ کرد.
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پل بعثت 
در عملیات والفجر 8 ، آتش شدید بود و نیروها در فاو محاصره بودند. پلی الزم بود که ایران را به فاو وصل کند ، آسیب پذیر نباشد، با حمالت هوایی 
هم نشود خرابش کرد. طرح پل بعثت داده شد. لوله هایی با قطر 56 اینچ را روی هم گذاشتن و اتصال دو ساحل اروند . همه بدون استثناء گفتند 
نمی شود... ولی جهادی ها گفتند می شود. ساختش شبیه معجزه بود. زاویه ، تاریخ ساعت و وضعیت نصب هر لوله توسط مهندس ها یادداشت می 
شد، ماه رمضان هم بود و گرما طاقت فرسا. لوله ها سنگین بودند و بچه ها مجبور بودند برای حمل شان آنها را روی آب شناور کنند و بکشند . پل 

، احداث نشد مگر به برکت ایمان و اعتقاد این بچه ها به خدا و ائمه اطهار)ع(.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

لندینگ کرافت 
وسیله حمل و نقل دریایی که برای جابجایی نیروهای نظامی و خودروها 
کاربرد دارد. این شناور در ابعاد مختلفی ساخته می شود و نیروهای پیاده 
جابجا  آبی-خاکی  عملیات  در  را  خودروها  و  نظامی  تجهیزات  و  نظام 
می کند. در دوران دفاع مقدس، مهندسین قرار گاه نوح جهاد سازندگی 
حاشیه  کمونیستی  کشورهای  از  یکی  به  کرافت  لندینگ  خرید  برای 
دریای خزر مراجعه می کنند اما به علت شرایط تحریم کشورمان، موفق 
به خرید آن نشدند. یکی از برادران جهادگر به مسئول فروش آن کارخانه 
می گوید: خودمان لندینگ کرافت می سازیم و از شما دعوت می کنیم تا 
برای بازدیدش به ایران بیایید. پس از مدتی خبر ساخت لندینگ کرافت 

جهاد به همان کشور می رسد و هیئتی برای بازدید به ایران می آیند.

پل متحرک خضر 
عراق مدتها نفهمید ایران چطور بدون پل ،  فاو را پشتیبانی می کند. خضر ، این وسیله عظیم الجسه که نه خروش اروند ، نه حمالت هواپیماهای 
عراقی ، یک تراکتور بدون چرخ روی یک قطعه پل شناور نصب شد و یک سیم بکسل که در دو طرف اروند محکم شده بود، به رینگ چرخ این 

تراکتور متصل بود. روی این خضرها همه چیز قابل جابجایی بود حتی تانک و کامیونهای پر از بار.
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منحرف کننده موشک 
اواخر  جنگ ، فرانسه به عراق موشک های اگزوسه داد که در ارتفاع 4 متری سطح آب پرواز  می کردند، رادارگریز بود و کشتی ها را به راحتی می زد. 
برای گم راه کردن رادار این موشک ها ، صفحه های عمود بر هم فلزی ای ساخته شد که امواج فرستاده شده از طرف موشک را به سمت خود موشک 
ها باز می تاباند و موشک در انتخاب هدف به اشتباه می افتاد و به جای کشتی ها به این صفحات اصابت می کرد. این طرح جهاد صنایع نظامی فرانسه 

را فلج کرد. چون دیگر هیچ کشوری حاضر به خرید این موشک ها نشد.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

خودرو زرهی موشک انداز ضد تانک )طرح شهید اعتباری(
این خودرو با مشخصات و پارامترهای ویژه منظور شده در ساخت آن قادر از زمین های رملی و باتالقی عبور کرده و بعد از انجام ماموریت خودرو 

جهت نابودی دشمن با قابلیت تحرک زیادی که در آن وجود دارد امکان پیدا می کند از تیر رس دشمن دور شود.

 نفر بر زرهی نیمه شنی شناور )طرح شهید فارسی(
نفربر زرهی شهید فارسی با قدرت مانور مناسب و داشتن سرعت کافی قادر است نفرات را در موقعیت های مختلف در هنگام ماموریت جابجا نماید. 

همچنین قابلیت عبور از مناطق دشوار باتالقی ، رملی و برف خیز به هنگام ماموریت از ویژگیهای دیگر این طرح می باشد.
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سد خاکی فاطمه زهرا )س(
عراق   ، فاو  فتح  از  بعد  اول  روزهای 
پشتیبانی  های  راه  کرد  سعی  بارها 
خاطر  همین  به  ببندد.  را  رزمندگان 
بهمنشیر  های  پل  تمام  هواپیماها 
آبادان  جزیره  به  ورود  های  راه  که 
برد.  بین  از  بودند،  فاو  به  آنجا  از  و 
حمالت  با  بازسازی  برای  تالشی  هر 
مهندسان  شد.  می  رو  روبه  جدید 
سد   . گرفتند  عجیبی  تصمیم  جهاد 
که  ها  بعضی   . بهمنشیر  روی  زدن 
تصور می کردند که با احداث این سد 
آن  با  شد  خواهد  غرق  آبادان  خاکی 
جهاد  مهندسان  ولی  کردند  مخالفت 
انتخاب  را  محلی  دقیق  محاسبات  با 
کردند که با احداث سد خاکی در آنجا 

آب تا حدی باال می آمد و دوباره به کارون برمیگشت و  از طریق کارون به اروند می ریخت. سد ساخته شد و هواپیماها هم در از بین 
بردن آن عاجز ماندند تا پشتیبانی فاو دچار وقفه نشود.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

قایق مرداب رو
پروانه موتور قایق ها در مرداب ها به دلیل حجم زیاد ني و گیاهان مردابي از 
کار مي افتاد، به همین خاطر مهندسان جهاد قایقي طراحي کردند که با ملخ 
چوبي و از طریق جابه جایي هوا هم روي ني و هم روي آب با سرعت پیش 
مي رفت. موتور متحرک این قایق ها موتور فولکس بود که براي خنک شدن 
احتیاج به آب نداشت و با هوا خنک مي شد. نمونه ي بزرگ تر این قایق با نصب 

موتور هواپیما بعد تر ساخته شد. 
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بالن ابابیل
 از دیگر ابتکارات جهاد سازندگی در دفاع مقدس، بالن ابابیل بود که مانع پرواز هواپیمای دشمن در ارتفاع پایین جهت رصد یا هدف گیری مواضع، 

استحکامات و تاسیسات می شد
بالن ابابیل را می توان یکی از ابتکارات صنایع هوایی در حوزه دفاع دانست که مهندسان جهاد برای فریب هواپیماهای دشمن دست به ابتکاری 
جالب زدند. طرح بالن ابابیل در واقع هم فریب و هم سفیر مرگ هواپیماهای دشمن بود که می خواستند از گذرگاههای تنگ بین کوهها و دور از 
چشم رادارها به پاالیشگاه اصفهان نزدیک شوند. این بالن بزرگ با دنباله های فلزی و مواد خاصی که در آن به کار رفته بود این امکان را می داد که 
در رادار هواپیماهای دشمن دیده شده و راه عبور آن را ببندد و از حمله صرف نظر کند ضمن اینکه در در هنگام حمله هوایی خلبان دشمن ناگهان 
با موجودی عجیب مواجه می شد که در آسمان ثابت ایستاده است که باید تأکید کرد، انتخاب جنس بالن، نحوه دوخت، عایق بندی، اتصال فلز به 

پالستیک و ... از نکات پیچیده مهندسی در آن زمان بود.

بیل مکانیکی شناور )طرح پلیکان(
 در برخی محورهای عملیاتی، گاهی نیزارها و مرداب ها، نیاز به الی روبی داشت که با طراحی و ساخت بیل های مکانیکی شناور توسط مهندسین 

جهاد سازندگی این امکان فراهم شد.

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

پل قادر )قادری(
از جمله پل هایی است که در جنگ تحمیلی و در مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب بکار گرفته شد . طراحی این پل توسط معاونت عملیات مهندسی 
ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی )پ م ج ج( در سال 1364 انجام شد و سپس با همکاری کارخانجات و مراکز صنعتی به 
تولید انبوه رسید. از محاسن این پل آن است که در مناطق صعب العبور و کوهستانی به راحتی حمل می شود و همچنین از قطعات کوچک و مونتاژ 
شونده تشکیل شده است. این پل ها با دهانه های 15-24-91 و 91 متر در مناطق مختلف نظیر شیلر و چومان احداث و مورد بهره برداری قرار 
گرفته و وزن این نوع پل ها 91 تن می باشد و دهها دستگاه از انوع مختلف این پل ها در مناطق غرب کشور احداث شده که همچنان مورد استفاده 

مردم است.

جاده وحدت
به عنـوان اولیـن تجربه مشترک مهندسی رزمی جـهاد استان های کشـور در منطـقه محسوب می شـد. آنها می توانستند از این طریق به نتایج مهمی در مورد 
نقاط ضعف و قوت خود در مورد فعالیت های مهندسی رزمی برسند. در این زمینه هماهنگی هایی که با نیروهای رزمی، خصوصاً ارتش جمهوری اسالمی ایران 
شد نیز، تجربه گرانبهایی محسوب می شد.شهید طرحچی مرکز ثقل تمام فعالیت ها در مورد احداث این پروژه مهندسی- رزمی بود. وی در آن زمان فرمانده 
کل جنگ جهاد بود. شهید شهشهانی از نیروهای جهاد اصفهان نیز به عنوان معاون شهید طرحچی، نقش مهمی در احداث جاده وحدت داشت، همچنین 
شهید رضوی تالش های زیادی در شناسایی مسیر جاده و کل منطقه کرد. بدین ترتیب زمینه های الزم برای احداث جاده مذکور به خاطر همکاری هفت جهاد 

حاضر در منطقه که به عنوان جاده وحدت نامیده شد، فراهم شد.
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پرونده ویژه

خودرو دوزیست
 در دوران دفاع مقدس، برخی محورهای عملیاتی دارای جغرافیایی بود که نیاز به خودروهای با قابلیت حرکت در محورهای آبی و خاکی وجود داشت. 

جهادگران با طراحی خودرویی دوزیست، عالوه بر امکان حرکت در روی زمین  حرکت بر روی آب ها را نیز ممکن کردند. 

پمپاژ آب )طرح چشمه الشریف(
 آب هایی را که دشمن برای توقف نیروهای رزمنده در منطقه عملیاتی جنوب رها می نمود یا در مواردی که نیاز بود ما آب زیر پای دشمن رها کرده 

و او را زمین گیر کنیم، جهادگران با تجهیزات خاص پمپاژ آب وارد عمل می شدند
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پرونده ویژه

دکل دیدبانی متحرک
 دکل های دیدبانی، همواره در تیررس و هدف گیری مستقیم دشمن بودند. جهادگران، دکل دیدبانی متحرکی را طراحی کردند که در مواقع لزوم ذر جهت 

عمودی به باال و پایین حرکت میکرد و اینگونه از جان رزمندگان محافظت می شد

زرهی کردن خودروها و تجهیزات مهندسی
 رانندگان کمپرسی، بولدوزر و لودرها دائماً در معرض شلیک دشمن قرار داشتند. جهادگران با طراحی، ساخت و نصب زره هایی فوالدی به تجهیزات 

و ماشین آالت مهندسی، امکان صدمه ندیدن رانندگان و ماشین آالت را فراهم آوردند.
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پرونده ویژه

زیر دریایی
در اوج محاصره اقتصادی و زمانی که ایران در عرصه صنایع دفاعی خصوصاً در تامین بخش قابل توجهی از قطعات نظامی  وابستگی داشت، اولین زیر 
دریایی با طراحی شهید دکتر مصطفی چمران و با همکاری مهندسین و محققین جهاد سازندگی در سال 1359 ساخته و در رود کارون آبگیری شد. اگر 
چه این زیر دریایی کوچک، امکان بهره برداری گسترده نظامی نداشت اما نقشه راهی برای جهادگران همکار او در این پروژه بود. چند سال بعد و زمانی 
که جمهوری اسالمی ایران خرید زیردریایی از کشور آلمان را لغو کرد، به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی، اولین زیر 

دریایی ساخت وطن، تولید و در دریاچه آزادی آبگیری شد.

ماشین دود استتار طرح سحاب
 در عملیات هایی که انجام اقدامات رزمی یا مهندسی، نیازمند پوشش 
استتار بود، جهادگران دست به ساخت ماشین دود استتار زدند که 
با ایجاد ابر مصنوعی یا دود بسیار غلیظ، امکان رصد خطوط مقدم را 

برای دشمن از بین می بردند. 
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پرونده ویژه

صاعقه
گاهی در حمالت دشمن بعثی، تانکها به صورت گروهی به طرف مواضع نیروهای 
ایرانی حرکت می کردند و نیروهای پیاده عراقی نیز در پشت سر آنها سنگر گرفته و 
به سوی رزمندگان پیش روی می کردند. تانکها با شلیک مستمر گلوله های خود، 
توان مقابله )نشانه گیری و شیلک( را از آرپی جی  زن ها می گرفتند. از این رو، به 
همت جهادگران »صاعقه« طراحی شد تا در چنین مواقعی با شلیک 12 عدد گلوله 
آرپی چی 7 به صورت همزمان به سوی دشمن، پیش روی تانکها را متوقف و دشمن 

را وادار به عقب نشینی کند.

فرش باتالق رو
یک سازه ی مهندسی بود که از پروفیل های محاسبه  شده ی آلمینیوم درست شد. این فرش روی باتالق نیزار و گل و الی پهن می شد  تا خودروها و 

رزمندگان بتوانند به راحتی عبور کنند.

لودر کنترل از راه دور
از دیگر ابتکارات و خالقیتهای مهندسی دفاع مقدس ساخت ماشین آالت کنترل از راه دور بود که به جهت آسیب پذیری ماشین آالت مهندسی و ارتفاع 
بلند آنها و حجم انبوه آتشهای دشمن و به منظور جلوگیری از مجروحیت یا شهادت نیروهای مخلص راننده در حین کار با دستگاههای مهندسی، این 

ابتکار عمل توسط محققین و پژهشگران مرکز تحقیقات مهندسی طراحی و اجرایی شد
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قایق سوزنی
رادار توانمندی رصد روی سطح آب و سونار قابلیت رصد زیر آب را دارا است. جهادگران توانستند نوعی قایق زیر دریایی رادار گریز را طراحی و تولید کنند 
که با حرکت سریع روی سطح آب )بخشی از آن روی آب و بخشی دیگر زیر آب( از رصد رادارهای روی سطح آب و سونارهای زیرآب محفوظ بماند. این 

ابتکار، توانست زمینه ساخت زیردریایی های پیشرفته تر را فراهم آورد.

کانال نفر رو
رزمندگان در خطوط مقدم، در تیررس مستقیم دشمن بودند. برای در حفاظت از جان آنها در مناطق عملیاتی، جهادگران عالوه بر احداث خاکریز و سنگر، 
برای آنها کانالهایی به منظور عبور و مرور ایجاد می کردند. این کانالها به وسیله بیل مکانیکی و در نقاط حساس با دست احداث می شد. جهاد سازندگی 

در طول 8 سال دفاع مقدس، 95 هزار و 710 کانال نفر رو احداث کرد.
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پرونده ویژه

ماشین ضد شیمیایی )ش.م.ر(
از  مکرر  استفاده  به  عراق  بعث  ارتش  آوردن  روی  از  پس 
سالحهای شیمیایی، نیروهای جهاد سازندگی به فکر چاره 
می افتند تا اقدام الزم جهت پدافند این سالح مرگ بار را 
انجام دهند. در این زمان حتی فیلتر ماسکهای ضد شیمیایی 
در کشور کم بود.ماموریت این خودروها، به کار گیری مواد 
و گازهای خنثی کننده علیه عامل های شیمیایی استفاده 

شده در این سالح ها بود.

موشک
 ساخت موشک های زمین به زمین، یکی از بزرگ ترین طرح های بلندمدت مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی بود.  سال 1365، اولین راکت 
107 میلی متری دوربرد با سوخت جامد با موفقیت طراحی، تولید و پرتاب شد.  از این رو، پایه گذار تحقیق و تولید موشک در کشورمان را می توان جهاد 

سازندگی دانست.
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خاکریز سازی در جبهه ها
ستون های زرهی عراق می توانست خیلی زود و سریع پیشروی کند و به شهرهای خوزستان ، مخصوصا اهواز برسد. جهاد اما با خاکریز سازی های 
پیاپی و بی وقفه این محاسبات را به هم زد. وقتی رزمنده های توانستند جایی پناه بگیرند و با شهامت بجنگند ، دیگر سرعت عراق گرفته شد. جنگ 
خاکریزی جهاد با محاسبات دقیق همراه بود. حتی در شکست حصر آبادان این جهاد بود که با خاکریزسازی های شبانه خطوط درگیری را به سمت 

عراقی ها گسترش داد و به دشمن نزدیک کرد. اگر نبود این خاکریزها ، جبهه های جنوب تثبیت نمی شد.
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گزارش تصویری از برگزاری مراسم هفته جنگ 
در سال های ۶۴-۶۳
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خودتان را معرفی بفرمایید و دربارۀ مسئولیتتان صحبت کنید 
و فعالیت جهادسازندگی را در این محور جنگی توضیح دهید. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با درود بر ارواح  پاک شهدا و با سالم خدمت 
امام عزیز. من  بختیاری فر مسئول ستاد پشتیبانی استان تهران  در جفیر 
هستم. کار های ما در این منطقه در زمینۀ مهندسی رزمی بود. بعد از 
عقب نشینی بعثی ها از قسمت طراح و فرسیه، امکاناتمان را به منطقۀ 
جوفیر منتقل کردیم و پس از احداث خاکریزی، تحکیم مواضع کردیم تا 
نیرو های اسالم بتوانند استقرار یابند و مواضع به دست آمده را پدافند کنند. 

چه  به  رمضان  عملیات  آخرین   و  محور  این  در  جهاد  آمادگی 
صورت بود؟

ما بر اساس پیش بینی هایمان تقریباً در حالت آماده باش کامل بودیم  و با 
گذشت یک هفته توانستیم امکانات را تا حد اعال کامل سازیم و بحمداهلل 
در شب  عملیات توانستیم با آمادگی بسیار در کنار رزمندگان عزیزمان 

در عملیات شرکت کنیم.

لطفاً بفرمایید تدارکات از نظر آمبوالنس و لودر و بلدوزر و... به 
چه صورت  بود؟

ابتدا باید چهارچوبۀ تشکیالتی ستاد پشتیبانی را شرح دهم که به طور 
کلی فعالیتش  چیست و بعد تکیه کنم بر قسمت های اساسی آن  که از 
واحد های تغییرات و تدارکات و امور مهندسی  زرهی و... تشکیل شده 
است. قسمت اول تشکیالت ما امور پرسنلی است که  همۀ افراد داوطلب 
خدمت در جبهه را زیر پوشش می گیرد و کاماًل شناسایی می کند و 
مسئولیت  نیرو های موجود در ستاد را هم به عهده دارد. همچنین، برآورد 
نفرات الزم برای هر عملیات و احیاناً جبران کمبود نیرو بر عهدۀ امور 

پرسنلی است. 
قسمت دومی که تأکید بسیار بر آن می شود، واحد مهندسی رزمی است 
که با امکانات بسیار سنگین و با مسئولیت عظیمی که برادران دارند و 
با گذشت و ایثاری که در این قسمت نیاز است،  باید عملیات مهندسی 
و اجرایی جبهه را قبل و حین و بعد از حمله انجام دهند. عمدۀ مسائل 
ستاد هم  بر دوش همین برادرانی است که در این چهارچوب  فعالیت 

می کنند؛ یعنی در قالب مهندس رزمی و با دستگاه های سنگینی مثل 
لودر، بلدوزر، گریدر و... که رودروی دشمن هستند و زمنیه ساز حمالت 
برادران  بسیج و سپاه و ارتش و در نهایت، نیروها را استقرار می دهند؛ 
لذا افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند، باید از اطالعات و آگاهی 
بسیار قوی  برخوردار باشند و با شناختی که از مکتب غنی  اسالم پیدا 
دارند، بدون توجه به خطرها و عملیات  دشمن، مسئولیتی را که بر عهده 
دارند، انجام دهند. لذا برادرانی  که در این واحد شرکت می کنند با توجه 
به عشقی که  به »اهلّل« دارند، بحمداهلل این آمادگی را همواره دارند که 

از جان بگذرند.
قسمت سوم، قسمت مکانیکی و تعمیرات است که منطقۀ جوفیر و 
حدوداً منطقۀ زیر پوشش لشکر61 و یک لشکر از برادران  سیاه را زیر 
پوشش دارد. تعمیرات و تدارکات  و... همۀ ماشین آالت  برادران سپاه و 
ارتش بر عهدۀ این قسمت است و این  مسئولیت را تا جایی که در توان 

داشته، به نحو احسن  انجام داده است. 
برادران  رزمنده است که تدارکات بیش  قسمت چهارم، واحد تدارک 
از 3هزار نیرو را به عهده دارد. با توجه به کمک های بی دریغی که امت 
شهیدپرور داشته اند و با ایثار و گذشتی که این امت مسلمان از خود نشان 
داده اند، بحمداهلل ما از عهدۀ این کار برآمده ایم. لذا همواره در عملیات 
نظاره گر این بوده ایم  که برادران تدارکات ما با آن ترکیب خاص خودشان  
در خطوط مقدم جبهه و زیر رگبار دشمن نیازهای رزمندگان را رفع 
می کنند. در عملیات، یکی از مسائل مهم، کمبود آب و یخ و احتماالً مواد 
غذایی است که اگر این مواد به راحتی به دست  رزمندگان برسد، بهتر 
می توانند در مقابل  دشمن بایستند. در حملۀ رمضان نهایت تالشمان را 
کردیم که هرآنچه را در توان داریم در اختیار برادران  عزیزمان بگذاریم. 

دربارۀ نیرو های امدادگرتان  در جبهه و حمل ونقل مجروحین و 
طریقۀ کار آمبوالنس ها کمی توضیح می دهید؟

ما 51 دستگاه آمبوالنس را در این  عملیات شرکت دادیم که این 
اورژانس های  هماهنگی  با  و  امدادگر  یک  با  هرکدام   آمبوالنس ها 
ارتش، سپاه  و بسیج و... فعالیت کردند و با توجه به  شناختی که 
چند روز قبل از حمله از منطقه داشتند، بحمداهلل نیرو های امدادگر 

جهادگران بدون توجه به خطر ها،مسئولیت خود را انجام می دهند

 مسئول ستاد پشتیبانی جنگ جهادسازندگی استان تهران  
در منطقۀ جفیر بعد از عملیات رمضان:

گفت و گو
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ما توانستند بسیار مفید واقع شوند. 

پیش از حمله، مهندسی  ستاد پشتیبانی جهادگران تهران در 
عملیات  رمضان به چه صورت بوده است؟

با تهیۀ 30 تا 53 دستگاه ماشین  سنگین آمادگی خود را برای شرکت در 
عملیات  اعالم کرده بودیم که این 53 دستگاه به یاری خداوند توانستند در 
عملیات حضور داشته باشند. مهندسی  ستاد پشتیبانی جهادگران تهران با 
پیش بینی ها و عکس های هوایی، توانست روی کانالی به عرض شصت متر 
که در مسیر حرکت رزمندگان وجود داشت، در کمتر از دو ساعت پلی نصب 
کنند و رزمندگان خیلی سریع از روی آن  عبور کردند. در خالل حمله هم 

سایر عملیات مهندسی  را برای پدافند نیرو های خودی به خوبی انجام داد. 

ارتش و سپاه چگونه  با  هماهنگی و همکاری ستاد پشتیبانی  
است؟

این مسائل به خوبی حل شده است و دیگر مانند اوایل جنگ نیست و 
به فضل الهی این  هماهنگی بسیار عالی است. این ها به عنوان  نیروهایی که 
خود را سرباز امام زمان، وحدتی  که ارتش اسالم  باید داشته باشد، دارند. 
تمام نیروها در کمال وحدت همکاری شان را پیش از عملیات شروع 
می کنند و در عملیات و پس از آن، ادامه می دهند. بیشتر این پیروزی ها 
نتیجۀ این  هماهنگی و همکاری ها بوده است و نشان می دهد عملیات 

به نحو احسن و یکپارچه انجام گرفته  است.

مسئلۀ مهم دیگر در ستاد، مسئلۀ فرهنگی و کمیتۀ فرهنگی است. 
از  می کنند  تالش  و  دارند  مستقیم  حضور  جبهه  در  که  برادرانی 
نیازمندی های فرهنگی رزمندگان  جویا شوند و تا جائی که توان دارند در 
امور فرهنگی  آنان را یاری دهند و کتاب و پوستر و نوار و... در اختیارشان 

بگذارند و در تقویت روحیۀ آن ها نقش بسزایی دارند. 

فعالیت های بعد از حمله در جهاد چیست؟
نیروها در  از حمله، بیشتر تحکیم  مواضع و استقرار  بعد  فعالیت های 
مواضعی است که پیش  بینی شده است. جهاد در این برهه مسئولیت 
کاًل  و  دارد  به عهده  را  پیش بینی شده  و خاکریز های  احداث  سنگرها 
زمینه ساز استقرار نیروها در جبهه  های بازپس گرفته شده و زمین های 
تا خودروها و وسایل  پیشروی شده است و آن ها را تحکیم می بخشد 

سنگین ، مثل توپ و تانک بتوانند به راحتی عبور کنند. 

در پایان، دربارۀ امداد های غیبی که  در این حمله اتفاق افتاد یا 
اگر خاطراتی  به یاد دارید، بفرمایید.

شما مستحضر هستید که امداد های غیبی  آن قدر فراوان است که برای 
هر رزمنده ای مشهود است. برادرانی که در اینجا هستند بسیار خالص 
است که در جهت رضای  خدا حرکت  این  و مخلص همۀ تالششان 
کنند و شهادت نصیب آن ها شود. یکی از برادران حدود 20 روز قبل 
از عملیات خواب دیده است که با 2 نفر دیگر از برادران ستاد افتخار 
حضور و شرفیابی به  خدمت امام زمان را پیدا کرده اند و وقتی خدمت  
ایشان رسیده اند، امام یک شیرینی به این برادران  تعارف کرده اند  و تأکید 
کرده اند آن برادرِ اول  بردارد. وقتی او شیرینی را برداشته است، نگاهی  به 
دو نفری که همراهش بوده اند کرده و هرچه فکر کرده این شیرینی را به 
آن ها تعارف کند، احتمال داده است اگر به یک نفر تعارف کند،  ممکن  
است دیگری ناراحت شود؛ لذا شیرینی را خودش خورده است. همۀ ما 
وقتی این خواب را شنیدیم، انتظار شهادت  ایشان را داشتیم و خودش 
هم به این موضوع واقف  بود و به همین دلیل، روز عملیات بسیار بسیار 

سرحال و خوش حال بود و سرانجام هم به آرزویش رسید.
منبع: نشریه جهاد
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 مسئول ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان اصفهان:

خون شهدا پشتوانه حرکت ماست

فعالیت های  دربارۀ  اصفهان  پشتیبانی  ستاد  مسئول  قائدی  برادر 
کّمی و کیفی واحد مهندسی در جبهه ها گفت: »واحد مهندسی 
ستاد پشتیبانی در جهاد سازندگی در طول جنگ، نوسانات زیادی 
بوده  پیشرفت  روند کلی در جهت   اما  است؛  داشته  نظر کاری  از 
است و این نکته همچون پیشرفت  نیرو های رزمی به خوبی مشهود 
عملیاتی  و  متمرکز  به صورت  کارها  مهندسی،  واحد  در  است. 
برادران  از سوی   تنظیم  مستلزم  عملیاتی  کار های  می شود.  انجام  
رزمنده است و مسئولین عملیات هم با هماهنگی واحد مهندسی 
لشکر های ارتش و سپاه و جهاد مشترکاً کارها را انجام می دهند. 
می کنند  لشکرها مشخص  و  عملیاتی  مسئولین  را  وسعت  جنگی 
و جهاد هم تعیین کنندۀ کیفیت عملیات و مسائل  فنی آن است. 
مسئولیت جهاد در پذیرفتن  مهندسی جنگ، بسیار سنگین شده 
است؛ به طوری که  برادران جهاد مجبورند ساعت ها و روزها، طرح ها 
چه  به  موانعی  چه  با  و  کجا  در  که  کنند  بررسی  را  برنامه ها  و 
الزمۀ  کنند.  برطرف  را  مشکالت  نحوی   چه  به  و  برخورد  صورت 
برخورد با این  مشکالت داشتن تخصص هایی است که  خوشبختانه 
برخورد  با مسائل، خیلی عمیق  و  یافت می شود  به وفور  در جهاد 
و  ایجاد  عملیات   با  مهندسی  اجرایی  کار های  عمدتاً  می کنند. 
ساخت خاکریزها، موانع و سنگر های انفرادی و اجتماعی و زرهی 
و... همراه است. در مجموع، هر تحرکی در منطقۀ عملیاتی مستلزم 
یک سلسله  عملیات مهندسی قوی است که زمینه را برای  کار های 
فعالیت های  این  اگر  می کند.  فراهم  مستقیم  به طور  هم  رزمی 
موفق  حتماً  رزمنده  برادران  باشد،  موفق  پشتیبانی  و  مهندسی 
با مشکالت، ضعیف برخورد کند،  اگر مهندسی رزمی  می شوند و 

دقیقاً بر کیفیت عملیات رزمندگان تأثیر می گذارد.«
واحد  در  جهاد  ابتکارات  و  ابداعات  دربارۀ  ادامه  در  قائدی  برادر 
به   گذرگاه ها  در  گاهی  رزمنده  »برادران  افزود:  رزمی  مهندسی 
طبیعی  موانع  این گونه   از  و  باتالق ها  و  رودخانه ها  آب  کانال  های 
با  از سرعت  عمل آن ها می شود. جهاد  مانع  برخورد می کنند که 
از  انجام داده است، توانسته رزمندگان را  ابتکاراتی که   ابداعات و 
و  امکانات  حداقل  با  و  وقت  اسرع  در  و  دهد  عبور  مسیرها  این 

محدودیت ها، همچون حصر اقتصادی کارها را به نتیجه برساند. ما 
در کنار واحد مهندسی، واحدی به نام واحد پل داریم. برادران جهاد 
تاکنون چندین پل ابداع کرده اند؛ چون از قایق های بادی به علت 
غرق شدن در اثر گلوله و ترکش  نمی توان استفاده کرد و به همین 
شناوربودنش  به خاطر  یونولیت،  با  که  نفر  عبور  پل های  از  دلیل، 
عرض  از  توانسته اند  حتی  و  کرده اند  استفاده  است،  شده  ساخته 
با آب و  از کانال های کم عرِض  برای عبور  کارون هم عبور کنند. 
قابل حمل  نفر  برای  که  ساخته اند  لوله  با  مرکبی  پل های  بی آب، 
است و در عملیات اخیر در میدان های مین در کانال هایی که پر 
از مین بود، این  دستگاه آماده شد و در اختیار برادران مهندسی  
قرار گرفت و برادران آن را حمل و از کانال عبور کردند و به سرعت 

کارها را انجام  دادند.« 
برادر قائدی دربارۀ پدافند جدیدی که دشمن با استفاده از طرح 
صهیونیست ها ایجاد کرده بود، چنین توضیح داد: »در کل عملیات 
دوسالۀ جنگ  شاید پیچیده ترین تکنیکی که دشمن به کار برده 
طبیعی  موانع  از  مرکب  به صورت  که  است  طرحی  همین  است، 
کانال های  ایجاد  آب،  انداختن  چون  کردند؛  ایجاد  غیرطبیعی  و 
انحرافی، زدن کانال هایی با مین، ایجاد مثلث هایی که پدافند از هر 
جهت و جانب آن را ممکن  می ساخت، تقریباً پیچیده ترین  تکنیکی 
است که به کار رفته است؛ ولی ما به حول و قوۀ الهی با پیگیری و 
جدیت و پشتکار جهادگران به سادگی این  موانع را برطرف کردیم 
و از همۀ آن ها عبور و به دنیا ثابت  کردیم آن ها هرچه پیچیده تر 
مسائل جنگ و تکنیک را اجرا کنند، فقط به ما کمک کرده اند که  
ما از تدبیر و درایت خود بیشتر استفاده کنیم و پیشاپیش آن ها 
حرکت کنیم و با طرح های پیچیده ای که در زمینۀ مهندسی و...  
داریم، طرح های پیچیدۀ صهیونیستی دشمن را خنثی  کنیم و به 

هدف خودمان دست یابیم.«
برادر قائدی دربارۀ حفظ طرح ها و دستاورد های جنگ و ثبت آن ها 
به عنوان تجربه ای برای نسل  آینده گفت: »البته ما با اعتقادی که 
به رهنمودهای  با توجه  بر تحقق  اسالم در جامعه داریم و  مبنی 
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امام  و رشد و تکامل ما در این راه، بیست سال طول می کشد که  
خواسته هایمان کاماًل تحقق یابد و این جنگ ما بین  حق و باطل 
باید  ما  و  داشت  ادامه خواهد  مهدی)عج(  تا ظهور حضرت  نهایتاً 
خود را آماده کنیم تا با تمامیت کفر مبارزه کنیم؛ چون برحقیم. 
در جبهه ها درس هایی  مردم  انسجام  و  منظم  تشکیالت   و  ایثارها 
است که باید برای نسل آینده ثبت وضبط شود؛ اما در زمینه  های 
تخصصی  برخی تجارب ما در هیچ دانشگاهی تدریس نشده است 
و تکنیک جنگی ما با هیچ کدام از جنگ های دنیا نمی خواند؛ چون 
و مهندسی سپاه آن  باید جهاد  ما، جنگ خاصی است که  جنگ 
شهید  جبهه ها  در  که  نیروهایی  متأسفانه،  کنند.  ضبط وثبت  را 
اندیشه  و  تجربه  از  کوله باری  که  انقالب اند  سرمایه  های  می شوند، 
را با خود می برند و احتماالً در جایی هم ثبت نمی شود. این مسئله 
مسئولیت ما را سنگین تر می کند تا مبادا نسل آینده مجبور شود 

تجربیات ما را دوباره تکرار کند.«
برادر قائدی مسئول ستاد پشتیبانی اصفهان دربارۀ تشکیل واحد 
مهندسی جهاد و تکمیل آن در طول جنگ و چگونگی پذیرفتن 
کرد:  تشریح  چنین  را  جهاد  توسط  جبهه ها  مهندسی   مسئولیت 
»ایجاد واحد مهندسی در جبهه ها نیاز بود و نیاز، انسان را به تالش 
اواسط سال 1359 و اعالم  با شروع جنگ تحمیلی  در  وامی دارد. 
ایجاب می کرد مردم در  انقالب،  از مرز های  بسیج عمومی و دفاع 
و  بینش   اساس  بر  جهادسازندگی  و  باشند  داشته  جبهه ها حضور 
اعتقادی که دارد، سرنوشت خودش را که ارگانی جوشیده از انقالب 
است، با سرنوشت  انقالب یکی دانست و تشخیص داد که باید در 
رزمی  نیروی  اینکه  به  توجه  با  اما  شود؛  حاضر  میدان های جنگ 
انتقال داد و به کار خودش که  سازندگی  نبود، نیروها را به سپاه 
بود، پرداخت. البته در جنگ، محدودۀ عملیات با این وسعت نبود و 
مسائل اصلی جبهه ها تغذیه و تدارکات نیروی  انسانی بود که  جهاد 
تصویر صفحه  )به  می داد  انجام  را  کار  این  داشت،  که  امکاناتی  با 
مراجعه شود( و در خالل آن نیز به کار های مهندسی  پرداخت. اما از 
نظر ضرورت و کمبود نیروی متخصص در جبهه  ها، واحد مهندسی 
مهندسی  امکانات  تهیۀ  با  جهادگر  برادران   و  گرفت  شکل  کم کم 
برای   بعداً  پراکنده شروع کنند که  به صورت  را  کارهایی   توانستند 
هماهنگی کامل نیرو های مختلف تصمیم گرفتند برای اینکه تداخل 
در کارها به وجود نیاید، از یکسری  امکانات به نحو احسن استفاده 

شود و ارتباطات  به صورت منظم شکل بگیرد.«
بهترشدن  برای  پیشنهاد  ضمن  اصفهان  پشتیبانی  ستاد  مسئول 
واحد  این  ارتباطات  بهترشدن  و  جهاد  مهندسی  واحد  کار های 
گفت:  مختلف  نهاد های  واحد های  و  جهاد  دیگر  واحد های  با 

و  مدون  به صورت  استان ها  جهاد های  می کنیم  پیشنهاد  »ما 
برنامه ریزی شده و مرتب وارد جنگ شوند و کلیۀ  کمیته هایی که 
در یک جهاد وجود دارند، در جنگ  شرکت کنند. باید به این نکته 
نیز توجه کرد که نباید به صورت  مقطعی و موقت با جنگ برخورد 
برای مسائل جنگ  باید  ما  روبه رو می شویم.  با مشکل   کرد؛ چون 
برنامه   های درازمدت پیش بینی کنیم. برادری که به جبهه  می آید، 
و  اطالعات  رفتن،  هنگام  و  می گیرد  اطالعات  و  امکانات  یکسری 
امکانات پراکنده می شود و نفر بعد دوباره باید از اول شروع کند. 
برای همین، باید در همۀ امور شهرستان ها و استان ها هماهنگی و 
برنامه ریزی مشخص ایجاد شود تا ضمن جلوگیری  از دوباره کاری و 
استفاده و آزمایش تجربیات قبلی  بتوان از نیرو های مخلصی که در 

جهاد هستند، برای  بازسازی و نوسازی هم استفاده شود.«
»البته  افزود:  مهندسی  واحد  امکانات  تأمین  چگونگی  دربارۀ  او 
اوایل  می شود.  تأمین  مختلفی  شکل های  به  واحد  این  امکانات 
برادران جهاد تأمین می کردند و بسیار  امکانات ما را فقط  جنگ، 
محدود بود و در استان های مختلف سطح همکاری اداره ها یکسان 
در  و  نشده اند  جنگ  درگیر  اداره ها  شهرستان ها  برخی  در  نبود؛ 
گذاشته اند.  جنگ   اختیار  در  را  خود  امکانات  کاماًل  دیگر،  بعضی 
امکانات  همۀ  که  است  بوده   استان هایی  جمله  از  اصفهان،  استان 
خود در سطح استان و اداره ها را در اختیار جنگ قرار داده است 
جهادسازندگی  کرده اند.  ایثار  توان  تمام  با  بازار  و  کوچه  مردم  و 
مطبوعات   و  است  شده  واقع  مظلوم  موارد  از  خیلی  در  جنگ   در 
نیز  این  و  کرده اند  آن صحبت  از  کمتر،  هم  گروهی  رسانه  های  و 
است  نخواسته  هیچ گاه  که   است  بوده  جهاد  خصلت های  از  یکی 
کارهایش بیان بشود و فقط به انجام دادن مسئولیت الهی خود راضی 
سنگین  باِر  این   که  دارم  وظیفه  مسئول  به عنوان  من  است.  بوده  
حداقل،  تا  کنم  بیان  کشیده اند،  دوش  به  جهادگر  برادران  که  را 
ملت شریف ایران بدانند فرزندانشان چه کارهای بزرگی می کنند. 
مسئلۀ دیگر، کمبود دستگاه هاست که البته یکسری دستگاه ها را 
دولت و اداره ها واگذار کرده ا ند که کافی  نیست و ما از هیئت دولت 
امکانات   از  درصدی  می خواهیم  سازمان ها  و  اداره ها  مسئولین  و 
مملکت را نیز به جهاد اختصاص دهند تا بتواند با کندن خاکریزها 

و سنگرها جلوی پیشروی دشمن را بگیرند.«
با اشاره به شهدای جهاد و به خصوص شهدای  برادر قائدی سپس 
پشتوانۀ  و  سند  و  اعتبار  بگوییم  »اگر  کرد:  اضافه  اصفهان  جهاد 
ریخته  این مسیر  در  است که  ما خون شهدایی  سخنان و حرکت  
در  را  نیروهایمان   اصیل ترین  و  بهترین  چون  بجاست.  است،   شده  
این راه تقدیم کرده ایم، جا دارد از آن ها یاد کنیم: رضا موحدیان، 
احمد دادخواه، حسین  شرکت، حجتی، ایمانیان، اکبر فتاح و... . این  
شهدای عزیز عمدتاً در بخش مهندسی یا رانندگی لودر و بلدوزر و... 
بوده اند. برادرانی که در عملیات  اخیر یا از اول جنگ شهید شده اند، 
تعدادشان بالغ  بر 140 نفر است و پنج شش برابر این عدد مجروح 
داشته ایم و افرادی هم مفقوداالثر یا اسیر شده اند که این ها رسالت 
انقالبی خودشان را به پایان  رسانده اند و برحق بودن خودشان را با 
ایثار و اخالص و تقدیم جان ثابت کرده اند و بقیه نیز استوار و محکم 
در مقابل خصم دون ایستاده و آمادۀ  شهادت اند و این شهادت هاست 

که وظیفۀ ما را سنگین تر و مسئولیت ما را بیشتر می کند.«
منبع: نشریه جهاد
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اصغر پیله وریان متولد کاشان است. او تحصیالتش را در دانشگاه 
تهران تمام کرد و با پیروزی انقالب اسالمی وارد کمیتۀ انقالب 
اسالمی شد. در کمیتۀ کارگری کارخانجات با شهیدان طرحچی 
و ناجیان آشنا شد و تا شهادت آن ها این دوستی ادامه یافت. او 
با تأسیس جهادسازندگی در سال 1358 وارد این نهاد انقالبی 
شد و با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنوب رفت و تا 
پایان جنگ در پشتیبانی جنگ جهادسازندگی خوزستان ماند 
و به رزمندگان اسالم خدمات بسیاری کرد. از جمله فعالیت های 
او در آن سال ها می توان به خدمت در شهرک فجر در زمینۀ 
واحد  در  فعالیت  و  تحمیلی  جنگ  آوارگان  ادارۀ  و  اسکان 
تدارکات پشتیبانی جنگ جهادسازندگی و سپس مسئولیت 

واحد آموزش مهندسی جنگ جهادسازندگی اشاره کرد.
آشنایی من با شهید طرحچی و ناجیان به اوایل انقالب و سال های 
دانشگاه های  از  یکی  در  من  زمان  آن  برمی گردد.   1359 و   1358
این  با  آشنایان  از  یکی  به واسطۀ  و  می خواندم  تربیتی  علوم  تهران 

