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انقالب از کجا ضربه می خورد؟

 ارزش و فضیلت احیای فرهنگ جهادی کمتر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیست

 پرونده ویژه: اتوبوسی که در تاریخ گم شد!

جهاد مدارس، سنگر رشد نسل بعدی انقالب   

قسمت اعظم پیروزی جنگ ما بر عهده جهاد سازندگی بوده است 

گفت و گوی منتشر نشده با سردار جهادگر شهید هاشم ساجدی 

تصاویر و اسناد منتشر نشده از عملیاتهای مهر و آبان

گزارش برنامه های اداره کل امور ایثارگران و اقدامات ادارات امور ایثارگران استانها در هفته دفاع مقدس

 جبهه، دانشگاه و جهاد
سنگر مبارزه مهدی بود





گسترش  درباره ي  دانش آموزان  و  دانشجويان  به  خطاب  امام  حضرت  فرمان  از  الهام  با  که  جاسوسي  و  توطئه  النه ي  تسخير   
اعتراضات انجام گرفت، اگر چه عکس العملي در قبال تهاجم جبهه ي استکبار عليه انقالب به شمار مي رفت، ليکن در عين حال 
جهادي ابتدايي بود عليه استکبار و عالمتي از فرا رسيدن نوبت سر بر کشيدن جبهه ي حق و به هم خوردن موازنه هاي استعماري 

و درهم شکستن صولت امريکا و بطالن تلقينات ده ها ساله ي آنان براي مرعوب کردن ملت ها. 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

ما هميشه به عنوان کسانی که همواره احساس مسئوليت می کرده ا يم به آمريکا و ساير قدرت های 
استعمارگر گفته ايم که بدانيد با فرد يا افراد طرف نيستيد. با شخص امام با علمای انقالبی طرف 

نيستيد. با شورای انقالب يا دولت انقالب طرف نيستيد. بلکه با ملت طرفيد. موقعيت ايران را درک 
کنيد. بدانيد که ايران ملتی دارد که خط انقالب خود را حتی پيش از ۲۲ بهمن شناخته است. 

شهيد آيت اهلل دکتر سيد محمد حسينی بهشتی

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کالم شهدا
انقالبی که بتواند در زمينه انسان سازی پيروز شود هرگز اسير دست هيچ قدرت خارجی و يا داخلی 

نخواهد شد و جاودانگی اش تضمين شده است .
 جهادگر شهيد مهدی رجب بيگی 
)از فاتحان النه جاسوسی آمريکا و مسئول دفتر تحقيقات اجتماعی دفتر مرکزی جهادسازندگی(

محراب اندیشه
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امتداد جــهــاد
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سرمقاله

برخی از نظریه پردازان سیاسی و تحلیل گران 
جنبشی  را  ایران«  »انقالب  اجتماعی، 
»فرهنگ« می دانند.  از جنس  و  نرم افزاری 
خرداد  از  آن  تحوالت  سیر  در  كه  انقالبی 
بهمن  تا  آن(  از  پیشتر  بسا  چه  )و   1342
سخت افزار  به  متکی  آنکه  از  بیش   1357
رژیم  با  مخالفان  مسلحانه  مبارزه  همان  یا 
نوار  پایه  بر  نرم  جنبشی  باشد،  پهلوی 
كاست، نشریه، كتاب و اعالمیه بوده است. 
و  )اندیشمند  فوكو  میشل  كه  آن چنان 
كه  است  باور  این  بر  فرانسوی(  فیلسوف 
ایران، »انقالب نوار كاست« است و  انقالب 
امواج این جنبش مردمی به وسیله نوارهای 
صوتی حاوی سخنرانی های امام خمینی)ره( 
یا شعارهای مردمی در تظاهرات ها، منتشر 
اكثریت  رو،  این  از  است.  شده  فراگیر  و 
دوران  در  سیاسی  زندانیان  اتفاق  به  قریب 
پهلوی دوم، جرائمی! از قبیل تکثیر، توزیع 
یا به همراه داشتن اعالمیه، نشریه، كتاب و 
مبارزه  و  بودند  شده  مرتکب  را  نواركاست 