دو بزرگوار دوست شدم. کمیته ای به نام کمیتۀ کارگری در دانشگاه 
کارش سروسامان دادن  که  بود  تشکیل شده  )پلی تکنیک(  امیرکبیر 
به مسائل کارگران کارخانه های تهران و اطراف آن، مثل جاده قدیم، 
جاده مخصوص، جادۀ ساوه و شهر ری بود؛ چون هنوز وزارتخانه  ها و 
سازمان های دولتی بر اوضاع مسلط نبودند. همچنین، این کمیته از 
سوادآموزی تا مسائل نظامی را به کارگران آموزش می داد. این کمیته 
متشکل از افراد باسابقه ای بود که قبل از انقالب مبارز بودند. در ابتدای 
ورودم به کمیتۀ کارگری با شهیدان طرحچی و ناجیان آشنا شدم؛ 
البته شهید طرحچی تمام وقت در کمیتۀ کارگری نبود؛ ولی ارتباط 
داشت؛ چون ایشان مسئول کمیتۀ فنی جهادسازندگی بود؛ ولی شهید 

ناجیان در آن کمیته حضوری فعال داشت. 
غرضی،  آقای  که  بودم  کارگری  کمیتۀ  در  من  شد  شروع  که  جنگ 
استاندارد خوزستان تماس گرفت و گفت با آقای ناصر خالقی کار دارم. در 
حقیقت، مسئول اصلی کمیتۀ کارگری ایشان بود. من گوشی را برداشتم 
برود.  اهواز  به  کردند  دعوت  را  ایشان  خالقی.  آقای  به  دادم  ارتباط  و 

شهیدان طرحچی و ناجیان فرماندهانی خالق، دقیق، 
سخت کوش، بااراده و حساس به بیت المال بودند
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آقای خالقی به اهواز رفت و گفت کمک خواستند. چون ما با کارخانه ها 
ارتباط نزدیکی داشتیم، می توانستیم نیروهای فنی مهندسی کارخانه  ها و 
نیروهای فعال را جذب کنیم. بسیج قبل از جنگ به فرمان امام تشکیل 
شده بود و ما بدون اینکه بدانیم جنگی در پیش است، در بسیج کارگری، 
آموزش نظامی را شروع کرده بودیم. بنده مربی آموزش نظامی در چند 
شرکت و کارخانۀ اطراف تهران بودم. با توجه به اینکه ما نیروهای خوبی 
در اختیار داشتیم، توانستیم به سرعت بسیج بشویم و نیروها و خدماتی را 
به جبهه بفرستیم. شهیدان طرحچی و ناجیان از اولین نفراتی بودند که 
رفتند و هستۀ مرکزی پشتیبانی جنگ جهادسازندگی را در اهواز تشکیل 
دادند. بنده هم از افرادی بودم که سال 1359 زمانی که جنگ شروع شد، 
مدتی به اهواز رفتم و در ستاد پشتیبانی جنگ جهادسازندگی خوزستان 
تعمیرگاه های  ایجاد  مثل  فنی،  کارهای  به  افراد  بیشتر  کردم.  فعالیت 
ماشین های سبک و سنگین، مسلط بودند. بعد ها به مسائل مهندسی و 

ساخت جاده و ایجاد سنگر هم وارد شدیم.
اهواز  در  که  بود  دورانی  در  با شهید طرحچی  من  ارتباط  بیشترین 
بودیم. او بسیار خوش فکر، فنی، دقیق، اهل مطالعه و صاحب نظر در 
مباحث سیاسی بود. او خودش پشت لودر و بلدوزر می نشست و کار 
می کرد و سرانجام وقتی در تپه های اهلل اکبر مشغول خاک ریززدن بود، 
به شهادت رسید. شهید طرحچی پای من را به جبهه باز کرد و با هم به 
اهواز رفتیم و وقتی به آنجا رسیدیم، سوار یک ماشین لندکروز شدیم 
و به منطقه ای به نام ُدب  حردان قدیم و غزانیه کنونی در کنار رودخانۀ 
کارون رفتیم. در ُدب  حردان، نیروهای ارتش مستقر بودند. من آنجا 
برای اولین بار تانک و تیربار و سالح های سنگین  دیدم. شهید طرحچی 
گفت باید کمک کنی و من هم پذیرفتم. مدتی که آنجا بودم، بحث 
محاصرۀ سوسنگرد هم بود و به آنجا هم یک سر زدیم. برگشتم تهران 
و اعزام نیرو از کارخانه ها را شروع کردیم. می دانستیم چه نیرویی به چه 
کاری می آید. سال 1360 که دوباره من به اهواز رفتم تا قبل از عملیات 

ثامن االئمه در خدمت ایشان بودم. 
شهید طرحچی کارهای ابتکاری زیاد می کرد؛ حتی عملیات ثامن االئمه 
در  را  خام  نفت  بود.  ایشان  طرح  بود،  شده  شهید  دیگر  ایشان  که 
رودخانه رها کردند و نیمه شب آن را آتش زدند. با این کار، عراقی  ها 
محاصرۀ  و  کنند  عملیات  توانستند  بچه ها  و  شدند  مبهوت  و  گیج 
آبادان را بشکنند. امام دستور داده بود محاصرۀ آبادان باید شکسته 
شود. شهید طرحچی روی این موضوع کار کرد و به این ایده رسید 
برای رفتن به  را بشکنند. مشکالت فراوانی  آبادان  توانستند حصر  و 

آبادان وجود داشت. آبادان هفت هشت ماه در محاصره بود و کاری که 
ایجاد مانعی پیش  برای  انجام داد، ساخت خاک ریز  شهید طرحچی 
روی دشمن بود. ما اصاًل نمی دانستیم خاک ریز چه مشخصاتی دارد. 
شهید طرحچی بنیان گذار این موضوع در جنگ بود. علت اینکه عده ای 
اوایل جنگ اسیر عراقی  ها شدند، مشخص نبودن جبهه های خودی با 
غیرخودی بود؛ چون حدومرز  ها مشخص نبود و کسی نمی دانست اینجا 

عراقی  ها هستند. 
به اندازۀ روز تشییع جنازۀ مختصر شهید  را هیچ وقت  ناجیان  شهید 
ناراحت ندیدم. لحظه ای آرامش نداشت  اهواز منقلب و  طرحچی در 
پیش  وسایل شهید طرحچی هم  از  مقداری  گریه می کرد.  مرتب  و 
و  بود  و جبهه  تهران  بین  رفت وآمد  در  ایشان  بود؛ چون  امانت  من 
با  او همه کاری می کرد. چون  روی کفش های ضدمین کار می کرد. 
او پیگیر  طراحی و ساخت کفش هایی  بودیم،  ارتباط  کارخانه ها در 
ضخیم، مثاًل سی چهل سانتی متری بود که در صورت انفجار مین، مانع 

از آسیب دیدن پا بشود.
حدوداً کار من با شهید ناجیان تا یک سال و نیم بعد ادامه داشت. مدتی 
سازماندهی  را  جنگ زده  خانواده های  هرمز  نزدیک  فجر  شهرک  در 
می کردیم؛ به خصوص بعد از عملیات بستان که تعداد زیادی جنگ زده 
آمدند و فجر تنها شهرکی بود که در اختیار جهادسازندگی بود. بنا به 
ضرورت از عملیات فتح المبین رفتیم در ستاد مستقر شدیم. شهید 

ناجیان در همه جا بودم.
گاهی به شدت خسته می شد؛ چون آن موقع سازماندهی الزم وجود 
نداشت. افراد همه از استان  ها می آمدند یا تلفن می زدند و فقط با او کار 
داشتند. گاهی حدود بیست ساعت کار می کرد و ساعت نُه یا ده شب 
به او می گفتم تو استراحت کن، من جواب می دهم. یک بار یک نفر 
زنگ زد گفت با حسین آقای ناجیان کار دارم. گفتم بفرمایید. پرسید 
شما خودتان ناجیان هستید؟ گفتم کارتان را بفرمایید. گفت من علی 
صیاد شیرازی هستم و با ایشان کار دارم. گفتم خسته بودند و دارند 
استراحت می کنند من کارهاشان را پیگیری می کنم. اجازه بدهید تا 
صدایشان بزنم. گفت بگذار استراحت کند. من نیم ساعت دیگر تماس 

می گیرم.
در عملیات مسلم بن عقیل برای اولین بار از اهواز امکانات را برداشتیم 
و حرکت کردیم به سمت اسالم آباد و من هم به پیشنهاد شهید ناجیان 
با ایشان همراه شدم و گروهی را هم تشکیل دادیم و بردیم سومار و 
آنجا مستقر شدیم. نیروها آنجا عملیات کردند و به ارتفاعات نفت شهر 
و شهر َمنَدلی عراق مسلط شدند. من چند شب با شهید ناجیان در 

گفت و گو
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گفت و گو

یک چادر بودم و خیلی از کمبود امکانات گله می کردم؛ چون وظیفه ام 
تدارکات و سنگرسازی و رساندن نیازهای رزمندگان خطوط مقدم به 
دست آن ها بود. برای این کار به ماشین نیاز داشتم. گفت من فردا 
صبح به جای اینکه با ماشین خالی بروم، قبل از اینکه حرکت کنم، 
می آیم اینجا و بارگیری می کنم. صبح آمد و بعد از بارگیری گفت حاال 
کجا باید ببرم. گفتم شما خودت فرمانده ای. گفت نه مسئول تدارکات 
شما هستید. گفتم من به نفت شهر می روم شما به طرف َمنَدلی بروید. 
می رفتم  مسیر  در  رفتند.  هاشمی  اسداهلل  شهید  و  رضوی  شهید  با 
بر موتور دیدم. گفت کجا می روی. گفتم  را سوار  که شهید رضوی 
اینجا   نفت شهر. آمد داخل ماشین و گفت با حسین آقا صبح آمدیم 
قرار  اینجا  و ساعت مشخصی  به یک محوری  رفتیم  بعد هرکدام  و 
گذاشتیم؛ ولی نیامد. بیا بریم ببینیم چرا نیامدند. من آهسته رانندگی 
می کردم. شهید رضوی نشست جای من و با سرعت رانندگی کرد؛ 
چون خیلی عجله داشت. رفتیم ارتفاعات َمنَدلی. یک جایی خیلی زیر 
آتش بود. گفت قرارمان اینجا بوده است. کمی صبر کردیم و برگشتیم. 
در مسیر برگشت گفت این ماشین حسین است که ترکش خورده 
است. از سربازی که پشتش بود پرسیدیم سرنشینانش کجا هستند. 

گفت یم نفرشان شهید شد و یک نفر مجروح؛ اما اسم مجروح و شهید 
را نمی دانست. خیلی ناراحت شد و گفت برگردیم. در مسیر برگشت 
دیدیم آقای اسداهلل هاشمی با دستش باندپیچی کنار جاده ایستاده. 
را  و جنازه  رفتیم سمت سومار  است.  ناجیان شهید شده  فهمیدیم 

برداشتیم و رفتیم اسالم آباد برای تشییع جنازه.
با شهید رضوی و دو نفر دیگر شبانه پیکر مطهر شهید ناجیان را تا 
تهران بردیم و پنج صبح رسیدیم تهران و در ساختمان جهادسازندگی 
نامه  ببریم.  تا ساعت هشت صبح  در خیابان طالقانی مستقر شدیم 
داشتیم ببریم پزشکی قانونی. خانوادۀ او با من آشنا بودند. برادرانش 
با شهید  شبانه روز  من  دادم.  توضیح  برایشان  را  ماجرا  من  و  آمدند 
مزار  سر  بود  مقید  که  پنجشنبه  عصرهای  به خصوص  بود؛  ناجیان 
شهدای اهواز برود و من هم ایشان را همراهی می کردم. خیلی دوست 
داشت بعد از اذان مغرب که همه می رفتند و آنجا خلوتمی شد، پیش 
شهدا بماند. یک بار در راه بازگست به من گفت »این در باغ شهادت 
دنبال  نداد. چون می دانستم  ادامه  را  و حرفش  نیست«  باز  همیشه 
بحث ازدواج هم هست، تعجب کردم؛ ولی دیگر ادامه نداد. به شوخی 
گفتم چی شد حسین آقا؛ ولی دیگر ادامه نداد. زمانی که در شهرک 
جنگ زده های فجر بودم، زمستان بسیار سردی بود و سرما خوردم. 
اورکت  این همه  ناجیان گفتم  به شهید  اهواز  نداشتم. رفتم  اورکت 
تو انبار هست یکی از آن ها را به من بده سرما نخورم. گفت نمی شود. 
این ها مال رزمنده های خط مقدم است. گفتم چه فرقی دارد. گفت نه 
باید از آقای جزایری بپرسم. گفتم الزم نیست. رفتم از یکی دیگر از 

رفقا گرفتم. این قدر به بیت المال حساس بود.
مراسم چهلم شهید طرحچی بود که ما از اهواز راه افتادیم و به مشهد 
رسیدیم. صبح های زود به خاطر کارهای مراسم شهید طرحچی باید 
می رفتیم. نیمه شب بیدارم می کرد و با هم به حرم می رفتیم. خیلی 
اهل دعا و اهل صفا بود. در زلزلۀ طبس در سال 1357 ایشان به لحاظ 
کمک رسانی در آن زلزله به مردم منطقه به »حسین فنی« معروف بود 

و خدمات بسیاری به مردم منطقه داده بود.
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جهادگر شهیدمحمد طرحچی
بنیانگذار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی

 اداره کل امورایثارگران 
وزارت جهاد کشاورزی

در مــورد شــما جهادي هــا، هميــن بــس، كــه فرمانــده و بنيــان گــذار 
»پشــتيباني  مهندســي جنگ جهاد ســازندگي« در عمليات فرمانده 
كل قــوا، زمانــي كــه راننــده لــودري را عراقي هــا زدنــد، و تقريبــاً درگيري 
در خــط مقــدم، تــن بــه تــن شــده بــود، مــن ناظــر بــودم كــه شــهيد 
طرحچــي بــا توجــه بــه مســووليتي كــه داشــت، ســريعاً بــر لــودري 
ســوار شــد؛ و شــروع كــرد بــه خــاك بــرداري و خــاك را بــرد؛ و بــر روي 
ســنگري كــه تعــدادي عراقــي مــزدور در آن بودنــد، ريخــت؛ و بــا ايــن 

كار، عراقي هــا را در سنگرشــان دفــن كــرد !

ً اعتقــاد بــه مرخصــي نــدارم و در شــرايطي  مــن در شــرايط فعلــي اصــا
كــه نامــوس مــا در گــرو ايــن وضعيــت جنــگ اســت و هــر روز دشــمن 
منطقــه اي از خــاك مــا را مي گيــرد و مســتقر مي شــود و هــر چــه در 
منطقــه داريــم بــه تــاراج مي بــرد و مــردم منطقــه را قتــل عــام مي كنــد، 

مــن هيــچ لزومــي نمي بينــم كــه بــه مرخصــي بــروم.

پــس از دریافــت مــدرک دیپلــم از دبیرســتان نصــرت ملکــی مشــهد، در رشــته 
مهندســی مکانیــک  دانشــگاه پلــی تکنیــک )امیرکبیــر( تهــران مشــغول بــه 
تحصیــل شــد. از بــدو ورود بــه دانشــگاه بــا عضویــت در انجمــن اســامی، 

فعالیــت مبارزاتــی اش را علیــه رژیــم پهلــوی آغــاز کــرد.
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 با شناسایی این بارکدها در دوربین تلفن همراه خود 
میتوانید فیلم ها را مشاهده کنید

شهادت

کام ماندگار

دهاویه )در حال قنوت نماز(

هــا را در سنگرشــان دفــن كــرد !

سخن یارسخن یار

ام ماندگارم ماندگار

محمــد پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی در رشــته مهندســی مکانیــک، در یــک 
شــرکت راهســازی در اســتان خوزســتان مشــغول به کار شــد

او مدتــی قبــل از آغــاز جنــگ، بــرای انجــام ماموریتــی بــه یکــی از کشــورها ســفر 
ــه  ــاه ب ــران حضــور نداشــت. پــس از مدتــی کوت ــود و در شــروع جنــگ در ای کــرده ب

ــه ســوی جبهــه رهســپار شــد.  ــدون درنــگ ب ــران بازگشــت و ب ای
تاریــخ اعــزام وی 1359/7/1 بــود و پــس از ورود بــه خوزســتان، ســتاد پشــتیبانی و 
مهندســی جنــگ جهــاد ســازندگی را بنیــان نهــاد. بــا نظــارت و هماهنگــی وی جــاده 
هــای اســتراتژیکِ نظامــی زیــادی در منطقــه عملیاتــی جنــوب احــداث شــد. او تــا 

قبــل از شــهادتش، یــک ســال بــدون مرخصــی در جبهــه حضــور داشــت.

ورود به جهادسازندگی اول تیر 1358 )۵ روز پس از صدور فرمان حضرت 
امام )ره( مبنی بر تاسیس جهاد سازندگی(
بنیانگذار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد

فرمانده پشتیبانی – مهندسی جنگ جهاد در منطقه عملیاتی جنوب )قرارگاه کربا(

احــداث اولیــن خاکریــز توســط بولــدوزر در جــاده خرمشــهربرای اولیــن بــار 
در تاریــخ جنــگ تحمیلی

احداث جاده در باتاق
احداث سدهای طوالنی و بلند خاکی

احداث تعمیرگاهی به منظور تعمیر قطعات آسیب دیده ماشین آالت مهندسی
احداث جاده وحدت برای شکست حصر آبادان

- ایثارنامه )جلد پانزدهم( - عصر روز سوم   

سید یحیی )رحیم( صفوی
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گفت و گو

سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی، متولد 1۰تیرماه 
در  آموزی  دانش  دوران  از  است.  کاشان  شهر  در   134۲
فعال  حضوری  ستمشاهی  رژیم  علیه  مبارزات  جریان 
داشته و پس از آغاز جنگ تحمیلی، به عنوان آرپیچی زن 
)نیروی پیاده( به مناطق عملیاتی اعزام و سپس در گردان 
توپ خانه حضور داشته است. فرماندهی گروه توپخانه 15 
در  حضور  پاسداران،   سپاه  توپخانه  فرماندهی   ، خرداد 
قاسم  کنار سردار شهید حاج  مقاومت )سوریه( در  محور 
معاون  اکنون  هم  وی  اوست.  سوابق  از  بخشی  سلیمانی 
عالی ترین   - االنبیا)ص(  خاتم  مرکزی  قرارگاه  آموزشی 
در  وی  با  است.   – کشور  در  نظامی  عملیاتی  قرارگاه 
به  مقدس  دفاع  دوران  در  سازندگی  جهاد  نقش  خصوص 

گفتگو نشسته ایم:

لطفًا نحوه آشنایی خود را با جهاد سازندگی بفرمایید؟
آقا  شهیدان  ساالر  و  سید  عزای  ایام  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
امام حسین)ع( را تسلیت عرض می کنم. بنده افتخار داشتم تقریباً 
این  در  و  باشم  داشته  انتهای جنگ در جبهه حضور  تا  ابتدا  از 
مناطق مختلف، شرق، غرب، شمال غرب  در  آن  از  بعد  و  دوره 
با جهادسازندگی  داشتم،  که  به واسطۀ مسئولیت هایی  و جنوب، 
همکاری کرده ام. من بیشتر عمرم را در توپ خانه خدمت کردم 
و در عملیات های مختلف همکاری تنگاتنگی با مهندسی رزمی 
در  و چه در سوریه  دفاع مقدس  داشتم. چه در  جهادسازندگی 
داشتم.  مهندسی  کارهای  بر  دستی  سلیمانی،  سردار  خدمت 
پدرم  مغازۀ  شدم،  آشنا  جهادسازندگی  با  که  باری  اولین  من 
بود.  آنجا  هم  جهادسازندگی  که  بود  کاشان  دروازه دولت  در 
که  باری  اولین  شدیم.  رفیق  جهاد  بچه های  با  کم وبیش  آنجا 
فرماندهی  مسئولیت  بود.  طریق القدس  عملیات  رفتم،  جبهه  به 
را سردار سرلشگر عزیز جعفری که  عاشورا  تیپ  یعنی  ما،  تیپ 
بر  مقدم  ابهری  سیدعلی  شهید  جهادگر  را  تدارکات  مسئولیت 
عهده داشت. بچه های کاشان هم در این تیپ بودند. در دهالویه 

و سوسنگرد منطقه ای بود به اسم مگاسیس. در منطقۀ مگاسیس 
روبه روی زین العابدین تیر به سمت بچه ها می آید. گفتند اینجا باید 
خاکریز بزنیم که حائلی بین دشمن و خودی ایجاد کند. ما آنجا 
مستقر بودیم. آن زمان اصاًل نمی دانستیم خاکریز چیست. شهید 
سیدعلی ابهری که خدا او را رحمت کند، گفت من به بچه های 
جهاد می گویم جلوی شما خاکریز بزنند. اولین بار با واژۀ خاکریز 
بولدوزر  و  لودر  با  جهاد  بچه های  دیدیم  بعداً  شدیم.  آشنا  آنجا 
بچه های  با  این طوری  خاکریز  زدند.  ما  برای  و  آمدند  گریدر  و 
مهندسی رزمی جهاد آشنا شدیم. بعد از عملیات طریق القدس، 
و  سپاه  بچه های  فتح المبین،  در  شد.  آغاز  فتح المبین  عملیات 
این  به اسم جهادسازندگی داشتند. مثل  ارتش مکملی  بسیج و 
میز که روی چهار پایه است و اگر هرکدام از پایه ها نباشد، میز 
با هم چنین حالتی  تعادل ندارد، این چهار گروه هم در نسبت 
از  با هم جلو می رفتند.بعد  داشتند. در طراحی ها و اجراها همه 
وارد  آوردیم،  دست  به  بزرگی  پیروزی  که  فتح المبین  عملیات 
یک  ما  بیت  المقدس  عملیات  در  شدیم.  بیت المقدس  عملیات 
گردان داشتیم به اسم گردان شهید معمار. دلیل انتخاب اسم این 
گردان، این بود که سردار شهید علی معمار که مسئول عملیات 
المهدی)عج(  تیپ   در  فتح المبین  عملیات  در  بود،  عاشورا  تیپ 
شهید شد. بچه های کاشان بعد از عملیات طریق القدس به تیپ  
المهدی)عج( آمدند. آقای علی فضلی فرمانده تیپ  المهدی)عج(، 
حسین دقیقی رئیس ستاد و علی معمار مسئول عملیات تیپ بود. 
بچه های جهاد سازندگی مثل آقایان درستکار، صدوری، شهید 
ابهری، صلواتی و... هم در تیپ بودند و علی معمار در آن عملیات 

قدردانی الزم از بچه های جهادسازندگی انجام نشد
معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص(:
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شهید شد. بعد از عملیات فتح المبین که پیروزی بزرگی به دست 
آمد، بچه های کاشان یک گردانی را به اسم گردان شهید معمار 
شهید  زجاجی،  اکبر  شهید  بودند:  کاشانی  همه  کردند.  درست 
شهیدان  کریمی،  جواد  شهید  چناری،  شهیدان  نعمتی،  منصور 

نخلی، حاج مهدی نشاسته، قاسم بوستانی و...
خیلی  شد.  تارومار  معمار  شهید  گردان  بیت المقدس  عملیات 
شهید و زخمی دادیم. بعد از بیت المقدس، عملیات رمضان بود و 
بچه ها به لشکر امام حسین)ع( رفتند و جهادسازندگی هم داشت 
انسجام و مرکزیت پیدا می کرد. ما اینجا با واژۀ جهاد آشنا شدیم. 
می دانستیم مهندسی رزمی و جهادسازندگی باید بیایند خاکریز 
و جاده بزنند و راه های مواسالتی ایجاد کنند و گاهی سنگر هم 
بزنند. ما همیشه جهاد را در خط مقدم و حتی جلوتر از رزمندگان 

می دیدیم.

چه  خرداد   15 توپخانه  گروه  در  حضور  دوران  در  شما 
ارتباطی با جهاد داشتید؟

من بعد از عملیات رمضان وارد کارهای توپ خانه شدم و تا پایان 
جنگ هم آنجا ماندم. در جنگ ما خیلی جاها با جهادسازندگی کار 
داشتیم. مثاًل در عملیات والفجر8 ما باید تعداد بسیار زیادی مواضع 
توپ خانه را می زدیم؛ البته به شکلی که وقتی دشمن عکسبرداری 
بچه های  با  است.  توپ خانه  مواضع  این  نفهمد  می کند،  هوایی 
جهاد مشورت می کردیم، همراه با آنها با لباس شخصی به عنوان 
و  می رفتیم  اروند  رودخانه  حاشیۀ  روستاهای  به  جهادسازندگی 
جاده سازی  زدایی،  محرومیت  و  سازندگی  کارهای  عنوان  تحت 
می کردیم؛ ولی این ها جاده های توپ خانه بود و دشمن هم متوجه 
دید  زیر  خفا  در  عملیاتی  و  اطالعاتی  بسیار  کارها  این  نمی شد. 
حفاظتی  عملیات  بزرگ ترین  چون  بود.  آمریکایی ها  آواکس های 
و اطالعاتی ما عملیات والفجر8 بود. بچه های جهادسازندگی هم 
نهایت همکاری را با ما می کردند. یکی دیگر از نیازهای ما، ساخت 
دکل برای اشراف به دشمن بود. بچه های جهاد برای ما دکل های 
دیده بانی می زدند. شکل و شمایل دکل های برق را تغییر می دادند 
و اتاقکی باالی آن درست می کردند که ما بتوانیم دوربین دیده بانی 
در آن نصب کنیم. بعضاً چهل پنجاه متر ارتفاع داشت. یکی دیگر 
از مشکالت ما بُرد توپ هایمان بود؛ مثاًل ما می خواستیم بصره را 

بزنیم. مجبور بودیم توپ را خیلی جلو ببریم. بچه های جهاد برای 
ما سنگرهای بتنی می ساختند که ما توپ را در بتن جلو ببریم که 

در برابر گلولۀ خمپارۀ دشمن مقاوم باشد. 
سال  هشت  در  جهادسازندگی  نقش  به  چرا  می کنم  تعجب  من 
خدا  پیش  آن ها  اجر  نشد.قطعاً  پرداخته  خوب  مقدس  دفاع 
محفوظ است؛ ولی قدردانی الزم از بچه های جهادسازندگی انجام 
نشد. ما که در توپ خانه واقعاً همیشه ممنون دار بچه های جهاد 
اجتماعی  زاغه های مهمات و سنگرهای  و  راه  به  ما مدام  بودیم. 
و  حمل  بود.  جهاد  بچه های  تخصص   هم  این ها  و  داشتیم  نیاز 
نقل توپ به مناطق عملیاتی جنوب و غرب با کفی و کمرشکن، 
اولین  داشتیم،  توپ ها  جابجایی  برای  جرثقیل  به  نیاز  بعضاً  یا 
و  را می گفتیم  نیازمان  قرارگاهی که تجهیزات مهندسی داشت، 
آن ها هم بالفاصله می آمدند و کار را انجام می دادند. اصاًل نمی شود 
تفکیک   رزمنده  بچه های  از  را  جنگ  در  جهاد  رزمی  مهندسی 
کرد. مثل این است که کسی بخواهد سپاه را از بسیج جدا کند. 
این همکاری تنگاتنگ باعث این پیروزی های بزرگ شد و هرکجا 
همکاری بهتر بود، پیروزی های بزرگ تری به دست  آمد. من زمان 
ولی  راهبردی؛  نه  بودم،  تاکتیکی  و  عملیاتی  کارهای  در  جنگ 
االن که در کارهای راهبردی فعالیت می کنم، می فهمم واقعاً در 
سطح راهبردی هم طرح های مهندسی و عملیاتی خیلی مؤثر بوده 
است. عراق هم خیلی جاها، به خصوص در عملیات ها، با اقدامات 

مهندسی جلوی ما را می گرفت. 

فیلمی از صدا و سیما در خصوص مجاهدت مدافعان حرم 
در سوریه پخش شد که در آن با  الگوگیری از شناور خضر 
که بچه های جهادسازندگی روی اروند احداث کرده بودند، 
ساخته شده بود. دراین باره اگر خاطره ای دارید، بفرمایید؟

و  مسلحین  بر  مقاومت  جبهۀ  پیروزی  باعث  سوریه  در  آنچه 
داعش و تکفیری ها شد، تجربیات هشت سال دفاع مقدس بود؛ 
مقاومت  بود که جبهۀ  دفاع مقدس  ادامۀ کار هشت سال  یعنی 
جوان های  کنار  در  مقدس  دفاع  باتجربۀ  افراد  آورد.  وجود  به  را 
خدا  که  حاج قاسم  دادند.  قوی شکل  بسیار  مجموعه ای  پرانرژی 
او را رحمت کند، با آن تجربیاتی که از هشت سال دفاع مقدس 
داشت، چه در رزم و چه در مهندسی رزمی، این پیروزی ها را رقم 
 زد. کانال، خاکریز، ایجاد پل و انهدام پل همه اقداماتی هستند که 
زمینه های پیروزی ها را فراهم می کنند؛ به خصوص در شرق سوریه 
و منطقه ای که آمریکایی ها راه را بسته بودند، با اقدامات مهندسی، 
مثل سنگرها، بتن ریزی ها و نگهداشتن نیروها در سنگرهای بتنی، 

پیروزی ها به دست آمد. 

مهندسی سپاه از چه سالی تأسیس شد؟ 
سازندگی  جهاد  طبیعتاً  ولی  ندارم؛  یاد  به  تاریخی  و  سابقه  من 
بنیان گذار بحث مهندسی در جنگ بوده و بعد به علت نیاز بسیار 
زیاد، مهندسی سپاه آمد؛ البته این نبود که با تشکیل این ها، جهاد 
همان  فرمودید،  االن هم  که  مقاومت هم  در جبهۀ  حذف شود. 
و  خانه سازی  و  راه سازی  است.  انجام  حال  در  جهادی  اقدامات 
به روزکردن سیستم های کشاورزی و آبیاری از نمونه های کارهای 

گفت و گو
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جهادی است که همین جهادگران در سوریه انجام می دهند.

پد  ملزومات  احداث  و  رزمی  مهندسی  بحث های  برای 
توپ خانه با کدام یک از فرماندهان جهاد جلسه داشتید و 

هماهنگ می کردید؟ 
بختیاری،  و  چهارمحال  می کردیم:  مراجعه  مختلف  جهادهای  به 
منطقه،  در  شهری  هر  و  استانی  هر  فارس.  و  سمنان  خراسان، 
جهادی را برقرار می کرد و همه هم می دانستند و به آن مراجعه 
می کردند و آن ها هم به خوبی و به سرعت و با یک نامه، همکاری 
اداری  سیستم های  در  امروزه  گرفتاری های  زمان،  آن  می کردند. 
هرکسی  که  بود  همین  به خاطر  شد  پیروز  اصاًل  جنگ  نبود. 
تشخیص می داد که یک کاری روی زمین مانده است، کار را انجام 

می داد، بدون نیاز به سیستم های اداری و.... 

فرهنگ  که  مضمون  این  به  دارند  کالمی  رهبری  معظم  مقام 
جهادی ، روحیه سنگرسازان بی سنگر جهاد سازندگی است که 
غسل شهادت می کردند و روی بولدوزر می نشستند و این روحیه 
باید در کشور دوباره احیا شود، ما اگر بخواهیم دوباره آن فرهنگ 

را در زمینه های مختلف در کشور احیا کنیم، چطور می توانیم؟ 
این مطلبی که شما می فرمایید خیلی سخت است اما باید تالش 
جوان ها  برای  که  را  مقدس  دفاع  سال های  وضعیت  ما  کنیم. 
مستضعف بودن،  ها  روز  آن  نمی شود.  باورشان  اصاًل  می گوییم، 
پرکارتربودن و خدمت به مردم افتخار بود. فرماندهی را به کسی 
می دادند که بیشتر کار می کرد و توان بیشتری داشت و دنبال این 
نبودند که مدرک دکتری یا پارتی داشته باشد. آنجا هرکس بیشتر 
او می دادند.به التماس به یکی  کار می کرد، به زور مسئولیت را به 

می گفتند که بیا فرمانده تیپ یا گردان باش. 
این روحیه در اثر دم مسیحایی حضرت امام)ره( به کل جامعه، نه 
فقط جبهه  هابود. مردم از شکم خود کم می گذاشتند و کمک های 
رزمنده ها  دست  به  که  می آوردند  سازندگی  جهاد  به  را  مردمی 
نایلونی را باز می کردیم و می دیدیم چهارتا انجیر و  برسد. وقتی 
پسته و یک نامه در آن هست، می فهمیدیم این ها از شکم خودشان 
این  بجنگیم.  با دشمن  فرستاده اند که  ما  برای  و  کم گذاشته اند 
یعنی اعتماد به همۀ ساختار کشور. ما باید اعتماد مردم را به نظام 
آن  بتوانیم روحیه  تا  تقویت کنیم  را  رده ها  و مسئولین در همۀ 

زمان را به وجود بیاوریم. 

اگر در یک جمله بخواهید جهادسازندگی را توصیف کنید، 
چه می گویید؟ 

احساس  وجود  تمام  با  ما  را  بی سنگر  سنگرسازان  واژۀ  این 
می کردیم. این ها برای ما سنگر می ساختند؛ ولی خودشان همیشه 
هیچ  ولی  می آمد؛  به سمتشان  تیر  بودند.  بولدوزر  و  لودر  روی 
سنگری نداشتند. هروقت هم رانندۀ لودر یا بولدزر شهید می شد، 
سریع نفر بعدی می نشست جای او. واقعاً حق و حقوق جهاد، هم 
اخروی  شان  اجر  نشد؛  البته  ادا  تبلیغاتی  هم  و  رسانه ای  نظر  از 
سر جایش هست. جهادسازندگی خیلی جاها با اقدامات مهندسی 
رزمی، جان چندین نفر را نجات می داد و ان شاءاهلل اجر آن ها با 

آقا اباعبداهلل)ع( باشد.

از فعالیت های مهندسی جنگ جهاد، از احداث خاکریز تا 
موشکی،  صنعت  بنیان گذاری  یا  کرده  احداث  که  پل هایی 

کدام را شاهکار دوران دفاع مقدس می دانید؟ 
این ها همه سلسله وار به هم وصل اند. از عقبه و جاده های مواسالتی 
جاده های  تا  می شد  انجام  خوزستان  به  رسیدن  راحت  برای  که 
مواسالتی در خط مقدم و مناطق عملیاتی. بعضی جاها خصوصاً در 
منطقه عملیاتی غرب، ماشین ها در گل می تپید و به سختی می شد 
از آن مسیرها عبور کرد و به جاده نیاز بود و جهاد زحمت این کار 
را می کشید. در مناطقی که تصرف می کردیم، به جاده و خاکریز 
نیاز داشتیم و جهاد به سرعت وارد  و احداث استحکامات نظامی 
عمل می شد. آب رسانی و ایجاد بنه  و بیمارستان و اورژانس از دیگر 
خدمات جهاد بود. ساختن پل بعثت روی اروند شاهکار مهندسی 
رزمی جهاد در جبهه بود. دکل های دیده بانی را هم که گفتیم چه 
اشرافی به ما می داد. بعد وارد کارهای تسلیحاتی و موشکی هم 
شدند. خاطرم هست حسن تهرانی مقدم در عملیات خیبر آمد تا 

یک موشکی را تست کند.

موشک را بچه های مهندسی جنگ جهاد ساخته بودند؟
بسیار  جنگ،  در  جهاد  بچه های  همۀ  صورت،  هر  در  نمی دانم. 
فعال بودند و زبانزد خاص و عام در همۀ کارها بودند. همه کاری 
این  و  می بردند  پیش  را  کارها  هم  همدیگر  با  می کردند.  هم 
جوش وخروش، این پیروزی های بزرگ را رقم زد. نمی شد اصاًل کار 
بچه های جهاد و سپاه و بسیج را از هم تفکیک کرد. من حتی در 
توپ خانه بودم که یکی از بچه های جهاد سازندگی به اسم مصطفی 
بعد  و  آمد  توپ خانه  به  بود،  نجف آباد  بچه های  از  تقی جراح که 

فرمانده گروه توپ خانه شد و در خسروآباد هم به شهادت رسید.
قاضی  حسن  شهید  جمله  از  شهدا  از  خیلی  که  هست  خاطرم 
که فرمانده گروه 15خرداد اصفهان بود، می گفتند دوست داریم 
مفقود االثر شویم که یک متر از زمین را هم اشغال نکنیم. با تمام 
وجود این را می گفتند؛ نه اینکه بخواهند ادا دربیاورند و فیلم بازی 
این همه سال است که دارند تفحص می کنند  کنند. در طالئیه 
و هنوز هم آن ها را پیدا نکرد ه اند. آن ها این طور دعا می کردند و 
ما امروز باید این ها را رسانه ای کنیم. خوش به حال آن  ها که به 

آرزوی خود رسیدند و عند ربهم یرزقون هستند.

گفت و گو
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محمدتقی شریعتی، خدمت در جهادسازندگی را از سال 1358 
با  او  بویراحمد آغاز کرد.  و  در جهادسازندگی استان کهگیلویه 
شروع جنگ تحمیلی به همراه تعدادی از جهادگران و نیرو های 
جهادسازندگی  در   1363 سال  تا  و  رفت  مریوان  به  مردمی 
کردستان حضور داشت. او که از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی 
آموزش  و  ترویج  دکتری  بود،  کردستان  استان  در  جهاد  جنگ 
انگلستان را هم در کارنامه دارد.  از دانشگاه ردینگ  کشاورزی 
دکتر شریعتی پس از جنگ تحمیلی در برهه های مختلف، عضو 
پرورش  و  تکثیر  معاون  فارس،  استان  جهادسازندگی  شورای 
آبزیان سازمان شیالت ایران، عضو هیئت مدیرۀ شیالت ایران و 
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات روستایی بوده است. با او دربارۀ 

جهادگر شهید محمدحسین یزدان پناه به گفت وگو نشسته ایم.

چگونه وارد جهادسازندگی شدید؟
سال 1358 که جهاد تشکیل شد، ابتدا در جهاد کهکیلویه و بویراحمد 
بهار1359 سه  به کار های عمرانی در روستا ها می پرداختم. در  و  بودم 
واحد درسی دانشگاهی من مانده بود و دوستانم گفتند جهادسازندگی 
نیرو الزم دارد و به طور رسمی از ابتدای سال 1359 وارد جهادسازندگی 
و  کهکیلویه  جهادسازندگی  فرهنگی  کمیتۀ  مسئولیت  و  شدم  یاسوج 
بویراحمد را بر عهده گرفتم. سال 1359 که جنگ تحمیلی آغاز شد، 
به همراه تعدادی از بچه های جهادسازندگی و مردم عادی با دو اتوبوس به 
اهواز رفتیم؛ ولی آنجا گفتند نیازی به نیرو نداریم و به کردستان بروید. به 
کردستان رفتیم و چند روز در پادگانی بیکاری بودیم تا اینکه باالخره به 
ما لباس و اسلحه دادند و به مریوان رفتیم. سه نفر از کسانی که با هم به 
جبهه رفته بودیم، در پاکسازی مناطق به کمین خورده بودند و به همراه 

چند نفر از برادران ارتشی شهید شدند.
بعد از شهادت دوستانمان ضربۀ روحی شدیدی به بقیه وارد شد و فضای 
غمباری پادگان ارتش را گرفت. همه به سنندج برگشتیم و همراهان به 
یاسوج رفتند و من در جهادسازندگی کردستان مشغول به کار شدم. من 
به پادگان ارتش رفتم و به افسری در آنجا گفتم ما آمدیم برای جنگ و 
نمی خواهیم این طور برگردیم. گفت قباًل کجا بودی. گفتم جهادسازندگی 
بودم. گفت اینجا هم جهاد پادگان ها داریم و می توانی در اینجا مشغول 

بشوی. قبل از جنگ در همۀ نهادها و سازمان ها، جهادی راه اندازی  شده 
بود. وظیفۀ جهاد  پادگان ها درست شده  پادگان ها هم جهاد  در  و  بود 
بود.  برای سازندگی  ارتش  امکانات  از  استفاده  پادگان  ها در زمان صلح 
جهاد پادگان ها به علت نداشتن امکانات چندان نیاوردند. به اتفاق افسری 
ارتشی به جهادسازندگی کردستان رفتم و در آنجا بنده مسئول کمیتۀ 

کشاورزی شدم.

نخیر نه شورا معموالً سه نفر بود با یه نفر نماینده امام.
چون بعضی از شهرستان های کردستان جهاد نداشتند و جهادهای موجود 
هم نصفه نیمه بودند، وضعیت امنیتی اصاًل مناسب نبود و در بسیاری از 
امنیت  پاکسازی، کمی  از  و پس  به تدریج  کرد.  تردد  نمی شد  روستاها 
برقرار شد. توزیع نهاده  ها و ابزار و ادوات کشاورزی و گاهی کشت برخی 
زمین ها از وظایف کمیتۀ کشاورزی بود. به دلیل وجود ناامنی اقتصادی امام 
فرمود به روستا ها بروید و در کشاورزی و خودکفایی گندم به روستاییان 
کمک کنید. در همین ایام هیئت 7نفرۀ زمین در روستا ها تشکیل شد 
و جهادسازندگی هم در این هیئت یک نماینده داشت. این هیئت چون 

امکاناتی نداشت، اغلب، در یکی از ساختمان های جهادسازندگی بود.
کردستان  جهادسازندگی  در  که  بودند  افرادی  از  یزدان پناه  شهیدان 
فعالیت می کردند و در این هیئت نمایندۀ جهادسازندگی کردستان بودند. 
یزدان پناه،  مهدی  شهید  فعالیت های  به دلیل  کردستان  جهادسازندگی 
بر سر زبان  ها افتاد. بچه های جهادسازندگی کردستان عالوه بر کار های 

شهید مهدی یزدان پناه خالص برای خدا بود
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معمول، در تأمین جاده   هم فعال بودند. شهیدان یزدان پناه بسیار شجاع 
و نترس بودند و با اینکه خیلی  ها در آن وضعیت خطرناک، کردستان را 

ترک کرده بودند، این ها حتی با خانواده مانده بودند. 
مهدی  شهید  می روند  همه  گروه ها  دست  می افتد  سنندج  که  زمانی 

یزدان پناه مجبور می شود آنجا را ترک کند
سال 1359 وقتی سپاه و ارتش سنندج را پاکسازی کردند، جهادسازندگی 
هم شروع به کار کرد و بخشی از نیروهای جهاد هم از کردستان نرفتند. 
شهیدان یزدان پناه هم جزو این  افراد بودند؛ ولی از سنندج بیرون آمدند 
ُقروه و  امن تر مثل  به مناطق  بود و  ناامن  که مرکزیت داشت و بسیار 

بیجار رفتند.
کردستان بعد از انقالب اصاًل روی خوش ندید و مردم آنجا اصاًل نتوانستند 
جمهوری اسالمی را بشناسند؛ چون عماًل تحت سیطرۀ گروه ها بودند و 
گروه ها در تبلیغات گسترده شان چهرۀ وارونه ای از امام و انقالب  و نظام 
ارائه می دادند و جوان ها را تهییج می کردند که جمهوری اسالمی به نوعی 

نمایندۀ امپریالیسم است.
جادۀ کرمانشاه سنندج آسفالت بود؛ ولی جادۀ همدان سنندج هنوز کامل 
آسفالت نشده بود و راه مریوان شوسه بود. به هرحال، مردم هم محروم 
به دلیل سیطرۀ گروه های ضدانقالب همان  انقالب،  از  بعد  بودند و هم 

حداقل ها هم برای آن ها فراهم نشده بود.
به طور  و  در کردستان  را  کار خودش  تابستان1358  از  جهادسازندگی 
مشخص در سنندج آغاز کرد؛ اما تا اوایل پاییز بیشتر نتوانست در سنندج 
انجام  مؤثری  و  مهم  کارهای  کوتاه  در همین مدت  ولی  کند؛  فعالیت 
داد. عاله بر جهادسازندگی، دفتر عمران امام هم آنجا راه افتاد کارهای 
بزرگی کرد؛ ولی در بسیاری از مناطق، مثل ُقروه نتوانستند کار چندانی 
انجام بدهند؛ چون در اختیار گروهک ها بود تا اینکه بهار1359 سنندج 
پاکسازی شد؛ البته با تعداد بسیاری زیادی شهید. آقای ِمهرَفرد می گفت 
راه  را  جهادسازندگی  آنجا  برویم  دادند  مأموریت  ما  به  خرداد1359 
بندازیم. با هواپیمایی ارتشی رفتیم آنجا. همین که هواپیما در فرودگاه 
سنندج نشست، یک خمپاره خورد وسط فرودگاه. چند نفر شهید و چند 

نفر مجروح شدند.
آسفالت  را  سنندج  خیابان های  و  کوچه  ها  جهادسازندگی،  برادران 
می کردند. در کامیاران خیلی از اوقات از نیرو های بیکار همان جا استفاده 
می کردند تا این افراد هم مشغول به کار شوند و بتوانند نانی دربیاورند. 
را در  همین طور که روستا ها پاکسازی می شد، جهادسازندگی کارش 
اسالمی  از جمهوری  واقع چهرۀ جدیدی  در  و  روستاها شروع می کرد 

به روستاییان نشان می داد. بچه های جهاد هم  به مردم، به خصوص  را 
وقتی می رفتند، می گفتند ما را امام فرستاده است و این خیلی مؤثر بود. 
مردم کردستان هم خیلی خون گرم و باصفا و مهربان اند. بچه های جهاد 
نه تبلیغات می کردند، نه دروغ می گفتند، نه وعده های توخالی می دادند. 
کار می کردند و مردم می دیدند این ها مدام در حال کارکردن هستند و 
آن ها هم با جهادگران مشارکت می کردند. همین وضعیت، توجه و عالقۀ 
مردم را از گروهک ها به جمهوری اسالمی سوق داد؛ تا حدی که در برخی 
اسناد از قول قاسملو نقل کرده اند که جهادسازندگی ما را از کردستان 
بیرون کرد؛ کاری که همه فکر می کردند باید ارتش و سپاه انجام دهند.

و  بود  صمیمی  و  نزدیک  بسیار  مردم  با  جهادسازندگی  برادران  رابطۀ 
خیلی راحت با آن ها می نشستند و صحبت می کردند و نیازهایشان را 
تنها  را برطرف کنند؛ چون  نیازها  این  می پرسیدند و تالش می کردند 
هدفشان توسعه و عمران روستا ها و بهبود وضع معیشت آن ها بود و از 
مردم هیچ توقعی نداشتند. ارتباط نزدیک مردم این مناطق با بچه های 
جهاد به جایی رسیده بود که چند بار وقتی گروهک ها بچه های جهاد را 
گروگان  گرفتند، مردم با پول یا به هر شکل دیگری تالش  کردند این ها 

را آزاد کنند و چندین بار هم موفق شدند.
مکانیک،  راننده،  بودند:  کنار هم  در  در جهادسازندگی کردستان همه 
آشپز، رئیس، پزشک و... . سحر، یکی از دوستان بیدار می شد و عده ای 
را برای نماز شب بیدار می کرد. سال 1360 یه کمک آشپز جوانی آنجا 
کار می کرد. بعضی وقت ها در همان اتاق جلسه تشکیل می دادیم حاج 
آقا موسوی نماینده امام بود تو کردستان با یه تعداد از بچه های جهادی 

درس اخالق گذاشته می شد.
اخالص شهید مهدی یزدان پناه بسیار زبانزد بود. یکی از دوستان می گفت 
او اغلب روزه و بسیار کم معونه بود و بسیار رعایت می کرد و حتی غذای 
معمولی هم که ما می خوردیم، نمی خورد و گاهی با نون خشک خودش 
را سیر می کرد. من دربارۀ شهیدان یزدان پناه مطالب بسیاری شنیده ام و 
خوانده ام. شهید مهدی یزدان پناه از مبارزین و زندان رفته های دورۀ شاه 
و انسانی نترس و ایثارگر و ازخودگذشته بود. همچنین، صاحب معرفت و 

عارف مسلک و به معنای واقعی کلمه عارف و زاهد بود.
همان موقع در دانشگاه بچه  ها شروع کردند روزهای دوشنبه و پنجشنبه 
روزه بگیرند و این ها باالخره تأثیر داشت. در جهاد هم همین طور بود؛ 
مثاًل یکی از بچه  ها می گفت سعی کنید روزه بگیرید، به خصوص دوشنبه 
و پنجشنبه و چون زیاد به روستاها می رفتیم، می گفت روزۀ مسافر گناه 

است و با یک کشمش روزه مان را بشکنیم.

با تشکر از دبیرخانه کنگره سرداران و ۲3۰۰ شهید شهرستان خمینی شهر 
که این متن مصاحبه ،تصاویر و اسناد را در اختیار ما قرار دادند.
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قسمت بیست و نهم:
فصل سوم: جذب، آموزش و اعزام نیروهای مردمی از شهرها 

و روستاها به جبهه های نبرد
یکی از فعالیت های جهاد سازندگی در طول جنگ، جذب نیروهای 
مردمی و آموزش و اعزام آن ها به جبهه ها بود. چون جهاد سازندگی 
نهادی مردمی و از بطن مردم بود و به سبب خدماتی که در مناطق 
محبوبیت  روستایی  مختلف  قشرهای  میان  بود،  داده  ارائه  محروم 
بسیاری داشت. جهاد با ایجاد پایگاه های مردمی در مساجد، نیروها 
از  یکی  می کرد.  اعزام  و  سازمان دهی  جبهه ها  نیاز  به تناسب  را 
ویژگی های جهاد در جذب نیرو، ارتباط مستقیم با شوراهای اسالمی 
با  و  مردم  خود  بین  از  مردمی  و  مردم گرا  نهاِد  این  بود.  روستایی 
انتخاب خود روستاییان تشکیل شده بود؛ برای همین جایگاهی ویژه 
داشت. هرگاه این شوراها برای جبهه ها اعالم نیاز می کردند، مردم 
فوج فوج به پایگاه های از قبل تعیین شدۀ جهاد سازندگی می رفتند و 
ثبت نام می کردند و سپس بنا به ضرورت اعزام می شدند. به طور کلی، 
جهاد سازندگی با اعزام بیش از 540هزار نفر نیروی رسمی و مردمی 
و قراردادی به جبهه های جنگ و تقدیم 3400 شهید، 12هزار جانباز 
و 1200 آزاده، نقش بسزایی در تأمین منابع انسانی برای جبهه ها 
داشته است )پیک پایداری، ش13، اسفند1387: 60؛ به نقل از: حقی، 

.)78 :1390
که  داد  نشان  مردمی اش  کاماًل  بافت  به خاطر  سازندگی  »جهاد 
و تخصصی  فنی  امکانات  نیروها،  در سطح گسترده ای  است  قادر 
انصار  با تشکیل گردان های مهندسی رزمی  مردمی را جذب کند. 
در جهت تحقق بخشیدن به جنگ تمام عیار مردمی، نیروهای فنی 
و تخصصی باسابقه در جنگ و اعضای متخصص جهاد سازندگی و 
نیروهای آموزش دیدۀ متعهد مردمی در مدت زمانی اندک فراخوانی 
و سازمان دهی شدند؛ ضمن اینکه در عرصۀ مهندسی رزمی جنگ 
از نظر سازمان دهی، تخصص و ارائۀ تجارب و به کارگیری طرح ها و 

تکنیک های نوین تحولی عظیم پدیدار گشت. در پشتیبانی فنی و 
ابعاد گوناگوِن مورد  نیز در  تخصصی سپاه اسالم در پشت جبهه 
مهمات،  ساخت  نظامی،  ابزارآالت  ساخت  مانند  نبرد،  جبهۀ  نیاز 
زیربنایی  تحوالت  و  اساسی  فعالیت های  و...،  مهندسی  تحقیقات 

صورت  پذیرفت. 
و  متخصص  داوطلب  مردمی  نیروهای  جذب  با  سازندگی  جهاد 
متعهد و آموزش آن ها، این نیروها را در قالب گردان های طرح انصار 
سازمان دهی و گردان بندی کرد و پس از اجرای مانور در 27خرداد 
سال 65 به مناسبت هفتۀ جهاد سازندگی، در تهران و شهرستان ها، 

این ایثارگران را به جبهه ها اعزام کرد.
و  بزرگ  عملیات  در  جمله  از  انصار  مهندسی رزمی  گردان های 
)آزادسازی شهر مهران( شرکت داشتند و  غرورآفرین کربالی یک 
خدمت  در  منظم  و  منسجم  تشکیالت  و  سازمان دهی  به  توجه  با 
سپاهیان اسالم، اولین مرحلۀ پیروزی در جنگ مردمی را به نمایش 

گذاشتند« )نشریۀ جهاد، ش89: 46(.
 

استان مرکزی
 اولین گردان انصار، متشکل از نیروهای آموزش دیده و متخصص در 
زمینۀ مهندسی رزمی، آبی، خاکی و استحکامات جبهه های نبرد که 
زیر نظر ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان آموزش دیده 

بودند، در این سال راهی مناطق جنگی شدند.

استان همدان 
استان همدان، در  نخستین گردان مهندسی رزمی جهاد سازندگی 
سال1365 و مصادف با عید سعید غدیر خم، با عنوان گردان انصار، 
عازم جبهه های جنگ تحمیلی شدند. اعضای این گردان را جمعی 
از متخصصان و رانندگان دستگاه های راه سازی و نیروهای خدماتی 

مردمی تشکیل می دادند.

تبیین نقش جهاد سازندگی در پشتیبانی و کمک های مردمی

 ا
ا

مروری بر تاریخ جهاد سازندگی

عزیمت گردان های انصار به جبهه های جنگ در سال1365
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استان سمنان 
به دنبال اعزام گردان های انصار، گروهان مسلم بن عقیْل جمعی گردان 
ولی عصر)عج( شهرستان سمنان، متشکل از نیروهای اداری مردمی و 
جهادگر با مهارت های ساده و فنی، نیز در سال1365 عازم جبهه های 

نبرد شد.

استان سیستان و بلوچستان
سومین گروهان گردان انصار نیز در همین سال از طریق پشتیبانی 
بلوچستان راهی  و  استان سیستان  مهندسی رزمی جهاد سازندگی 
جبهه های حق علیه باطل شد. این گروهان از نیروهای مردمی اداری 
مکانیک،  سنگین،  ماشین آالت  رانندۀ  تخصص های  با  جهادگر،  و 

نیروهای خدماتی و ساده تشکیل شده بود. 

استان مازندران
همچنین در این سال، یک اکیپ از نیروهای داوطلب مردمی استان 
مازندران با تخصص هایی مانند رانندۀ پایه یک، مکانیک، باتری ساز، 
آپاراتی، بی سیم چی و دیگر تخصص های مورد نیاز، توسط پشتیبانی 
جنگی  مناطق  عازم  استان،  این  سازندگی  جهاد  مهندسی رزمی 

کشور شد.

استان بوشهر
در ادامۀ عزیمت نیروهای فنی داوطلب استان بوشهر به جبهه های 
نبرد، در سال1365 نیز یک اکیپ فنی متشکل از رانندۀ بولدوزر، 
و  برازجان  شهرهای  از  دو  و  پایه یک  رانندۀ  گریدر،  لودر،  غلتک، 

خورموج عازم مناطق جنگی شدند )نشریۀ جهاد، ش91: 56(.
 

فصل چهارم: فعالیت های بهداشتی و درمانی جهاد سازندگی
 در مناطق جنگی

و  جنگ  نخست  دورۀ  در  سازندگی  جهاد  پزشکی  اقدامات 
بازسازی بیمارستان ها

اقدامات بهداشتی درمانی 
فعالیت های امداد پزشکی با فراخوانی همۀ نیروهای پزشک، پزشکیار، 
امدادگر و تمامی کارکنان امداد و درمان از سراسر کشور آغاز شد. 
دفاتر  که  مردمی  داوطلب  نیروهای  و  امکانات  با  فعال  مرکز  یک 
محل  در  بودند،  کرده  اعزام  و  جذب  استان ها  در  سازندگی  جهاد 
دایر  اهواز  در  سازندگی خوزستان  درمان جهاد  و  بهداشت  کمیتۀ 
شد. اقدامات این مرکز در آن موقعیت حساِس شهرهای خط مقدم 
و  دزفول  شوش،  خرمشهر،  آبادان،  سوسنگرد،  )اهواز،  خوزستان 
اندیمشک( که زیر آتش بی امان دشمن بود، بسیار ضروری و حیاتی 
بود؛ بیمارستان ها در این شهرها  اغلب خالی بود و بعضاً نیز مورد 

اصابت بمب های دشمن قرار می گرفت.
در همین دوره بود که سپاه پاسداران اقدام به تأسیس بیمارستانی 
مجهز در خوزستان کرد. یادآوری این نکته الزم است که تا آن زمان، 
تجربۀ  نخستین  این  و  بود  درمانی  واحد  و  بیمارستان  فاقد  سپاه 
این سازمان در این حوزه بود که البته با همکاری جهاد سازندگی 
محقق  شد. جهاد سازندگی در زمینۀ تأمین نیرو، دارو و تجهیزات 
پزشکی، اقدامات مهمی انجام داد و در نهایت، پس از مدت کوتاهی، 

بیمارستانی با امکاناتی مناسب تأسیس شد. 

مناطق رویارویی با دشمن بسیار گسترده و وسیع بود؛ در نتیجه، 
چاره ای نبود جز آنکه در دورۀ آغازین جنگ، بخش های بهداشتی و 
درمانی به صورت اکیپ های سیار مجهز به وسایل دارویی و پزشکی، 
مداوای  به  و  یافته  رزمندگان حضور  کنار  در  پزشکیار،  و  پزشک 
مجروحان بپردازند. این امر در بحبوحۀ جنگ و زیر آتش دشمن، 
آشکارا امری دشوار اما اجتناب ناپذیر بود. پیش از تهاجم رژیم عراق 
به  خرمشهر و آبادان، اکیپ های پزشکْی مرتب به بیمارستان های 
این  از  و  می شدند  اعزام  خرمشهر  ولیعصر  و  آبادان  طالقانی 
بیمارستان ها به عنوان مراکز اصلی درمانی در این مناطق استفاده 
می کردند. از آنجا که فاصلۀ برخی مناطق جبهه تا آبادان زیاد بود، 
با همکاری نیروهای جهاد قم، بیمارستانی صحرایی با ده دستگاه 
کاروان مجهز به امکانات پزشکی در منطقۀ دارخوین ایجاد شد. پس 
از اشغال جادۀ آبادان توسط نیروهای عراقی، امکانات بیمارستان در 

قسمت های اورژانس جبهه تقسیم شد.
هم زمان با پیشروی نیروهای عراقی به سمت اهواز، کمیتۀ پزشکی 
جهاد دوازده کمپ، چهار اورژانس و چهار درمانگاه عمومی در دوازده 
منطقۀ شهر اهواز تأسیس کرد که تمام وقت در خدمت مردم بود. 
به  اورژانس ها  داشت،  قرار  دشمن  بمباران  زیر  اهواز  اینکه  به دلیل 
تعداد زیادی آمبوالنس و نیروی امدادگر و پزشکیار مجهز بودند تا در 
مواقع لزوم به محل بمباران اعزام شوند و مجروحان را به بیمارستان ها 

و مراکز درمانی منتقل کنند.
به آرامی می نهاد، جهاد  در مواقعی که وضعیت جبهه ها قدری رو 
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سازندگی اقدام به تأسیس مراکز اورژانس پزشکی در مناطق فارسیان، 
شهدای  بیمارستان  همچنین  می کرد.  و...  رقابیه  سوسنگرد،  کوت، 
کوشش  با  بود،  شده  تخریب  آن  از  زیادی  قسمت های  که  شوش 

نیروهای جهاد مرمت و بازسازی شد.
بیمارستان شهید چمران در سوسنگرد، از دیگر بیمارستان هایی است 
که پس از دو بار سقوط سوسنگرد و ویران شدن بخش های بسیاری 
از آن، نیروهای جهاد آن را نیز بازسازی کردند. این بیمارستان تا حد 
ممکن مجهز شد و تمامی مجروحان جبهۀ طراح، هویزه، سوسنگرد و 

کوه های اهلل اکبر به آنجا منتقل می  شدند. 

اقدامات پزشکی جهاد در برخی عملیات ها
عملیات  ایران  رزمندگان  وسیع  و  مشترک  عملیات  نخستین 
ثامن االئمه بود؛ در این عملیات، جهاد با همکاری سپاه پاسداران، در 
مناطق محمدیه و سلیمانیه و دارخوین چندین مرکز اورژانس برای 

انتقال مجروحان به مراکز درمانی شهر اهواز برپا کرد. 
همچنین در عملیات طریق القدس، جهاد سازندگی اقدام به برپایی 
با  اورژانس  مرکز  و چهار  کرد  بیمارستان شهید چمران سوسنگرد 
نام های دهالویه، سویدانی، مکالیس و مالکیه تأسیس کرد که به سالن 
اورژانس، بانک خون و نقاهتگاه مجهز بودند. همۀ مجروحان از منطقۀ 
اهلل اکبر در مراکز اورژانس فوق تحت درمان قرار می گرفتند و پس 
از انجام اقدامات درمانی اولیه، در صورت لزوم به بیمارستان شهید 

چمران سوسنگرد و از آنجا به اهواز منتقل می شدند.
سومین عملیات ایران فتح المبین بود که به علت وسعت منطقه، جهاد 
حضور و فعالیتی جدی در آن داشت. جهاد تهران پنج مرکز اورژانس 
بزرگ و مجهز در جبهه های شوش ایجاد کرد. این مراکز درمانی با 
سازه هایی بتنی، در مجاورت خط مقدم قرار داشت و دارای اتاق عمل 
همکاری  با  دالپری  منطقۀ  در  نیز  اصفهان  جهاد  بود.  برق  و  آب  و 
سپاه، بیمارستان صحرایی مجهزی تأسیس کرد. کمیتۀ پزشکی جهاد 
خوزستان در منطقۀ رقابیه یک بیمارستان صحرایی مجهز به دو اتاق 
عمل، بخش ریکاوری، آزمایشگاه، رادیولوژی، سه سالن اورژانس و یک 
نقاهتگاه و یک پد هلی کوپتر برای انتقال مجروحان به اهواز ایجاد کرد 
و چهار مرکز اورژانس در مناطق تنگه زلیجان، کربال، نجف اشرف و 

منطقۀ 134 ساخت.
استقرار  برای  بود،  بیت المقدس  عملیات  که  عملیات  چهارمین  در 
مجروحان در محورهای سوسنگرد و طراح، بیمارستان شهید چمران 
سوسنگرد با چهار اتاق عمل و دو سالن اورژانس بزرگ و بخش جراحی 
با دویست تخت آماده و بازسازی شد. همچنین یک نقاهتگاه با ظرفیت 
اوایل عملیات،  پانصد مجروح در سوسنگرد تأسیس شد. در  پذیرش 
و  عمل جراحی ضروری  نیازمند  که  طراح  در  مستقرشده  مجروحان 
فوری بودند، به بیمارستان شهید چمران سوسنگرد فرستاده می شدند؛ 
اما پس از آنکه طرح عملیات تغییر کرد، در هجده ساعت، سه اتاق عمل 
و بیست تخت اورژانس همراه با بخش های رادیولوژی و آزمایشگاه در 
دارخوین ایجاد شد که اهمیت بسیاری داشت. در ادامۀ این عملیات، 
هم زمان با رسیدن رزمندگان به جادۀ خرمشهرـ اهواز، دو اتاق عمل و 
سالن ریکاوری به همراه آزمایشگاه و رادیولوژی در بهداری تیپ محمد 
رسول اهلل، واقع در کیلومتر هفده جادۀ خرمشهر ایجاد شد. در نزدیکی 

شلمچه نیز یک اورژانس با چهار سالن پی ریزی شد. 
ایجاد  صدد  در  خرمشهر،  آزادسازی  از  بعد  بالفاصله  جهادگران، 
آزمایشگاه  اورژانس،  سالن  اول  فاز  در  که  برآمدند  بیمارستانی 

بخش  و  داخلی  بخش  داروخانه،  عمومی،  درمانگاه  رادیولوژی، 
نام گذاری  صدوقی  شهید  به نام  و  شد  تأسیس  آن  دندان پزشکی 

شد.
در عملیات محرم در منطقۀ دهلران، کمیتۀ پزشکی جهاد خوزستان 
و  وسایل  با  همراه  ریکاوری  دستگاه  دو  عمل،  اتاق  دستگاه  سه  با 
تجهیزات پزشکی کامل و وسایل آزمایشگاهی، بیمارستان صحرایی 
منطقۀ دهلران و عین خوش را تقویت کرد. تعدادی از آمبوالنس های 
جهاد نیز با امدادگر برای تخلیۀ مجروحان به آن منطقه اعزام شدند 
و نیروهای متخصص و پزشک در بیمارستان و اورژانس ها شروع به 

فعالیت کردند )جهاد سازندگی در جنگ: 37 و 38(.
در عملیات والفجر 1، گروهی از برادران پزشک و پزشکیار و امدادگر 
همراه با چند دستگاه آمبوالنس، در اورژانس جنگل امفر برای انتقال 

مجروحان شرکت داشتند )همان: 39(.
از ابتدای جنگ، گروهی از برادران و خواهران جهاد که دورۀ امدادگری 
و کمک های اولیه دیده بودند، در فرودگاه شهر اهواز »ستاد انتقال 
مجروحین« را تشکیل دادند و تمامی مجروحانی را که در بیمارستان 
به ادامۀ درمان نیاز داشتند، با هواپیما به شهرستان های دیگر منتقل 
می کردند. گفتنی است که وقتی قطار بیمارستانی هالل احمر برای 
انتقال مجروحان به منطقه اعزام می شد، همین برادران و خواهران 
مسئولیت جابه جایی مجروحان  قطار را به عهده داشتند. در 28دی61 
هم که مسئولیت بهداری فرودگاه به سپاه سپرده شد، این خواهران 
و برادران به علت تجارب ارزشمند در انتقال مجروحان، در عملیات 
فتح المبین و محرم به پایگاه دزفول و در عملیات مسلم بن عقیل به 

فرودگاه باختران اعزام شدند.  
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 قسمت سیزدهم
قبل از پذیرش قطعنامۀ 598 از سوی جمهوری اسالمی ایران، 
با  ایران  منافقین در تحلیل درون گروهی خود، امکان موافقت 
قطعنامه را غیرممکن دانسته و به  صراحت اعالم می کردند، تنها 
در صورتی جمهوری اسالمی قطعنامه را خواهد پذیرفت که به 
لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی به بن بست کامل برسد و این 

یعنی، نظام در آستانۀ فرو پاشی است.
به دلیل  ایران  که  بود  این  نتیجه جنگ  دربارۀ  تحلیل مسعود رجوی 
بسته بودن تمامی راه های بازگشت به صلح با عراق، ناچار به ادامۀ جنگ 
اقتصادی  و  نظامی  توان  از  طرفی  با طوالنی شدن جنگ،  بود.  خواهد 
ایران تحلیل خواهد رفت و از طرف دیگر بازگشت به سمت آتش بس و 
صلح غیرممکن تر می شود و در نتیجه این جنگ تا شکست ایران ادامه 

خواهد یافت.
آمریکایی در  و چهارده سناتور  نمایندگان کنگره  در 30خرداد1367 
نامه ای به جورج شولتز، وزیر خارجۀ وقت آمریکا، از وی خواسته بودند به 
جنبش های مقاومت داخلی در ایران توجه کند. در همین راستا، حمایت 

از سازمان مجاهدین خلِق مستقر در عراق  را اکیداً توصیه کرده بودند.
صدام حسین، رئیس جمهور عراق و حامی تمام عیار سازمان مذکور در 
8تیر1367 در بخشی از سخنان خود چنین گفت: »عراق به سطحی 
در  دشمن  نابودی  کند  حس  روزی  اگر  که  است  رسیده  آگاهی  از 
سرزمینش خدمت به صلح است، به آن دست خواهد زد. اگر ایران به 
هیچ یک از این مسائلی که من اشاره کردم توجه نکند؛ مردم خودشان 
آن ها را مجبور خواهند کرد که به صلح تن در دهند و این چیزی است 
که به آن ایمان راسخ دارم. قهرمانی های مجاهدین خلق در مهران مؤید 
این سخن است. باالخره روزی خواهد رسید که برای جنگیدن، کسی به 
کمک آن ها نخواهد آمد و بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین 
خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همین طور پیوستن 

مردم ایران را به صفوف آن ها خواهید دید.«
برخالف  را   598 قطعنامۀ  27تیر1367  ایران  اسالمی  جمهوری 
تحلیل های سراِن منافقین پذیرفت. با اعالم خبر پذیرش قطعنامه از 
با بن بست مواجه  این سازمان  ایران، نقشه ها و طرح های قبلی  سوی 
شد. در آن موقعیت، سازمان در کنار امیدواری به داشتن پشتوانه برای 
خرده عملیات های مرزی، حمایت نمایندگان کنگره و سنای آمریکا را نیز 

یدک می کشید.
 اولین واکنش سازمان منافقین دربارۀ پذیرش قطعنامه، برگزاری نشست 
عمومی اعضای سازمان با مسعود رجوی در عصر روز جمعه 31تیر1367 
بود. در این جلسه، مسعود رجوی خبر حملۀ قریب الوقوع را به ایران 
اسالمی این گونه اعالم کرد: »دیگر وقت آن رسیده که به ایران برویم. 
طرح عملیات بزرگی را کشیده ایم که در نهایت منجر به فتح تهران و 
سقوط رژیم می شود.« او در ادامۀ سخنان خود گفت:»البته این دفعه 
احتیاج به ماکت و کالک منطقه ای نداریم. چون این بار قرار است به 
تهران برویم.« او به نمایندگی از اسالم ابوسفیانی یا به تعبیر حضرت 
امام)ره( اسالم آمریکایی و با استفاده از ابزار دین و مقدسات علیه اسالم 

ناب محمدی)ص(، با بیانی منافقانه به مخاطبان خود این گونه می گوید: 
»البته نام آن را با عنایت به نام پیامبر اسالم فروغ جاویدان گذارده ایم و 

عملیات را با  اسم امام حسین آغاز خواهیم کرد.« 
او که از پیروزی های اخیر رژیم بعث عراق و بازپس گیری مناطقی در 
جنوب سرمست بود؛ چنین گفت: »رژیم دیگر نیروی جنگِی الزم را 
ندارد و نمی تواند نیروی جبهه را تامین کند. مثاًل عراق در همین چند 
هرچه  و  بگیرد  پس  را  مناطقی  توانسته  به راحتی  کرده  که  عملیاتی 
خواسته جلو رفته است. فاو را گرفته و جزایر مجنون و چند نقطه دیگر 

را با چند ساعت جنگ باز پس گرفته است.« 
رجوی که به عنوان رئیس سازمانی تروریستی بار ها و بار ها مردم کوچه و 
بازار ایران عزیز را به خاک وخون کشیده بود، در کمال بی حرمتی به ملت 
این گونه می گوید: »ملت دیگر از جنگ خسته شده اند و همه مخالف 
جنگ هستند و کسی به جبهه نمی آید. کسانی که در جبهه هستند 
افرادی هستند که آن ها را به  زور از شهرها و روستاها دستگیر کرده اند 
و به جبهه فرستاده اند و میلی به جنگیدن ندارند.« او در ادامۀ سخنان 
خویش از فتح کرمانشاه، همدان و نهایتاً تهران و از همراهی توده های 

مردمی خبر داد.
هماهنگی برای انجام عملیات فروغ جاویدان با دولت آمریکا از طریق 
سفر یکی از اعضای مرکزی سازمان، رضایی، به این کشور و حضور در 
یکی از کمیسیون های تخصصی کنگرۀ آمریکا سه روز قبل از عملیات در 
22ژوئیه1988 صورت پذیرفت. پیرو آن، قسمتی از فرودگاه واشنگتن 
قبل از عملیات مذکور به مدت سه روز برای انتقال نیرو به عراق در اختیار 

این سازمان قرار گرفت.
باالخره 5مرداد، یعنی شش روز پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط 
ایران، سازمان مذکور با جمع  آوری دیگر عوامل سرخورده از کشورهای 
مختلف اروپایی، نیرویی به استعداد تقریبی 15هزار نفر فراهم کرده و با 
بهره  گیری از جنگ  ابزارهای رژیم بعث عراق، حملۀ خود را از غرب کشور 

به خاک جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد. 
مسعود رجوی در شب آغاز عملیات گفت: »بر اساس تقسیمات انجام 

بازشناسی و تبیین تاریخ انقالب اسالمی

رخدادهای دهه شصت

اد
 

 ا

ل ری   ر رو ا شری  86



روایت پایداری

شده، 48ساعته به تهران خواهیم رسید... کاری که ما می خواهیم 
انجام دهیم در حد توان یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت 
می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... از پایگاه نوژه هم 
ترسی نداشته باشید. هر سه ساعت به سه ساعت، دستور می دهم 
هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز 
را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم 
داد... عالوه بر آن، ضدهوایی و موشک سام7 هم داریم... هوانیروز 
هوایی  نظر  از  بود.  به همراه ستون ها خواهد  تا سرپل ذهاب  عراق 
ناراحت نباشید؛ چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند و تمام 

ماشین ها به صورت ستون حرکت می کنند.«
در این روز، طبق برنامه ریزی های انجام  شده، یگان های ارتِش به اصطالح 
آزادی بخش سازمان از قرارگاه خود در عمق خاک عراق حرکت کرده 
و ساعت 16 با عبور از مرز خسروی عملیات خود را آغاز کردند. از آنجا 
که بیش تر نیروهای ایرانی در جبهه های جنوب حضور داشتند؛ عناصر 
سازمان با کم ترین درگیری ممکن وارد شهر ِکرند شدند. همزمان با این 
حرکت، ارتش بعثی عراق نیز با اجرای آتش سنگین توپ خانه، از این 
عملیات پشتیبانی کرد و همین امر باعث شهادت عده ای از روستاییان 
منطقه شد. در ادامه، شهر اسالم آباد نیز به تصرف نیروهای منافقین 
34کیلومتری  به  را  خود  توانستند  سازمان  نیروهای  سپس  درآمد. 

کرمانشاه برسانند.
در کم ترین زمان ممکن، یعنی در روز 6مرداد، رزمندگان اسالم عملیات 
مرصاد را با رمز »یا علی بن ابیطالب علیه السالم« آغاز کردند. منافقین 
تصور می کردند؛ همانند روزهای قبل، نیروهای عراقی همچنان در این 
مناطق حضور دارند. حال  آنکه عراقی ها به سرعت عقب نشینی کرده 

بودند. 
بر اثر پیشروی رزمندگان اسالم، اسالم آباد در ساعت دو بعد از ظهر از 
اختیار نیروهای منافقین خارج شد. خلبانان نیروی هوایی با 123 سورتی 
پرواز، مواضع منافقین را در هم کوبیدند. خلبانان هوانیروز نیز با اجرای 
آتش پرحجم بر روی منطقه، زمینۀ فروپاشی مواضع منافقین را فراهم 

ساختند.
پیشروی  سپاه  یگان های  اسالم آباد،  شهر  آزادسازی  از  پس  بالفاصله 
به سمت ِکِرند را آغاز کردند. قبل از رسیدن رزمندگان اسالم به این شهر، 
در ساعت سه نیمه  شب، سه فروند بالگرد ترابری عراق در ِکِرند به زمین 

نشستند و تعدادی از کادر منافقین و رهبر آن را از شهر خارج کردند. 
منافقین در خیال خام خویش، حمایت  مردم را می پروراندند؛ ولی مردم 
با شناخت کافی از تفکرات و اهداف و تاکتیک های منافقین اقبالی به 
آنان نشان ندادند و در زمانی اندک به سازمان رزم نظام اسالمی پیوسته 
و صف مستحکمی را در برابر هجمۀ آن ها ایجاد کردند. حضور گستردۀ 
مردم در مناطق عملیاتی در روزهای پایانی جنگ، به ویژه در منطقۀ غرب 
کشور و تقابل گسترده با منافقین در عملیات مرصاد نشان داد که مردم 
فهیم ایران اسالمی با درک صحیح از موقعیت و با وجود مشکالت متعدد 
به  محض هرگونه تهدید از سوی دشمنان خویش، حاضر به بذل جان و 

مال خود در راه حفظ اقتدار ایران اسالمی بوده و خواهند بود. 
آیت اهلل  تهران،  امام جمعۀ  خواست  و  اعالمیه  به  مردم  مثبت  پاسخ 
خامنه ای مدظله العالی، برای حضور در جبهه های جنگ پس از حملۀ 
ارتش عراق و گروهک منافقین، نشان داد که تحلیل سازمان مذکور 
مبنی بر شکاف میان مردم و نظام مردم ساالر آنان، توهمی بیش نبوده و 
مردم در همه حال مدافع حریم دین و کشور خویش هستند و ترفند ها و 

تاکتیک های دشمن برای ایجاد یاس و نا امیدی، کم ترین تأثیر را در آحاد 
ملت فهیم ایران اسالمی نداشته است.

هدف سازمان منافقین از انجام عملیات فروغ جاویدان تصرف تهران 
اعالم شده بود؛ اما به شکست گسترده و تلفات شدید سازمان مذکور 
نفربر، 90 خمپاره  انداز80،  تانک، 400  از 120  بیش  منتهی شد. 
این،  بر  عالوه  شدند.  منهدم  توپ106   30 و  150خمپاره  انداز60 
رزمندگان اسالم ده  ها تانک، نفربر، خودرو و نیز صدها قبضه سالح 
سبک و نیز مقادیری تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی به 
غنیمت گرفتند. در این عملیات 4800 نفر از منافقین نیز کشته و 

زخمی شدند.
عملیات مذکور در حقیقت آخرین فرصتی بود که از سوی رژیم بعث 
عراق به سازمان منافقین داده شد تا بتوانند در راه تجزیۀ بخشی از خاک 
ایران اسالمی و ایجاد منطقه ای خودمختار، خود را نشان دهند؛ ولی این 
خواب  پریشان هرگز تعبیر نشد و با حضور گسترده و مجاهدت فرزندان 

دلیر این مرزوبوم به شکست و خفت و فرار آنان انجامید.
با ناکامی رژیم بعثی در حمله مجدد به ایران و با شکست تهاجم منافقین 
در عملیات مرصاد، دولت صدام مجبور شد؛ حدود یک ماه پس از پذیرش 

قطعنامه از سوی ایران، در روز 28مرداد1367 آتش بس را بپذیرد. 
با پایان جنگ، سازمان مجاهدین خلق پس از نزدیک به یک دهه دشمنی 
آشکار با ملت ایران، دچار پوچی در اهداف و برنامه های خویش شد. آن ها 
که با اطمینان کامل از سقوط جمهوری اسالمی در مدتی کوتاه، خواب 
حکومت بر این سرزمین را می دیدند، با مشاهدۀ موفقیت ایران اسالمی 
در مدیریت جنگ، برای زنده ماندن و زندگی در سایۀ حکومت صدام، 
حاضر به همکاری کامل با رژیم بعثی علیه مردم عراق شدند. تالش های 
سازمان منافقین در خدمت به رژیم بعثی و خدمات آن ها به صدام به 
حدی بود که در سال 1370 صدام در یک نطق رسانه ای زنده به مردم و 
نیروهای خویش دستور حرف شنوی از سازمان را داد و گفت: »مجاهدین 
خلق محافظان مرزهای ایران و عراق هستند و همانند ارتش عراق اند. از 

آن ها حرف شنوی داشته باشید.« 
با وجود پذیرش قطعنامه از سوی ایران و قبول آتش بس از سوی صدام ، 
سازمان در داخل خود بر استراتژی جرقه و جنگ تأکید می کرد. محتوای 
این استراتژی این بود که حکومت های ایران و عراق هیچ کدام خواهان 
صلح دائمی نیستند و اگر فضای الزم فراهم شود؛ دوباره عراق به ایران 
حمله خواهد کرد و زمینه برای سلطۀ سازمان بر کشور فراهم خواهد شد.
ادامه دارد...
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 در ستاد پشتیبانی کار می  کنم تا ِدین خود را به اسالم  ادا کرده باشم
گفت وگو با یکی از رانندگان لودر و بلدوزر

چه  جهادسازندگی  مدت،  این  در  و  آمدید  جهادسازندگی  به  چرا 
تأثیری بر شما گذاشته است؟ 

کسی که می خواهد در جهاد خدمت  کند، در درجۀ اول باید در پی خودسازی 
باشد؛ چون  در اینجا پول و... هدف نیست. جهاد محل خودسازی و خدمت 
به جامعه  است. من قبل از انقالب هم فعالیت هایی داشتم و چندین بار هم 
ساواک به سراغم آمد؛ ولی نتوانستند علیه من مدرکی پیدا کنند؛ اما بعد از 
مدتی من را از کارخانه اخراج کردند و به دستور ساواک هیچ جای دیگری 
هم من را استخدام نمی کردند. ده سال در تهران  بیکار بودم؛ حتی رفتم سراغ 
رانندگی تاکسی؛ اما وقتی شرکت تعاونی تاکسی رانی فهمید، بارنامه ام را باطل 
کرد و من به اجبار به شهرستان رفتم تا اینکه فرایند انقالب  شروع شد و من 
به دنیای تازه ای قدم گذاشتم و دوباره زنده شدم. بعد از پیروزی  انقالب چون 
بسیار مایل بودم به مردم خدمت کنم و ِدین خودم را ادا کنم، به  جهاد آمدم. 

زمانی که در حین عملیات ، توپخانه و سالح های دشمن  در حال 
کار کردن هستند، چه احساسی دارید؟

من هم در عملیات جنگیده ام، هم در راه سازی با انواع ماشین  ها کار کرده ام، 
)به تصویر صفحه مراجعه شود( هم در عملیات کار حمل مهمات و تدارکات 
انجام داده ام و هیچ وقت هم در سنگر نخوابیده ام. همیشه به من می گفتند 
وقتی گلولۀ توپ و خمپاره  می آید، بخواب؛ ولی من همیشه عادت دارم در  
ماشین بخوابم. در منطقۀ »اهلّل اکبر« اوایل جنگ شدت گلولۀ دشمن خیلی 
بیش  از این ها بود، یعنی شاید در یک دقیقه 60 گلوله در منطقه ای که ما 
بودیم، می آمد؛ ولی من در ماشین  می  خوابیدم و معتقد بودم تا خدا نخواهد 
و  نکرده ایم  پیدا  را  شهید شدن  لیاقت  ما  در ضمن،  نمی  افتد.  اتفاقی   هیچ 
هیچ  آن ها  گلوله  های  می  دانیم.  هیچ  پروردگار  نیروی  مقابل  در  را  دشمن 
اثری ندارد و ما از آن ها ترسی نداریم و فقط به امید خداوند تالش  می کنیم. 
یا  دیده  غیبی  امدادی  اگر  بوده اید،  جبهه  در  که  مدت  این  در 

شنیده اید، برای ما بگویید. 
همان طور که می دانید، عراق بسیار مجهز است؛ ولی مردم ما به غیر از سالح 
در  ولی  بودیم؛  غیبی شنیده  امداد های  از  قباًل  ندارند.  دیگری  ایمان چیز 
منطقه رقابیه  عیناً دیدیم. در حملۀ فتح  المبین در منطقۀ رقابیه بودیم. قرار 
بود چهار روز دیگر حمله آغاز شود. بر اساس اطالعاتی که دشمن از حملۀ  ما 
داشت، چند شب قبل از حملۀ ما، به ما حمله کرد و تقریباً ما را غافلگیر  کرد. 
به خواست خدا و با اجازۀ امام امت و به دستور فرماندهان نظامی ما هم حمله 
را آغاز کردیم. فردای آن شب، باد شدیدی گرفت. اهالی آن  منطقه می گفتند 
نیرو های  پشت  از  به شدت  باد  بوزد.  این سمت  از  باد  است  نداشته  سابقه 
خودی به سمت دشمن می وزید؛ به طوری که چشم جایی را نمی دید. خداوند 
یکی از امداد های غیبی خود را شامل حال بنده  های خود کرد و ما دیدیم 
نیرو های دشمن تمام سالح ها را جا گذاشتند و در بیابان ها سرگردان شدند 
و رزمندگان ما بدون اسلحه با موتور می  رفتند گروه گروه عراقی  ها را جمع 
منطقه  همین   در  الن  که همین  برادرانی  از  یکی  می آوردند.  و  می کردند 
مأمور تدارکات ماست، تعریف می کرد که  من داشتم با موتور می رفتم اسیر 
بیاورم، یک دفعه  دیدم یکی از جیپ  های فرماندهی که توپ 106 میلی متری 
هم  رویش سوار بود، بالفاصله رسید و 4 نفر از افسران  که مسلح به کلت و 
کالشینکف بودند، ناگهان پریدند پایین و گلنگدن را کشیدند تا به طرف من 
تیراندازی  کنند و من همین طور خون سرد و بدون اسلحه از موتور پایین 
آمدم و دستم را به طرف خورجینی که عقب موتورم بود، بردم که نشان بدهم  
و  انداختند  را  عراقی ها یک دفعه  سالح  هایشان  دربیاورم.  اسلحه  می خواهم 
دست هایشان را باال بردند. من به تنهایی جلو رفتم و کالش ها را جمع کردم و 
ریختم  داخل جیپی که آن ها سوار بودند و کلت هایشان  را هم باز کردم. بعد با 

طناب هایی که در خورجین داشتم،  دست هایشان را بستم و سوار جیپ کردم 
و آوردم به  برادران پاسدار تحویل دادم.