به انگيزه آغاز چهارمين سال انتشار ماهنامه پل

معدود  گروه های  به  صرفا  نیز  مسلحانه 
پس  عموما  كه  بود  شده  منحصر  چریکی 
از سال 1354 محدود یا سركوب شدند. با 
این اوصاف، انقالب ایران را می توان جنبشی 
بر محور »رسانه« دانست كه رهبر آن )امام 
خمینی)ره( ( نیز صراحتا پیروانش را از ترور 
مخالفان منع كرده بود. بر این مبنا، آگاهی 
بخشی، روشنگری و اطالع رسانی به عنوان 
راهبرد و راهکار اصلی این جنبش شناخته و 
رسانه های شنیداری )نوار(، نوشتاری )كتاب، 
و  )سخنرانی  شفاهی  اعالمیه(،  و  نشریه 
حاكمیت  با  مبارزه  اصلی  ابزار  خطابه( 
طاغوت بود و جایگزین تفنگ و فشنگ شد.

»رسانه«  اثرگذار  است، حضور  مسلم  آنچه 
مقدمه و مقومه ای بر نهضت ملت مسلمان 
ایران شد و آن حركت ملی را در بستر افکار 
ایرانی  جامعه  جنبشی  الیه های  و  عمومی 
همچنان  كه  ابزاری  بخشید.  دوام  و  قوام 
تثبیت  و  نبرد  برای  افزار  جنگ  مهم ترین 

موقعیت محسوب می شود.

كه  است  عملی  و  عینی  واسطه ای  رسانه1 
به  پیام رسانی  و  ارتباط  جریان  برقراری 
برای  و وسیله ای  دارد  بر عهده  را  مخاطب 
نقل و انتقال اطالعات، تبادل ایده ها و افکار 

افراد یک جامعه است.
معنای  از  كه  همانگونه  ـ  رسانه  ماموریت 
واژه ی رسانه )در لغت به معنی رساندن( نیز 
مشخص است ـ رساندن حرف ها و پیام ها و 

دیدگاه های هر فرد به افراد دیگر است.
در دنیای امروز، »رسانه« موجودی زنده و 
نقشی  می توانیم  اساس  این  بر  و  پویاست 
باشیم.  متصور  آن  برای  »واسطه«  از  فراتر 
نقشی اثرگذار كه می تواند عالوه بر تبدیل 
مونولوگ به دیالوگ، وظایف از پیش تعریف  
شده خود را به منظور مدیریت افکار عمومی 
توسعه  زیرساخت های  و  كرده  عملیاتی 
بر  تکیه  )با  را  همه جانبه  و  متوازن  پایدار، 

توسعه فرهنگی و اجتماعی( ایجاد نماید.
انزوا  به  را  ما  ارتباطی،  ابزار  این  از  غفلت 
می برد و عدم توجه كافی به استراتژی های 

3اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
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سرمقاله

از  صحیح  بهره برداری  فقدان  و  تبلیغاتی 
تاكتیک های رسانه ای در تولید و نشر محتوا، 
ما را در مصاف و هماوردی با سایر رسانه های 

مخالف و معاند مغلوب خواهد كرد. 
انگیزه  با  و  چهارچوب  این  در  »پل« 
ظرفیتی،  و  پتانسیل  چنین  از  بهره گیری 
در سپهر اجتماع و ساحت فرهنگ جهادی 
با  خود  حیات  سال  سه  طی  و  شد  متولد 
انتشار 34 شماره، سعی كرد تا گرد و غبار 
فراموشی از تالش مخلصانه و تکلیف گرایِی 
دفاع  سال   8 طی  جهادگران  بی هیاهوی 

مقدس بزداید.
در  »واسطه«  از  فراتر  نقشی  با  »پل« 
فرهنگی  در عرصه  به مخاطب،  پیام رسانی 
به فعالیت پرداخت تا از اقدامات و ابتکاراِت 
دیروز برای نسل امروز روایت كند. افتخاراتی 
كه »ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد2« 
و »بزرگترین آبرو را به انقالب اسالمی داده 
است3« اما »مردم ما درست نمی-دانند كه 
جهاد در جبهه های جنگ چه كرده است.4«

از این رو، »پل« تریبونی شد تا صداهای 

از 540 هزار جهادگر  در گلو مانده بیش 
مظلومی كه در قالب 6 قرارگاه فرماندهی، 
4 تیپ، 40 گردان پشتیبانی و مهندسی 
جنگ، 25 ستاد پشتیبانی استان، در كلیه 
شمال غرب  جنوب،  عملیاتی  محورهای 
جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  به  غرب  و 
 33۹6 تقدیم  با  نهایتا  و  بودند  مشغول 
 1200 از  بیش  و  جانباز  شهید، 23۹13 
آزاده، برگ زرین دیگری در تاریخ سراسر 
ثبت  دیار  این  مردم  مجاهدت  و  افتخار 

نمودند، را به گوش همگان برساند.
ارواح  این استمرار حضور، مرهوِن مدِد  و 
مقدس و مطهر شهدای جهاد كشاورزی، 
همت و حمیت همکاران بزرگوار در هیات 
فرهیخته  مخاطبان  همراهی  و  تحریریه 
است كه با تاسی به مشی و مرام شهدای 
را  »جهاد«  به  عشق  بی سنگر،  سنگرساز 

تعبیر و تفسیر دیگری بخشیده اند.
امید كه بتوانیم با ترویج فرهنگ و مدیریت 
كشورمان،  رسانه ای  سپهر  در  جهادی 
در حد توان و بضاعت خویش »پایه های 

اسالم ناب محمدی)ص( را بیش از پیش 
استوار نماییم. 5«

پی نوشت: 
Medium یا Media -1

: زحمات  – ج 21 ، ص 204  امام)ره(  2- صحیفه 
دفاع  در  بی سنگر،  سنگرسازان  این  جهاد،  بی وقفه 
در  آن  ترسیم  است كه  از جمله مسائلی  مقدسمان 

قالب الفاظ نمی  گنجد.
3- صحیفه امام)ره( – ج 16، ص 338: باید اعتراف 
كرد كه اینان )جهادگران( بزرگترین آبرو را به انقالب 

اسالمی خود     داده اند.
  https://www.tabnak.ir/001S7N -4

مقام معظم رهبری: من مطمئنم كه مردم ما درست 
نمی دانند جهاد در جبهه های جنگ چه كرده و لذا 
نیروهای  مثل  جبهه  در  هم  این ها  كه  دارند  انتظار 
مسلح ارتش مثل سپاه و بسیج و سایر نیروهای مسلح 
كار كرده باشند و این جهاد آنجا چه كاری می كند. 
بدانند  مردم  باید  اما  نمی دانند  درست  مردم  را  این 
جوان هایشان كه در جهاد كار می كنند چه خدماتی 

انجام می دهند تا خوشحال شوند.
: فرزندان  – ج 21 ، ص 204  امام)ره(  5- صحیفه 
عزیز جهادی ام به تنها چیزی كه باید فکر كنید به 
استواری پایه های اسالم ناب محمدی - صلی اهلل علیه 