او می  گوید رفتم موتورم را روشن کردم که راه بیفتم، دیدم نفربر های عراقی با 
سرعت تمام  در حال فرارند. همۀ  افرادی که روی نفربر ها نشسته بودند، مسلح 
بودند و فاصلۀ من با آن ها حدود شش متر بود. یکی  از نفربر ها فاصله گرفت و 
مستقیم به طرف من آمد. با خودم گفتم حتماً زیر نفربر له می شوم که ناگهان 
نفربر خاموش شد و بالفاصله من  تمام سرنشینان آن را اسیر کردم. در حدود 
3 ساعت در آن  شدت باد دنبال این اسرا می گشتم و حدود 194 اسیر گرفتم. 
برادران که خودش  از  یکی دیگر  زیاد دیده ایم.  امداد های غیبی  این  از  ما 
نیرو های  فشار  اثر  در  عراقی  نیرو های  است، می  گفت  عضو جهادسازندگی 
بعثی  مجبور به پیشروی شده بودند. در این حین، برادر ما در بین نفربر ها 
وقتی  پیشروی نیرو های عراقی را می  بیند، دراز می کشد و نفربرها بدون اینکه 
آسیبی به او بزنند، از آنجا عبور می کنند. عراقی ها هم به خیال اینکه او مرده 
است، هرکدام  یک مشتی به او می زدند و می رفتند. در ظرف نیم ساعت  بعد 
ولی  برمی گردند؛  بودند،  آمده  راهی که   از همان  نیرو،  حدود سه چهارهزار 
اسیر نمی  کنند، بعدا معلوم شد که در اثر یورش جانانۀ رزمندگان، دوباره  

عقب نشینی کرده اند. 
اوقات  گاهی  بود.  سمنان  جهاد  عضو  دربان  قدرت اهلّل  به اسم  فعالی  جوان 
می  گویند شهدا قبل  از شهادتشان حاالت خاصی پیدا می  کنند. این قدرت  اهلل 
سه روز مانده به شهادتش، مرتب قرآن و دعا می  خواند و برادران را می  بوسید 

و به آن ها می  گفت من شهید می  شوم.
برادر دیگری بود به نام حسین فتاح که او هم همان  حاالت را داشت. ما از 
شهر دامغان با هم حرکت کردیم و در بیشتر جبهه  ها با هم بودیم. تا چند روز 
مانده به شهادتش، هیچ حرفی از شهادت نزد. شب حمله ساعت دو نیمه شب 
با اینکه تازه  خوابیده بود، بیدار شد و شروع کرد به دعاخواندن و گریه  کردن. 
وقتی از او پرسیدم چرا گریه می  کنی، گفت نمی دانم؛ ولی مثل اینکه خبر 
مهمی به من  می  رسد و من ذوق زده ام. بعد از این، شروع کرد به بوسیدن  
بچه  ها و خداحافظی کردن از آن ها و گفت من را تا دوسه ساعت دیگر می برند 

و همین طور هم شد. انسان می فهمد این  افراد چقدر عاشق خدا بودند.
خاطرۀ دیگر اینکه توپخانۀ دشمن  مرتب از راه دور می  زد و من خودم دیدم 
که چهار نفر از برادران در کنار هم تیر خورده بودند و دست  یکدیگر را گرفته 
بودند که در صورت ضعیف شدن، به هم کمک کنند )به تصویر صفحه مراجعه 
شود(. گلولۀ توپ دوسه متری این ها به زمین خورد؛ ولی این ها نخوابیدند. ما 
گفتیم حتماً این ها تکه تکه شده اند. وقتی گردوخاک خوابید، دیدیم همان 
جا ایستاده اند و گلولۀ توپ، دومتری این ها قرار گرفته است. این  از خاطرات 
و  به خدا  اعتقاد  و  ایمان  این ها  دلیل  است.  معجزات  از  و  فراموش نشدنی 

امام زمان)عج( است. 
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اولین سالحی که بر قلب دشمن می زنیم، تبلیغات است
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خودتان را معرفی کنید و نقش  خودتان را در ستاد بگویید. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین. با درود به امام امت و شهدای 
به خون خفتۀ انقالب که  با خونی که این ها بر زمین  ریختند، این مسئولیت 
بر عهدۀ ماست که نظام  جمهوری اسالمی را با خون  خود نگهداریم. 
و  از آستین صدام کافر درآمد  فاسد  آمریکای  از زمانی که که دست 
از سرزمین  باید  ما بندگان خدا را در فشار قرار داد، احساس کردیم 
خود حرکت کنیم و به این نقطۀ خون و شهادت و عبادت بیاییم. بعد 
از سه ماه ونیم فعالیت  در جبهه ها، در حال حاضر، در کمیتۀ فرهنگی 
ستاد پشتیبانی مشغول به کار هستم. انقالب اسالمی  مسئولیتی بسیار 
را  عزیزانمان  غلطیدن  در خون  وقتی  و  ما گذاشت  بر دوش  سنگین 

می  بینیم،  این احساس مسئولیت سنگین  تر هم می شود. 
ما می جنگد،  با  آن  به خاطر  و  آن می  ترسد  از  آمریکا  تنها چیزی که 
فرهنگ ماست که ما را از گمراهی و جهل و زیر پرچم استعمار رفتن 
نجات داده است و به ما می  آموزد که اگر حاکمی  جبار و خیانت کاری 
خواست بر ما حکومت کند، حکم او را اطاعت نکنیم. امروز برای رسیدن 
از خود  به کار گیریم و  را  توان خود  باید تمام  به آن هدف واالیمان 
با مال و جان که این  انقالب ما را استوار و  بگذریم. همان مجاهدت 
پاپرجا نگهداشته و در تمام  سرزمین کفر ریشۀ آن را دوانده است. امروز 
جنگ  ایران و آمریکا یا جنگ ایران و بعث عراق به خاطر زمین و مال 
نیست؛ بلکه جنگ اسالم و کفر و جنگ  فرهنگ اصیل اسالم با فرهنگ 
طاغوت و شرک و استعمارگری مسلمانان و مستضعفان جهان  است و 
به این دلیل، اولین سالحی که برمی داریم و بر قلب دشمن می  زنیم، 
سالح تبلیغات است که از هر سالحی برنده  تر است. همان  طور که امام 
برنده  تر  از سالح جنگ   تبلیغات  تبلیغات و سالح  عزیزمان  می  فرماید 

است. 

انجام دهیم، قطع وابستگی های فکری و  باید  از کارهایی که ما  یکی 
را  اسالم  اصیل  فرهنگ   بتوانیم  تا  است  دیگر  کشور های  به  فرهنگی 
جایگزین کنیم. ما امکاناتی، مانند بلندگو، تلویزیون، رادیو و کتاب را 
که مردم در اختیار ستاد پشتیبانی می گذارند، به اندازۀ نیاز جبهه  ها در 
اختیار ستاد ها می  گذاریم تا از این امکانات برای تبلیغ استفاده  کنند؛ 
جبهه  ها  در  که  ارتش  و  سپاه  و  جهاد  برادران  که  نماند  ناگفته  البته 
در جبهه   دارند؛ چون  نیاز  دیگر  و چیز های  کتاب   به  بیشتر  هستند، 
گاهی عملیات است و گاهی نیست. زمانی که عملیات نیست، رزمندگان 
برنامه  های متنوعی به کمک  باید  ندارند، ما  چون به چیزی دسترسی 
همین وسایل برای آن ها تدارک ببینیم. به همین دلیل، واحدی به نام  
البته مدتی است  سمعی بصری داریم که همین کار را بر عهده دارد؛ 

به دلیل نداشتن نیروی متخصص، این برنامه ها قطع  شده است.

اگر خاطره ای از جبهه  ها دارید، بفرمایید.
خاطره در جبهه بسیار زیاد است و اینجا کسی نیست که خاطره نداشته 
باشد. هم خاطره  زیاد است و هم نیرو های رزمنده ای که خداوند برای  
آن خاطرات  از  نمونه   یکی دو  من  است.  زیاد  می  فرستد خیلی  کمک 
بودیم، شب حمله در  برای شما می  گویم. ما در حملۀ فتح المبین  را 
سایت به ما گفتند به انجام وظیفه مان در منطقۀ »رادار« مشغول شویم 
و آماده باشیم. شب به سنگر های دیدبانی مان رفتیم و منتظر دستور 

حمله ماندیم. 
انسان اگر بخواهد ایثار را بشناسد، خواندن هزار جلد کتاب سودی ندارد 
و باید آن را به صورت عینی ببیند. وقتی دربارۀ سلمان و ابوذر و میثم 
و عمار و بالل و... صحبت می کنند، ما فقط یک تصوری از آن ها داریم؛ 
اما رزمنده هایمان را با چشم خودمان می  بینیم و درمی  یابیم که ابوذر و 
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سلمان فراوان داریم. همه یک باند داشتیم که اگر آسیبی دیدیم، سریع 
محل خون ریزی را ببندیم. شب حمله یکی از افراد گروهمان دو پایش 
با ترکش خمپاره قطع شد و یک سرباز هم ماهیچۀ پایین پایش با تیر 
کالش جدا شده بود. من مسئول آن بسیجی بودم که هردو پایش جدا 
شده بود. داشتم به سمت او می رفتم که دیدم خودش را با هزار زحمت 
به آن سرباز نزدیک می کند و تا باندی را که مال خودش است، به پای 
آن سرباز ببندد. اینجا انسان متوجه می شود ایثار چیست. امام فرمود 
»جبهه  ها دانشگاه است« و من در این دانشگاه درس ایثار آموختم که 
هیچ معلم و استادی به من نمی  آموخت. از برادری درس ایثار آموختم 
که از دو پایش می گذرد و برای دیگری  ایثار می کند )به تصویر صفحه 
گفتم  او  به  و  گذاشتم  لندور  پشت  و  کردم  بلند  را  او  مراجعه شود(. 
ناراحت نیستی دو پایت قطع شده است؟ گفت چرا ناراحتم؛ چون الیق 
نبودم جسمم را بدهم و با خداوند معامله بکنم و فقط با دو پای من 

معامله کرد. حاال باز خدا شکر که لیاقت همین را هم داشتم.
نمونۀ دیگر در حملۀ  بیت المقدس بود. یک شب در گروهی 11نفره برای 
خنثی کردن میدان مین رفتیم. پیرمردی بین  ما بود که به ما گفت شما 
باید این میدان مین را امشب پیدا کنید. گفتم یکی از ما باید روی این  
مین ها برود؛ چون از ساعت 1:50 تا نزدیک  صبح دنبال میدان مین 
پیدا نمی کردیم. گفتیم هرکس می خواهد خودش  بودیم؛ ولی  گشته 
روی مین برود. قرار شد قرعه  کشی کنیم. اسم آن پیرمرد اراکی درآمد. 
قمقمۀ کمرش را باز کرد و رو به قبله  نشست و وضو گرفت و گفت: 
»خدا با نام تو آغاز کردم و با نام تو به پایان می برم: ال اله اال اهلّل، و انا 
هلّل و انا الیه راجعون. بعد، از خداوند درخواست کرد و گفت: »خدایا تو 
را با تک تک سلول هایم حس می کنم.« بعد با سرعت تمام روی میدان 
مین دوید و روی یک مین رفت و یک لحظه به هوا برخاست و پاهایش  
به تکه  های گوشتی تبدیل شد. وقتی باالی سرش رفتم، گفت قرآن در 
جیبم را به من بده. آیه  های قرآن را به صورتش چسباند و شهادتین را 

گفت و شهید شد. این ایثار و ایمانی است که ما در جبهه  ها می بینیم.
ما در حملۀ فتح المبین وقتی حمله  کردیم، در قسمتی با حدود 200 
اسیر عراقی زخمی شده  مواجه شدیم. یکی از برادران، افسری عراقی را 
که تیر خورده بود، به دوش گرفت تا به درمانگاه ببرد. در راه، افسر عراقی 
با کلت به این رزمنده شلیک کرد؛ ولی رزمنده تفنگ را از او گرفت و 
با وجود جراحت خودش، او را تا درمانگاه برد. با شنیدن این اتفاق یاد 
آن حادثۀ صدر اسالم افتادم که شخصی به روی  مبارک پیامبر خاک 
می ریخته  است؛ ولی وقتی پیامبر باخبر می شوند که او بیمار است، به 

دیدارش می روند.
برادران ما فقط برای رضای خدا می جنگند و بر نفس خود پیروز شده اند. 
قرار  خودش  نفسانی  هوا های  تحت تأثیر  بجنگد،  خدا  برای  که   کسی 
نمی گیرد. آنجا که آن عرب به صورت  حضرت علی)ع( آب دهان انداخت، 
ایشان بلند شد و قدمی زند و در جواب اینکه چرا این کار را کرد، فرمود 

اگر آن زمان سر او را می بردیم، نیمی از آن به دلیل انتقام شخصی بود. 
آن برادر ما افسر عراقی را نکشت تا مبادا انتقام شخصی نباشد و عالوه بر 
این، او را تا بهداری هم به دوش کشید. جالب اینکه در آنجا آن عراقی 
به دست وپای  برادرمان افتاد و عذرخواهی کرد. آمریکا و ابرقدرت ها از 
این می ترسند که اسالم  در دنیا جایگزین کفر شود  از  ما می ترسند. 
و به همین دلیل دست به تبلیغات مسموم  می زنند تا حکومت عدل 
اسالمی ایران به آن ها سرایت  نکند. امروز که ما فهمیده ایم این حکومت، 
حکومت  حق است، تا آخرین نفس و قطرۀ خون از این  حکومت دفاع 
می کنیم و تا جایی که توان داریم از امام دفاع می کنیم و در خط ایشان 
حرکت  می کنیم تا بتوانیم جمهوری اسالمی را به اثبات  کامل برسانیم و 

آن را در تمام کشور ها گسترش دهیم. اول باید نظام  جمهوری اسالمی را 
در عراق گسترش دهیم و بعد حزب بعث را کنار بزنیم تا بتوانیم به قدس 
و بعد هم  ان شاءاهلل به مکه برسیم که فهد ها و فاسدان  آنجا را قبضه  

کرده اند تا آمریکا نتواند ثروت مستضعفین خاورمیانه را به یغما ببرد. 

اگر پیشنهادی دارید، بفرمایید.
چند موضوع را ما همیشه تذکر می  دهیم و باید در ستاد رعایت شود: 
اول، نظم: خداوند انسان و جهان و طبیعت را بر اساس نظم آفریده 
است. نظم  الزمۀ زندگی انسان است. جایی که نظم نباشد، نمی  توان 
خوب کار کرد؛ چون توان بیشتری باید به کار برد و نتیجۀ کمتری 
هم به دست می آید؛ ولی اگر نظم باشد، انسان می  تواند خیلی راحت 
و سودمند کار کند. دوم، خلوص: بچه  ها باید اخالص و گذشت و ایثار 
را در خود به وجود آورند؛ چون تمام زندگی ما بر اساس نیت ما به 
خداوند است. امام  در یکی از سخنان خود می  گوید اخالص در عمل  
داشته باشید؛ زیرا اگر انسان دنیایی کار کند و در دنیا هم از او ستایش 
شود، اندکی ارزش ندارد اگر برای خدا هم نباشد و خدا از او راضی 
نباشد؛ ولی اگر این کار را برای خدا بکند و تمام دنیا او را سرزنش  کند؛ 
ولی خداوند راضی باشد، این کار باارزش است. ما نباید رضایت افراد 
برایمان مهم باشد و برای راضی کردن آن ها کار کنیم. فقط برای رضای  
خدا باید کار کنیم تا به هدفمان که رسیدن به  »اهلّل« است، برسیم. 
ما که می  خواهیم مکتب اسالم در جامعه اجرا شود، اول باید خودمان 
قرآن را بیاموزیم و به آن عمل  کنیم، این است که مسئولیت ما را از 
هر مسئولیتی  سنگین  تر می کند. امروز مسئلۀ سپاه و بسیج و جهاد با 
مسائل دیگر فرق می  کند. مردم آن دیدی را که به ما دارند، به دیگران 
ندارند. مردم از ما بیشتر از افراد عادی توقع دارند و هر خطایی که از 
ما سر بزند، آن را زیر ذره بین می گذارند؛ چون ما را نماینده و یار و 

پیرو امام می دانند. 

اگر پیامی برای مردم دارید، بفرمایید.
من کوچک تر از آن هستم که به مردم پیام بدهم و آن ها بهتر از من 
می دانند؛ ولی  چون من هم عضوی از این مردم هستم و همۀ مردم  
را بستگان خود می  دانم، این نکته را می گویم. در مکتب ما، وفاداری، 
لطف، الفت و شناخت بسیار مهم اند. ما در این مدت کاماًل این حرکت 
را شناخته ایم و امام را هم شناخته ایم و با شاخص هایی که از ائمۀ اطهار 
گرفته ایم، به این نتیجه رسیده ایم که زندگی امام همچون زندگی  ائمۀ 
اطهار است و از پیروان راستین حضرت علی)ع( است. او تمام زندگی 
خود را صرف آزادی و استقالل این ملت  کرده است و ما هم باید تا 
آخرین قطرۀ خون از این مرد بزرگ حمایت کنیم. ما باید به سخنان 
او عمل کنیم و آنچه را او دوست ندارد، انجام ندهیم تا او را حمایت 
کرده  باشیم. ما نباید زمینه ای برای منافقین به وجود آوریم. کم کاری 
ما در کردستان باعث شد آن ها بتوانند از این خأل سوءاستفاده کنند. 
برای اینکه  منافقین و ضدانقالبیون نابود شوند، باید بیشتر انفاق فکری 
کنیم و به این مناطق برویم و اجازه ندهیم چنین شکاف هایی ایجاد 
شود. موضوع بعدی، وحدت است. نماز جمعه از جمله فرائضی است 
که  انسان را به وحدت نهایی می  رساند. آمریکا به شدت از این ریسمان 
وحدت می ترسد. ریسمان خدا، ریسمانی است که با  هیچ وسیله ای، 
نه بمب و نه چیز های دیگر، پاره  نمی شود. رمز حرکت و پیروزی ما 
وحدت بوده است و با همین وحدت می توانیم پیروزی های بیشتری 

هم به دست آوریم.
منبع: نشریه جهاد
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بخش دوم
اعزام به خارج

با توجه به تنوع وظایف جهادسازندگی به خصوص پس از الحاق شیالت به 
آن، مسافرت ها و مأموریت های متعددی از جانب جهاد به خارج از کشور 
تحت عناوین مختلف صورت می گیرد: شرکت در اجالس های مشترک، 
شرکت در دوره های آموزشی، مأموریت در جهادهای خارج از کشور در 
تانزانیا و غنا و لبنان، شرکت در سمینارهای بین المللی و... . همۀ خدمات 
سفر این افراد از گرفتن گذرنامه، تهیۀ بلیط، گرفتن ویزا و... را بخش اعزام 

به خارج، در این دفتر انجام می دهد.

بازدیدها و دیدارها
تنظیم و ترتیب مالقات مسئوالن جهادسازندگی با وزرا و سفرای خارجی و 
هیئت هایی که از خارج به ایران می آیند، توسط این دفتر صورت می گیرد. 
برنامه ریزی هایی برای بازدید میهمانان خارجی از طرح ها و فعالیت های 
جهادسازندگی در استان های مختلف نیز از برنامه های این دفتر است. از 
جمله می توان به بازدید سفرای خارجی مقیم تهران از فعالیت های جهاد 
در خراسان، بازدید چهل نفر از خبرنگاران خارجی از فعالیت های جهاد در 

استان خوزستان و برخی از بازدیدهای دیگر اشاره کرد.

واحد ترجمه
و  کارشناسان  که  تخصصی  گزارش های  و  مطالعاتی  منابع  از  بسیاری 
مسئوالن واحدهای مختلف جهاد به آن نیاز دارند، به زبان های خارجی 
بنابراین،  آید.  فراهم  از آن  استفاده  امکان  تا  باید ترجمه شود  و  است 
برای جلوگیری از پراکنده کاری و دوباره کاری در کار ترجمه، دفتر امور 
با  و  برای ترجمۀ متون و کتاب های خارجی دارد  برنامه ای  بین الملل، 
مترجمان به زبان های انگلیسی، فرانسه آلمانی و... ارتباط برقرار کرده 
است. متون خارجی از طریق این مترجمان ترجمه شده و در اختیار مراکز 

ذی ربط قرار می گیرد.

گزارش های تخصصی و سایر اقدامات
یکی از وظایف بخش کارشناسی این دفتر، تهیۀ گزارش های گوناگون 

تاکنون  راستا  این  در  است.  کارشناس  هر  موردمطالعۀ  کشورهای  از 
گزارش های مختلفی از سوی این برادران تهیه شده است که می توان 
به گزارش هایی دربارۀ کشورهای نیکاراگوئه، کانادا، شوروی، مجارستان، 
چین، کرۀ شمالی، هلند، آلمان فدرال، سوئد، دانمارک، هند، پاکستان، 

الجزایر، سومالی، لیبی، سازمان فائو، سازمان یونیدو و...اشاره کرد.
فعالیت  زمینۀ  در  خارجی  نشریات  و  کتب  جمع آوری  همچنین، 
جهادسازندگی از قبیل کشاورزی، امور آب، امور دام، صنایع روستایی و 
زمینه های متعدد دیگر، از اقدامات این دفتر بوده و تاکنون چندین هزار 
جلد کتاب و گزارش فراهم آمده که در اختیار کتابخانۀ مرکز تحقیقات 
روستایی دفتر مرکزی قرار گرفته است و عالقه مندان می توانند از آن ها 

استفاده کنند.
گزارش های ذیل توسط کارشناسان این دفتر تهیه شده است:

1. اطالعات عمومی جمهوری مردمی بلغارستان؛
2. اطالعات عمومی جمهوری مجارستان؛

3. اطالعات عمومی شوروی؛
4. نگاهی به وضعیت کشاورزی شوروی؛

5. اطالعات عمومی فرانسه و سوئیس و بلژیک؛
6. نگاهی به وضعیت آبی کشور چین؛

7. وضعیت کشاورزی جمهوری خلق چین؛
8. وضعیت صنایع روستایی جمهوری خلق چین؛

9. اطالعات سیاسی جمهوری خلق چین؛
10. اطالعات عمومی اندونزی؛

11. اطالعات عمومی مالزی؛
12. اطالعات عمومی کره شمالی؛

13. اطالعات عمومی از اکو ECO((؛
14. نگاهی به وضعیت پاکستان؛

15. نگاهی به وضعیت هند؛
16. بررسی روابط جهاد با پاکستان؛

17. اطالعات عمومی کانادا؛
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18. گزارشی از طوفان نیگاراگوئه )ترجمه(؛
19. گزارشی از خسارات طوفان نیکاراگوئه )ترجمه از متن سفارت(؛

20. اطالعات عمومی اقتصادی عمان؛
21. اطالعات عمومی اقتصادی سوریه؛

22. اطالعات عمومی اقتصادی یمن جنوبی؛
23. کویرزدایی و حفظ مراتع در شوروی؛

24. آب وخاک هلند؛
25. هلند و روابط آن کشور با جمهوری اسالمی ایران؛

26. نگاهی به روابط جمهوری فدرال آلمان با جمهوری اسالمی ایران و با 
وزارت جهادسازندگی؛

همۀ  در  واحد سطح  در  زراعی  اقالم  تولید  میزان  آماری  مقایسۀ   .27
کشورهای اروپای غربی؛

28. خالصه ای از کشور پادشاهی دانمارک و روابط آن با جمهوری اسالمی 
ایران؛

29. نگرشی کوتاه به اقتصاد و بازرگانی سوئد؛
30. گزارش کاملی از کشور فنالند؛

31. گزارشی از ساختار کشاورزی هند؛
32. گزارشی از توسعۀ روستایی پاکستان؛

33. گزارش بنگالدش؛
34. گزارشی دربارۀ تحوالت اتحاد شوروی و اروپای شرقی )ابعاد مختلف 

پروسترویکا و گالسنوست(.
تانزانیا، حول محور توسعه  *وزارت جهادسازندگی سیاست خود را در 
تولید  افزایش  به منظور  نیمه مکانیزه  و  مکانیزه  کشاورزی  گسترش  و 
محصوالت کشاورزی استراتژیک؛ یعنی برنج و ذرت و ارائۀ الگوی مناسب 

در این زمینه متمرکز کرده است.
35. ترجمه ای دربارۀ اروپای شرقی به نام »وحدت آلمان یا یکپارچگی 

اروپای غربی«؛
36. گزارشی دربارۀ بعد نظامی پروسترویکا )دنبالۀ گزارش تحوالت اتحاد 

شوروی(؛
37. گزارش توجیهی دربارۀ کشور آرژانتین؛

38. گزارش توجیهی دربارۀ کشور کانادا؛
39. فعالیت مراکز و ایستگاه های تحقیقات کشاورزی کانادا؛

40. کشاورزی از الجزایر؛
41. گزارشی دربارۀ سومالی؛

42. گزارشی دربارۀ لیبی؛

43. گزارشی از شیالت عمان؛
44. گزارشی از سازمان یونید )UNIDO(؛

45. گزارشی از سازمان فائو )FAO(؛
46. گزارشی از سازمان یو.ان.دی. پی )UNDP(؛

47. گزارشی از سازمان اسکاپ )ESCAP(؛
48. گزارشی از سازمان آی.ال.اُ )ILO(؛

49. گزارشی از سازمان ایکاردا )ICARDA(؛
50. گزارشی از سازمان هبیتت )HAbitat(؛

51. گزارشی از سازمان یونسکو )UNESCO(؛
52. گزارشی از سازمان اکو )ECO(؛

)COlombo( 53. گزارشی از سازمان طرح کلمبو
دفتر همکاری های اقتصادی

مقدمه و اهداف
با پیروزی انقالب پرشکوه مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی)ره(، 
روح تازه ای به کالبد خسته ازستم مسلمان و محرومان جهان دمیده شد. 
کمک و یاری و حمایت محرومان جهان که از اصول بالشک اسالم است، 
به عنوان یکی از اصول قانون اساسی تدوین و سرلوحۀ سیاست های خارجی 
کمک های  ارائۀ  لزوم  اصل  اساساً،  گرفت.  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری 

خارجی جمهوری اسالمی ایران به علل زیر مطرح است:
حمایت  مبنی بر  اساسی  قانون  سوم  اصل  از  شانزدهم  بند  اجرای  الف. 

بی دریغ از مستضعفان جهان.
مرز  هیچ گونه  آن  ایدئولوژیک  ریشه های  دلیل  به  اسالمی  انقالب  ب. 
جغرافیایی نمی شناسد و رسالتی جهانی شامل تمامی توده های محروم 
تفکر؛  بر مبنای همین  و  قائل است  برای خود  ملل مستضعف جهان، 
شناخت، جذب، آموزش و سازمان دهی محرومان و ایجاد منافع مشترک 

در امر مبارزات ضداستکباری در روند صدور انقالب معنی می دهد.
ج. تالیف قلوب و از سویی خنثی کردن تبلیغات کاذب دشمنان اسالم در 
سطح دنیا و در میان توده های مستضعف مبنی بر جنگ طلب بودن و آثار 

تخریبی نظام اسالمی.
صحنه های  در  جهان  کشورهای  سیاسی  حمایت های  کسب  لزوم  د. 

بین المللی و نیز دفاع از مواضع برحق جمهوری اسالمی در این مجامع.
از سوی  بین المللی  ارائۀ کمک های  اصل  کنونی،  جهانی  جامعۀ  در  م. 
نوعی  به صورت  نیازمند  کشورهای  به  ثروتمند  یا  پیشرفته  کشورهای 
سیاست مرسوم بین المللی درآمده است که البته اهداف مختلفی نظیر 

آموزش کشت گلخانه ای احیای زنبور داری
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اهداف بشردوستانه، کسب وجهۀ بین المللی، اِعمال سیاست های جهانی و 
منطقه ای، اهداف اقتصادی و... برای آن مطرح است. این کمک ها به صورت 
نقدی و غیرنقدی و کمک های فنی و مشاوره ای و نیز اجرای طرح ها 
به عنوان  نیز  اعمال می شود و جمهوری اسالمی  و پروژه های گوناگون 

کشوری ثروتمند از این قاعده مستثنا نیست.
فعالیت های  لبنان  جهاد  انقالب،  پیروی  از  پس  فوق  علل  به  توجه  با 
عادی خود را در زمینه های آموزش و سازمان دهی »جهاد البناء« لبنان و 
کمک های مالی برای توسعۀ فعالیت های کشاورزی و پرورش ماهی قرار 

داده است.
چرخشی 180 درجه ای در راستای کمک های خارجی ایران انجام گرفته 
و به جای رژیم های نژادپرست آفریقای جنوبی و صهیونیستی و رژیم های 
سرسپرده و وابستۀ مصر، مراکش و... که همگی از عوامل استکبار جهانی 
بوده و هرگونه کمکی منجر به تثبیت این نظام های فاسد می شد، این گونه 
کمک ها به سمت کشورهای محروم و مستضعف و نسبتاً مستقل به ویژه 

کشورهای آفریقایی معطوف شده است.
عالوه بر این تغییر جهت، اصل شیوۀ ارائۀ کمک ها که عمدتاً در قالب 
اهدای محموله های نفتی یا به شکل نقدی اعمال می شد نیز بازبینی 
شده است. نخستین تجربۀ ایران در کمک های فنی و حضور فیزیکی در 
کشورهای کمک گیرنده نیز به وزارت جهادسازندگی واگذار شد. چنین 
حضوری عالوه بر مزایای ذکرشدۀ قبلی، ویژگی های دیگری نظیر رساندن 
پیام انقالب و انتقال فرهنگ اسالم انقالبی به منظور زدودن زنگارهای 
شرک و انحراف که استعمارگران و عوامل مزدور آنان در طول قرن ها 
برای چپاول و غارت ملل محروم بر چهرۀ اسالم عزیز زده اند و نیز ارائۀ 
مستقیم و بدون واسطۀ کمک ها به محرومان و کسب تجربه های اجرایی 

در صحنه های بین المللی را به همراه دارد.

سابقه و وضعیت فعلی
پیرو دیدار ریاست وقت جمهوری اسالمی ایران از چند کشور خط مقدم 
جبهه در آفریقا در سال 1364، به وزارت جهادسازندگی مأموریت داده 
را  تانزانیا  آفریقایی  انجام طرح های توسعۀ روستایی در کشور  شد که 

مطالعه و بررسی کند.
و  لزوم حفظ  تانزانیا،  فرهنگی  و  اقتصادی  ویژگی های خاص سیاسی، 

گسترش مناسبات فی مابین را در اولویت خاصی قرار می داد.
وزارت جهادسازندگی بعد از اعزام هیئت هایی در سطح مسئوالن وزارت 

تانزانیا، حول محور توسعه  و کارشناسان مربوطه، سیاست خود را در 
تولید  افزایش  به منظور  نیمه مکانیزه  و  مکانیزه  کشاورزی  گسترش  و 
محصوالت کشاورزی استراتژیک )برنج و ذرت( و ارائۀ الگوی مناسب در 

این زمینه متمرکز کرد.
بعد از انجام مطالعات اولیه و موافقت طرف تانزانیایی، روستای ایکویریری 
واقع در 175کیلومتری جنوب دارالسالم و در حوزۀ پایین دست رودخانه 
روفیجی، با داشتن بیش از 90درصد سکنۀ مسلمان به عنوان محل اجرای 
کمک های  ارائۀ  و  تحقیقاتی  طرح های  اجرای  نیز  و  نمونه  پروژه های 

جهادسازندگی انتخاب شد.
عناوین طرح های در دست اجرا عبارت است از:

1. اجرای پروژۀ کشت دیم به مساحت 1000 هکتار.
2. اجرای پروژۀ کشت آبی به مساحت 60 هکتار.

3. فروشگاه نهاده های کشاورزی.
4. پروژۀ مرکز خدمات مکانیزاسیون.

5. تهیه و توزیع ادوات صیادی.
6. طرح ارائۀ خدمات درمانی و درمانگاه محلی.

7. طرح های آموزشی شامل: ماشین آالت کشاورزی. دامداری، ساختمان، 
خدمات درمانی و آموزش روستایی.

در اواخر خرداد1367، هیئتی مرکب از یک پزشک و دو نفر کارشناس 
مأموریت یافت تا نحوۀ حضور در کشور غنا را بررسی کند. این هیئت 
نتیجۀ مذاکرات خود را پس از دو ماه مأموریت به صورت دو گزارش ارائه 
کرد و مجدداً در اواخر آبان1367 مأموریت یافت تا طرح های مناسب را 
برای آغاز فعالیت در کشور غنا مطالعه و ارائه کند. مطالعات به عمل آمده 

به قرار زیر است:
1. انتخاب منطقۀ مناسب از نظر موقعیت اقلیمی آب و خاک و غیره برای 

اجرای پروژه های کشاورزی.
و شناسایی  آموزشی  پروژه های  اجرای  برای  مناسب  زمین  انتخاب   .2

نیروها و سازمان های بومی به منظور جذب در پروژه های مختلف.
جهاد لبنان نیز با سفر مسئول فعلی جهاد لبنان در خرداد1367 رسماً 

شکل گرفت، فعالیت هایشان تاکنون عبارت بوده از:
1. سفر دو نفر از کمیتۀ اقتصادی لبنان و جهادالبناء برای آموزش دورۀ 
دوماهۀ پرورش ماهی که به این منظور، حدود چهار ماه پیش نیز دو نفر 
کارشناس امور شیالت و آبزیان از جهاد استان تهران به لبنان سفر کرده 
و مدت پانزده روز از امکانات بالفعل و بالقوۀ دو سازمان مذکور بازدید به 

توسعه فراورده های گوشتی و لبنی آموزش و توسعه دامداری
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عمل آوردند.
از  بازدید  و  ایران  به  لبنان  جهادالبناء  از  هشت نفره  هیئتی  سفر   .2
طرح های جهادسازندگی در استان های مختلف و انتقال تجارب مسئولین 

جهادسازندگی به برادران لبنانی.

برنامه های آینده
برنامه های مرتبط با جهاد تانزانیا، عناوین طرح های مختلف که اخیراً نیز 
در یادداشت تفاهم امضا شده در اولین کمیسیون مشترک دو کشور آمده 
است، عبارت است از: آب رسانی جزیرۀ زنگبار، صید ماهی، توسعۀ کشت 

آبی، آموزش نیروهای آبی، آموزش نیروهای بومی در ایران.
برنامه های آیندۀ جهاد غنا را به طور خالصه به شرح زیر می توان اعالم کرد:
1. تجهیز درمانگاه استیجاری و ادارۀ آن در محل مسلمان نشین آکرا که 

درصورت موفقیت، در آینده کلینیک در همان محل ساخته می شود.
2. ارائه خدمات کشاورزی شامل شخم، سم، بذر، کود، به صورت وام تا 
سطح هزار هکتار به َده روستای منطقه ای واقع در پانزده کیلومتری جادۀ 
تماله به ساالگاوبند. در حال حاضر، کشاورزی این روستاها به صورت دیم 
است؛ اما منطقه استعداد الزم برای احداث سد خاکی را دارد و مطالعات 
آن توسط دولت غنا انجام شده و به دلیل نداشتن امکانات مالی اجرای آن 

میسر نبوده است.
هزینۀ احداث این سد بیست میلیون دالر برآورد شده که درصورت توافق 
دولت غنا به تأمین هزینه های سد، این هزینه به نصف و کمتر از آن تقلیل 
می یابد و می توان احداث آن را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر، جهاد 
غنا مشغول جمع آوری همۀ اطالعات مربوط به این سد است تا در صورت 

تصویب، اجرای آن را تقبل کند.
اجرای  و  تماله  آموزشی  مجموعه  احداث  موردنیاز  نقشه های  تهیۀ   .3
ساخت دبیرستان آن. نظر به اینکه محل احداث پروژه آموزشی در فاصله 
پانزده کیلومتری این روستاها قرار دارد، در آینده از امکانات آموزشی آن 

مجتمع نیز برخوردار خواهند شد.
4. تأمین آب آشامیدنی بهداشتی روستاهای منطقه فوق از طریق احداث 

چاه.
5. ارائه خدمات درمانی به روستاهای مذکور. جهاد لبنان فعالیت های 
عادی خود را در زمینه های آموزش و سازمان دهی جهادالبناء لبنان و 
کمک های مالی برای توسعۀ فعالیت های کشاورزی و پرورشی ماهی 

قرار داده است.

نتیجه گیری
آیندۀ  چشم انداز  که  می دهد  را  امید  این  تاکنون  اجراشده  طرح های 
فعالیت های جهادسازندگی در خارج از کشور، مطلوب فایده و مقصود 
نظر مسئوالن باشد. به  طور کلی، جهادسازندگی تانزانیا با به اجرادرآوردن 
طرح های کشاورزی که خود مشتمل بر دو طرح کشاورزی آبی و دیم 
است، از  نظر کشاورزی نوین و برداشت در واحد سطح، بسیار خوب عمل 

کرده است.
رودخانه  مناطق ساحلی  به ویژه  و  تانزانیا  و جهاد  تانزانیا  مشکل عمدۀ 
می کند  فعالیت  آن  در  جهادسازندگی  که  منطقه ای  یعنی  روفیجی؛ 
)روستای ایکویریری( خطر طغیان این رودخانه است. این رودخانه بسیار 
وحشی بوده و در هنگام طغیان که نمونه اش در سال جاری مشاهده شد، 
آب تا ارتفاع دونیم متر و به شعاع بین نُه تا دوازده کیلومتر پیشروی کرده 

است.
دیگر  طرح های  روفیجی،  رودخانه  طغیان  مسئله  از  جدای  به هرحال 
جهادسازندگی تانزانیا بسیار پرفایده و مثمرثمر بوده است و مردم با توجه 
به نابودی محصوالت برنج خود در سیل امسال، از آنجا که در کشت ذرت 
برداشت بسیار بیشتری در واحد سطح نسبت به سال های قبل داشته اند، 
نیازشان را برطرف  بود و برداشت ذرت  نگران گرسنگی خود نخواهند 
می کند، مسئله ای که تا قبل از حضور جهاد در تانزانیا هیچ گاه سابقه 

نداشته است.
پروژه های  اجرای  برای  الزم  مطالعات  همۀ  که  شد  متذکر  باید  ضمناً 
کشاورزی و عمرانی و بهداشتی تا اوایل سال 1368 انجام و جهاد غنا آمادۀ 
شروع و اجرا بود؛ اما به دلیل نداشتن بودجه و امکانات شامل ماشین آالت 
کشاورزی و ساختمانی و تجهیزات درمانگاه و غیره هنوز به نتیجه نرسیده 
است. به  استثنای ساختمانی شامل هفت باب دوش، دو اتاق، شش باب 
توالت بهداشتی و تعمیرات مدرسۀ استیجاری اهل البیت که بودجۀ آن 
اجرایی  نتوانسته است کار  تأمین شد، جهاد عماًل  توسط مدرسه فوق 

چشمگیری داشته باشد.
بودجۀ بیشتر در این راستا می تواند طرح هایی را به مرحلۀ اجرا درآورد که 

از خطر سیل بکاهد، مانند ایجاد باندهای خاکی.
در لبنان نیز کار به همین نحو است، هرچند در بعد اجرایی هنوز وارد 
لبنانی و خصوصاً  برادران  لبنان آموزش  نشده ایم. کارهای عمدۀ جهاد 
برادران جهاد البناء است که با این سلسله آموزش های تئوری و عملی، 
امید آن می رود که تحولی در کیفیت و کمیت وضع کشاورزی و شیالت 

لبنان به عمل آید.
منبع: نشریه جهاد

توسعه مراکز فرهنگی

توسعه باغات
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نقش مردم در جنگ تعیین کننده بود

دو  گذشت  با  که  می گذرانیم  موقعیتی  در  را  جنگ  هفتۀ 
سپاهیان  ایران،   علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  آغاز  از  سال 
زمین های  بیشتر  از  را  دشمن  توانسته اند  اسالم  غیور 
اسالمی خارج کنند و برای احقاق  حق خود و ایجاد امنیت 
شده اند.  عراق  خاک  وارد  به ناچار  مرزی   شهرهای  برای 
یکی از علل  پیروزی های اخیر، هماهنگی و انسجام در بین  
که  است  بوده  تدارکی  و  پشتیبانی  نیز  و  اسالم  نیروهای 
برای آن ها از سوی امت انقالبی  و نهادهای انقالب از جمله 
جهادسازندگی فراهم شده است. در این زمینه  گفت وگویی 
پاسداران  سپاه  تدارکات  مسئول   رفیق دوست،  برادر  با 

انقالب اسالمی داشته ایم.

است؟  صورت  چه  به  جنگ  در  پشتیبانی  و  تدارکات  نقش 
عملکرد جهاد در این زمینه طی این مدت چگونه بوده است؟

مسلماً در هر کاری تدارکات یکی از رکن های اساسی است. بدون 
تدارک الزم، انجام هیچ کاری  ممکن نیست؛ جنگ هم به همین 
طریق. تدارکات باید پابه پای عملیات در جبهه پیش برود؛ اما دربارۀ 
گفته ام که جهاد  بار  در جنگ، من چندین  نقش جهادسازندگی 
سهم بسزایی در پشتیبانی از رزمندگان اسالم  دارد؛ به طوری که 
است،  انجام  شده  کارهایی که  بدون کمک جهاد  مواقع  از  خیلی 

ممکن نبوده و االن هم نقش  بسیار خوبی در مهندسی رزمی دارد و 
باید این نقش  را تا پایان جنگ هم ان شاءاهلل ادامه بدهد.

اگر در زمینۀ سرعت عملکرد جهاد در این زمینه ها خاطره ای 
دارید، بفرمایید؟

جاده ای که جهادسازندگی به تشخیص افراد متخصص، در زمان حصر 
آبادان، از اهواز به  آبادان کشید، کار فوق العاده ای  بود و روزی که این 
از  از اهواز به آبادان رفتم و یکی  از این جاده  افتتاح شد، من  جاده 
کارهایی بود که برای من خیلی جالب توجه بود و باید به عنوان  یکی از 

کارهای مهم جهاد از آن یاد کنم.