و آله و سلم - است.
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چرا پاسخ اين سوال مهم است؟
یک جامعه ی نوپای انقالبی بایستی بتواند در هر لحظه از حیات حساس خود 
به این سؤال اساسی پاسخ گوید كه »خطراتی كه انقالب را تهدید می كند 
كدام است و از این میان بزرگ ترین خطر چیست؟« ضرورت پاسخگویی به 
این پرسش از آنجاست كه اكثر انقالب هایی كه دچار انحراف یا شکست كامل 
گردیده اند ابتدا در شناسایی دشمنان خود دچار اشتباه شده اند یعنی آنکه 
خطراتی كه عمیقا انقالب را تهدید نمی كرده اند به جای تهدیدهای اصلی 
مورد توجه مردم قرار گرفته است و در اثنای غفلت مردم یا هدایت كنندگان 
انقالب، ضربه از جانب   همان خطرات فراموش شده بر پیکر انقالب وارد آمده 
است. البته الزم به ذكر است كه در بسیاری از موارد به علت اختالف بینش ها، 
برداشت های متفاوتی در رابطه با خطرات تهدیدكننده انقالب و بزرگ ترین 
آن ها به وجود آمده است و بنابراین الزم است كه به منظور اجتناب از بروز 
چنین امری، شناخت این خطرات بر مبنای روش اصولی پایه گذاری شود. به 
گمان ما برای رسیدن به نتایج درست در این رابطه بایستی زمینه ها و عوامل 
بروز انقالب و مهم تر از آن ها اهداف انقالب را شناخت تا بر مبنای آن بتوان 
خطر بزرگ را تشخیص داد. برای روشن شدن مسئله مثالی می آوریم. اگر 
انقالبی فقط به منظور ریشه كن كردن فئودالیسم در جایی صورت پذیرد در 
این صورت تشکل مجدد فئودال ها برای این انقالب بزرگ ترین خطر است. 
یا اگر انقالبی برای رهایی از چنگال استعمار صورت پذیرد. بزرگ ترین خطر 
تهدیدكننده آن می تواند بازگشت مستشاران و سرمایه گذاری های استعماری 
باشد. می بینید كه همواره بزرگ ترین خطر، در رابطه با »اهداف« انقالب 
است. اما قبل از آنکه به بررسی اهداف اساسی انقالب اسالمی بپردازیم بد 

نیست پاره ای از دیدگاه ها را در رابطه با این مسئله بازگو نماییم.

بزرگ ترين خطر برای انقالب اسالمی چيست؟
عده ای بزرگ ترین خطری كه انقالب را تهدید می كند آمریکا و حیله های 
رنگارنگش می دانند و معتقدند بر مبنای تجربه دوساله انقالب، آمریکا 
به  نو  با طرحی  مدام  و  داشت  برنخواهد  گوناگون  نیرنگ های  از  دست 
میدان كارزار آشکار و پنهان انقالب اسالمی می آید. آمریکای جهانخوار با 
پدیدآمدن انقالب اسالمی منافع حیاتی خود را در خلیج  فارس و ایران از 
دست داده است، حیثیت و اعتبار جهانی اش خدشه دار شده است. نوكر 
شماره یک خود، شاه معدوم را از دست داده است. كشورهای اطراف ایران 
را نیز در معرض این خطر می بیند. كودتای نظامی در تركیه و تقویت 
ژنرال ضیاءالحق در پاكستان به منظور جلوگیری از این خطرات است در 
اثر از دست دادن ایران، با بحران های اقتصادی مواجه شده است و خالصه 
عظیم ترین پایگاهش را از دست داده است بنابراین یک لحظه نیز درنگ 
را جایز نخواهد شمرد و با لطایف الحیل سعی در شکست دادن یا حداقل 
انحراف و سازش كشانیدن انقالب را دارد. او تا كنون از طرق مختلف و از 
جمله نفوذ در ارگان های مملکتی در اوایل انقالب، محاصره اقتصادی پس 
از اشغال النه ی جاسوسی، حمله نظامی در طبس، كودتای نوژه، وادار 
كردن عراق به جنگ با ایران، سعی در اجرای اهداف خود داشته است 
و اینک نیز بیکار نخواهد نشست و با افزایش تهدیدهای خارجی )آماده 
باش نظامی در تركیه و پاكستان و افزایش نیرو هایش در خلیج فارس( 
و همچنین تقویت عوامل داخلی )تشدید تضادهای قومی و منطقه ای و 
مردمی، ایجاد تفرقه در بین مردم و…( منتظر فرصتی است تا پس از آنکه 
زمینه های الزم را فراهم آورد نقشه های دیگری را به اجرا درآورد و بنابراین 

بزرگ ترین خطری كه انقالب را تهدید می كند آمریکاست.
را  به آن  وابسته  عده دیگری می گویند خطر شوروی و گروه های داخلی 
نیز نباید دست كم گرفت. زیرا شوروی نیز با پیروزی انقالب اسالمی ایران 
مشکالتش در افغانستان افزایش بیشتری یافته است، همچنین در رابطه با 
مسلمانان جنوب كشور خود نیز، دچار گرفتاری های افزونتری گشته است، 
به لحاظ اقتصادی منافعش از طریق خرید گاز و فروش تجهیزات ذوب آهن 
كاسته شده است ایران خطر بالقوه ای برای جمهوری های جنوبی آنجا كه 
اكثرا مسلمان نشین هستند شده و ثبات منطقه تا حدی از دست رفته است، 
و از همه مهم تر به لحاظ ایدئولوژیک نیز انقالب اسالمی بسیاری از نظرات 
آن ها را باطل نموده و به عنوان یک نیروی حركت زای جدید در جهان طرح 
گشته است. و اگرچه شوروی تاكنون دست به اعمال نظیر اعمال آمریکا در 
رابطه با ایران نزده است اما از طریق گروه های وابسته خود سعی در ایجاد 
زمینه مناسب برای این منظور دارد و بدین لحاظ باید در رابطه با این كشور 
جدی تر عمل نموده و حتی برخی را عقیده بر این است كه خطر شوروی از 

آمریکا هم بیشتر است.
عده بسیاری نیز بر این عقیده اند كه خطری كه انقالب اسالمی را تهدید 
می كند از جانب داخل است و در واقع این جریانات داخلی هستند كه زمینه 
ساز دخالت ابرقدرت ها می گردند و به اصطالح پایگاه امپریالیسم بعضی از 
جریانات داخلی هستند. البته در بین این عده كه بعضی جریانات داخلی را 
مهم ترین خطر می دانند یک اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد. بعضی از 
این ها وجود جریانات سازش كار و به اصطالح لیبرالیستی را عمده ترین خطر 
می دانند و عده دیگرشان وجود جریانات انحصارطلب واپس گرا و به اصطالح 

ارتجاعی را عامل اصلی نفوذ امپریالیسم می دانند.
این طرز تفکر ها شامل طیف وسیعی می شوند كه هر یک بر مبنای میزان 
اهمیتی كه برای این عوامل قائل است در رده مخصوصی جای می گیرند و 
بحث مفصل درباره ی آن ها از حیطه بررسی ما خارج است. حال كه اجماال 
با پاره ای از نظرات پیرامون خطراتی كه انقالب را تهدید می كند آشنا شدیم 
برگردیم به مطلب مورد بحث و برای این منظور   همان طور كه قبال نیز گفتیم 

ابتدا به بررسی اهداف اصلی انقالب اسالمی می پردازیم.

اهداف اصلی انقالب اسالمی کدام است؟
بی تردید همه بر این باور مشترک می باشند كه انقالب ایران، انقالبی مکتبی 
بوده است و این بدین معنی است كه تئوری پیش برنده انقالب تنها در 