عملکرد نیروهای مردمی در پشتیبانی از خطوط مقدم جبهه به 
چه صورت  بوده است؟

همان طور که چندی قبل در مصاحبه ای گفتم، در بعضی اقالم،  مردم 
ما را بین 80 تا 100درصد پشتیبانی کرده اند و اصوالً ادارۀ جنگ بدون 
کمک مردم از عهدۀ ما ساخته نبود؛ یعنی اگر مردم کمک  نمی کردند 
ما نمی توانستیم جنگ را اداره کنیم و این پشتیبانی در حدی بوده  
ستاد  شده ایم  مجبور  مردم  پشتیبانی  کنترل  برای  امروز  که  است 
هدایت کمک های مردمی ایجاد کنیم تا به مردم بگوییم چه چیزهایی 
را به جبهه بدهند؛ چون مردم همه چیز به جبهه ها می فرستادند؛ حتی  

مصاحبه با برادر رفیق دوست، عضو شورای  فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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اگر برایشان امکان داشت اسلحه و مهمات هم تهیه  می کردند. برای 
اسلحه  حتماً  که  می رسد  ما  دست  به  پول  مقداری  هم  منظور  این 
بخریم؛ چون خودشان  نمی توانستند این کار را بکنند. نقش مردم در 
جنگ نقشی تعیین کننده  بوده است و معتقدیم جنگ را هم باالخره 
برادرمان،   که  طور  همان  می دهند،  خاتمه  پیروزی  با  مردم،  همین 
شهید رجایی گفته اند: »سرنوشت جنگ را در میدان های  جنگ تعیین 

خواهند کرد.«

در زمینۀ خرید و آموزش  سالح های سنگین برای واحدهای سپاه  
پاسداران انقالب اسالمی چه فعالیت هایی انجام شده  است؟

تجهیز سپاه به وسیلۀ سالح های سنگین از غنائم گرفته شده از عراق 
شروع شد. برادران  سپاه پاسداران دارند در ردۀ همۀ سالح های سنگین 
تانک های  با  زرهی مان  لشگرهای  ولی  آماده اند؛  و  می بینند  آموزش  
عراقی تجهیز شده اند و تعداد زیادی از توپ هایمان، توپ های غنیمتی 
از عراق است؛ اما خب برای تکمیل آن ها مقداری هم تهیه کرده ایم  و 
ان شاءاهلل تقویت هم خواهیم کرد و لشکرهای زرهی  سپاه برای دفاع از 

انقالب روزبه روز تقویت می شود.

میزان روحیه و هماهنگی رزمندگان  اسالمی نسبت به سال قبل 
تا چه حد است؟

از ابتدای جنگ به علت حاکمیت خط انحرافی بر نیروهای مسلح تا 
زمان سقوط بنی صدر این  هماهنگی کم و در سطوح پایین بود؛ یعنی 
در خطوط مقدم جبهه هم همان موقع برادران سپاه و ارتش با هم 
اختالف نداشتند؛ اما فرماندهی ای که  خط انحرافی در باال داشت مانع 
از این می شد که  سپاه و ارتش یک تنه بتوانند بجنگند و مسئله را فیصله 
از برکناری بنی صدر این  هماهنگی و همکاری روزبه روز  بدهند. بعد 
بیشتر شد و االن هیچ  اختالفی در هیچ سطحی بین رزمندگان نیست 
و اگر شما به جبهه ها بروید، می بینید در تمام سنگرها اعم از سنگر 
فرماندهی تا آخرین ردۀ سنگرهای  کوچک تر، سرباز، پاسدار، بسیجی 
و مردم بدون هیچ اختالفی در کنار هم  می جنگند و این رمز پیروزی 

ما بوده و هست.

داخل  به  ایران  اسالمی  میهن   رزمندۀ  نیروهای  ورود  از  پس 
اوج گرفت.  اسالمی  انقالب  علیه  تبلیغات  جهانی  عراق، موج 
این  تبلیغات از کجا ناشی می شود و چه مقدار بر مردم منطقه 

تأثیر گذاشته است؟

آن ها  از  ما  فهمیدند  وقتی  عراق  مردم  گفتیم،  که  همان  طور 
از  آن ها  حق  و  خودمان   حق  گرفتن  برای  و  می کنیم  حمایت 
حکومت ظالمانۀ صدام می جنگیم، فعالیتشان علیه  دولت غاصب 
صدام شدت پیدا کرده و جریان ابوبالل  شاهد عینی این ادعاست. 
یکی از دالیل  پیروزی سیاسی ما در تغییر محل کنفرانس سران  
غیرمتعهدها و همچنین وزرای خارجۀ غیرمتعهدها، همین ورود 
امنی  جای  عراق  کردیم  ثابت   دنیا  به  که  بود  عراق  خاک  به  ما 
برای برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها نیست و مردم عراق هم بعد 
ثابت کرده و همۀ مسلمان های   به دنیا  را  این مطلب  از ورود ما 
کشورهای منطقه از عمل ما استقبال کردند. مثاًل من در سفرم 
این رضایت  اقشار مختلف مردم،  با  تماس هایم  به سوریه، ضمن 
منطقه  طاغوتی  حکومت های  البته  شنیدم؛  و  دیدم  به وضوح  را 
تمامی  در  منطقه،  از  غیر  باشند.  ناراضی  هم  باید  و  ناراضی اند 
دنیا، باز هر کجا صحبت از آزادی و استقالل و انسانیت  هست، از 
ورود ما به خاک عراق حمایت می  کنند و همۀ دنیا حتی خود 
ابرقدرت ها هم می دانند که  ما در عراق بعد از سقوط صدام حتی 
یک لحظه هم  نخواهیم ماند و معتقدیم باید منتخب مردم عراق  
حکومت کنند. ما داخل خاک عراق شده ایم تا هم شهرهایمان را 
که هر روز در تیررس توپخانه های  عراق است، از بال نجات دهیم 
و هم سرطان منطقه  )به تصویر صفحه مراجعه شود( را که صدام 
است از بین ببریم و مسلم بعد از تحقق  اهدافمان هرگز لحظه ای 

در عراق نخواهیم ماند.

جنگ  طول  در  که   صلح  مختلف  هیئت های  اهداف  و  نقش 
فعالیت می کرده اند، چگونه بوده  است؟

شرایطی که ما از روز اول گفتیم، تغییر نکرده  است. هیئت های صلحی 
که آمده اند، همه می خواستند ما از حقوقمان عقب نشینی کنیم. خب  
از ابتدا که صدام در موضع قدرت بود و مقداری  از خاک ما را در اشغال 
داشت از موضع محکم تری  صحبت می کردند و ما را تهدید می کردند 
که عراق چنین  است و چنان است و شما مجبورید برای اینکه راحت  
بشوید، صلح کنید. ولی االن آن ها التماس می کنند به ما که بیایید 
صلح کنید؛ ولی همان  طور که گفتیم، هیچ نیازی به  این هیئت های 
صلح نیست. ما شرایطی را تعیین  کرده ایم که هرگاه این شرایط تحقق 
پیدا کند، جنگ  خاتمه پیدا می کند و من می گویم شرایط رزمندگان  
را ورق بزنید، جمهوری اسالمی که در خط مقدم می جنگند، استقرار 

جمهوری اسالمی در عراق است.
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با  لطفاً چگونگی رابطۀ پیروزی های  اخیر رزمندگان اسالم را 
اقدامات  اخیر امپریالیسم صهیونیسم در منطقه تحلیل کنید.

وقتی عراق به ایران حمله کرد، بر اساس محاسبات غلطی که داشتند، 
منتظر بودند هرچه زودتر انقالب اسالمی از پای  دربیاید و این قدرتی 
از  ابرقدرت هاست،  که در منطقه پیدا شده و هدفش  برچیدن بساط 
بین برود. با توجه به اهداف انقالب اسالمی، ما به هیچ وجه  سلطه گر و 
متجاوز نیستیم و وقتی در طول یک سال و چند ماه جنگ به  زور متجاوز 
را از خاکمان بیرون کردیم ، آن ها امیدوار بودند ما وقتی عراق را تا لب 
مرزها عقب  راندیم، بعد دست از سر عراق برداریم و تمام خسارات  و 
شهدایمان را هیچ انگاریم و برویم پی کارمان  و اگر این کار را می کردیم، 
ما شکست خورده بودیم. وقتی دیدند ما برای احقاق حقمان حاضریم  
وارد خاک عراق شویم که پیروزمندانه این کار را کردیم، هراسان شدند.
از آنجا که  ادامه می  دهیم و  ان شاء اهلل تا سقوط صدام هم جنگ را 
و  طاغوتی  قدرت های  همۀ  سقوط  با  است  مساوی  صدام  سقوط 
ارتجاعی منطقه، یعنی  مساوی است با نابودی همۀ منافع ابرقدرت ها، 
طبیعی است تبلیغات علیه ما شروع بشود و شدیدتر از این هم باشد؛ 
ولی ما همان  طور که گفتیم ، تا تحقق آنچه مسئوالن مملکت تعیین 
کرده اند، جنگ را ادامه می دهیم و تن به هیچ  مذاکره  ای نخواهیم داد.

نقش تبلیغات در جنگ چگونه است؟ رسالت مطبوعات در این 
زمینه چیست؟

از  یکی  هم  تبلیغاتی  جنگ   و  دارد  مختلفی  انواع  دنیا  در  جنگ 
در  ایران،  علیه  عراق  تحمیلی  بر جنگ  تبلیغات   اثر  اما  این هاست؛ 
را  مردم  که  دارد  را  پشتیبانی هایی  از  یکی  نقش  ما  مملکت   داخل 
در جریان قضایا قرار می دهد و آن ها را تشویق می کند جنگ را که 
به فرمودۀ امام مسئلۀ اصلی  )به تصویر صفحه مراجعه شود( ماست، 
بیشتر درک کنند و بیشتر در آن شرکت  داشته باشند. ما معتقدیم 

باید  است.  نبوده  کافی  ولی  بوده؛  نقش مطبوعات  خوب  به حال  تا 
جنگ را بیشتر به میان مردم ببرند و بیشتر به جنگ اهمیت بدهند؛ 
به طوری که این فرمان امام که جنگ مسئلۀ اصلی  است در تبلیغات 

هم مسئلۀ اصلی باشد.

با توجه به تغییرات کّمی و کیفی، در طول این  دو سال آینده 
جنگ را چگونه می بینید؟

روند جنگ نشان دهندۀ این حقیقت است که  وقتی ما آماده نبودیم 
برای دفاع از خودمان، دشمن  توانست به قول امام یک سنگی بیندازد؛ 
ولی  ما بالفاصله منسجم شدیم و روزبه روز این انسجام  بیشتر شد و 
امروز به مراتب و ده ها برابر قوی تر از روز شروع جنگ هستیم که دشمن 
وارد خاکمان شد  و تنها مسئله ای که مردم می بینند، این است که در 
بیرون کردن  دشمن از خاکمان سرعت گرفته ایم؛ ولی االن در ورود به 
خاک عراق کندتر پیش می رویم که به دلیل خصلت  اسالمی انقالب و 
جنگ ماست. ما اگر مثل عراق  می خواستیم همه چیز را نابود کنیم و 
غیرنظامی ها را بکشیم، خیلی  زودتر می توانستیم مسئلۀ عراق را حل 
کنیم. می بینید که رزمندگان ما وقتی می خواهند بصره  را آگاه کنند 
از اینکه ما در چه موضعی از قدرت هستیم،  در یک ساعت معّین همۀ 
شهر بصره را با نور خمپاره  های منور روشن می کنند. ما االن یک جنگ 
نابرابر را از لحاظ انسانی با عراق داریم. عراق همچنان هر روز آبادان را 
با توپ های دوربُرد می زند، شهرها و بیمارستان ها و مسجدها را خراب 
از  خیلی   اینکه  وجود  با  ما  ولی  می ُکشد؛  را  بی گناه  مردم  و  می کند 
به  توپ  یک  تاکنون  توپ هایمان هستند،  تیررس  در  عراق  شهرهای 
شهرهای عراق شلیک  نکرده ایم. ما می خواهیم جوری بجنگیم و پیروز 
نبینند.  لطمه   هستند،  ما  مسلمان  برادران  که  عراق  مردم  که  شویم  
ممکن است یک مقداری طول بکشد؛ ولی  مسلم بدانید که پیروزی از 
آن ماست و ان شاءاهلل  به زودی این جنگ را پیروزمندانه خاتمه می دهیم.

در پایان پیامی اگر دارید، بفرمایید.
ملت  اقشار  همۀ   بی دریغ  پشتیبانی  از  تابه حال  که  طور  همان   ما 
برخوردار بوده ایم، می خواهیم تا لحظۀ  پیروزی و بعد از پیروزی هم تا 
پایان بازسازی مناطق  جنگی ما را یاری بکنند و درخواست ما به عنوان  
تدارکات سپاه این است که در این کمک رسانی به  جبهه ها با سپاه و 
جهاد هماهنگ بشوند تا بتوانیم  از کمک های مردم بهتر استفاده کنیم 
و از ملت شریف  و بزرگوار ایران می خواهیم هر لحظه امام امت را دعا 
کنند تا ان شاءاهلل این انقالب تا انقالب حضرت  مهدی)عج( به رهبری 

ایشان پایدار بماند.
منبع: نشریه جهاد
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کار فرهنگی تمامی ندارد
یک روز به بنه آمدم و دیدم حاج کمال هم آنجاست. پرسید آقای قاسمی شما اینجا چکار می کنی؟ شما 
باید در محور مشغول کارهای تبلیغاتی باشی. گفتم کارم تمام شده بود. دیدم صالح نیست بیشتر از این 

بمانم، برگشتم به بنه. 
حاج کمال گفت مگر می شود کار تمام شود؟ آن هم کار فرهنگی. برای نمونه این رودخانه پر از الک پشت 
است، اگر کارهای معمولی ات تمام شده، برو بگرد الک پشت پیدا کن، الکشان را رنگ بزن و رویش بنویس 

»مرگ بر صدام«.  بعد هم لبخندی زد و گفت کار ما شاید تمام شود؛ اما کار فرهنگی تمام شدنی نیست.

خستگی ناپذیر
ماه ها بود از او خبری نداشتیم. بچه ها و اهل منزل سراغش را می گرفتند. برای دیدنش راهی جزایر 
مجنون شدم و آنجا پسرم را مالقات کردم. تا من را دید، مثل همیشه خندان به استقبالم آمد. به او 

گفتم اگر می توانی چند روزی به انزلی بیا. بچه ها برایت دل تنگی می کنند..
از وضعیت حساس جبهه برایم گفت؛ اما درخواستم را پذیرفت و با هم به طرف انزلی راه افتادیم. در 
مسیر احساس کردم خیلی خسته است. حالش را پرسیدم. نگاهی به من کرد و گفت: »پدرجان! 

بیست شب است نخوابیده ام.«
بعدها از هم رزمانش شنیدم او، هم مدیریت می کند و هم در امور اجرایی حضور دارد و دوشادوش 

جهادگران دیگر کار می کند؛ اما بدون اینکه کسی بداند او مدیر است.

یاری گر فرزندان خوزستان
با توجه به اینکه باردار بودم و شرایط بسیار سختی داشتم از ایشان خواستم مدتی به جبهه نروند در 
کنارم باشند اما با تبسمی مهربانانه گفتند عزیزم شما فرزند مرا حمایت کن تا من با فراغ بار بتوانم 
فرزندان خوزستان را یاری رسانم. اونروز با اشک بدرقه اش کردم اما در دلم غوغایی برای هرگز 

ندیدنش برپا شد .

رانندۀ ناشناس
در عملیات والفجر8 باید در کمترین زمان ممکن، جاده ای چهارصد متری از خشکی به طرف اروندرود احداث 
می شد تا ماشین آالت بتوانند به راحتی وارد پل متحرک خضر شوند. کمپرسی ها شبانه روزی، خاک مناسب 
برای این کار را از اندیمشک تا حاشیۀ اروند حمل می کردند و ماشین آالت مهندسی گردان فاطمه الزهرا)س( 

جهاد استان کهگیلویه و بویراحمد هم مشغول احداث این جاده بودند.
حاج علی رضا که همیشه از نزدیک، نیروها را مدیریت می کرد و هماهنگی های الزم را انجام می داد تا عملیات 
اجرایی و عمرانی با سرعت بیشتری انجام بشود، چند ساعتی بود که ناپدید شده بود و بچه ها نگرانش 
بودند. بعد از کلی جست وجو فهمیدیم به صورت ناشناس رانندگی کمپرسی یکی از راننده هایی را که چند 
شب نخوابیده بود، به عهده گرفته و برادر جهادگرمان هم در سنگر مشغول استراحت است. مشابه همین 
کار را در مقطع دیگری هم از او دیدم: رانندگی لودر یکی از راننده هایی را بر عهده گرفت که در اثر بمباران 
شیمیایی دشمن شهید شده بود. چشمان حاج علی رضا از شدت گازهای شیمیایی قرمز شده بود؛ اما کار را 

ادامه می داد. پس از این، چند روزی بینایی اش را از دست داد و به مرور زمان و با درمان پزشکی بهتر شد.

فاتحـان وایـت  ر

کمال الدین جان ثنار

هبرام گل آور

علریضا  طالیب گنجه ای

ابراهمی رستمی

سبک زندگی
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گذری کوتاه بر زندگی

 شهدای شاخص جهادگر در مرداد ماه
سردار جهادگر مهندس شهید محمد طرحچي طوسي

بنیانگذار  پشتیباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي
به  که  درخشاني  چهره هاي  از  یکي 
عندربهم  احیا  »بل  سعادت  فیض 
بزرگوار  شهید  گشته  نائل  یرزقون« 
طوسي  طرحچي  محمد  مهندس 
و  بنیانگذاران  جمله  از  که  است، 
مؤسسین جهاد سازندگي و پشتیباني 

و مهندسي جنگ جهاد است.
زیرکی در فعالیت های انقالبی

ناجیان«  »حسین  شهید  جهادگر 
درباره  طرحچی  شهید  سنگر  هم 
فعالیت های سیاسی- مذهبی وی گفته است: »زمان تحصیل در دانشگاه 
نیز خیل ها فکر می کردند محمد، بچه سر به زیر و ساده ای است و کاری به 
سیاست ندارد، اما محمد چنان زیرکانه کار می-کرد، که حتی ساواک که 
در آن موقع در دانشگاه بسیار فعال بود، نتوانسته بود کوچک ترین رد پایی 

از محمد به دست آورد.« 
یک سال حضور بدون مرخصی در جبهه

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

نمی بینم به مرخصی بروم.

سردار جهادگر شهید سعید پورجعفری
روز 18 بهمن 1342 و ایام ماه مبارک 
دنیا  به  خانواده  فرزند  اولین  رمضان، 
آمد. اسمش را سعید گذاشتند. دوران 
نوجوانی خود را حضور در فعالیت های 
انقالبی گذراند. جنگ که شروع شد، 
خود را به گروه جنگ های نامنظم که 
از سوی شهید دکتر چمران فرماندهی 
با  سال ها  همان  در  رساند.  می شد، 
جهاد سازندگی استان فارس آشنا شد 
و از سوی جهاد سازندگی فارس بارها 
به منطقه جنگ اعزام شد. در عملیات مختلف از جمله: فتح المبین، والفجر 
8، کربالی4 و 5 و سایر عملیات در جبهه های جنوب و گاهی در غرب حضور 
داشت و به عنوان فرمانده قرارگاه تاکتیکی جهادسازندگی در شلمچه حضور 
داشت. با پایان جنگ فعالیت او در جهاد سازندگی فارس و تهران ادامه یافت. 
در دوران بازسازی 8 سال دیگر در خوزستان ماند و پس از آن فعالیت خود 
ادامه داد. سرانجام 17 شهریور 1379به کاروان  را در مؤسسه جهاد نصر 

شهیدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس پیوست.

سردار جهادگر شهید ناصر ترکان
زندگی   ،1336 خرداد  اولین  در 
در  زندگی که  آغاز شد.  ترکان  ناصر 
و  اخالص  تقوا،  دیانت،  ایمان،  آن 
او  می شد.  دیده  وضوح  به  پاکدامنی 
و  پرداخت  علم  تحصیل  به  عاشقانه 
توانست مقاطع مختلف را با موفقیت 
برق  رشته  در  و  بگذارد  سر  پشت 
موفق به اخذ دیپلم از هنرستان برق 
سیاسی  سابقه  دلیل  به  شد.  تهران 
در  تحصیل  ادامه  از  زندان  تجربه  و 
دانشگاه محروم شد که این فراغت از تحصیل اول مصادف بود با اوج گیری 
وارد عرصه  ایران در سال 56. در کنار جوانان  حرکت رهایی بخش ملت 
شد و تالشی فراگیر را آغاز کرد، طعم تلخ زندان و شکنجه های غیر انسانی 
انقالب  نشست  ثمر  به  ناصرها  تالش های  باالخره  بود،  را چشیده  ساواک 
پیروز شد. در فرمان تشکیل جهاد سازندگی، جزو اولین لبیک گویان بود، 
پس از مدتی تالش در ستاد مرکزی جهاد سازندگی راهی کردستان شد. 
ناصر مدتی در سنندج به خدمت پرداخت. در مسیر بوکان ـ مهاباد همراه 
سه تن از همرزمانش به اسارت عناصر ضد انقالب درآمد و راهی زندان شد 
و بی سابقه ترین شکنجه ها را تحمل کرد؛ او را در روز دوازهم شهریور ماه 
سال 1358 ناجوانمردانه فقط به جرم خدمت به مردم و رفع محروویت از 
کردستان تیربازان کردند؛ به خیال شان ناصر را کشتند اما نام او برای همیشه 
در اندیشه مردم کردستان جاودانه ماند و در امتداد تاریخ در گوش مردان و 

زنان این دیار برای همیشه طنین انداز خواهد بود.

سردار جهادگر شهید حمیدرضا تواضعی
دی ماه1338  روزهای  آخرین  در 
تهران  شهر  در  تواضعی  حمیدرضا 
دلیل  به  گشود.  جهان  به  چشم 
دوران  در  باال  هوش  و  استعداد 
و  بود  ممتاز  شاگردان  از  تحصیل 
نماز  و  قرآن  با  کودکی  سنین  در 
در  را  متوسطه  تحصیالت  شد.  آشنا 
در  و  کرد  آغاز  خوارزمی   دبیرستان 
مذهبی  کتب  مطالعه  به  درس  کنار 
آخر  سال های  پرداخت.  سیاسی  و 
دبیرستان در سال 1355 در آمریکا گذراند و بعد با انتخاب رشته »عمران و 
ساختمان« شروع به تحصیل کرد. درآمریکا هم حمیدرضا روحیات مذهبی 
خود را حفظ کرده بود. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، در سال 1358 
تحصیالت خود را در آمریکا نیمه کاره رها کرد و به قصد خدمت به کشور 
و همراهی با مردم به ایران بازگشت. در ایران مدتی رشته ارتباطات را در 
مدرسه ی عالی ارتباطات خواند و مدرک فوق دیپلم را در این رشته گرفت. 
بعد از آن حمیدرضا در روزنامه »جمهوری اسالمی« مشغول به کار شد و به 
حرفه ی خبرنگاری روی آورد. او به فعالیت های تبلیغی و ارشادی ادامه داد از 
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دیگر ابعاد شخصیت ایشان بُعد معنوی وی بود.
جهاد  به  حمیدرضا  جهادسازندگی،  وتاسیس  امام)ره(  تاریخی  فرمان  با 

سازندگی پیوست و به فعالیت شبانه روزی در این نهاد مقدس پرداخت. 
برای فرو نشاندن شورش ها و اغتشاشات گروهک ها به کردستان اعزام شد. 
درسوم شهریور 1358 آن گروه عازم سردشت می شوند و به محض رسیدن، 
آنها  به خودروی حامل  به گروهک های شورشی  وابسته  انقالب  افراد ضد 
حمله برده و آنها را به اسارت می گیرند و در یک دادگاه صحرایی فرمایشی 
اعدام حمیدرضا تواضعی همراه  از دالیل  اعدام می شوند. یکی  محاکمه و 

داشتن نهج البالغه و قرآن مجید بوده است. 
با این  موقع شهادت فقط یک دست خط از حمیدرضا به جامانده است، 
غسل  عنوان  به  را  تیمم  همین  نداشتم،  فرصت  من  »خدایا،  که:  عبارت 

شهادت بپذیر«.

سردار جهادگر شهید حاج حمیدرضا چهاردولي
 28 در  چهاردولی  حمیدرضا 
از  ایشان  شد.  متولد   1345 آذر 
جهادگران  و  بی سنگر  سنگرسازان 
مخلصی بود که جان خود را در طبق 
در  تمام وجود  با  و  اخالص گذاشت 
حضور  باطل  علیه  حق  جبهه های 
یافت. ایشان فعالیت خود را در دوران 
مهندسی  گردان  در  مقدس  دفاع 
ضایعه  دچار  و  کرد  آغاز  رزمی 
شیمیایی شد. او حتی بعد از جنگ 
هم روحیاتش را حفظ کرد. و بعد از سال ها تحمل درد و رنج، سرانجام در 
روز 25 شهریور 1387 به شهادت رسید. قبل از شهادت، به خواب یکی از 
دوستان نزدیکش رفته و خواسته بود تا به عیادتش برود. آن دوستش قبل 

از اینکه او را ببیند، شهید شده بود.

سردار جهادگر شهید محمد تقی امینیان
بهار 1337  بهشتی ترین روزهای  در 
محمدتقی به دنیا آمد. هادی صدایش 
به  همیشه  نامش  مانند  و  می زدند 
عالقه ای  کنار  در  بود.  هدایت  دنبال 
که به رشته های فنی داشت استعداد 
خود را در ورزش کشتی با مدال هایی 
تابستان ها  کرد.  نمایان  منطقه ای 
برای کمک به پدر در شرکت ماشین 
در سال  و  کار می کرد  سازی سپنتا 
1355 در رشته مهندسی اتومکانیک 
در دانشسرای عالی فنی بابل پذیرفته شد. در فعالیت های انقالبی شرکت 
می کرد و از طرف ساواک تهدید شد اما او مجدانه فعالیت هایش را پیگیری 
می کرد. با اتمام دانشگاه و معافیت از سربازی با خانم نرجس نیاطبری طی 

مراسمی ساده ازدواج کرد.
در پی فرمان امام در خصوص تشکیل جهادسازندگی، محمدتقی وارد جهاد 
شد و دهم شهریورماه 1359 از طرف واحد فرهنگی به منطقه صائین دژ 
آذربایجان غربی اعزام شد. دو روز از حضور محمد تقی در منطقه صائین 
دژ می گذشت که او در حال انجام مأموریت فرهنگی بود، که مورد هجوم و 
حمله نیروهای ضد انقالب و اشرار مسلح قرار گرفت و در سن 22 سالگی در 

کنار زرینه رود به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

سردار جهادگر شهید محمدحسین زینت بخش 
تاریخ تولد: 1فروردین1337

محل تولد: بیرجند 
تاریخ شهادت: 17شهریور1364

محل شهادت: عملیات قادر 
زندگینامه 

محمدحسین زینت بخش سال 1337 
درخانواده ای مستضعف و مذهبی در 
جهان  به  دیده  بیرجند  شهرستان 
وارد  دبستان،  دورۀ  پایان  با  گشود. 
سال  چهار  از  پس  و  شد  دبیرستان 
دیپلم ریاضی گرفت. او بعد از پیروزی انقالب و شکل گرفتن جهادسازندگی 
برای خدمت به این نهاد پا گذاشت. ابتدا در هیئت واگذاری زمین و سپس 
به دلیل فعالیت های چشمگیر و  در کمیتۀ عمران جهاد مشغول کار شد. 
لیاقتی که از خود بروز داده بود، مسئولیت بخش احمدآباد جهاد مشهد به او 
واگذار شد. عالقه اش به کار و خدمت به روستاییان محروم، سبب شده بود 
که شبانه روزی کار کند و بیشتر شب ها به خانه نیاید و در همان روستاها 
شب را به صبح  رساند. بعد ا زشروع جنگ تحمیلی، برای دفاع از انقالب 
به جبهه رفت و  بارها  اسالم،  یاری کردن رزمندگان  و  و دستاوردهای آن 
در عملیات های مختلفی شرکت کرد. او در منطقۀ عملیاتی غرب به عنوان 
اثر  بر  که  بود  در ستیز  بعثی  با دشمنان  رزمی  مهندسی  گردان  فرمانده 

تیرمستقیم دشمن به درجۀ رفیع شهادت نائل شد.

سردار جهادگر شهید سلیمان حسین زاده ویرانی
تاریخ تولد: 1خرداد1334

محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت: 7شهریور1366

محل شهادت: شلمچه 
 زندگینامه 

در  سال 1334  سلیمان حسین زاده 
در  مشهد  در حومۀ  ویرانی  روستای 
جهان  به  دیده  مذهبی  خانواده ای 
گشود. دوران کودکی و دبستان را در 
آغوش پدر و مادری مهربان گذراند و 
بعد از تحصیالت ابتدایی، در همان روستا در خدمت پدر و مادر بود. سپس 
به مشهد رفت و در یک کارگاه ریخته گری فلزات مشغول کار شد تا به سن 
از  امام  به دستور حضرت  انقالب  قانونی سربازی رسید. در جوش وخروش 
سربازخانه متواری شد و بعد از پیروزی انقالب، مجدداً به ارتش بازگشت. 
در خاتمۀ دوران سربازی به شغل ریخته گری مشغول شد. او در سال های 
1361 و 1362 از طریق بسیج سپاه پاسداران به جبهه های حق علیه باطل 
رفت. او همیشه در صحنه های انقالب حاضر بود و عالقۀ شدیدی به مجالس 
و محافل مذهبی داشت، همچنین دوست داشت به محرومان خدمت کند و 
به همین دلیل به نهاد جهادسازندگی پیوست و به روستاها و نقاط محروم 
رفت. سرانجام به صف سنگرسازان بی سنگر جهاد خراسان پیوست و به عنوان 

راننده عازم جبهه های جنگ شد.
او بارها به جبهه رفته و در عملیات هایی چون آزادسازی فاو  و شلمچه شرکت 
کرده بود و در یکی از عملیات ها تمام بدنش سوخته و مجروح شده بود. 
شهید حسین زاده بدن ورزیده ای داشت و لیاقت و شجاعت تحسین برانگیزی 
از خود نشان داده بود. همین موضوع باعث شده بود تا مسئولیت های کلیدی 
و حساسی به او واگذار شود. روز 1مهر1366 در شلمچه بر اثر ترکش خمپارۀ 

دشمن به درجۀ رفیع شهادت نائل شد.
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سردار جهادگر شهید محمد بلقان آبادی
بلقان آبادی سال 1338در  محمد 
توابع  از  ده شیخ  روستای 
خانواده ای  در  سبزوار  شهرستان 
گشود.  جهان  به  دیده  مسلمان 
و  کودکی  دوران  گذران  از  پس 
سال  دو  انجام  برای  نوجوانی، 
رفت  ارتش  به  سربازی  خدمت 
حد  در  را  نوشتن  و  خواندن  و 
ششم ابتدایی در واحدهای نظامی 
آموخت و در پایان خدمت وظیفه 
نهضت  اوج گیری  با  شد.  استخدام  شهرستان  شهرداری  ادارۀ  در 
بعد  راهپیمایی های میلیونی شرکت می کرد.  ایران در  انقالبی مردم 
رفت.  جبهه  به  بار  دو  تحمیلی،  جنگ  شروع  و  انقالب  پیروزی  از 
اولین بار، به مدت نُه ماه از تاریخ 24فروردین1365 تا 27دی1365 و 
دومین بار، به مدت پنج ماه از 15فروردین1366 تا 11شهریور1366 
درمناطق عملیاتی جنوب با دشمنان بعثی صهیونیستی عراق به ستیز 
پرداخت. سرانجام، در جزیرۀ مجنون بر اثر ترکش خمپارۀ دشمن به 

درجۀ شهادت نائل شد.

سردار جهادگر شهید حاج حسن مداحی
تاریخ تولد : 5/4/1337

محل تولد : کرد امیر 
تاریخ شهادت : 4/6/1363

محل شهادت : دشت آزادگان
  زندگینامه 

شهید حاج حسن مداحی در یک 
خانواده مذهبی دوستدار روحانیت 
در روستای کرد امیر پا به عرصه 
را  ابتدایی  تحصیالت  نهاد.  وجود 
در روستای خود به پایان رسانده 
او  گردید.  تهران  عازم  متوسطه  تحصیالت  گذراندن  برای  سپس  و 
که رشد یافته و تربیت شده در یک خانواده مذهبی بود از کودکی 
اباعبداله الحسین داشت و همواره در تمام مراسم  عشق به حضرت 
تحصیالت  مداحی  شهید  جست  می  شرکت  عزاداری  و  سوگواری 

متوسطه را در تهران به پایان رساند و موفق به اخذ دیپلم گردید. 
با شروع جنگ تحمیلی شهید حسن مداحی به کاروان سلحشوران 
جبهه ها پیوست و با اولین گروه اعزامی پشتیبانی جنگ جهاد تهران 
دزفول  در  برادران  از  ای  عده  گردید.  ها  عازم جبهه  آبانماه 59  در 
آنجا  در  و  گردیدند  ماهشهر  عازم  دیگر  ای  عده  و  گردیده  مستقر 
خدمات قابل تقدیری به جنگزدگان مهاجر آبادانی و خرمشهری انجام 
دادند و در رساندن پیام انقالب اسالمی و فرامین گهربار و پیامبرگونه 
نیز در آنجا  امام فعالیت چشمگیری داشتند شهید مداحی  حضرت 
فعالیت بسیاری از جمله راه اندازی سیستم صوتی و برگزاری اولین 
درخشان  و  نورانی  نقطه  و  فعالیت  اوج  داشت.  ماهشهر  نماز جمعه 
زندگی این شهید بزرگوار ،  در زمان تصدی مسئولیت ستاد پشتیبانی 
با  اسالم  رزمندگان  آن  که طی  است  آبادان  در  تهران  جهاد  جنگ 
را  آبادان  حصر  امت  امام  فرمان  به  توانستند  جهادگران  همکاری 
المبین شرکت کرده و فعالیت  از آن در عملیات فتح  بشکنند پس 
المقدس  بیت  عملیاتهای  در  آن  از  پس  داد.  انجام  توجهی  شایان 

زیاد  تالش  از  پس  مقدماتی  عملیات  در  داشت.  شرکت  رمضان  و 
زخمی شده و به تهران اعزام شد و پس از آن در عملیاتهای مختلف 
والفجر شرکت می جست و همراه دیگر برادران واحد مهندسی رزمی 
احداث جاده های  ای در  نقش عمده  تهران  پشتیبانی جنگ جهاد 
عملیاتی و زدن خاکریز و ... برعهده داشت تا نهایتاً در شهریور1363 
در جزیره مینو در آبادان به غایت آرزویش رسیده و به لقاء حق تعالی 

پیوست و برگ سرخی دیگر بر دفتر خون رنگ اسالم افزود. 

سردار جهادگر شهید محمود توانامندی
تاریخ تولد: 1338
محل تولد: گناباد 

تاریخ شهادت: 16مهر1366
محل شهادت: سومار 

محمود توانامندی سال 1338 در 
در خانواده ای  و  گناباد  شهرستان 
دوران  آمد.  دنیا  به  مذهبی 
گذراند،  را  دبستان  و  کودکی 
در  و  شد  دبیرستان  وارد  سپس 
گرفت.  دیپلم  حسابداری  رشتۀ 
به  کبیر  خمینی  امت،  امام  به رهبری  که  انقالب  جوش وخروش  در 
وقوع پیوست، در راهپیمایی ها و پخش اعالمیه و نوارهای سخنرانی 
امام سهم بسزایی داشت. همیشه در صحنه بود و از انقالب اسالمی 
بارها  تحمیلی،  و شروع جنگ  انقالب  پیروزی  از  بعد  می کرد.  دفاع 
به جبهه رفت و در عملیات های مختلفی شرکت کرد. آخرین باری 
در  شرکت  برای  داشت،  حضور  کشور  غرب  جنگی  منطقۀ  در  که 
عملیات سومار بود. او در 16مهر1366 در این عملیات، بر اثر بمباران 
شیمیایی دشمن به درجۀ رفیع شهادت نائل شد. شهید توانا با موضع 
آگاهانه ای که داشت، در برابر تجاوز دشمن به ایران اسالمی، جبهه 
و  با عشق  اسالم  رزمندگان  به  یاری رساندن  برای  و  کرد  انتخاب  را 
عالقه ای که به دفاع مقدس داشت، عازم جبهه شده بود و سرانجام به 

آرزوی دیرینه اش رسید.
 