انقالب از كجا ضربه می خورد؟
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نام اسالم می گنجد. بررسی صادقانه  به  چهارچوب اصول اساسی مکتبی 
تاریخچه انقالب نیز بخوبی مسئله را می رساند و اصوال انقالب در بستر اسالم 
حادث شده است یعنی هم زمینه آن و هم عوامل شتاب دهنده به آن و 
هم اهداف آن »اسالمی« بوده است. ما در اینجا بدون آنکه بخواهیم وارد 
جزئیات شویم اجماال به این مسئله می پردازیم كه »انقالب اسالمی« یعنی 
چه؟ به عبارت دیگر هدف نهایی انقالب اسالمی چیست؟ برای روشن شدن 
مسئله ابتدا مروری بر انقالب اسالمی در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 
می كنیم. محمد )صلی اهلل علیه و آله( در جامعه شرک زده و منحط عربستان 
به پیامبری مبعوث می شود تا انسان های جاهل آن روزگار را به دروازه های 
فالح و رستگاری برساند و با پدید آوردن یک دگرگونی عمیق )انقالب( 
در بطن ضمیر انسان ها، جامعه ای الگو و نمونه )امت وسط( بسازد. پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( دلیل بعثت خود را تکامل بخشیدن به خصلت های واالی 
اخالق(  مکارم  التمم  )بعثت  می كند  بیان  انسانی  اخالق  تعالی  و  انسانی 

)مصباح الشریعه(.
بنابراین هدف نهایی از بعثت پیامبر، دگرگونی در فرهنگ تمامی افراد جامعه 
می باشد و اگر می بینیم كه اسالم دشمنی عمیق و سازش ناپذیر با تمامی 
مظاهر شرک از قبیل استبداد و استعمار و استحمار دارد به این دلیل است 
كه این ها آدمیت انسان را ضایع می كنند. خداوند كریم در قرآن می فرماید: 
»إَِنّ اهلَلّ ال یَْغِفُر أَن یُشَرک بِِه َو یَْغِفُر َما ُدوَن َذلِک لَِمن یَشاُء« )سوره نسا / آیه 
48( یعنی »خداوند آنچه را كه از گناهان كه در ردیف شرک نباشد ممکن 
است ببخشاید.« چرا خداوند در برابر شرک این گونه قاطعانه موضع می گیرد؟ 
یکی از بهترین دالیل این مطلب این است كه شرک سبب مسخ ویژگی های 
خدا گرایانه و نابودی اندیشه های متعالی انسان و عدم رشد وی می شود. 
بدین ترتیب می بینیم كه دگرگون سازی افکار انسان ها و كشانیدن آن ها به 
راه هدایت و رشد و تعالی و تقوا پیشگی و در   نهایت خداگونه ساختن انسان ها 
به كسب شایستگی برای جانشینی اهلل، یکی از بزرگ ترین اهداف پیامبران 
الهی و از جمله پیامبر اكرم )صلی اهلل علیه و آله( بوده است. حال بازگردیم به 

انقالب اسالمی ایران كه هدف نهایی آن نیز به دلیل مکتبی بودنش نمی تواند 
جدای از اهداف نهضت های انبیا یعنی »انسان سازی« باشد. علیرغم وجود 
فرهنگ شرک آمیز و ضد انسانی سال های حکومت جباران و مستبدین كه 
به راستی اندیشه مردم را مسخ كرده بود و با كشانیدن آن ها به معركه تجمل 
و تقلید و مصرف، روح و جسم آن ها را در شرف تالشی قرارداده بود كه با این 
نگاه اجمالی به سیر انقالب این نکته به روشنی آشکار می شود كه در دوران 
انقالب، تحولی درونی و روانی در مردم پدیدار شده بود كه نمونه های آشکار 
آن به صورت ایثار و از خودگذشتگی، فداكاری، همیاری، همکاری، اتحاد و 

اتفاق، ایمان و عرفان تجلی یافته بود.
»روح ایثار« بود كه مشکالت عظیم دوران انقالب را قابل تحمل ساخته بود.

»ایمان« بود كه از جوان هایی كه در راه انحطاط گام برمی داشتند انسان هایی 
شهید ساخت.

»عرفان« بود كه مردم را در شب های سرد زمستان به اوج بام می  كشانید.
»وحدت« بود كه پوزه رژیم را به خاک مالید.