سردار جهادگر شهید داود ملک محمدی
نام: داود

نام خانوادگی: ملک محمدی
نام پدر: کهزاد

تاریخ تولد: 18خرداد1336
گوغر،  چهارطاق  تولد:  محل 

کرمان
تاریخ شهادت: 12شهریور1365

محل شهادت: جزیرۀ مجنون
جنگ  پشتیبانی  عملیاتی:  دسته 

جهاد
گوغر  طاق  چهار  روستای  در  18خرداد1336  ملک محمدی  داود 
و  بود  کهزاد، کشاورز  پدرش،  آمد.  دنیا  به  بافت  توابع شهرستان  از 
مادرش صنوبر نام داشت. او تا پایان مقطع متوسطه در رشتۀ انسانی 
درس خواند و دیپلم گرفت. سال 1363 ازدواج کرد و صاحب یک 
اعزام شد و  از طریق جهادسازندگی به جبهه  پسر و یک دختر شد. 
12شهریور1365 در جزیرۀ مجنون بر اثر اصابت ترکش به شهادت 

رسید. مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش واقع شده است.
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جای شهید و جالد عوض نشود

قسمت پنجم
جهادگر شهید ابراهیم ساعدپناه

در   1355 سال  در  ساعدپناه،  ابراهیم 
موچش  بخش  توابع  از  مارنج  روستای 
خانواده ای  میان  در  کامیاران،  شهرستان 
گشود.  جهان  به  دیده  کارگر  و  کشاورز 
پشت سر  را  طفولیت  دوران  که  آنگاه  او 
گذاشت، برای فراگیری خواندن و نوشتن 
مشغول  علم،  روشن  دنیای  به  ورود  و 
از  تنهایی،  و  مالی  فقر  شد.  تحصیل 
مشکالتی بود که ابراهیم از همان ابتدای 
خانواده  از  بزرگ تر  جامعه ای  به  ورودش 
نابرابر،  نبرد  این  در  اما  شد؛  آشنا  آن  با 
فقر  و  پاک روستا مغلوب شد  فرزند  این 
بین او و مدرسه دیواری کشید و در پس 
کتاب  و  مدرسه  اقتصادی،  فقر  پرده های 
ابراهیم  پرفروغ  دیدگان  مقابل  در  قلم  و 
تحصیل  سال  سه  از  پس  او  و  شد  گم 
روستا،  در  و  کند  رها  را  آن  شد  مجبور 
خود را برای مبارزه ای جدی با نامالیمات 
ترک  از  پس  ابراهیم  نماید.  مهیا  زندگی 
تحصیل به جنگ نابرابری رفت و با تمام 
توان برای تأمین حداقل معیشت خانواده 
کارگری  و  کشاورزی  فعالیت  و  کار  به 
پرداخت. در یازده سالگی، برادر بزرگ تر و 
دو خواهر کوچک تر از خودش با توجه به 
از مهر و  بیماری طاقت فرسای مادرشان، 
محبت مادری محروم شدند. او با احساس 
و  خواهرانش  نگهداری  برای  مسئولیت 
بزرگ  برادر  به همراه  آن ها،  از  حمایت 
بر  عالوه  که  می کرد  تالش  بیشتر  خود 
نبود مهر مادر، فقر آن ها را از مسیر اصلی 
زندگی دور نکند. آن ها حتی با سن کم به 
کارگری مشغول بودند. با توجه به تملک 
شرکت  طرف  از  کشاورزی  زمین های 
زراعی، تا حدودی در باغداری و دامداری 
این  ولی  می کردند؛  کمک  پدرشان  به 

کار کفاف زندگی آن ها را نمی داد و مثل 
بودند  مجبور  روستا،  کار  نیروهای  اکثر 
و  شوند  مشغول  کارگری  به  نوجوانی  از 
مجاور  استان های  و  نزدیک  شهرهای  به 
عزیمت کنند. بعد از پانزده سالگی و قبل 
از خدمت سربازی، برای برون رفت از فقر 
از  ناشی  طبقاتی  اختالفات  و  نابرابری  و 
از  روستاها  محرومیت  به  رسیدگی  عدم 
طرف حکومت طاغوت، تالش زیادی کرد؛ 
ولی کاری از دست آن ها برنمی آمد و نبود 
و مشکالت شغل کشاورزی  کافی  درآمد 
مناسب،  ظرفیت  به  توجه  با  دامداری،  و 
همسر  به  مربوط  زراعی  شرکت  وجود  و 
شاه معدوم، سد بزرگی در برابر اکثر مردم 

ایجاد کرده بود.
سربازی  خدمت  به   1354 سال  اوایل 
فراخوانده شد. دورۀ آموزش بیشتر از سه 
ماه در عجب شیر بود و برای ادامۀ خدمت 
غربی  آذربایجان  در  مهاباد  شهرستان  به 
در  خدمت  ماه  چهار  از  بعد  شد.  اعزام 
نظر  از  خاص  شرایط  به  بنا  و  شهر  این 
برای  بر صلح  نظارت  با هدف  توانمندی، 

برای  و  انتخاب  عمان  کشور  به  اعزام 
آموزش های دیگر به مدت بیشتر از چهار 
بعد  گردید.  اعزام  لرستان  استان  به  ماه 
برای مدت  ویژه،  آموزش  از سپری کردن 
عمان  به کشور  فعالیت مجدداً  ماه  شش 
خارج  متفاوِت  کاماًل  دنیای  و  شد  اعزام 
فراغت  ایام  در  کرد.  تجربه  را  وطن  از 
کسانی  و  فرماندهان  نزد  سربازی،  دورۀ 
و  خواندن  داشتند،  باالتر  تحصیالت  که 
شد  موفق  و  فراگرفت  کامل  را  نوشتن 
دوران  در  او  کند.  دریافت  گواهی نامه 
آزادی خواهان  اندیشه های  با  خدمت، 
و  شد  آشنا  پهلوی  حکومت  مخالفان  و 
وجود  به  او  در  خاصی  روحی  دگرگونی 
همیشه  واهمه،  بدون  پس،  آن  از  آمد. 
نقد  را  حکومت  سردمداران  عملکرد 
وطن  از  دوری  ماه  از شش  بعد  می کرد. 
در کشور عمان، بار دیگر به عنوان نیروی 
حافظ صلح به شهرستان مهاباد برگشت و 
بعد از نزدیک یک ماه به شهر ارومیه اعزام 
شد و تا پایان سربازی در همان شهر ماند.
زادگاهش  به  خدمت  اتمام  از  بعد     

مروری بر سرگذشت شهدای ترور وزارت جهاد کشاورزی

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 14 خرداد 1396
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قربانیان قابیل

باغداری  کار  به  پدرش  همراه  و  برگشت 
این  ولی  پرداخت؛  مقطعی  کشاورزی  و 
را  آن ها  زندگی  مخارج  کفاف  هم  کار 
سال  دو  مدت  دلیل،  همین  به  نمی داد. 
کرج  و  میانه  اهواز،  تهران،  شهرهای  به 
باغداری  و  کارهای ساختمانی  به  و  رفت 
مشغول شد. با توجه به حرکت انقالبی و 
مبارزاتی که ضد رژیم پهلوی شروع شده 
بود و مسائلی که در زمان شروع سربازی 
با آن ها آشنا شده بود، برای رهایی از فقر 
ایران، بیشتر به  و بدبختی اکثریت مردم 
حرکت های انقالبی اسالمیون نزدیک شد 
و عشق و ایمانی که به انقالب اسالمی پیدا 
کرد، تا زمان شهادت همراه وی بود و بر 
سر اعتقاداتش ایستاد. نظر برادر بزرگش 
فرش  آموزش  و  تولید  کارگاه  راه اندازی 
بیجار بود. برای همین به کارگاه تولید و 
آموزش فرش سرکار خانم فرخنده ذکریا 
در موچش وارد شدند و بعد از هشت ماه 
از روی نقشه به  آموزش، در تولید فرش 
استادی رسیدند و در شرکت فرش سابق 
مشغول کار شدند. شهید برای ادامۀ کار 
شهرستان  در  ماه  چهار  تجربه،  انتقال  و 
دیواندره و مخصوصاً روستاهای اطراف آن 
مشغول کار شد. هر روز تجربۀ کاری اش 
وقت  آموزش  برای  و  می شد  بیشتر 
این  درآمد  هرچند  می گذاشت.  بیشتری 
کار بیشتر نبود، چون روستاییان را با تولید 
و اشتغال آشنا می کرد انگیزۀ بیشتری در 
خود احساس می نمود. این کار مقطعی و 
وارد  رسماً  بزرگش  برادر  بود.  کوتاه مدت 

شهید  و  شد  سنندج  در  فرش  شرکت 
به علت تعهد و برای تنهانگذاشتن خانواده 
را  روستا  پدر،  همراهی  و  کمک  برای  و 
به همراه  فرش،  تولید  با  و  نکرد  ترک 

خواهرانش امرار معاش می کرد.
ایران  با شروع حرکت توفندۀ ملت مبارز 
رنج  که  او  پهلوی،  جبار  بر ضد حکومت 
بود،  کرده  عمیق حس  را  بیکاری  و  فقر 
به صف انقالبیون پیوست و پابه پای آنان، 
نکرد.  کوتاهی  تکلیف  ادای  در  لحظه ای 
خیزش  و  تظاهرات  شروع  با  ابراهیم 
مردمی در کردستان بر ضد رژیم پهلوی، 
برادرش که در سنندج  با  در تظاهرات ها 

بود، فعاالنه شرکت می کرد. 
و  شهدا  و  مردم  فداکاری  با  سرانجام 
رهبری امام خمینی)ره( انقالب به پیروزی 

رسید.
با  و  کرد  توطئه  جهانی  استکبار 
راه انداختن غائلۀ کردستان، طعم پیروزی 
انقالب اسالمی را در کام مردم محروم و 
وضع  این  کرد.  تلخ  کردستان  مستضعف 
این  در  را  اتفاقات  و  حوادث  بسیاری 
و  توسعه  چرخ  و  زد  رقم  محروم  استان 
می چرخید.  به کندی  محرومیت زدایی 
ایادی استکبار و  برای اجرای یک پروژه، 
به  را  نفر  چندین  روزانه  معاند  گروه های 
شهادت می رساندند. نمونۀ بارز آن برادران 

شهید یزدان پناه بودند. 
کرد.  ازدواج   1358 سال  در  ابراهیم 
که  ماند  یادگار  به  پسر  فرزند  سه  او  از 
ادامه دهندۀ راه شهدا و حرکت در مسیر 

توسعۀ  و  اسالمی  انقالب  آرمان های 
همه جانبۀ کشور و ارزش های دینی نظام 
جمهوری اسالمی ایران اند. خانوادۀ همسر 
برای  بودند.  ساکن  سنندج  در  ایشان 
پیشنهاد  شهید  به  بار  چندین  همین، 
کند؛  مهاجرت  به شهر سنندج  داده شد 
ولی او از ترک روستا خودداری می کرد و 
به ویژه  از سال های پیش،  بر اساس آنچه 
در حوزۀ تولید و اشتغال در زمینۀ فرش 
در ذهنش نقش بسته بود، منتظر فرصت 

خدمت بود.
از عاشقان خدمت به  این شهید واالمقام 
مردم محروم و مستضعف بود که خودش 
از نوجوانی با آن آشنا بود و منتظر فرصتی 
بود که وظیفۀ انقالبی خود را انجام دهد 
با  ادا کند.  امام و امت  به  را  و دین خود 
اسالمی  انقالب  شهدای  فداکاری های 
پیروزی  از  بعد  شهید  هزاران  تقدیم  و 
آرامش  کردستان  در  اسالمی،  انقالب 
نسبی برقرار شد. با فرمان تاریخی حضرت 
امام خمینی)ره( در تاریخ 27خرداد1358 
برای رفع محرومیت، به ویژه در روستاها، 
فرمان  این  شد.  تأسیس  سازندگی  جهاد 

جرقۀ امیدی در دل شهید روشن کرد. 
سازندگی،  جهاد  فعالیت های  شروع  با 
در  ابراهیم  کردستان،  استان  در  به ویژه 
سال1359 با اولین گروه از خادمان جهاد 
سازندگی آشنا می شود؛ از جمله برادران 
ابوالقاسم  مهرفرد،  علی اکبر  مهندس 
بزرگی، محمد شمس، برادران یعقوبی فرد، 
و  حسین خانی  یداهلل  رزاقی،  محسن 
حبیب اهلل قربانی. بدین ترتیب وارد جهاد 
سازندگی می شود و بعد از سازمان دهی از 
طریق جهاد سازندگی شهرستان کامیاران 
استقرار جهاد در بخش موچش، در  با  و 

کمیتۀ کشاورزی مشغول کار می شود.
تولید  کار  در  بزرگش  برادر  و  شهید 
فرش و آموزش فرش بافی دارای تجربه و 
خادمان  این  خیل  به  او  بودند،  تخصص 
خلق پیوست و با تمام توان کمر به رفع 

مشکالت موجود منطقه بست. 
او ایده اش را با برادر بزرگ تر که خود در 
شرکت فرش سابق در سنندج مشغول کار 
بود در میان گذاشت. برادرش نیز پذیرفت 
برای  تا  کرد  استعفا  فرش  شرکت  از  و 
خدمت بیشتر به جهاد سازندگی بپیوندد. 
جهاد  مساعدت  و  شهید  پیشنهاد  با 
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طرح  این  اجرای  در  کردستان  سازندگی 
و تهیۀ لوازم و تجهیزات الزم در کمترین 
کارگاه  موچش،  بخش  به  انتقال  و  زمان 
برای  آموزش  و  دست بافت  فرش  تولید 
ظرفیت  با  سالن  دو  در  محرومیت زدایی 
بیشتر  و  نفر  سی  آموزش  و  اشتغال 
اولین  که  بود  چنین  این  شد.  راه اندازی 
آموزش  و  محرومیت  زدودن  برای  قدم 
اطراف  روستاهای  و  موچش  بخش  برای 
بیشتر  این کارگاه،  ایجاد  با  برداشته شد. 
کار  مشغول  کارتی  به صورت  نفر  سی  از 
تعطیل  مدارس  که  تابستان ها  در  شدند. 
می شد، به نزدیک پنجاه نفر هم می رسید.

سازمان دهی  و  آموزش  کنار  در  شهید 
عمرانی  و  کشاورزی  کمیتۀ  در  تولید،  و 
هم فعال و با حفظ جایگاه خود به عنوان 

مسئول کارگاه انتخاب شده بود.
با بیشترشدن فعالیت ها، ابراهیم از روستای 
مارنج نقل مکان کرد و همراه خانواده اش 
شد.  مستقر  کارگاه  مسکونی  قسمت  در 
این باعث شد وقت بیشتری برای خدمت 
و تحرک  ناامنی  به  نظر  بیاورد.  به دست 
و  کردستان  در  ضدانقالب  گروه های 
پادگان  به  قالی بافی  کارگاه  نزدیکی 
آموزشی ژاندارمری سابق و مقر سپاه، بین 
جهاد و نیروهای نظامی و انتظامی ارتباط 
بیشتری بود. این فاصله کمتر از صد متر 
با  سپاه  درگیری های  موقع  حتی  و  بود 
ضدانقالب، کارگاه چون نزدیک ساختمان 
استقرار نیروهای سپاه و جنداهلل بود، در 
تیررس گلوله های هر دو طرف بود. البته 
این عامل نمی توانست در هدف و میل او 
به خدمت خللی ایجاد کند. او شبانه روزی 
تهدیدات  وجود  با  بود.  فعالیت  مشغول 
همکاری  عدم  بر  مبنی  گروهک ها  مکرر 
واهمه  بدون  ابراهیم  سازندگی،  جهاد  با 
و با شجاعت تمام، قدم هایش را استوارتر 
از پیش برداشت. حرفش این بود که من 
کارگاه  ولی  بدهم،  را  خود  جان  حاضرم 
را به هیچ وجه تعطیل نکنم. اگر این اتفاق 
مبلغ  می شوند.  بیکار  نفر  چندین  بیفتد 
استادان  و  کارگران  اکثر  برای  حقوق 
کار  به  عشق  ولی  بود؛  کم  خیلی  کارگاه 
و همراهی در رفع محرومیت نمی گذاشت 
و  فقر  او  بیفتد.  حرکت  از  اقتصاد  چرخ 
محرومیت را عمیقاً درک کرده بود و دلش 
نمی خواست مردمی که در چندین روستا 
ساکن بودند، از این نعمت بی بهره بمانند. 

کارگاه تا زمان شهادت تعطیل نشد.
ساخت  برای  جهادگران  سایر  و  شهید 
و  راه سازی  و  عمرانی  کارهای  و  مساجد 
بدون  و...،  کارگاه  نیاز  مورد  لوازم  آوردن 
و  سنندج  به  مرگ،  از  ترس  و  واهمه 
رفت وآمد  اطراف  روستاهای  و  کامیاران 
می کردند. برای همین، ضدانقالب احساس 
این طور  و  است  مسلح  شهید  می کرد 
وانمود می کرد که برای آن ها تهدید است. 
چندین بار هم کمین و برای ترور ایشان 
اقدام کردند که البته موفق نبودند. یک بار 
که گروهک های معاند در روستای مارنج 
ایدئولوژی  بودند، شعار  پیدا کرده  حضور 
کمونیستی نوشته بودند. ایشان و برادران 
او  پاک کردند.  دیوار  از روی  را  آن  سپاه 
این  بودید  مسلمان  شما  اگر  بود  گفته 
نمی توانم  من  نمی نوشتید.  را  شعارها 
باعث  چون  کنم؛  تعطیل  را  خود  کارگاه 
نان  که  می شوند  کارگر  چندین  بیکاری 
اقدام  این  می برند.  خود  سفرۀ  سر  حالل 
شهید برای ضدانقالب خیلی سنگین بود. 
ترور  نقشۀ  گسترده،  همکاری  با  آن ها 
سادۀ  افراد  یک سری  کشیدند.  را  شهید 
آن ها  با  و  بودند  فریب خورده  روستا هم 

همکاری کردند.
پیش  بارها  ساعدپناه  ابراهیم  شهید 
کارگاه  کارگران  و  آشنایان  و  همکاران 
و  نمی ترسم  مرگ  از  من  بود  گفته 
که  است  جهادی ای  روحیۀ  من  روحیۀ 
دستور  محرومیت  رفع  برای  امام خمینی 
در  شهید  شبانه روزی  فعالیت  داده اند. 
و  کشاورزی  کمیتۀ  قالی بافی،  کارگاه 
داشت.  ادامه  بی وقفه  روستایی  عمران 

در  فرزندش  تولد  زمان  بار  یک  حتی 
سنندج حضور نداشت. او محل کار خود 
را تعطیل نمی کرد و اگر رانندگان جهاد و 
به جای  داشتند،  گرفتاری  همکارها  سایر 
نمی خواست  و  می کرد  کار  هم  آن ها 
شود.  تعطیل  محرومیت زدایی  فعالیت 
انقالب،  بنیان گذار  به  قلبی  اعتقاد  شهید 

حضرت امام خمینی )ره( داشتند.
یک بار، وقتی اطالع پیدا کرد مصالح تعمیر 
و توسعۀ مسجد دارد تمام می شود و امکان 
دارد فردا کار تعطیل شود، با یک دستگاه 
کارگران  از  نفر  دو  به همراه  و  تراکتور 
روستای  به  ماسه  سرویس  یک  جهاد، 
و  امنیت  دشمنان  می کنند.  حمل  مارنج 
آسایش مردم وقتی تالش های صادقانۀ او 
کنند.  گرفتند حذفش  تصمیم  دیدند،  را 
در تاریخ 20مرداد1362، گروه های معاند 
بعد از برنامه ریزی بلندمدت و اعزام تعداد 
زیادی افراد و طرح کمین به طول بیشتر 
از دو کیلومتر برای یک نفر جهادگر عاشق 
و مخلص واقعی که آن قدر عاشق کارش 
با  نداشت،  معنی  برایش  مرگ  که  بود 
اجرای دو نقطه کمین در ورودی روستای 
مارنج، توسط دو گروه از ضدانقالبیون که 
وی  شهادت  یا  دستگیری  برای  پیش  از 
را  بود، طرح شوم خود  برنامه ریزی شده 

اجرا می کنند.
اول،  گروه  از  ابراهیم  ردشدن  از  بعد 
او  راه  متر گروه دوم سد  بیست  به فاصلۀ 
می شوند و درخواست می کنند از تراکتور 
شجاعت  با  شهید  شود.  تسلیم  و  پیاده 
چون  نمی کند.  قبول  را  درخواست  این 
او  که  بودند  گفته  ضدانقالب  به  قبل  از 
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دست  به  لحظه  همان  در  است،  مسلح 
ایشان  تیراندازی و  راست و گردن شهید 
با همان وضع  را مجروح می کنند. شهید 
از تراکتور پیاده می شود و کفش های خود 
صحنۀ  از  برهنه،  پای  با  و  می اندازد  را 
درگیری دور می شود؛ ولی گروه دوم که 
قبل از محل درگیری کمین کرده بودند، 
مجدد شهید را به رگبار گلوله می بندند. 
جاده به خون پاک ابراهیم آغشته می شود 
و به درجۀ رفیع شهادت نائل می آید و به 
کاروان شهدای مهاجر و انصاری می پیوندد 
به  کردستان  محروم  مناطق  سایر  در  که 

شهادت رسیده بودند. 
وظیفه  انجام  حال  در  که  جوانمردی 
تیرهای کینه و نفاق به قلب پاکش شلیک 
کردستان،  مردم  خلف  فرزند  این  شد، 
شهادت  به  خدا  خلق  به  خدمت  به جرم 
آرمان  به  اعتقادش  و  باور  مزد  او  رسید. 
انقالب اسالمی را از خدا گرفت و به خیل 
کاروان شهدا پیوست و در نهایت جان بر 
سر پیمان گذاشت. وقتی نیروهای مهاجم 
حاضر  ایشان  مطهر  جنازۀ  بر  ضدانقالب 
می شوند، برای گرفتن اسلحه او را بازرسی 
ناباوری،  عین  در  ولی  می کنند؛  بدنی 

می بینند که چیزی به همراه ندارد. 
پیکر مطهر این شهید راه حق و حقیقت، 
خون  به  آغشته  شهید  کفن  که  درحالی 
پاکش بود و حتی با پاشیدن پودر گچی 
توسعۀ آن مسجد  برای  با همکارانش  که 
برای  نمی آمد،  بند  بودند  کرده  حمل 
و  مغرب  نماز  خواندن  بدون  و  همیشه 
کارگاه  در  شاگردانش  از  خداحافظی 
اشعه های  آخرین  که  حالی  در  قالی بافی، 
برگ  از میان  نور خورشید روز پنجشنبه 
درختان و پشت کوه بر تابوتش می تایبد، 
قدر  که  مردمی  پینه بستۀ  دست  روی 
می دانستند  را  انقالب  و  ایشان  زحمات 
تشییع و در روستای که به دنیا آمده بود، 

به دست خاک سپرده شد.

ابراهیم صابر1
انجام  عاشق  و  بود  دین  اهل  ابراهیم 
تمام  به  مسلمان  او  دینی.  دستورهای 
نماز  با  خاصی  الفت  و  انس  و  بود  معنا 
داشت  خداوند  با  رازونیاز  و  روزه  و 
فاصله  عبادت  و  مسجد  از  هیچ گاه  و 
انجام  در  را  بلکه هستی خودش  نگرفت؛ 
سلوک  حسن  می کرد.  خالصه  عبادات 

از  انسانی  و  اسالمی  کرامت  و  اخالق  و 
نشانه های بارز شخصیت ابراهیم محسوب 
خوب  ویژگی های  همۀ  میان  در  می شد. 
برجستگی  از  صبر  پسندیدۀ  صفت  او، 
طاقت  و  صبر  او  بود.  برخوردار  بیشتری 
سخت ترین  برابر  در  داشت.  فوق العاده ای 
مشکالت مثل کوه می ایستاد و با استعانت 
آن قدر  و  نمی کرد  خم  قامت  خداوند،  از 
چنان که  را  مشکل  تا  می کرد  مقاومت 
می گفتم:  او  به  گاهی  می کرد.  حل  باید 
و  می خندید  ایوبی!«  مانند  صبر  در  »تو 
شکیبایی  و  پایداری  و  »صبر  می گفت: 
دستور خداوند است. من کار مهمی انجام 
نمی دهم؛ اما چون به قدرت حضرت حق 
من  به  لطفش  نظر  با  هم  او  دارم،  ایمان 

صبر و شکیبایی می دهد.«

از شهادتش خبر داشت۲
  ابراهیم از روزی که در مقابل گروهک ها 
نیروهای  با  را  خود  همکاری  و  ایستاد 
به  کرد،  شروع  سازندگی  جهاد  و  دولتی 
یقین رسیده بود که به شهادت می رسد؛ 
به نوعی  می کرد  سعی  همیشه  بنابراین 
آمادگی  تا  کند  فراهم  زمینه ای  ما  برای 

الزم را داشته باشیم. 
شهادت  به  را  کسی  ضدانقالب  هروقت   
فراوان  تأسف  ضمن  ابراهیم  می  رسانْد، 
روزی  »باالخره  می گفت:  واقعه،  این  از 
به شهادت  ناپاکان  این  به دست  هم من 
می گفتیم  او  به  هرچه  رسید.«  خواهم 
می گفت:  مقابل  در  نزن«،  را  حرف  »این 
»من در این موضوع شک ندارم و دوست 
خیلی  برسید.«  یقین  به  هم  شما  دارم 
شهید  من  »اگر  می گفت:  من  به  وقت ها 
شوم شما چه کار می کنید؟« من ناراحت 
سخنان  این  نداشتم  دوست  و  می شدم 
و  می خندید  او  اما  بشنوم؛  ابراهیم  از  را 
از شنیدن حرف حق  که  »آدم  می گفت: 

ناراحت نمی شود. می خواهم آمادگی الزم 
را داشته باشی که هروقت این اتفاق افتاد، 
دچار ترس و اضطراب نشوی.« به حقیقت 

می توان گفت او از شهادتش باخبر بود.
بزرگش  برادر  شهادت،  از  قبل  شب   
او گفت:  به  بود.  ما  منزل  در  میرزامحمد 
از  می دهی  قول  شوم،  شهید  من  »اگر 
خانواده ام مراقبت کنی؟« برادرش ناراحت 
حرفی  چه  این  »ابراهیم،  گفت:  و  شد 
دیگر  سال  صد  ان شاءاهلل  می زنی؟!  است 
گفت:  باشد.«  فرزندانت  سر  بر  سایه ات 
شک  که  من  می کنید؟!  تعارف  »چرا 
تعهد  این  شما  از  می خواهم  فقط  ندارم؛ 
زن  از  من،  از  بعد  که  بگیرم  را  اخالقی 
این  از  بعد  کنید.«  مراقبت  فرزندانم  و 
صحبت ها گفت: »عکس مناسب برای روز 
تشییع جنازه ندارم. فردا به شهر می روم، 
یک عکس مناسب می گیرم و قاب می کنم 
تا در روز تشییع جنازه مشکل عکس هم 
نداشته باشید.« صحبت های ابراهیم همۀ 
معنی  یک  به  و  واداشت  گریه  به  را  ما 
صحنه  عین  هم  بعد  روز  کردیم.  باور  ما 
را  ابراهیم  اجنبی  مزدوران  و  افتاد  اتفاق 
به جرم مسلمان بودن و خدمت به مردم به 

شهادت رساندند.

آخرین دست نوشتۀ شهید: 
ابراهیم ساعدپناه  برادر  این یادگاری 
ساعدپناه  فراست  خواهرم  برای 
بنده  اگر  عزیزم،  خواهر  می باشد. 
با  تو  امانت  شدم،  شهید  راه  این  در 
یادت  است.  برادرزاده ات  هوشیار 
اسالم  راه  در  شهیدشدن  که  باشد 

وظیفۀ هر فرد ایرانی است.
و من اهلل التوفیق

برادرت، ابراهیم ساعدپناه
اهلل اکبر، خمینی رهبر

136۲/3/16
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 سینه زنی 
سنگر سازان بی سنگر

 عزاداری جهادگران 
عزاداری در جبههروز خبرنگاراستان زنجان

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

وا
گر 

زر
اد 

جو

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

سیمای مجاهدت
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سوگواری نوجوانان  عزاداری 
سنگر سازان بی سنگر

 مداحی مرحوم کوثری 
هفته دولت گرامی باددر محضر امام )ره(

سیمای مجاهدت
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آشپزهای جهادگر بیانات مرحوم آیت اهلل هاشمی آرایشگران جهادگر
رفسنجانی در خطبه های نماز 

جمعه سال 1363

بیانات مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای )حفظه اهلل (در مورد 

نقش و اهمیت جهاد سازندگی

سیمای مجاهدت
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تعمیرکاران جهادگر صحبت های مرحوم 
 سخنان سردار سرلشگر دانش آموزان جهادگرفخرالدین حجازی

 دکتر محسن رضایی

سیمای مجاهدت
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رسم جهاد

 شما با شناسایی این بارکد 
 در دوربین تلفن همراه خود می توانید 

فیلم را مشاهده کنید
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سازندگی کار جهاد است و جهادی 
با کار خود بخشند بر دل شور و شادی

در پهنۀ کشور جهادی ها به کارند
هیچ آرزویی جز رضای حق ندارند

وقت دفاع از ملک و دین با تیغ ایمان
بستند رخت بر دشمنان ملک ایمان
در جبهه با رزمندگان دمساز بودند
بی سنگرانی را که سنگرساز بودند
با نام خیبر پل میان هور بستند

در عرصۀ مجنون، صف دشمن شکستند
دریادالن مواج چون اروند بودند 
هر آبراهی با پل بعثت گشودند

چون حق بود راضی از این مردان جانباز
باشند پیش مردم ایران سرافراز

شرح فداکاری این خوبان زیاد است
شاهدترین شاهد، شهیدان جهاد است

   سازندگی کار جهاد است و جهادی

مرتضی نریمانی

ادبیات

111شماره 42، شهریور 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



وان  ر آب های 
ادبیات

است که  کافی  تجربه اش کنی،  زمان که دلت خواست می توانی  هر 
بخواهی. باد که به شالیزارها می افتد و با خوشه های نارس برنج رقص 
را به اشتراک می گذارد، تازه زیبایی اطرافت را می توانی مزه کنی. کافی 
باد  صدای خش خش  با  و  ببندی  را  چشم هایت  شوی،  همراه  است 
دل انگیز در البه الی شالیزار همراه شوی؛ موسیقی زیبایی را می شنوی، 

این را از من به یادگار داشته باش. 
تا زمانی که به جبهۀ جنوب اعزام نشده بودم، فکر می کردم این تجربۀ 
شیرین را تنها در خطۀ شمال و شالیزار می توانم به دست آورم؛ اما بعد 
از اعزام و آشنایی با جنوب، با خرمشهر و آبادان، دریافتم این موسیقی 
زیبای طبیعت را در آنجا هم به وفور تجربه می کنم. در هجوم تلخ جنگ 
برای  امید من  تنها  ما، شاید موسیقی طبیعت  بعثی و دفاع مقدس 
روزی جدید و تنها روزنۀ کوچک امید به آینده بود. اولین تجربۀ حس 
مشابه شالیزار در جنوب را خوب به خاطر دارم. عصرها، خرمشهر در 
کنار شط، در موقعیتی سخت، در جوار صدای سوت خمپاره هایی که 
به سمتمان می آمد، چشم هایم را بستم. سعی کردم صداهای پس زمینه 
را حذف کنم، صدای سوت خمپاره، صدای هم قطارانم و صدای شلیک 
گلوله ها را، همه را حذف کردم و موفق شدم. موفق شدم تا به صدای 
اصیل رقص باد در میان نیزار برسم. دقیقاً همان تجربۀ شالیزار را برایم 
به ارمغان آورد. لحظه ای از زمان و مکان دل کندم و حس کردم در 
شالیزار نزدیک خانه ام هستم. االن باید بروم تا به نان های داغ و تنوری 
مادرم برسم. حتی می توانستم بویش را هم احساس کنم. اما نه، این 

بو، بوی نان نبود، بوی لودر جهادسازندگی بود که در آتش می سوخت؛ 
آتشی که راننده اش را هم در بر گرفته بود. همین بو مرا به اکنون آورد 
و به من فهماند که کجا هستم. حاال و هنوز هم بعد از گذشت نزدیک 
به 35 سال از موضوع، بوی گوشت سوخته در مشامم مانده و از بین 

نرفته است. 
زمانی که حس  پرفرازونشیب،  از سپری شدن سال هایی  بعد  و  امروز 
می کردم دیگر نشانه ای از دفاع مقدس و دل شوره های جنگ نمی بینم، 
در روزهایی که در تکرار روزمرگی زندگی در حال غرق شدن بودم، دیگر 
اثری از آن صدای جادویی رقص باد در شالیزار ندیدم و تجربه نکردم. 
نه اینکه در شالیزار نبودم، بودم. شاید روزمرگی نگذاشت دیگر توجهی 
ایثارگران  ادارۀ  از طرف  پیشنهاد شد  به من  زمانی که  بکنم.  آن  به 
جهادکشاورزی، به جنوب و خرمشهر بروم، بدون فکر قبول کردم. البته 
در سال های گذشته هم چنین پیشنهادهایی به من شده بود؛ اما گویی 
می ترسیدم بپذیرم. نمی دانم چه بوده، ترس از به یاد آوری خاطرات 
یا ترس ازدست دادن تجربۀ شیرین شط. هرچه بود، دلم نبود بروم؛ اما 
این بار بی معطلی پذیرفتم. یعنی اول پذیرفتم و بعد به عواقب تصمیمم 

فکر کردم. در هر صورت راهی شدم؛ راهی خرمشهر بعد از 35 سال. 
در  دیروز  همین  جنگ  گویی  بود.  مانده  همان گونه  خرمشهر، 
در  چقدر  شد.  ریش  دلم  بود.  شده  تمام  کوچه پس کوچه هایش 
اینجا و  به چشم می آید. شاید  خرمشهر، جای خالی جهادسازندگی 
اکنون الزام آورترین بهانه برای وجود جهادسازندگی، همین خرمشهر 

ی
م

ی م
مه
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باشد. بعدازظهر است و در کوچه های گرم خرمشهر قدم می زنم. گویی 
این کوچه ها را سال هاست زیسته ام. نمی دانم چرا؟ من که فقط یک 
سال و هفت ماه اینجا بوده ام. فقط 589 روز از کل زندگی ام؛ اما گویی 
مسیرم  می کنم  می شناسم. سعی  را  این شهر  کوچه های  سال هاست 
برایم قدری جادویی و جذاب شده است.  پیدا کنم.  به سمت شط  را 
می کوشم که بدون کمک کسی و تنها با خاطراتم راه را بیابم. سخت 
است، 35 سال گذشته و حافظه ام یارای جستن ندارد. کودکی در این 
یا  اینکه چیزی بگوید  به دادم می رسد و کمکم می کند. بدون  میان 
گویی  شط.  به سمت  کرد  هدایتم  بشناسد،  بیشتر  مرا  تا  کند  تالش 
می دانست چه می خواهم و دنبال چه هستم. به شط که رسیدم، به 
یک باره پرت شدم به 35 سال پیش. بچه های قرارگاه کربال را می دیدم 
و  بود  نشسته  لودر  پشت  بود. محمدحسن  کاری  دنبال  که هرکسی 
اینکه  نه  می رفت؛  َور  بیسیم  با  هم  عباس  بود.  خاک برداری  مشغول 
بی سیمچی باشد نه، داشت بی سیم همیشه خراب ما را تعمیر می کرد. 
همیشه هم صادق سربه سرش می گذاشت که اگر این بی سیم دو روز 
دست عباس نباشد، سالم کارش را می کند. این را می گفت و عباس 
لهجۀ  تازه  می شد  عصبانی  که  زمانی  هم  عباس  می کرد.  کفری  را 
آذری اش گل می کرد. در آخر هم صادق با بوسیدن صورت عباس، از 
دلش درمی آورد. از سمت راستم صدای محمدجعفر را می شنوم که به 
رضا می گوید لوله ها را خوب جوش دادی رضا؟ از هم باز نشود. رضا با 
خنده ای که همیشه روی صورتش بود و البته بر روی صورتش جاودانه 

شد، جواب می داد بله، محکِم محکم. اگر جوش ها باز شد، شام امشب 
من مال عباس. روبه رویم سازۀ پلی نیم ساخته ای بود که عجیب زیر بار 
خمپاره دوام آورده بود. سازۀ پلی که همچون جهادسازندگی استوار 
ماند و سرنوشتش گویا شبیه سازندگانش بود. پل و پل هایی که قرار بود 
به عنوان امضای جهادسازندگی در تاریخ بمانند و ماندند. امروز اما آن 

پل دیگر پلی تمام شده است. 
دارم.  فوق العاده ای  است. حس  عجیب  می ایستم.  پل  روی  و  می روم 
جایی ایستاده ام که 35 سال پیش نمی توانستم به این راحتی تجربه اش 
کنم. بر روی پل چشمانم را می بندم. پس از سال ها دوباره دل و گوش 
را به شط می سپارم. همان لحظه جادویی فرامی رسد. صدای زمزمۀ باد 
در گوش شط و نیزار و صدای هوهویی که برای گوشم عجیب آشنا 
ایران  شمال  در  من  می کنم.  گم  را  مکان  لحظه ای  است.  دل پذیر  و 
هستم، در زادگاهم، در میان شالیزار؛ این همان هوهوست. چشمانم 
را باز می کنم. با شط قراری می گذارم. مأموریت من اینجا تمام است. 
خوش حالم که این حس قدیمی در میان روزمرگی هایم از بین نرفته و 
در من باقی مانده است. قرارم با شط همین است: دوست دارم همیشه 
این لحظه را دریابم؛ چه شمال و چه جنوب و تا زمان مرگم. بعد از آن، 
این روح سرکش و بازیگوشم به هرجا خواست پرواز می کند؛ به شالیزار 
شریک.  باد  رقص  در  و  می شود  دم ساز  باد  با  جنوب.  شط  یا  شمال 
هوهوکنان به آب می زند و با آب های روان جاری می شود تا به دریا 

بریزد. این سرشت من است. 
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بربلندی های بهشت 
)خاطرات شهید ایوب بلندی( 

زندگی »جهادگر شهید  دوران  از  دربردارندۀ خاطراتی  کتاب حاضر، 
ایوب بلندی« است. معلم جانباز و جهادگر شهید ایوب بلندی در پاییز 
بود؛ سر، فک، چشم، صورت،  1339 متولد شد.او عصاره غم و درد 
گردن، قلب، ریه، کمر، دست، کتف، در تمام پیکرش ترکش وجود 
داشت. بعد از اینکه انگشتان دستش قطع شد، عضالت پشتش را به 
دستش پیوند زدند و هیچ نگفت. او حتی از زمان طاغوت هم جراحتی 
در بدنش داشت؛ ساواک او را از بام »مسجد جامع تبریز« به پایین 
انداخته بود، به طوری که تا مدت ها دچار ناراحتی پا بود؛ اما باز هم 
صبورانه درد را تحمل می کرد. ایوب با 70درصد جانبازی هیچ گاه از 
پای ننشست و تا پایان عمر به مردم ایران اسالمی خدمت کرد... وی، با 
شروع جنگ تحمیلی به جبهه جنگ رفت و در عملیات های گوناگونی 
چون فتح المبین شرکت کرد و به افتخار جانبازی نائل شد تا آن که بر 

اثر جراحات جنگ در چهارم مهرماه 1380 به شهادت رسید.
جانباز شهید »ایوب بلندی« از جمله مردانی است که همیشه درد و 
رنج را همراه خود می دید. اما قبل از آن با »استقامت« و »صبر« دست 
دوستی داده بود. حتی این دو را به همسرش نیز معرفی کرده بود. 
فرزندان ایوب هم آن ها را می شناختند. خانواده این شهید جهادی 
مانند ما نیستند که وقتی برای چند روز مشکالت مهمان سفره های 
زندگی مان شوند برای آن ها جایی باز نکنیم. وقتی دردها یکی دو تا 
نباشد و درمانی هم برایشان پیدا نشود، وقتی جسم، دیگر توان این 
همه درد را نداشته باشد، روح بلند و صبر ایوب می طلبد که هنوز زنده 
باشی و به دردهایت لبخند بزنی ؛ در این کتاب، تصاویری از دوران 
زندگی شهید بلندی به چاپ رسیده و گوشه ای از دست نوشته های وی 

نیز آمده است.

•ناشر:  هنر سرای اندیشه   •مؤلف: مائده نجاری  
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با افالکیان در جاده های عشق

ترسیم زحمات بی وقفه بچه های جهاد سازندگی، این سنگرسازان بی 
سنگر در دفاع مقدس در قالب کلمات نمی گنجد. دلیرمردانی که در 
پشت صحنه جنگ جهاد کردند و برای فراهم ساختن بستر مبارزه 

جانشان را کف دست گرفتند.
کتاب »با افالکیان در جاده های عشق« روایتی کوتاه از زندگی جهادگر 
شهید سردار حاج جعفر خواستان به کوشش محمد علی متقیان است. 
مهندسی  گردان  فرمانده  امامی خواستان،  سردار شهید سید جعفر 
بود که  استان همدان  رزمی ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی 
برای پیروزی انقالب اسالمی زحمات بسیاری متحمل شده و پیش از 

انقالب، پیام ها و نوارهای سخنرانی حضرت امام خمینی)ره( را از قم 
به همدان منتقل می کرد.

با  بود  "قره دای" فامنین  این شهید بزرگوار که خود اهل روستای 
پیروزی انقالب اسالمی برای خدمت به محرومان به جهاد سازندگی 
مهندسی جنگ جهاد  پشتیبانی  وارد بخش  و سال 1363  پیوست 

سازندگی همدان شد.
سید جعفر امامی خواستان، هنگامی که ستاد به سرپل ذهاب انتقال 
یافت به مناطق جنگی رفته و به دلیل عملکرد بسیار باال در آن جا پس 

از مدتی به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد.

•ناشر: برکت کوثر • مولف :  محمدعلی متقیان     

روایتی کوتاه از سنگرساز بی سنگر سردارجهادگر شهید جعفر خواستان
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 )بر اساس خاطرات جهادگر آزاده، حاج مرتضی تحسینی(

کتاب کمپ هشت حاصل ساعت ها گفتگو با حاج مرتضی تحسینی 
بار عظیم رنج ها و  می باشد. مرتضی تحسینی آزاده ای است که 
سختی های اسارت را به دوش تعهد و مسئولیت خویش گرفته و 
گوهر ایمان و عزت خویش را از دستبرد دشمنان محفوظ داشته و 
قطعا حرفهایش ذخیره ی الهی برای امروز و فردای جامعه ی ماست.
اردوگاه  در  زندگی  و  اسارت  و  جنگ  دوران  حکایت  حاضر،  کتاب 
عنبر عراق است. حکایتی که یک اسیر در آغاز عملیات فتح المبین 
در دشت عباس به اسارت دشمن درمی آید و به مدت 101 ماه از 
بهترین دوران عمر جوانی اش را در شرایط سخت اسارت به سر می 

برد.
کتاب "کمپ هشت" در 280 صفحه شامل مقدمه، خاطرات و ضمائم 

توسط سید مهدی موسوی بابائی به رشته تحریر درآمده است.

گزیده از کتاب : 
خدایا این توفیق را از ما بگیر

نفره سفره پهن می کردیم و  پنج، شش  اسارت در گروه های  اوایل 

غذا می خوردیم. عده  ای هم دوست داشتند به صورت انفرادی غذا 
بخوردند ولی بعدها برای اینکه اتحاد و انسجام بیشتری داشته باشیم، 
تصمیم بر این شد که همگی سر یک سفره جمع شویم. بنابر این از 
سفره های کوچکی که به هم دوخته شد سفره ای به طول 10-12 متر 

و به عرض 60 سانتی متر تهیه کردیم.
سر سفره که می نشستیم، پس از اتمام به ترتیب از اول سفره هر کدام 
یک دعا می کردیم و بعد بلند می شدیم. بعضی از این دعاها جدید و 
خنده دار بودند. مثال یکی می گفت: برای رفع سالمتی صدام صلوات! 
اولش متوجه نمی شدیم. عده ای هم اخم کرده و می گفتند: این چه 
دعاییه! ولی بعد که متوجه می شدیم، صلوات می فرستادیم و شروع 

می کردیم به خندیدن.
یک روز نوبت به یکی از بچه ها که رسید. گفت: خدایا! این توفیق را از 
ما بگیر! با تعجب پرسیدم: همه می گن خدایا به ما توفیق بده، تو چرا 
این طور دعا می کنی؟! گفت: نه بابا این توفیق نگهبان رو می گم! در 
این لحظه بود که همگی زدیم زیر خنده! از آن به بعد بیچاره توفیق 

را آن قدر دعا کردیم تا بالخره از اردوگاه ما رفت!

•ناشر:  نگارخانه کتاب   •مؤلف: سید مهدی موسوی بابائی  

کمپ هشت
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می ترسیدیم بریده  ِزسر  گر  ما 

حسن رمضان زاده سال1338 در مشهد به دنیا آمد و از بدو تشکیل 
جهادسازندگی وارد این نهاد شد. او از سال 1362 به سنگرسازان 
بی سنگر پیوست و مهندسی جنگ جهاد خراسان را تا اوج عملیات 
کربالی5 دنبال کرد. او در نهایت در 28دی1365، تنها یک روز 
پس از شهادت برادر کوچکترش در همان عملیات، در محور بوارین 

به شهادت رسید. 
با هم تالش های او در لحظات پایانی عمرش و نحوۀ شهادت او را 

مرور می کنیم.
عملیات کربالی5 به پایان مرحلۀ دوم رسیده بود. استحکامات دژ 
سوم عراق در شلمچه کم تر از خط اول و دوم نبود. ارتفاع دژ، پنج 
متر و پهنایش شش متر بود. سنگرها از راه کانالی که در وسط دژ 
ساخته شده بود، به هم وصل می شدند. نبرد آن شب تا دم دمه های 
صبح ادامه یافت و ساعتی پیش از روشن شدن هوا، آتش متراکم 
به  دوجداره  خاک ریز  طول  شد.  هدایت  دژ  روی  عراق،  توپ خانه  
پانصد متر رسیده بود و بچه هایی که به طرف دژ می رفتند، از بین 

آن خاک ریز می گذشتند. 
کاری که مهندسی جهاد خراسان باید انجام می داد، تمام شده بود 

و آتش شدید دشمن، رمضان زاده را نگران نمی کرد. خونی که از 
محل زخم هایش بیرون می آمد، لباسش را سرخ کرده بود و زیر نور 

انفجار توپ ها به خوبی دیده می شد. 
رمضان زاده در اطراف میدان مین مشغول به کار بود و گلولۀ  مذاب 
و سرخ رنگی را که از دور با سرعت به طرفش می آمد، ندید. گلوله 
به رمضان زاده رسید و بی آنکه او متوجه شود، سینه اش را شکافت 
خاک ریز  به  کرد،  متالشی  را  کهن سال  و  او  بدن  اینکه  پس از  و 
پشت سرشان اصابت کرد. انفجاری مهیب، فضا را نورانی کرد و بعد 

همه چیز آرام گرفت. 
گلولۀ خمپاره چنان به رمضان زاده اصابت کرده بود که دو پایش 
از بدن جدا شده و چند متر آن طرف تر افتاده بودند. اثری از دست 
راستش نبود. سرش از بدن جدا شده و در کنار خاک ریز افتاده بود. 
بدن کهن سال سالم تر از او بود؛ فقط قسمتی از شکمش متالشی 
شده و کتف چپش جدا شده بود. ترکش، سرش را شکافته و خون 

آن در کنار سر بریدۀ  رمضان زاده، آرام جاری بود. 
جهادگران خراسان در تاریکی با دیدن لودر منهدم  شده، رمضان زاده 
را صدا زدند؛ اما پاسخی نشنیدند. احساس غریبی داشتند. همان  
طور که اطراف لودر را می گشتند، این دو شهید را صدا می زدند. 
نزدیک شدند. هر  به خود جلب کرد و  را  نوری توجه شان  ناگهان 
قسمت از بدن رمضان زاده را در جایی پیدا کردند و در گونی ریختند.

می درخشید.  تاریکی  دل  در  ستاره  مثل  نوری  رمضان زاده  سر  از 
جهادگران نمی توانستند از آن چهرۀ  نورانی دل بکنند؛ اما طاقت 
دیدن آن منظرهۀ دل خراش را نداشتند. سر رمضان زاده را با احترام 
و آرام از زمین بلند کردند، گویی ورق پاره ا ی از قرآن را از زمین 
برمی دارند. پیکر آن دو شهید را داخل بیل لودر گذاشتند و از زیر 

آتش عقب کشیدند.  
وقتی وارد مقر گردان مهندسی شدند، پیکی از سپاه آمد و جویای 
جهاد  جنگ  مهندسی  فرمانده  شمس آبادی،  شد.  رمضان زاده 
خراسان علت را از او جویا شد. آن جوان متعجب از نگاه جهادگران 
گفت که دیروز ظهر برادرش محمد رمضان زاده، در کنار نهر خمین 
شهید شده است و حاال آمده ام که او را برای انتقال پیکر شهیدش 

ببرم. 
دیگر به حرفش ادامه نداد. تمام نگاه ها به بیل لودر دوخته شده 
کنارشان  از  بسیجی ها  بود.  برقرار  سکوت  لحظه  چند  تا  و  بودند 
می گذشتند و به طرف دژ حرکت می کردند. همه خودشان را برای 

نبردی سخت در  غرب نهر جاسم آماده می کردند. 
این دو برادر شهید و  شهید کهن سال را به مشهد منتقل کردند.

مادر این دو برادر شهید 24تیر1399 به شهیدان خود پیوست.
روحشان شاد و قرین رحمت.

والسالم

شهید حسن رمضان زاده، فرمانده گردان مهندسی جنگ جهاد خراسان

ده
دزا

مو
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ت ا
ر

با خاطرات یاران
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حال بنده هم خیلی خوب است... 

»خالصه اي از زندگي نامه شهید«
شهید اصغر یخچالی 10بهمن1329 در خانواده ای مذهبی، در قم چشم 
به جهان گشود. سه ماه پیش از تولدش، پدرش فوت کرد و او پس از 
به دنیاآمدن، پدری نداشت که در آغوشش بگیرد. او برای درس خواندن 
کوشش می کرد و هم زمان به سختی کار می کرد و در کنار آن، با نظم 
ویژه ای فعالیت های سیاسی می کرد. پس از پایان درس، در بیمارستان 

سهامیۀ قم در اتاق عمل، با پست تکنسین و مسئول اتاق عمل به کار 
مشغول شد. اصغر هم زمان با آغاز انقالب اسالمی، وقایع انقالب را ثبت 

می کرد.
شهید اصغر یخچالی در جنگ تحمیلی سر از پا نمی شناخت و با اینکه 
مدت کمی از ازدواجش می گذشت، همسرش را تنها گذاشت و به مسئولیت 
خود و با کمک جهادسازندگی، وسایل بیمارستان صحرایی را قم به آبادان 
برد. پس از مدتی، در جنگ دو نامه برای مادر و همسر نوشت که از طریق 
دوستانش برایشان فرستاد. دیگر خبری از او نشد. پس از مدت طوالنی، 
اطالع دادند در جادۀ دارخوین آبادان در تاریخ 19مهر1359 اسیر شده 
و در عراق است. چند نفر نیز با او اسیر شده بودند: دکتر حبیب جریری، 
دکتر ناصر خالقی، دکتر سیدعباس پاک نژاد، دکتر بیگدلی و دو پاسدار به 
نام های انصاری و نوری. از دو پاسدار و آقای دکتر جریری و اصغر یخچالی 
خبری به دست نیامد. این طور که دوستان دیگرشان، پس از آزادشدن از 
اسارت تعریف کردند، آن ها بعد از نمازجماعت شعار می دادند؛ بنابراین، 
آن ها را از اسرای دیگر جدا کردند و دیگر به صلیب سرخ نشانشان ندادند 
و آن ها را پنهانی به شهادت رساندند. دکتر بیگدلی  می گوید که در آغاز 
اسارت، همۀ ما را دوتادوتا جدا کردند. ابتدا دو برادر پاسدار، سپس، من 
به همراه دکتر پا ک نژاد و بعد از آن دکتر جریری را به همراه اصغر یخچالی 

بردند که تا امروز خبری از ایشان نیامده است.
روحش شاد و یادش گرامي باد

دوست دارم بمانم تا پیروزي کامل و پس از زیارت کربال برایت از عراق سوغات بیاورم..

نام پدر: احمد نام شهید: اصغر یخچالي   
تاریخ تولد: 10بهمن1329 محل تولد: قم   

رشته تحصیلي: تجربي  مدرک تحصیلي: دیپلم  
شغل شهید: تکنسین مسئول اتاق عمل  وضعیت تأهل: متأهل    

تاریخ شهادت:  19مهر1359   محل کار: بیمارستان سهامیهـ  قم مفقوداالثر  
محل شهادت: گمنام نحوه شهادت: اسارت    

مدت حضور در جبهه: حدوداً یک ماه  نشاني مزار: گمنام    
ارگان اعزام کننده: جهادسازندگي   تاریخ آخرین اعزام: شهریور 59  

آخرین مسئولیت در جبهه: مسئول اتاق عمل بیمارستان صحرایي 

شهدا و اسناد
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شهدا و اسناد

به نام خدا 
عیال خوبم، با سالم. ان شاءاهلل که حالت خوب است. حال بنده هم خیلی خوب است و این نامه را از آبادان برایت می نویسم. من 
در یک بیمارستان بزرگ آبادان، در بخش اتاق عمل روزانه دوازده ساعت کار می کنم. امشب شب کار هستم و جایم هم خوب 
است و ان شاءاهلل چند روز دیگر، چون خسته می شویم، می آیم. از وضع جنگ برایت بگویم که معجزه است. واقعاً معجزه است. 
]با[ کمترین تلفات، بیشترین صدمات را به دشمن وارد می کند. البته، مجروح هم خیلی کم هست که ما مشغولیم و از تمام 
ایران جراح و دکترهای خوب آمده اند. من چنانچه احساس کنم به وجودم احتیاج نباشد، خواهم آمد؛ ولی دوست دارم بمانم 
تا پیروزی کامل. و پس از زیارت کربال، برایت از عراق سوغات بیاورم. تو نگران زنده بودن و یا نبودن نباش؛ چون با خداست. 

همگی را سالم برسان.
در ضمن ارتباط تلفن و تلگراف از آبادان قطع است. من در این مسافرت چیزهای دیدنی فراوان دیده ام که ان شاءاهلل برایت تعریف 
خواهم کرد و در ضمن، کرایۀ منزل را به صاحب خانه بگو هر وقت آمدم ترتیب خواهم داد و نگران مسئله جنگ هم نباشید که 

پیروزی در هر حال صددرصد است؛ ولی خب، جنگ جنگ است، به قول امام. بار دیگر سالم و درود می فرستم.

 خدا نگهدارتان اصغر
    

پیروزی در هر حال صددرصد است؛ ولی خب، جنگ جنگ است، به قول امام. بار دیگر سالم و درود می

 خدا نگهدارتان اصغر

پیروزی در هر حال صددرصد است؛ ولی خب، جنگ جنگ است، به قول امام. بار دیگر سالم و درود می

    

پیروزی در هر حال صددرصد است؛ ولی خب، جنگ جنگ است، به قول امام. بار دیگر سالم و درود می
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شهدا و اسنادشهدا و اسناد

بسمه تعالي
پنج شنبه تاریخ نمي دانم

با سالِم گرم حضور کلیۀ شما. الزم است اگر نگران مسئلۀ جنگ و من هستید، برایتان بگویم که به کمک خداوند ما نگران نیستیم 
و وضع خیلی خوب است. ما در یک منطقه، بین آبادان و اهواز مستقر هستیم و خیلی جای خوبی است و واقعاً خوش می گذرد. 
من امروز آبادان بودم. خیلی ]اوضاع[ شهر طبیعی ]است[ و شایعات همگی دروغ است. این منطقه پُر است از نیروهای مسلح 
ارتش و اصاًل خطر نیست. و برایتان بگویم مجروح هم خیلی کم است. از قول من به عیال خوبم بگویید جایت خالی است. من 
در کنار پیت، پنیر و نان خشک فراوان به سر می برم و خیلی خوب هستم و انشاءاهلل در آیندۀ نزدیک می آیم. اصاًل به فکر ما 
نباشد که جایمان و حالمان خیلی خوب است. زیر کولرگازی و در منطقۀ  امن هستیم و چون ارتباط تلفنی مشکل است، لذا 
نامه نوشتم. اصاًل ناراحت ما نباشید که خدا بزرگ است؛ گویا جنگ نیست .ان شاءاهلل هرچه زودتر دولت عراق سرنگون شود و 

ما به زیارت برویم و برگردیم.
آدرس ها:

1. بیمارستان سهامیه، آقای رقانی یا جوادی به منزل ما در یخچال قاضی، کوچۀ حسام  الملک، پالک 2 برسانید .
2. خیابان امام، دورۀ کشاورزی، آقای حسینی شهرزاد.

3.  توسط برادر اصغر سیدزاده ]یا[ توسط علیآقا به منزل برسانند.3.  توسط برادر اصغر سیدزاده ]یا[ توسط علی آقا به منزل برسانند.
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شهدا و اسناد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آقای عبود دانیانیان، سالم

 امید است حال شما خوب باشد. از اینکه باز برایم نامه دادید و 
نوشته بودید که همسرم زنده است بی نهایت سپاسگزارم. من به 
هالل احمر و صلیب سرخ رفته ام؛ اما نتوانستم کاری کنم. همان طور 
که نوشته اید امیدم را قطع نکرده و به امید خدا منتظر همسرم 
هستم. شاید روزی این جنگ بین دو برادر مسلمان عراق و ایران 
چرا  نمی دانم  فقط  ببینم،  را  شوهرم  نتوانستم  جهنم  یابد.  پایان 
نمی گذارند او هم نامه بدهد. کاش او هم می توانست نامه بدهد و باز 
از اینکه مرا به اهواز نزد خانواده تان دعوت کردید، متشکرم. همان 
طور که به همسرتان هم گفتم، ان شاءاهلل شاید نتوانستم تعطیالت 
عید را مزاحم همسرتان بشوم. خواهش می کنم باز اگر توانستید 
خبری از همسرم پیدا کنید به من اطالع بدهید، به هر حال من 
فقط امیدم به خداست. روزی که نامه ها را به هالل احمر دادم در 
حرم حضرت معصومه برای شما و دیگر اسرا دعا کردم و ان شاءاهلل 

که خداوند شما را از گزند روزگار محفوظ بدارد.
خدا نگهدارتان
 63/1۰/1  

   

 به نام خدا 
زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز

آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد
خواهر گرامی با عرض سالم و آرزوی تندرستی و سالمتی ات از یکتا 
قادر متعال نامه ام را شروع می کنم. خواهر عزیز اقرار می کنم که نامه ات 
مرا بیش از حد متأثر می کند؛ چون متأسفانه کاری از دست من ساخته 
نیست. تنها کاری که توانستم انجام دهم همان پرسیدن از صلیب و 
افرادی که همراه همسرتان در روزهای اول بودند و آن ها هم گفتند 
که تا آخرین لحظه که بودیم او خوب و سالم بوده؛ ولی همان طور که 
می دانید این تنها شما نیستید بلکه کسان دیگری چون شما هستند 
که به امید خدا چشم دوخته که بین دو برادر مسلمان ایران و عراق 

جنگ پایان پذیرد و چشم آن ها به دیدن گمشده شان روشن گردد.
که  خوش حالم  خیلی  و  دارم  خواهر  دو  من  گرامی،  خواهر  اما  و 
چون تو خواهری نیز سومین آن ها باشد؛ خواهری این چنین بردبار 
از  و  نکرده  از درگاه خداوند متعال قطع  را  امید خود  و صبور که 
رحمت بیکرانش مأیوس نگردید و با امیدواری فراوان چشم به انتظار 
همسر خود دوخته است و اطمینان دارم که همسر وفادار شما نیز 
اکنون به انتظار دیدن همسر خود می باشد. از خدای بزرگ مسئلت 
دارم هرکجا باشد صحیح و سالم بوده و به زودی با دیدن یکدیگر 
خانواده ای را شاد و خوش حال کند و جا دارد که با تشریف فرمایی تان 
چشم دو خواهر دیگرم را که چون تو از بهترین خواهران دنیا هستند 
روشن و قلب پاک آن ها را که به خاطر تنها برادرشان غمگین است 

شاد فرمایید.
در خاتمه التماس دعا دارم و تو را به خدای بزرگ می سپارم.

 برادرت عبود
63/1۲/۲9

اید امیدم را قطع نکرده و به امید خدا منتظر همسرم 
هستم. شاید روزی این جنگ بین دو برادر مسلمان عراق و ایران 
چرا  دانم 
توانست نامه بدهد و باز 
تان دعوت کردید، متشکرم. همان 
شاءاهلل شاید نتوانستم تعطیالت 
کنم باز اگر توانستید 
خبری از همسرم پیدا کنید به من اطالع بدهید، به هر حال من 
احمر دادم در 
شاءاهلل 

خدا نگهدارتان
63

پیگیری همسر شهید از اسرای ایرانی

ات از یکتا 
ات 
کند؛ چون متأسفانه کاری از دست من ساخته 
نیست. تنها کاری که توانستم انجام دهم همان پرسیدن از صلیب و 
ها هم گفتند 
که تا آخرین لحظه که بودیم او خوب و سالم بوده؛ ولی همان طور که 
دانید این تنها شما نیستید بلکه کسان دیگری چون شما هستند 
که به امید خدا چشم دوخته که بین دو برادر مسلمان ایران و عراق 

که  حالم 
ها باشد؛ خواهری این چنین بردبار 
از  و  نکرده  از درگاه خداوند متعال قطع  را  امید خود  و صبور که 
رحمت بیکرانش مأیوس نگردید و با امیدواری فراوان چشم به انتظار 
همسر خود دوخته است و اطمینان دارم که همسر وفادار شما نیز 
باشد. از خدای بزرگ مسئلت 
زودی با دیدن یکدیگر 
تان 
چشم دو خواهر دیگرم را که چون تو از بهترین خواهران دنیا هستند 
خاطر تنها برادرشان غمگین است 
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شهدا و اسناد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور محترم سرکار عّلیه خانم یخچالی

پس از احترام و تشکر امیدوارم خداوند شما و همه را از نگرانی و اضطراب نجات دهد. خواهر محترم، امیدوارم که هرچه زودتر نگرانی 
شما برطرف شود و باور کنید خود من هم ماه ها و سال ها پیش از شما که نامه بفرستید، سراغ آقای یخچالی را می گرفتم؛ چون در 
یک روز اسیر شدیم. اکنون تصور می کنم و بیشتر هم به تصور خود معتقد هستم، همان طوری که من چهار سال اجازۀ نامه نگاری 
نداشتم، ایشان هم با شرایطی مثل شرایط من گرفتار شدند. منتها من خوش شانسی آوردم؛ ولی ایشان نیاوردند و ایشان به نظر من 
که صحیح هم هست زنده هستند ولی اجازۀ نامه نگاری ندارند؛ چون در اردوها همیشه اسرا در حال رفت وآمد هستند، تغییر محل 
می دهند و این گونه خبرها می رسد. شما را به خدای بزرگ می سپارم و امیدوارم هرچه زودتر شما و همۀ دو ملت ایران و عراق از 

نگرانی نجات پیدا کنند.

به عکس احتیاجی نیست عودت دادم.
با احترام دکتر پاک نژاد
66/8/25

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور محترم سرکار عّلیه خانم یخچالی

پس از تقدیم سالم چندی بیش نامه ای فرستاده بودید که جواب دادم و در این نامه خبر اضافی ندارم مگر اینکه در روزنامه های اینجا 
نوشته است که در کشور باید اسرای مخفی را ظاهر کرده مبادله کند و تنها چیزی در استنباط شخصی خودم هست، اینکه برادر 
یخچالی زنده است و در نامۀ  قبلی هم نوشتم که اجازۀ نامه نگاری ندارد، کما اینکه گروهی دیگر هم هستند که اجازۀ نامه نگاری ندارند 
و من خودم آن ها را شخصاً دیدم آن هم پنج سال بعد از اسارتشان. در اثر یک جابه جاکردن اسرا، تعدادی از افراد مخفی هم دیده 

شدند. حال امیدوارم که خداوند تفضل کند هم اسرای مخفی و آشکار مبادله شوند و خانواده ها از نگرانی بیرون آیند.
با احترام دکتر پاک نژاد
68/۲/۲5

نامه های دکترسیدعباس پاک نژاد درباره وضعیت شهید
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شهدا و اسناد

شهید دکتر حبیب جریری
همراه شهید به اسارت درآمد

125شماره 42، شهریور 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



شهدا و اسناد

شرح  وضعیت،  سخت ترین  در  اسارت  سال  ده 
شنیدنی  را  پاک نژاد  سیدعباس  دکتر  زندگی 
کرده است. تحمل پنج سال اسارت در سلول های 
عراق  اردوگاه های  در  سال  پنج  و  استخبارات 
خاطرات تلخ و شیرین زیادی برای دکتر پاک نژاد 
به همراه داشته است. ایشان به همراه شهید اصغر 
یخچالی و شهید دکتر جریری با هم به اسارت 

نیروهای عراقی درآمدند. 

مناطق  وارد   1359 سال  همان  از  شما 
عملیاتی شدید؟

بله. من در همان اولین روزهای جنگ به اسارت 
دشمن درآمدم. وقتی صدام شش فرودگاه کشور 
تشکیالت  سازماندهی  برای  ما  کرد،  بمباران  را 
به آبادان و خرمشهر رفتیم. ساعت 2 نیمه شب 
دکتر  و  خالقی  دکتر  به همراه  زمینی  به صورت 
بیگدلی و دکتر جریری به منطقه اعزام شدیم. 
امام رضا)ع(  مسجد  نزدیک  تا  خرمشهر  در 
پیش رفتیم. در آنجا از دور سربازهای عراقی را 
ما  ماشین  به طرف  خمپاره  یکی دو  می دیدیم. 
پرتاب کردند و نشانه گیریشان هم دقیق بود؛ ولی 
ما رد شده بودیم. بعد که برگشتیم آبادان و شب 
کیلومتر  دو  تهران،  برگردیم  صبح  تا  خوابیدیم 
سربازها  که  بودیم  نشده  خارج  آبادان  از  بیشتر 
رسیدند و دستور دادند: انزل! شاید 24 یا 25مهر 
این اتفاق افتاد. چند پزشک بودیم به همراه چند 
پرستار مرد که به اسارت نیروهای بعثی درآمدیم. 

پس اسارت شما در همان اولین ماه جنگ 
اتفاق افتاد؟

این اسارت جزئی از زندگی من بود و انگار از قبل 
برایمان مقدر شده بود که من باید اسیر  شوم و به 

اردوگاه بروم تا یک پزشک بین آزادگان باشد و 
برایشان سخنرانی  کند. من قبل از اسارت خواب 
دیدم که آقایی آمد دستم را گرفت و من را از 
تاریکی به روشنایی برد و بعثی ها در اسارت، من 
را 21 روز در تاریکی نگه داشتند. بعداً در اسارت، 
این خواب را برای اسرای دیگر توضیح دادم و آن 
زمان این 21 روز، 21 ماه شد که در سلول های 
استخبارات بودم و از آنجا به سلول های ابوغریب 
منتقل شدم. در مجموع از این ده سال اسارت، 
پنج سال را در سلول گذراندم و پنج سال را در 

اردوگاه. 

شما از نخستین کسانی بودید که به اسارت 
و  اسارت  هنگام  آن ها  درآمدید.  عراقی ها 

پس از آن با شما چه رفتاری کردند؟
وقتی اسیر شدیم ما را سوار یک زورق کردند و 
از کارون عبور دادند و به عراق بردند. ما متحیر 
اسیر گرفته اند  اینکه چند  از  و آن ها هم  بودیم 
دستپاچه بودند. اصاًل نمی دانستند اسیرگرفتن و 
نگهداری از اسیر چیست. وقتی وارد بصره شدیم، 
هوا خیلی گرم بود؛ ولی مردم آمده بودند ما را 
تماشا کنند. ما را در ماشین باری، مثل درخت 
ما،  بر  عالوه  عراقی ها  بودند.  فشرده  هم  کنار 
مردم عادی را در حال فرار از خرمشهر به اسارت 
گرفته بودند و نیروی نظامی در بین ما کم بود. 
فحش می دادند و آب دهان و پوست هندوانه و 
ما پرت می کردند. حتی  به سمت  پوست خربزه 
دکتر خالقی گفت به ما آب بدهید؛ ولی اعتنایی 
نکردند. به نظرم تنها یزدی در بین آن ها من بودم. 
مثل انسان های اولیه با ما برخورد می کردند. نه 

نمی دادند.  ما  به  هیچی  رواندازی  نه  زیراندازی، 
به  روز  چند  از  بعد  و  می دادند  غذایی  مختصر 
گروه های 10نفره تقسیم شدیم و ظرف غذایی 
جلویمان می گذاشتند تا بخوریم. بعد از 14 روز ما 
را جدا کردند و دکتر حبیب اهلل جریری که زمان 
شاه هم زندان رفته بود، می دانست چطور باید با 
این ها برخورد کند. وقتی از ایشان پرسیدند دکتر 
هستی، او جواب منفی داد و او را با افراد معمولی 
به اردوگاه بردند. ما فکر می کردیم پزشک هایی را 
که اسیر می شوند، چهار ماه نگه می دارند و بعد 
رها می کنند. من هم بالفاصله گفتم پزشکم و ما 
را جدا کردند و به سمت سلول استخبارات بردند. 
ساختمان استخبارات به گونه ای معماری شده بود 
که تمام اتاق هایش را فرماندهی کنترل می کرد. از 
نظر امنیتی خیلی محکم و قوی بود و در داخل 
سلول اگر کسی را شکنجه می کردند، هیچ صدایی 
بیرون نمی رفت و اگر بیرون هم اتفاقی می افتاد، 
کسی داخل سلول متوجه نمی شد. داخل سلول  
توالت فرنگی  یک گوشه شیر آب و یک گوشه 
بود و در را وقتی می بستند، بین چهارچوب در 
الستیک بود و به هیچ وجه هوایی داخل سلول 
نمی شد. هوا را به وسیلۀ دستگاه تنظیم می کردند. 
گاهی اوقات وقتی هوا می آمد، حرکت می کردیم 
اینکه  برای  دیگر  مواقع  ولی  می زدیم؛  حرف  و 
نمی کردیم  حرکتی  هیچ  نیاوریم،  کم  اکسیژن 
و ثابت می ماندیم تا پس از چند ساعت دستگاه 
این  اتاق شود. در  وارد  اکسیژن  و  بیفتد  به کار 
سلول ها روز و شب را نمی فهمیدیم و طبق غذایی 
که به ما می دادند، می فهمیدیم االن ظهر است یا 

شب. من 18 ماه در آن سلول بودم.

 اسارت شهیدان یخچالی و جریری
وایت دکتر سید عباس پاک نژاد  به ر

دکتر پاک نژاد نفر دوم از سمت چپ-دوران اسارت
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از دیگر رسانه ها

اسارتی به عمر یک مادر
او خاطرات سال های طوالنی  سرفه های 
رنج و محنت را در ذهن من به نمایش 
می گذاشت. این بار سرفه هایش شدیدتر، 
پیش  سال  نُه  از  محزون تر  و  دردناک تر 
بود؛ اما در آن حضور وصف ناشدنی، من 
هم با اندوهی که از چشم هایم می بارید، 
نگاهش می کردم و او دیگر نمی توانست 

دردهای خود را پنهان کند. 
به گزارش ایسنا، »عبدالمجید رحمانیان« 
خود  فعالیت های  که  است  آزادگانی  از 
و  کرد  آغاز  جهرم  از  جهادسازندگی  را 
به  با حضور در مناطق عملیاتی  سپس، 
رژیم  به اسارت  و  رسید  جانبازی  درجۀ 
بعث عراق درآمد. رحمانیان سال1361 
اسارت  به  بیت المقدس  عملیات  در 
در  آزاده  این  اسارت  سال های  درآمد. 
اردوگاه های موصل 1، 2، 3 و4 و اردوگاه 
5 صالح الدین و 17 تکریت و در االنبار، 

کمپ 8 معروف به عنبر سپری شد.
خودنوشت  خاطرات  دربارۀ  مادر  کتاب 
عبدالحمید رحمانیان، از آزادگان جنگ 
بخشی  در  آزاده  این  است.  تحمیلی 
مادرش  استقبال  دربارۀ  کتاب  این  از 
روایت  میهن  به  بازگشت  هنگام  او،  از 
سال ها  از  پس  است:»سرانجام،  کرده 
آخرین  در  وطن،  از  دوری  و  اسارت 
با  همراه  و  ثبت نام شده  اسرای  کاروان 
بازگشتم؛  وطن  به  مفقودین  از  تعدادی 
در حالی که مادر در سحرگاه پنج شنبه، 
صفر1411(  )نهم  شهریور69  هشتم 
استقبالم  به  مشتاقانه  را  200کیلومتر 
آمده بود. اشک و لبخندش که با سرفه 

آمیخته بود.
او خاطرات سال های طوالنی  سرفه های 
رنج و محنت را در ذهن من به نمایش 
می گذاشت. این بار سرفه هایش شدیدتر، 
پیش  سال  نُه  از  محزون تر  و  دردناک تر 
بود؛ اما در آن حضور وصف ناشدنی، من 
هم با اندوهی که از چشم هایم می بارید، 
نگاهش می کردم و او دیگر نمی توانست 

همه چیز  کند.  پنهان  را  خود  دردهای 
زودرس  چروک های  بود؛  رفته  لو 
درون  رنج  معدن  از  رگه هایی  صورتش، 
او بود و هرکدام، رشته ای برای اتصال به 

دوره های تاریخ پُرمشقت زندگی او.
گاهی  وصف ناشدنی،  حضور  آن  در 
با  تبسم  گاهی،  و  اشک آلود  می خندید 
’یا حضرت  می گفت:  هی  و  می گریست 
سروکلّه ام  بشم!‘  غریبیت  قربون  زینب، 
پر از ماچ  و بوسه هایش شده بود و پس 
او نگاهم می کرد و من  از آن، گاه گاهی 
اندوهی  متراکم  ابر  می کردم.  نگاهش 
از  بود،  برخاسته  دل  دریای  از  که 
آسمان دیدگان می بارید. دیگر، چشم ها 

همه چیز را فشرده می گفتند.
آن خانۀ کهن که بخشی از آن تغییراتی 
قدمگاه  روز  سه  بود،  کرده  نامأنوس 
و  لبخندزنان  مشتاقانه،  که  بود  مردمی 
پرازدحام می آمدند تا هرکدام به فراخور 
را  خود  محبت آمیز  رفتار  خویش،  حال 
نشان دهند. خانه از جمعیت انبوهی که 
از  بازمانده ای  تماشای  و  شادباش  برای 
جنگ که دو سال پس از متارکۀ جنگ، 

بازگشته است، خانه پُر و خالی می شد.
استثنایی،  و  دل پذیر  با  تبسمی  پدر 

بیشتر  که  را  مردم  احساسات  آن همه 
آن ها  فشردۀ  بسیار  بوسه های  و  ماچ  با 
همراه بود، پاسخی قدرشناسانه می گفت 
تا  نمی داد  اجازه  شام  یا  ناهار  وقت  و 
بیرون  غذانخورده  ولیمه،  آن  از  کسی 
رود. مجمعه  های مسی و سینی های گرد 
و پهن پُر از چلوخورشت بر سر انگشتان 
وسط  در  تا  می دویدند  پرنشاط  جوانان 

سفره فرود آیند.
بود؛  پا  بر  ولوله ای  نیز  زنان  قسمت  در 
پرسرور  و  شکوهمند  سراسر  جشنی 
بر  داشت.  مشارکت  آن  در  هرکس  که 
صورت مادر، لبخندی مستمر و چشم نواز 
نَفس تنگی  بی اختیار  که  بود  شده  حک 
از  را  پیشین  روزهای  متراکم  اندوه  و 
تا  بود  مراقب  کاماًل  او  می کرد.  دور  او 
کسی را احوالپرسی ناکرده رها نکند و در 

پذیرایی  ها کم وکسری نباشد.
زنان او را در آغوش می فشردند و چکیدۀ 
او  به  صفامندی  با  را  دلشان  حرف 
می گفتند: ’چشمتون روشن، الهی شکر 
مادر صورتش  و  رفت...‘  غمتون سر  که 
جوابشان  بی سابقه،  شادی  از  بازشده 
می داد: ’دیده  روشن باشی! خیلی خوش 

آمدی...‘«.
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 دستورالعمل نحوۀ اجرای بند ۲ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

رج
 

رو

قانون   )20( تبصرۀ  )د(  بند  تکلیف  اجرای  راستای  در  احتراماً، 
اجرایی،  ضوابط   44 مادۀ  به موجب  و  کشور  کل   1400 بودجۀ 
در  وحدت رویه  و  هماهنگی  ایجاد  به منظور  مذکور  قانون 
استخدامی  وضعیت  تبدیل  به  مربوط  فرآیندهای  و  سازوکارها 
اجرایی  دستگاه های  در  فوق الذکر  قانونی  بند  موضوع  ایثارگران 
با  ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامعۀ  قانون   )2( مادۀ  مشمول 
سوابق  استعالم  جوابیۀ  اخذ  و  ذیل  در  ذکرشده  موارد  رعایت 
حضور در جبهه داوطلبانه از سایر یگان ها بعد از کسب مجوزات 

الزم از اداره کل امور اداری به همراه سایر مدارک مثبته در سامانۀ 
کارمند ایران  )فرایند 1062( بارگذاری شود. رعایت مجوز شمارۀ 
2212/1/12/97231 مورخۀ 1397/12/02 معاون نیروی انسانی 
شمارۀ  به  آن  اجرایی  دستورالعمل  و  مسلح  نیروهای  ستادکل 
مدیریت  توسعۀ  معاون   1397/12/12 مورخۀ   200/97/49261
و  تکلیف  و  تعیین  در خصوص  کشاورزی  جهاد  وزارت  منابع  و 
ضوابط نحوۀ محاسبۀ سابقۀ حضور در جبهۀ داوطلبانۀ جهادگران 

)پیوست( الزامی می باشد.

قوانین و مقررات
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پیام تسلیت مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران به مناسبت درگذشت 
پیشکسوت جهادگر، سردارسرلشگر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

 پیام تسلیت مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
به مناسبت درگذشت سردار جهادگر حاج محمد حافظ کاهی

اخبار داخلی

مدیرکل  و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه  سید 
پیامی  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  امورایثارگران 
عروج پیشکسوت جهادگر، سردار سرلشگر بسیجی 
بنیانگذاران  از   ( فیروزآبادی  حسن  سید  دکتر 
مرکزی  شورای  عضو  و  خراسان  جهادسازندگی 

جهاد سازندگی( را تسلیت گفت.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، 

متن پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی

عمری مجاهدت ارزشمند از تالش های مبارزاتی 
متنوع  فعالیت  تا  مشهد،  در  دانشجویی  دوران 
انقالب  پیروزی  از  های پس  در سال  و گسترده 
اسالمی در عرصه های مهم مانند جهادسازندگی 
...ذخیره معنوی و توشه اخروی این برادر پرتالش و 
خیرخواه است. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

صادق،  عاشقی  مخلص،  جهادگری  دیگر  بار   
و  استقامت  جاوید  طریق  در  صالح  ای  پوینده 
مجاهدت بال در بال مالئک گشود و در کنار یاران 
آسمانی اش ماوا گزید.  پیشکسوت جهادگر، سردار 
سرلشگر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی ) از 
بنیانگذاران جهادسازندگی خراسان و عضو شورای 
مرکزی جهاد سازندگی کشور طی سالهای 1361 
الی 1364( به وصال برادر شهید خود و دوستان 
شهیدش همچون سرداران جهادگر شهید: رضوی، 

طرحچی و ساجدی نائل آمد.
پذیری  مسئولیت  احساس  و  جهادی  روحیه 
حمایت  حوزه  در  خصوصا  مرحوم  آن  اجتماعی 
عظیم  دستاوردهای  و  جهادگران  از  جانبه  همه 
و  روحی  صفات  بارزترین  از  نهادجهادسازندگی، 
شخصیتی آن بزرگوار بود و این دغدغه مندی و 
تعهد ایشان فراموش نشدنی و ماندگار خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ ایثارگران 

پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، مصیبت هجران 
این پیشکسوت جهادسازندگی را به خانواده بزرگوار 
وی و عموم همرزمانش تسلیت عرض نموده و از 
درگاه حضرت پروردگار برای آن فقید سعید، علو 
با شهدا و صالحین و برای  درجات و همنشینی 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
    سید حمزه رضوی

      مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران

»سید حمزه رضوی« مشاور وزیر و مدیرکل 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  ایثارگران  امور 
محمد  حاج  جهادگر  سردار  عروج  پیامی 
فرماندهان  و  پیشکسوتان  از  کالهی  حافظ 
در  سازندگی  جهاد  مهندسی  و  پشتیبانی 

دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 

ایثارگران، متن این پیام بدین شرح است:
بِْسِم اهلّلِ الّرْحَمِن الّرِحیِم

اهلَلّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  الُْمْؤِمِنیَن  »ِمَن 
َمْن  ِمْنُهْم  َو  نَْحَبُه  َقَضی  َمْن  َفِمْنُهْم  َعلَْیِه 

لُوا تَْبِدیاًل« یَْنَتِظُر َو َما بََدّ
رهرِو صادِق طریق جاوید شهدای سنگر ساز 
بی سنگر، سردار جهادگر حاج محمد حافظ 
کالهی )از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی 
جنگ جهاد( پس از تحمل سال ها فراق یاران 

و همرزمان شهیدش، آوای رحیل سرداد و 
عاشقانه بال در بال مالئک گشود و در کنار 

شهدای راه حق و فضیلت مأوا گزید.
عرصه  در  مجاهدت  سال ها  از  پس  او 
سالها  تلخِی  اسالمی،  میهن  سازندگی 
»جهاد  واالمقام  شهدای  از  مفارقت 
سازندگی« را به شیرینی وصاِل همسنگرانش 
همچون شهیدان: رضوی، طرحچی، ناجیان 
اندوهی  و  و حسرت  کرد  مبّدل  و ساجدی 

بر دِل داغداِر بازماندگان از قافله شهدا نهاد.
اما  یافت  دست  خود  مطلوب  مقصِد  به  او 
مصیبت فقدان او، خسارت بزرگی است که 
امیدوارم خداوند مّنان با لطف و عنایت ویژه 

خود این ضایعه جانگداز را جبران کند.
از درگاه حضرت حق، برای روح بلند او علو 
درجات و همنشینی با شهیدان و برای همه 

همسنگران و همراهان آن عزیز و همچنین 
خانواده معزز او صبر و اجر مسالت دارم.

     سید حمزه رضوی
      مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران
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اولین جلسه اعضاء هیات مدیره جدید تعاونی مسکن برگزارشد

بازدید مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران  از پروژه ماهان

اولین جلسه اعضای هیات مدیره جدید تعاونی مسکن ایثارگران وزارت 
جهادکشاورزی در سالن جلسات جهادگر  شهید کسایی با حضوراعضاء 

این هیات مدیره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، این جلسه با موضوع 
هیات  اعضاء  انتخاب  و  ایثارگران  مسکن  تعاونی  مهم  ارکان  تعیین 

مدیره این تعاونی برگزار شد.
ریزی  برنامه  معاون  فاتحی  عبداهلل  انتخاب  جلسه  این  ازمصوبات 
بودجه و تعاون اداره کل امور ایثارگران به عنوان رییس هیات مدیره، 

ستار بهشتی به عنوان معاون رییس، محمدمهدی قنبری به عنوان 
مدیرعامل و سعید منافی زاده به عنوان منشی جلسه بود.

 ضمنا امیر بهزاد نیشابوری رییس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی 
اداره کل امور ایثارگران، با حکمی از سوی سید حمزه رضوی مشاور 
ایثارگران در  امور  نماینده  به عنوان  ایثارگران،  امور  وزیر و مدیرکل 

تعاونی مسکن منصوب شد.
ایثارگران  مسکن  تعاونی  محل  تعیین  جلسه  این  مصوبات  دیگر  از 

وزارت جهادکشاورزی و ساختار تشکیالتی آن بود.

سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران  از پروژه ماهان 
تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهادکشاورزی بازدید کرد.

جلسه  درحاشیه  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران با رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان البرز، سید حمزه رضوی به همراه عبداله فاتحی معاون برنامه 
ریزی بودجه و تعاون و امیربهزاد نیشابوری رییس اداره برنامه ریزی و 

امور اقتصادی اداره کل امورایثارگران از زمینهای واقع در بلوار ماهان 
کرج بازدید نمودند.

ایشان ضمن بازدید از پروژه ماهان، بر لزوم تسریع روند حرکتی امور 
پروژه ایثارگران تاکید کرد.

پروژه  شرایط  از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیشابوری  امیربهزاد  همچنین 
ماهان، پیشنهادتی را در خصوص رفع موانع پیش رو مطرح نمود.
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اخبار داخلی

استاندار اصفهان: »شهید فارسی« ظرفیتی افتخارآمیز است

طی مراسمی با حضور دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان و آیت اهلل 
عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و  امام جمعه کاشان، از سردیس 
سردار جهادگر شهید حاج علی فارسی )فرمانده پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهاد سازندگی استان اصفهان( رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، استاندار اصفهان در 
این آیین که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محوطه رو باز تاالر 
شهر کاشان برگزار شد، گفت: باید قدر داشته های خود را بدانیم به 

خصوص آنکه کاشان از داشته های فراوانی برخوردار است.
وی در کنار دین، باور و اعتقاد را به عنوان داشته های ارزشمند، نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را سرمایه بزرگ دیگری دانست و تاکید کرد: 
باید قدر این داشته های بزرگ را بدانیم و با یکدلی و فعالیت و کار 

مداوم در خدمت آن باشیم.
عباس رضایی برخورداری از یکهزار و 700 شهید گلگون کفن را از 
داشته های بی نظیر دارالمومنین کاشان ذکر کرد و افزود: شهیدانی 
همچون سردار شهید فارسی که امشب از سردیس او رونمایی شد، 
نامهای درخشان و تکرار نشدنی عرصه حماسه آفرینی ایران اسالمی 

به شمار می روند
استاندار اصفهان با بیان اینکه شهید فارسی ظرفیتی افتخارآمیز برای 
کاشان است، تصریح کرد: این سردار شهید در جهاد سازندگی خدمات 

شایانی برای میهن اسالمی در منطقه آبادان داشت.
تنفیذ حکم  به  اشاره  با  نیز  امام جمعه کاشان  و  فقیه  ولی  نماینده 
انقالب اسالمی و سران قوا  رییس جمهوری در محضر رهبر معظم 
گفت: مجموعه مدیریت در لوای انقالب اسالمی یک هیات متصله با 
فراهم کردن زمینه رشد و تعالی  از گذشتگان به آیندگان در ایجاد 
زیرساخت ها و طعم شیرین آن روی سفره مردم و جدا دانستن دوره ای 
از دوره دیگر جفا است، چرا که تمامی آن با محوریت نظام انقالب 

اسالمی و والیت زیبا است.
گفتنی است در این مراسم صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی 

اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، محمد حسین فارسی 
مشاور عالی مدیرکل و مسئول امور استانها، مرتضایی فرماندار ویژه، 
ابریشمی راد شهردار، مظلومی معاون رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان و مدیر جهاد کشاورزی کاشان، حیدری معاون مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و رییس بنیاد شهید و 
اسالمی  اعضای شورای  و  رئیس  پورعسگری  کاشان،  ایثارگران  امور 
پیشکسوتان  انتظامی،  نیروی  و  ارتش  سپاه،  ارشد  فرماندهان  شهر، 
دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز حضور داشتند و 
در بخش پایانی آن، محمد معتمدی کاشانی خواننده موسیقی اصیل 

ایرانی به اجرای زنده پرداخت.

 جلسه مشترک تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهادکشاورزی 
و تعاونی مسکن ارتش برگزار شد

فاتحی  عبداله  حضور  با  ایثارگران  مسکن  تعاونی  جلسه  ششمین 
رییس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره، امیربهزاد نیشابوری نماینده 
نیروی  تعاونی مسکن  اعضاء هیات مدیره  ایثارگران،  امور  اداره کل 

زمینی ارتش، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، این جلسه در دو 
بخش برگزار شد که بخش اول با حضور اعضاء هیات مدیره تعاونی 
مسکن نیروی زمینی ارتش بود و در خصوص امکان  و نحوه همکاری 
تعاونی مسکن نیروی زمینی در پروژه های تعاونی مسکن ایثارگران و 

انتقال تجربه های دو تعاونی، گفتگو شد.
در بخش دوم  اعضاء هیات مدیره تعاونی مسکن ایثارگران در زمینه 

گفتگو  به  کردند  مطرح  را  مباحثی  مسکن  تعاونی  جلسه  دستور 
نشستند.

دستور جلسه در بخش دوم با ارائه گزارشی از ثبت صورت جلسات 
مجمع توسط مدیرعامل تعاونی و ادامه روند وضعیت اختصاص سند 

به پروژه ماهان اختصاص یافت.
در ادامه این جلسه اعضاء هیات مدیره تعاونی مسکن ایثارگران، 
رییس هیات مدیره، مدیرعامل و نماینده اداره کل امور ایثارگران 
و رییس هیات مدیره شرکت تالشگران با دستور جلسه وضعیت 
بلوکA پروژه شهید ناجیان و امکان همکاری های بالقوه حضور 

بهم رساندند.
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بیانیه کانون همبستگی فرزندان شاهد وزارت جهادکشاورزی به مناسبت 
روز»شهدای جهاد«

وزارت  شاهد  فرزندان  همبستگی  کانون 
جهادکشاورزی به مناسبت گرامیداشت سالروز 
شهادت اولین شهدای جهادگر و روز »شهدای 

جهاد« بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران 

متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

أَلَم تََر َکیَف َضَرَب اهلّلُ َمَثاًل َکلَِمًۀ َطّیَبًۀ َکَشَجَرٍۀ 
َطّیَبٍۀ أَصُلها ثابٌِت َوَفرُعها فِی الّسماِء

»جهاد سازندگی، یادگار ارزنده ی امام بزرگوار 
ماست. حقیقتاً شجره ی طّیبه ای است که به 
دست با برکت امام بزرگوار، غرس شد و رشد 
کرد و میوه داد و کشور و ملت را در مراحل 
مختلف بهره مند نمودند« این کالم ماندگار مقام 
بیانگر جایگاه  العالی(،  معظم رهبری )مدظله 
رفیع نهادی مردم محور است که با شعار »ُقل 
ِانّما اَِعُظُکم بِواِحَدهٍ اَن تَُقوُمواهلِلّ َمثنی َو ُفرادی« 
گامهای نخستین خود را در عرصه محرومیت 
زدایی روستاها و سازندگی مناطق کمتر توسعه 

یافته کشور برداشت.
نهاد مقدسی که با داشتن ظرفیتهای منحصربفرد 
و پتانسیلهایی همچون جوانان کاردان، متخصص 
و کم توقع، مردم باوری و مردم یاوری را در نظام 
جمهوری اسالمی نهادینه کرد و امروز پس از 
گذشت بیش از 4 دهه، همچنان نامی آشنا برای 
مردم روشن ضمیر روستا و نوایی دل نشین برای 

همه انسان های نیکوسرشت است.
جهاد سازندگی، دانشگاهی بود تا به مجاهدانی 
که با تکیه بر ایثار و اخالص، جنبشی مردمی 
را در بهمن ماه 1357 به پیروزی رسانده بود، 
خودباوری و نوآوری بیاموزد و با پرورش مدیرانی 
متعهد، خدمت صادقانه و عاشقانه به ملّتی را 
که به تعبیر زیبای امام امت)ره( : »بهتر از ملت 
حجاز در عهد رسول اهلل)ص( و کوفه و عراق در 
عهد امیرالمؤمنین)ع( و حسین بن علی )ع(« 

هستند، به تصویر بکشد.
فرزندان انقالبی امام)ره( در جهاد سازندگی، با 
حضور اثرگذار در همه عرصه ها - از محرومیت 
زدایی و سازندگی مناطق کمتر توسعه یافته تا 
پشتیبانی و مهندسی جنگ در دوران هشت 
سال دفاع مقدس - بزرگترین آبرو را به انقالب 
اسالمی خود دادند و با آرمان »می شود و می 
توانیم« بهترین الگو برای جوانانی شدند که به 
فردایی بهتر برای ایران اسالمی می اندیشند و 

دل در گرو این مرز و بوم داشته و دارند.

شهدای  اولین  شهادت  سالروز  مردادماه،   16
جهادگر و روز شهدای جهاد سازندگی است. 
مهندس ولی اهلل نیکبخت و امام بخش ریگی از 
نیروهای جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان 
انقالب  پیروزی  از  پس  ماههای  نخستین  در 
اسالمی و تشکیل نهاد جهاد سازندگی، در 16 
مرداد سال 1358 در حین خدمت رسانی به 
مردم محروم این منطقه، به دست اشرار ضد 
مطهر  خون  با  و  رسیدند  شهادت  به  انقالب 
خود، شجره طیبۀ جهاد سازندگی را تنومندتر 

و پرثمرتر نمودند.
شهدای  خاطره  و  یاد  بزرگداشت  سالروز  در 
عهد  تجدید  ضمن  سازندگی،  جهاد  واالمقام 

و  شهدا  اماِم  و  شهدا  طیبه  ارواح  با  میثاق  و 
همچنین تجدید بیعت با آرمانهای واالی انقالب 
اسالمی و منویات مقام معظم رهبری، بر تداوم 
افتخار و عزت آفرین پدران  پر  راه  و استمرار 
شهیدمان که همانا تالش برای احیای فرهنگ 
و روحیه جهادی در بدنه اجرایی کشور عزیزمان 
است تاکید می کنیم و در آستانه تحولی بزرگ 
رئیس  همچون  کشور،  مدیریتی  عرصه  در 
جمهور شهید محمد علی رجایی آرزو می کنیم: 
»انشااهلل در آینده بتوانیم دولتی داشته باشیم که 

کارهایش را به شکل جهاد انجام دهد.«
 کانون همبستگی فرزندان شاهد 
وزارت جهاد کشاورزی
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 پیام نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی 
به مناسبت روز شهدای جهاد سازندگی

در  فقیه  ولی  نماینده  ربانی  والمسلمین سید حسن  االسالم  حجت 
وزارت جهادکشاورزی طی پیامی ضمن ادای احترام به مقام شامخ 
تمامی  یاد  مقدس،  دفاع  و  اسالمی  انقالب  گرانقدر  شهدای  تمامی 
شهدای جهاد سازندگی بویژه اولین شهدای جهاد سازندگی را گرامی 

داشت.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران متن پیام بدین شرح 

است:
  بسمه تعالی

َواَل تَْحَسَبّن الِّذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اهلّلِ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِّهْم یُْرَزُقوَن
پیش قراوالن شهدای میدان سازندگی

هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید داد. 
جهاد سازندگی در میدان سازندگی شهید داد.

مقام معظم رهبری- 1377/7/15
شانزدهم مرداد ماه یادآور سالروز اولین شهدای عرصه کار و جهاد و روز 
شهدای جهاد سازندگی است. روزی که شهیدان عزیز مهندس ولی اهلل 
نیکبخت( یکی از استادان فعال و مبارز دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
و امام بخش ریگی (یکی از رانندگان سخت کوش در مناطق محروم 
سیستان و بلوچستان) به هنگام فعالیت جهادی وسازندگی مورد حمله 
به شهادت  استکبار  کینه  تیر  با  و  گرفته  قرار  انقالب  کوردالن ضد 
رسیدند و بدینوسیله به جهانیان نشان دادند که دشمنان این مرز 
و بوم تاب آبادانی و سرافرازی و همدلی ادیان و مذاهب مختلف این 
ملت بزرگ را ندارند. اما همین عمل مذبوحانه آنان موجب تقویت 
همدلی و اتحاد سراسری نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور 
و تقویت ریشه جهاد سازندگی و محبوبیت هر چه بیشتر این نهال 
انقالب حضرت امام خمینی( مقدس گردید که توسط معمار کبیر 

ره)بنیان گذاشته شد.
شعار جهادگران که برگرفته از قران کریم بود و بر تارک نشان جهاد 
سازندگی درخشیدن گرفت فقط یک عبارت بود »قیام برای خدا« قل 
انما اعظکم بواحده ان تقومواهلل مثنی و فرادی-  با عمل به شعار همه 
با هم ، جهاد سازندگی، فعالیت های فرهنگی، عمرانی، کشاورزی و 
محرومیت زدایی از چهره روستاها ، با استقبال گرم روستاییان عزیز 
و عشایر غیور ، در اقصی نقاط کشور، به وسعت ایران اسالمی آغاز 
گردید و در راستای تاکید حضرت امام)ره( مبنی بر اولی بودن مسئله 
دفاع مقدس از سایر امور ، حرکت ثانویه جهاد و مسئولیت ستادهای 
پشتیبانی مهندسی رزمی جنگ جهاد در جبهه ها ، در سایه الطاف 
ربانی و توجه خاصه حضرت ولی عصر )عج( را عهده دار و با ایفای نقش 
همیشه ماندگار و حماسه آفرینی های شگفت انگیز شهداء گرانقدر، 
آزادگان سرافراز و جانبازان محترم و رزمندگان عزیز دریافت ، مدال 
افتخار آفرین سنگرسازان بی سنگر، از پیشوای خود اوج رضایتمندی 
امام راحل و عصاره تمام تعاریفی بود که در تاریخ انقالب ثبت و ضبط 

گردید.
حاصل این باورها و رفتارها در خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت 

کشوردر ادبیات روز »فرهنگ جهادی« نام گرفت، فرهنگی مشحون از 
تقوا ، اخالص ، صداقت ، امانتداری ، امید ، تواضع ، والیتمداری ، مردم 
گرایی ، خدمت ، ساده زیستی ، ایثار ، خودباوری و نوآوری بود که در 

رفتاراجتماعی و عملکرد اجرایی جهادگران متجلی گشت .
بدین ترتیب، مدیریت جوانه زده از فرهنگ جهادی به عنوان الگوی 
مدیریتی خالق، فراگیر و پویا، در سطح نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مطرح و علیرغم وجود بحرانها و چالشها، توانست، در خدمت انقالب 
و راهبردهای اساسی کشور قرار گرفته و بستری برای پرورش مدیران 
و نیروهای خالقی که در عرصه کسب و کار، و ایجاد تحوالت بنیادی، 
زمینه ساز طرحهای نوپا ، و مبنا و الگوی برنامه های اجرایی بسیاری 

از سازمانهای موفق کشور بود ، قرار گیرد.
حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ضمن ادای احترام 
به مقام شامخ تمامی شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
، یاد تمامی شهدای جهاد سازندگی بویژه اولین شهدای نهاد مقدس 
جهاد سازندگی را گرامی داشته و با خدای خود عهد می بندیم که 
ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم و با تبعیت از فرامین و منویات مقام 
معظم رهبری و با روحیه و مدیریت جهادی بتوانیم در جهت تحقق 

اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش کنیم.
    سیدحسن ربانی
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اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس برگزار شد
برگزاری مراسم هفته دفاع  برنامه ریزی ستاد  و  اولین نشست هماهنگی 
مقدس و همچنین گردهمایی ساالنه فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ در این نشست که با حضور 
پیشکسوتان جهادگر و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و 
مدیران اداره کل امور ایثارگران برگزار شد؛ در خصوص چگونگی برگزاری 
مراسم هفته دفاع مقدس و گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدای این نشست، سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدهلل الحسین)ع( و تشکر از حضور 
مدعوین گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس و همایش فرماندهان نباید به 

علت بیماری کرونا کم رنگ شود.
وی افزود : امسال نیز پیشنهاد این است که طبق سال گذشته، از فضای وب 
استفاده بیشتری شود و در این جلسه بنا داریم گام های موثرتری در جهت 

برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس برداریم.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران اظهار داشت: با توجه به همراهی دکتر 
کاظم خاوازی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی و توجه ویژه دکتر سید جواد 

ساداتی نژاد میتوانیم مراسم بهتری را برگزار کنیم.
وی گفت : در این خصوص پیشنهاداتی مطرح است و تاکنون نیز اقداماتی 
در این خصوص انجام شده است که گزارش آن توسط معاونت فرهنگی ارائه 

خواهد شد
صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل امور ایثارگران با اشاره به 
شیوع بیماری کرونا گفت: بدون شک این بیماری در زمان برگزاری مراسم 
از بین نخواهد رفت و با توجه به ابالغیه ستاد ملی کرونا در رعایت پروتکل 
های بهداشتی باید محل مناسبی جهت برگزاری مراسم در نظر گرفته شود.

ساالنه  گردهمایی  مراسم  برگزاری  جهت  پیشنهاد  سه  ارائه  ضمن  وی 
فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد افزود: مثل سال گذشته، ارتباط 
تصویری به صورت وبینار با سازمان جهادکشاورزی استانها و حضور فرماندهان 
در محل سازمانها )با رعایت پروتکلهای بهداشتی( بخشی از برنامه است اما 
چگونگی حضور  تعداد محدودی از فرماندهان در مراسم تهران نیز مطرح است.

صادق صدقگو گفت: مراسم تجدید میثاق با شهدای واالمقام جهادگر 
در بهشت زهرا) س( و همچنین تبلیغات محیطی و برگزاری نمایشگاه 
در محل ساختمانهای ستاد وزارت و انتشار محتوا)اینفوگرافی، موشن و 
کلیپ( در فضای مجازی به صورت روزانه طی هفته دفاع مقدس و ارسال 
بسته های فرهنگی برای فرماندهان برنامه هایی است که آن شاءاهلل اجرا 

خواهد شد.
در ادامه محمد صدوری مدیرعامل کانون سنگرسازان بی سنگر با اشاره به 
فرصت باقیمانده تا برگزاری مراسم گفت: زمان بسیار کم است و ما حدود 40 

روز وقت داریم و باید نهایت استفاده را از زمان داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است برای برگزاری جلسات از خود فرماندهان 
نظرخواهی شود و ما میتوانیم این کار را انجام و نتیجه را به شما اطالع دهیم.

فتح اله نادعلی از پیشکسوتان ایثارگر با اشاره به همه گیری بیماری خطرناک 
کرونا تاکید کرد: ما باید بدون هیچگونه تعارف؛ پذیرش و توجه به دستور 

العمل های ستاد ملی کرونا را جز اصول و بر نامه های خویش قرار دهیم .
وی افزود: این دستورالعمل ها و محدودیت ها که پشتوانه علمی، عقلی و 
شرعی نیز دارد باید در ارتباط با چگونگی برگزاری مراسم مالک و معیار 
ما باشد. خوشبختانه راه های متنوع و مختلفی برای برگزاری و ایجاد غنا و 
محتوای بیشتر به مراسم وجود دارد که می توان آن را در جلسات تخصصی 

تر عنوان کرد و به نتایج قابل قبولی دست یافت .
وی پیشنهاداتی در خصوص برگزاری مراسم به صورت آنالین و تهیه بسته 
های فرهنگی و سایر محصوالت متناسب با مراسم و هماهنگی با استان ها 

همچون سال قبل مطرح نمود .
عبداله فاتحی معاون برنامه ریزی، بودجه و تعاون اداره کل امور ایثارگران با 
بیان این نکته که ستاد کل نیروهای مسلح برای هر روز از هفته دفاع مقدس 
نامی را انتخاب کرده و الزم است نسبت به موضوع مورد نظر فعالیت های 
خاص آن را انجام داد، گفت: باید آسیب شناسی کرد که معایب کارمان در 
سال گذشته چه بوده است و چه کارهایی در جهت بهبود کار میتوان انجام 

داد.
وی افزود: تهیه بسته های فرهنگی، نشستهای های غیر حضوری، توزیع 
محصوالت فرهنگی قدامات بسیار خوب سال گذشته بوده است که میتوان 

امسال نیز این موارد را تقویت و اجرا کرد.
دکتر محمد اسماعیل مطلق مشاور وزیر بهداشت و نماینده ستاد ملی کرونا 
گفت: من خودم از قبل از شروع  جنگ تحمیلی به صورت داوطلبانه با کمیته 
بهداشت و درمان جهاد سازندگی همکاری داشتم اما متاسفانه تشریح اقدامات 
جهاد در جامعه کم رنگ شده است و کسی نمی داند جهاد چه کارهای 
بزرگی را انجام داده است. الزم است تا روی محتوی کار کنید تا جوانان 
متوجه شوند در هشت سال جنگ چه اتفاقاتی افتاده و جهاد چه کرده است.
وی افزود: ان شاهلل سعی شود تا با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی 

کرونا، نگذارید جهاد مظلوم بماند.
روح اله جوزانی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: بحمداهلل اداره کل امور ایثارگران نشان داده است که در حوزه فرهنگی 
بسیار توانمند است و از فضای مجازی به خوبی استفاده می کند. مراسم هر 
چند محدود برگزار شود بهتر است و اولویت در استفاده از مکان های مرتبط 
با وزارت جهاد کشاورزی باشد و از پتانسیل های وزارتخانه جهت اطالع رسانی 

و انتشار محتواهای تولیدی نیز حتما استفاده شود.
محسن فرجی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی نیز اظهار 
داشت: ترویج فرهنگ جهادی برای جوانان امری مهم و ضروری است. ما 
بزرگان بسیاری داریم که جانشان را در این راه در طبق اخالص گذاشتند و 

ما باید این فرهنگ را برای جوانان ملموس کنیم.
وی بیان داشت: به سایت ها و کانال اطالع رسانی خودتان اکتفا نکنید و 
خبرها و تبلیغات را در سراسر روابط عمومی هاو خبرگزاری ها انتشار دهید. به 
هر شکل که میتوانید اقدامات جهاد در دوران دفاع مقدس را به تصویر بکشید.
رشید کارگر رئیس اداره رفاه وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: نشستها بصورت 
وبیناری انجام شود تا با رعایت بیشتر پروتکل ها سالمت فرماندهان عزیز 
تضمین شود. در پایان این نشست موضوعاتی پیرامون برگزاری برنامه های 
هفته دفاع مقدس و همچنین مراسم ساالنه گردهمایی فرماندهان پشتیبانی 

و مهندسی جنگ جهاد مصوب شد.
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نشست مشاور وزیر و مدیرکل امورایثارگران با ایثارگران و فرزندان شهدای استان البرز
البرز

نشست مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران با ایثارگران و فرزندان شهدای 
سازمان جهادکشاورزی استان البرز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل امورایثارگران، این نشست با حضور سید حمزه رضوی مشاور 
وزیر و مدیرکل ایثارگران وزارت جهادکشاورزی، معاون برنامه ریزی بودجه 
و تعاون و رییس اداره برنامه ریزی و اموراقتصادی اداره کل امورایثارگران، 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، مسول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سازمان جهاد کشاورزی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و 
تنی چند از ایثارگران این سازمان برگزار شد. در این نشست مشکالت و 
کاستی های موجود در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا بررسی گردید و 

پیشنهادات و راهکارهایی پیرامون مسائل مربوطه مطرح شد.

چهارمین جلسه کمیسیون امور ایثارگران جهاد کشاورزی استان مازندران

گرامیداشت هفته دولت در سازمان جهادکشاورزی استان مازندران

مازندران

استان  کشاورزی  جهاد  ایثارگران  امور  کمیسیون  جلسه  چهارمین 
رزمی  مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان  و  اعضا  حضور  با  مازندران 

جنگ جهاد برگزار شد.
03/06/1400

امورایثارگران، چهارمین جلسه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیسیون امور ایثارگران جهاد کشاورزی استان مازندران با حضور 
اعضا و فرماندهان پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد با بررسی 
بیش از 20 پرونده سوابق جبهه و اظهار مجروحیت ) فاقدین مدارک 
امور  اداره  دفتر  در  مصوبه،   5 بهمراه   ) بالینی-ماده 87  و  پزشکی 

ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران برگزار شد.

دیدار با خانواده ایثارگران مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور 
مسئولین سازمان جهادکشاورزی استان مازندران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، این دیدار با حضور، 
به  مازندران  منابع سازمان جهادکشاورزی  و  مدیریت  توسعه   معاون 
همراه مدیر حراست، رئیس اداره امور ایثارگران و فرمانده پایگاه بسیج 
شهدای سنگرسازان بی سنگر از دو خانواده ایثارگر و آزاده دوران دفاع 
مقدس) خانواده مرحوم آزاده سرافراز حسین آقا گلی و آزاده سرافراز 
مرادعلی مرادیان ( در ساری، با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام 

شد.
 در پایان این دیدار ضمن تجلیل از مقام ارزشمند آزادگان، مشکالت و 

مسائل این عزیزان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار استانها
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تجلیل از خانواده شهدای کارمند سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان

تجلیل از آزادگان سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

سیستان و بلوچستان

کارمندی  قشربسیج  همایش  دولت  هفته  گرامیداشت  با  همزمان 
سیستان  جهادکشاورزی  سازمان  در  کارمند  شهدای  وبزرگداشت 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  بلوجستان  و 
شهدا  معظم  ازخانواده  حضورجمعی  با  مراسم  این  امورایثارگران، 
وایثارگران استان، مدیران کل دستگاه های اجرایی، فرماندهی سپاه 
امورایثارگران  اداره  رئیس  و  سازمان  رئیس  مشاور  استان،  سلمان 
مدیر  و  سازمان  حیدریون  گروه  مسئول  جهادکشاورزی،  سازمان 
عامل کانون سنگرسازان بی سنگردرحسینه عاشقان ثاراهلل شهرستان 
بخش  در  شد.  برگزار  بهداشتی  های  نامه  شیوع  رعایت  با  زاهدان 
بویژه جهادگر  از خانواده معظم شهدای شاخص  این مراسم؛  پایانی 
شهید غالمعلی کیخا و جهادگر آزاده سرافراز امیر میرشکار صالح با 
اهدای تندیس همایش، لوح سپاس وهدایا تجلیل وتکریم بعمل آمد.

کارمند  آزادگان  از  دولت  هفته  مناسبت  به 
و  سیستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

بلوچستان تجلیل شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  روز  پنجمین  مراسم در  این  امورایثارگران، 
هفته دولت و با حضور مسئول حوزه نمایندگی 
جهاد  سازمان  مدیران  و  معاونین  فقیه،  ولی 
مدیر  وبلوچستان،  سیستان  استان  کشاورزی 
استان،  وایثارگران  شهید  بنیاد  امور  کل 
ارزش های دفاع مقدس  و  آثار  مدیرکل حفظ 
ادارات استان و مدیر  استان، مدیر کل بسیج 
بسیج ادارات شهرستان زاهدان، مشاور رئیس 
سازمان و رئیس اداره امور ایثارگران، مسئول 
گروه حیدریون و مدیرعامل کانون سنگرسازان 
برگزار  وبلوچستان  سیستان  استان  سنگر  بی 

شد.
کارمند  سرافراز  آزاده   21 از  مراسم   این  در 
این  ادارات وابسته  سازمان جهاد کشاورزی و 

سازمان تجلیل بعمل آمد.
سید حمزه  رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور 
ایثارگران وزارت جهادکشاورزی طی سخنانی 
در این جلسه که بصورت ویبنار پخش شد یاد 
و  سیستان  استان  واالمقام  شهدای  خاطره  و 

بلوچستان را گرامی داشت.
مدیرکل  و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه   سید 
طی  جهادکشاورزی  وزارت  ایثارگران  امور 

ویبنار  بصورت  که  جلسه  این  در  سخنانی 
پخش شد ضمن درود به ارواح مطهر شهدا و 
امام شهدا و شهدای جهادگر؛ یاد و خاطره 42 
شهید واالمقام استان سیستان و بلوچستان را 
و گفت: همانطور که همه شما  گرامی داشت 
دو  از  یکی  مجموعه جهادسازندگی  دانید  می 
محوریت  با  را  خود  کار  که  بود  انقالب  بال 
کرد.       شروع  زدایی  محرومیت  و   سازندگی 
اصلی  های  برنامه  از  یکی  افزود،  ایشان   
استان  سازندگی  و  زدایی  محرومیت  بحث 
به  توجه  با  بود،  بلوچستان  و  سیستان 
جهاد  اولیه  نیروهای  داشت  که  شرایطی 
کردند. شروع  استان  همان  از  را   کار 
وی گفت: همانطور که مستحضرید با توجه به 

استان  و تالشی که مجموعه آن  نیت  خلوص 
داشتند، اولین شهدای جهاد هم از آن استان 
هستند؛ شهید امام بخش ریگی و شهید ولی اله 
نیکبخت که در 26 مرداد سال 1358 به درجه 
رفیع شهادت رسیدند و این خط شهادت را آغاز 
نمودند و توسط تمام ایثارگران آن استان ادامه 
داشت قطعا این موضوع فقط به شهدا بسنده 
نشده است و جانبازان و آزادگان و رزمندگان 
سرافراز و معزز استان هم ادامه دهنده راه شهدا 
حال  در  زنده  شهدای  گفت  میتوان  و  بودند 
اکنون  هم  که  مراسمی  این  و  هستند  حاضر 
با عنوان تجلیل از ایثارگران برگزار شده است 
هم در راستای تکریم و تجلیل از این عزیزان 

می باشد.
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آیین غبار روبی و گلباران گلزار شهدا در استان جنوب کرمان

هفتمین جلسه کمیسیون ایثارگران سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

تقدیر از رییس امورایثارگران سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان

جنوب کرمان

گلستان

آیین غبار روبی و گلباران گلزار شهدا با حضور مسئولین سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان برگزارشد.

گلزار  روبی  غبار  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با حضور ریاست  با شهدای جهاد کشاورزی  شهدا و تجدید میثاق 
سازمان، امام جمعه و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
و تنی چند از مسئولین منطقه و معاونین و مدیران سازمان جهاد 

کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد .
 در این مراسم امام جمعه جیرفت ضمن  به سخت کوشان بخش 
کشاورزی با ادای احترام به شهدای جهاد کشاورزی خسته نباشید 
گفتند و همگی با آرمانهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و شهدا 

تجدید میثاق کردند .

سازمان  ایثارگران  کمیسیون  جلسه  هفتمین 
مسئولین  حضور  با  گلستان  استان  جهادکشاورزی 

سازمان و فرماندهان جنگ جهاد برگزارشد.
امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان  ایثارگران  کمیسیون  جلسه  هفتمین 
جهادکشاورزی استان با هدف بررسی و تایید سوابق 
جبهه نیروهای ایثارگر جهادسازندگی در طول دوران 
هشت سال دفاع مقدس با حضور فرماندهان جنگ 

جهادسازندگی تشکیل شد.
در این جلسه 20 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و 
اداره کل  ایثار گران  تایید نهایی به کمیسیون  برای 

امور ایثارگران وزارت جهادکشاورزی ارسال شد.

بهادر  از آقای یوسف  پیامی  ثاراهلل در  سردار معروفی فرمانده سپاه 
رییس اداره امورایثارگران سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان تقدیر 
کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، این مراسم که 
با حضور ریاست بنیاد شهید و فرمانده بسیج ادارات جناب سروان 
میرزاده برگزار شد، لوح سپاس از طرف سردار معروفی فرمانده سپاه 
ثاراهلل وهمرزم شهید حاج قاسم سلیمانی برای تقدیراز زحمات رییس 
تقدیم  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایثارگران  امور  اداره 
برای  ثاراهلل سردارمعروفی  پیام فرمانده سپاه  این  ایشان گردید. در 
ایشان آرزوی موفقیت کردند و خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را 

اجری عظیم نزد پروردگار دانستند .
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نشست شورای مشورتی فرزندان شاهد شاغل سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تجلیل از آزادگان در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مرکزی

نشست شورای مشورتی فرزندان شاهد شاغل سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با 
حضور مسئولین این سازمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، 
نشست شورای مشورتی فرزندان شاهد شاغل سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با 
حضور دکتر کارگر سرپرست کانون همبستگی فرزندان شاهد وزارت جهاد کشاورزی، 
مهندس آ نجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، دکتر توکلی مسئول 
حوزه نماینده ولی فقیه در سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع، سرکار خانم معصومی 

رئیس امور ایثارگران و فرزندان شاهد سازمان در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از آزادگان سرافرازاین استان تجلیل 
کردند.  به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، تجلیل از آزادگان سرافراز 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با حضور مهندس آنجفی رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی، دکتر توکلی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و معاونین 

سازمان برگزار شد.
در این مراسم، از هشت نفر آزاده سرافراز سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با 

اهدای شاخه گل تجلیل بعمل آمد.

نشست تخصصی دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی برگزار شد
نشست تخصصی کمیته های تخصصی دانشنامه دفاع مقدس استان 
از  با حضور سردار کریمی فرمانده سپاه روح اهلل و جمعی  مرکزی 
پیشکسوتان، اساتید دانشگاه و نخبگان در سالن همایش های کل 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی برگزار شد.
نشست  این  در  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تخصصی سرهنگ کریمی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی از روند تکمیل دانشنامه 
در  دانشگاهی  اساتید  و  پیشکسوتان  کلیه  نیز  مقدس  دفاع  استانی 
خصوص مدخل گزینی، تشکیل پرونده های علمی، تدوین مقاالت و 
نحوه انتشار آنها پیشنهادات و نظراتی ارائه کردند. در پایان این نشست 
تخصصی سردار کریمی فرمانده سپاه روح اهلل در طی سخنانی دانشنامه 
دفاع مقدس استان مرکزی را حاصل تالش ها و مجاهدت های شبانه 
روزی اساتید دانشگاه در کنار پیشکسوتان و نخبگان جوان خواند و آن 
را نمونه جامعی از شناسایی مسئله ها و عناصر مرتبط با دفاع مقدس 

ونقش استان مرکزی دانست و بر ضرورت استفاده از همه توانمندی 
هابرای تبیین وانتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان نیز تأکیدکرد.

گرامیداشت روز بازنشستگان در استان مرکزی
حضور  با  مرکزی  استان  جهادکشاورزی  سازمان  بازنشستگان  از  تجلیل  و  دیدار 
مسئولین این سازمان انجام شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، 
به مناسبت  گرامیداشت روز بازنشستگان و تکریم از این عزیزان؛ دیداری با حضور 
ریاست سازمان مهندس آنجفی، معاونت توسعه مهندس کتانفروش، ریاست کانون 
بازنشستگان استان سرکار خانم حسامی، رییس اداره ایثارگران سازمان و مدیر امور 
اداری سازمان صورت پذیرفت. در این نشست با دو تن از جانبازان بازنشسته احمد 
نصرالهی   جانباز 25 درصد و باقر مروجی جانباز 5 درصد دیدار و تجلیل بعمل آمد.
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اخبار استانها

چهارمین جلسه کمیسیون ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
کردستان

چهارمین جلسه کمیسیون ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان 
اعضای  حضور  با  سازمان  توسعه  معاونت  دفتر  محل  در  کردستان 

کمیسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثاریثارگران، در این جلسه 
مشکالت  و  موانع  ایثارگران،  جبهه  سابقه  های  پرونده  پیرامون 

ایثارگران و پرداخت تسهیالت به ایثارگران بحث و گفتگو شد.

آیین عطر افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا در استان خوزستان
خوزستان

آیین عطر افشانی و گلباران مزار مطهر شهدا در سازمان جهادکشاورزی 
استان خوزستان با حضور مسئولین این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران، این مراسم با حضور ریاست 
سازمان، حوزه نمایندگی ولی فقیه، فرمانده بسیج شهدای جهاد کشاورزی، 
مدیران ستاد وادارات تابعه سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان برگزار 
شد و با غبار روبی  و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، یاد وخاطره شهدای 

واالمقام  را زنده نگه داشتند.

تجلیل از آزادگان در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
یزد

همزمان با گرامیداشت هفته دولت از آزادگان سازمان جهاد کشاورزی استان 
بمناسبت  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  تجلیل  یزد 
سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز از چنگال رژیم بعث به آغوش میهن 
اسالمی مراسمی در تجلیل از آزادگان سر افراز با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در فضای باز سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با حضور حجت االسالم دکتر 
سید محمد موسوی نماینده ولی فقیه در سازمان، مهندس حاتمی زاده مدیر 
حوزه ریاست و  مهندس ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع و همکاران 
سازمان برگزار شد و از 10 نفر آزاده سر افراز با اهدای هدیه تقدیر بعمل آمد. 
در ابتدا حجت االسالم دکتر سید محمد موسوی در اهمیت گرامیداشت این روز 
سخنانی ایراد فرمودند و سپس آزاده سر افراز سید بهروز کالنتری خاطراتی را 
در خصوص سالهای آزادگی خود در زندانهای عراق بیان نمودکه مورد توجه و 

تامل حاضران قرار گرفت.
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اخبار استانها

 گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسامی 
در سازمان جهادکشاورزی استان لرستان

 برگزاری جلسه »فوق العاده ایثارگری رزمندگان  جهادگر« 
در استان چهارمحال و بختیاری

لرستان

چهارمحال و بختیاری

لرستان  استان  آزاده سرافراز سازمان جهاد کشاورزی   22
مورد تجلیل قرار گرفتند.

اداره  امورایثارگران،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
لرستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایثارگران  امور 
طی مراسمی با حضور دکتر اسفندیار حسنی مقدم رئیس 
مهندس  و  ریاست  مدیرحوزه  سپهوند  مهندس  سازمان، 
خوش صفا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان از 22 
با  لرستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرافراز  آزاده 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی تجلیل به عمل آورد.

جلسه ای پیرامون بررسی »فوق العاده ایثارگری رزمندگان  جهادگر« 
در سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ این جلسه با حضور 
امورایثارگران  اداره  رییس  و  سازمان  رییس  مشاور  قادری  اله  عزت 
اداره  رییس  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  جهادکشاورزی  سازمان 
بازنشستگی  صندوق  مدیر  و  جهادکشاورزی  سازمان  بازنشستگان 

استان برگزارشد.
ایثارگری  العاده  فوق  برقراری  و  پیگیری  موضوع   با  که  جلسه  این 
وعدم  فعالیت  روند  از  میدانی  بصورت  بود،  رزمندگان  جهادگر  برای 
اجرا فوق العاده ایثارگری برای جهادگران باعنایت به اینکه کلیه سوابق 
ومستندات افراد مشمول این طرح خدمات کشوری در اردبیهشت ماه 
سال جاری درسامانه صندوق بازنشستگی توسط اداره امورایثارگران 

واداره بازنشستگی بارگذاری شده بود بررسی گردید.
 همچنین پس از مشخص شدن دالیل عدم اجرا باعنایت به ارسال 
لیست  وارسال  ایثارگران  کل  اداره  به  بازنشسته  رزمندگان  لیست 
مقررگردید؛  بازنشستگی  فنی صندوق  مدیر  رزمندگان جهادگربرای 

اخرین نتایج از طریق وزارتخانه و دفتر مرکزی صندوق بازنشستگی 
وبازنشستگی  امورایثارگران  ادارات  اقدام  هرگونه  ودرصورت  پیگیری 
با  رزمندگان  کلیه  برای  کامل  اجرای  جهت  بازنشستگی  وصندوق 

همکاری وهماهنگی یکدیگر انجام شود.
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تجلیل از آزادگان در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چهارمحال  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  آزادگان  از  تجلیل 
گزارش  به  شد.  برگزار  سازمان  این  مسئولین  حضور  با  بختیاری  و 
از23  وتجلیل  گرامیداشت  امورایثارگران،   کل  اداره  عمومی  روابط 
آزاده سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری  با حضور 
حجت االسالم حسینی صدر مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، سپاه 

حضرت قمر بنی هاشم )ع( استان، سرهنگ  پاسدار توسلی  و سرهنگ 
مقدس  دفاع  های  ونشرارزش  بنیاد حفظ  مدیرکل   پاسدارذوالفقاری، 
استان، دکتر ابراهیمی ریاست سازمان وکلیه معاونین واکثریت کارکنان 
سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی درمحوطه سازمان برگزار شد.

اخبار استانها

نشست مشترک بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس با سازمان جهادکشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری

همزمان با هفته دولت نشست مشترک بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع 
مقدس با سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران؛ درابتدای این نشست سعید 
جعفریان معاون توسعه مدیریت و منابع ضمن خیر مقدم و تشکر از سرهنگ 
ذوالفقاری مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان بابت همراهی 
وهمکاری در تمامی برنامه های ایثارگران سازمان درسطح استان گزارشی 
ازعملکرد کمیسیون ایثارگران بیان نمودند. ر ادامه عزت اهلل قادری مشاور 
های  فعالیت  تشریح  ایثارگران ضمن  امور  اداره  رییس  و  سازمان  رییس 
کمیسیون ایثارگران و اداره امور ایثارگران پیرامون برنامه های ترویج فرهنگ  
ایثار و شهادت، خالصه ای از برنامه های فرهنگی صورت گرفته درسال 
1400 و فعالیت فرهنگی در راستای برنامه های حفظ ونشر ارزش های 

سنگر سازان  بی سنگرارائه نمود.
قادری ضمن اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی این استان و تدوین 
نقش جهاد در 8 سال دفاع مقدس تا پایان دوران  سازندگی، نقاط قوت و 

ضعف و همچنین مشکالت مربوطه را نیزمطرح نمود.
 سرهنگ ذوالفقاری مدیر کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس ضمن 
های  برنامه  کامل  و  مطلوب  اجرای  بابت  سازمان،  این  تشکرازمسئولین 
سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درحوزه ترویج فرهنگ  ایثار 

و شهادت که یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه است قدردانی کرد.
ایشان گزارشی از فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی در راستای همراهی 
پشتیبانی  نقش ستاد  در خصوص  و  ارائه  استانی  های  برنامه  تمامی  در 
مهندسی رزمی جنگ  جهاد که جز دومین رکن جنگ محسوب می شود 
خاصه نقش ستاد پشتیبانی مهندسی رزمی استان در هشت سال دفاع 
مقدس در جنوب و شمال غرب کشور است مطالبی بیان نمود. وی  خواستار 
مستندسازی خوب و ماندگار و همچنین اجرای فعالیت  ها در محوطه و 
ساختمان اصلی باغ موزه شد و گفت: در این خصوص همکاری و همراهی 

الزم  توسط بنیاد حفظ نشر ارزش های دفاع مقدس انجام خواهد شد.
 عطاءاهلل ابراهیمی ریاست سازمان نیز در حاشیه برگزاری این نشست 

ضمن تشکر از حضور و حسن نیت و همراهی جناب سرهنگ ذوالفقاری، 
نقش دهی و برجسته نمودن ایثار رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس را 
منوط به فراهم  نمودن بستر مناسب برای تکریم از رشادت ها، وفاداری و 
قدردانی واقعی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس وانتقال به نسل جدید و 

آینده دانست.
بر  ویژه  تاکید  و  استان  باغ موزه  یادآوری نقش جهاد در  ایشان ضمن 
اجرایی نمودن دستورات الزم جهت تشکیل کمیته های تخصصی توسط 
دکتر ابراهیمی ریاست سازمان، با حضور ایشان گزارشی از پیشرفت کار 
دکتر  نشست  این  پایان  در  همچنین  کرد.  ارائه  مطلوب  اجرای  جهت 
ابراهیمی از تالش اعضای کمیسیون ایثارگران، معاون توسعه مدیریت و 
منابع، رییس کمیسیون ایثارگران و رییس امورایثارگران سازمان بابت 
اجرای تمامی برنامه های فرهنگی حوزه ترویج فرهنگ  ایثار و شهادت 
و برنامه های تخصصی در حوزه ایثارگران با وجود تمامی مشکالتی که 

وجود داشته است، قدردانی نمود.
وی خواستار فعالیت بیشتر در حوزه صدور کارت ایثار و همچنین ارائه نقش 
جهاد در 8 سال دفاع مقدس و برنامه های تاریخ شفاهی جنگ  جهاد با 
اداره  و  معاونت  درخواست  برحسب  سازمان  امکانات  تمامی  از  استفاده 

امورایثارگران شد.
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غم فراق تو با اشک من هم آغوش است
فرماندهان  ساالنۀ  گردهمایی  کرونا،  ویروس  شیوع  به دلیل  که  گذشته  سال  دو  در 
و  صادق  رهروانی  است،  نشده  تشکیل  جهادسازندگی  مهندسی جنگ  و  پشتیبانی 
پویندگانی صالح در طریق جاوید استقامت و پایداری، حدیث پرواز را روایت کرده و 
بال در بال مالئک گشوده اند و اکنون در کنار یاران آسمانی شان مأوا گزیده اند. روحمان 

با یادشان شاد و راه پر افتخارشان پر رهرو باد.

سرداران جهادگر
زنده یاد حاج مرتضی بابای خراسانی )خراسان رضوی(

زنده یاد حاج حجت اهلل حاجیلری )گلستان( 
زنده یاد حاج علیرضا خرامین )کرمانشاه(

زنده یاد حاج علیرضا زواره )تهران(
زنده یاد حاج محمود شهیری پارسا )خراسان رضوی(

زنده یاد حاج حسینعلی عظیمی )ستاد کربال(
زنده یاد حاج محمد علیرحیمی )اصفهان(

زنده یاد حاج احمد گائینی )قم(
زنده یاد حاج محمد معینی کربکندی )ستاد کربال(

زنده یاد حاج غالمحسین مهدی دوست )بوشهر(
زنده یاد مظفرالدین نیکنامی )ستاد کربال(

زنده یاد سیدابوالحسن وزیری یزدی )ستاد نجف(
زنده یاد حاج محمد حافظ کالهی )خراسان رضوی(

زنده یاد حاج عبدالمجید کریمی )کرمانشاه(

اداره کل امور ایثارگران 
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شورای سردبیری و هیأت تحریریه ماهنامه پل

 عروج عاشقانه 
جانبازان معزز جهادگر و سنگرسازان بی سنگر آسمانی:

سردار جهادگر زنده یاد حاج محمد حافظ کالهی )فرمانده پشتیبانی و مهندسی جهاد سازندگی  استان خراسان رضوی(
 پیشکسوت جهادگر سردار سرلشگر زنده یاد دکتر سید حسن فیروز آبادی

  )عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از سال 1361 الی 1364(
رزمنده جهادگر زنده یاد  حاج سید حسن وزیری  )فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان قم(

رزمنده جهادگر زنده یاد ناخدا حاج جمشید بوالخیر
 جانباز جهادگر زنده یاد مهندس حاج کریم غالمی )فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان مرکزی(

رزمنده جهادگر زنده یاد حاج محمد علی رحیمی )فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان اصفهان(

جانباز جهادگر زنده یاد حاج عزیزاهلل ظهوری

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 حاجیه خانم پروین روشیان والده شهید جهادگر جمال فروهر حقیقی  از استان فارس

 را به حضور همه بازماندگان و پیشکسوتان پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد تسلیت عرض می کنیم.
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 مقر فرماندهی تیپ عاشورا، جادۀ اهواز به خرمشهر، 
سال 136۲،  قبل از عملیات خیبر

از راست: 1. سردار سرلشکر جهادگر زنده یاد مهندس حاج بهروز پورشریفی، 2. سردار سرلشکر پاسدار شهید مهندس 
مهدی باکری، 3. جهادگر آزاده مهندس سیدابراهیم رحمانی، 4. جانباز بسیجی ناصر امینی، 5. شهید کریم عارفی.

اقب خارطات

حدیث حماسه
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حدیث حماسه

توانای  به دست  که  »این خاک ریزها  از خاک ریزها داشت، می گفت:  تعبیر جالبی  بزرگوار، مالآقایی،  شهید 
سنگرسازان بی سنگر ساخته می شود، فقط نقش جان پناه رزمندگان و خط مقدم جنگ را ایفا نمی کند، بلکه 
اینجا،مرز بین حق و باطل است. مرزی که جبهۀ حق و باطل را از هم جدا می کند؛ جبهۀ یاران حسین و اذناب 
یزید را تفکیک می کند و شما سنگرسازان بی سنگر، این حد و مرز را مشخص می کنید. شما فارق بین حق و 

باطل هستید.«
کتاب خاک ریز خاطرات
مرکزثبت و نشر آثار جهادسازندگی استان تهران
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مناسبت اهی شهریور ماه:

حدیث حماسه

تأسیس ستاد بازسازی و نوسازی روستاهای غرب کشور، سال 1.136۲شهریور

شهادت سردار جهادگر محمد طرحچی )بنیانگذار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی( در بستان، سال 11.136۰شهریور

تشکیل ستاد جهادسازندگی خارج از کشور، سال3۰.136۰شهریور
تشکیل اولین سمینار چهار روزۀ شورای های اسالمی روستا در دانشکدۀ فنی تهران، سال 136۰.

سالگرد ادغام شیالت با جهادسازندگی، سال 1366.
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مسابقه
ردن  ازکردن راه و از  رای  اری  ا و ا 1 ک

ا ش و  ای ج ار ا و  ا  موا در 

ا  مو  ا مرک یا م اری را ک 2  ای و ا
ا

 پاسخ صحیح سؤاالت فوق را به شماره روابط عمومی
اداره کل امور ایثارگران 09929913400 پیامک کنید.

به برندگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

ودرو دوزی اور کرا    2      1 
ا ر  ل     4    ا روج   





محمد طرحچی

حاج محیدرضا چهاردویل

محمد حسنی زنیت بخشمحمد بلقان آبادیداود ملك محمدیحاج حسن مداحی

محمود وتانا    مندیمحمد تیق امینیانناصر تراکن

سلامین حسنی زاده ویراینحاج سعید پورجعفریمحید وتاضعی
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