»انسانیت« بود كه بر »لشگر شیاطین« غلبه نمود.

از دست رفتن ارزش های انسانی، بزرگ ترين خطر برای انقالب
و از پیروزی انقالب اسالمی امید آن می رفت كه این تحول روانی در مردم 
ارتقا پیدا كرده و كمال بیشتری یابد و اگرچه این دگرگونی در پاره ای از افراد 
عمیقا حادث شده است و هم اینک نیز آن ها را به میدان نبرد برای شهادت 
می كشاند اما متاسفانه نمی توان این نکته را نادیده گرفت كه در برخی افراد 
نیز این تحول، سیر نزولی پیش از انقالب را دوباره باز یافته است اگرچه این 
مطلب می تواند علل بی شماری و از جمله عملکردهای ناصحیح دستگاه های 
خط های  پدیدآمدن  و…(،  تلویزیون  رادیو،  ـ  )روزنامه ها  جمعی  ارتباط 
جدید فکری ـ سیاسی، رواج فرصت طلبی و شهرت طلبی، ضعف گویندگان 
مشکالت  پاره ای  مردم،  به  اسالمی  ارزش های  انتقال  در  نویسندگان  و 
و سخن های به وجودآمده از انقالب، برخوردهای ناصحیح اكثر گروه ها و 
دستجات با مسئله انقالب و غیره داشته باشد، اما به هر حال به گمان ما این 
مسئله بزرگ ترین خطری است كه انقالب را تهدید می كند به عبارت دیگر 
بازگشت مجدد ارزش ها و اخالقیات دوران شاهنشاهی و جایگزینی روش های 
مبتنی بر دروغ و تهمت و افترا به جای اخالق حسنه بزرگ ترین خطری است 
كه انقالب اسالمی را تهدید می كند. اگر ما بزرگ ترین دستاورد انقالب خود 
را ایجاد همین تحول درونی در جهت هدایت جامعه به سمت ارزش های 
انسانی می دانیم بایستی بزرگ ترین خطر را نیز از دست رفتن همین ارزش ها 
بدانیم. با نگاهی گذرا به وضعیت موجود جامعه نیز می توان به اهمیت این 

مسئله پی برد.

شدن  کمرنگ  نتيجه  سياسی  درگيری های  و  فرهنگی  ابتذال 
ارزش های انسانی 

طویل تر شدن صف های سینما ها، حتی در مورد فیلم های بیست سال پیش، 
گرایش به خرید انواع و اقسام نوارهای مبتذل و ویدئو و برخوردهای غیر 
اسالمی مردم در مجامع عمومی و از جمله در مدارس و اتوبوس ها و حتی 
بازگشت چنین رویه ای دارند. حتی اختالفات  از  نماز جمعه، همه نشان 
سیاسی نیز كه كمابیش در بین مردم هم رایج شده است در یک ریشه یابی 
كلی منجر به همین نتیجه خواهد شد و امروز چاره ی این قبیل مسائل نیز 
تنها در حاكمیت رواج بیش از پیش روحیات انسانی است اگر امروز در 
بازار فعالیت های سیاسی، تهمت و ناسزا به راحتی مبادله می شود، اگر البه 
الی صفحات روزنامه ها مملو از چنین برخوردهایی است اگر تهمت بزرگ تر، 
»تیراژ افزون تر« را برای روزنامه ها به ارمغان می آورد، اگر گفت وشنود منطقی 
جای خود را به »جنگ زرگری« داده است، اگر روحیه فرصت طلبی مجددا 
رواج یافته است همه و همه ناشی از فقدان روحیات اخالقی و انسانی است 

فرهنگ جهادی
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و كمبود این عنصر اساسی است كه امروز به شدت انقالب را تهدید می كند 
البته برای جلوگیری از هرگونه شبهه ای كه در این بحث ممکن است حاصل 

شود در همین جا ذكر چند نکته را ضروری می دانیم.
1. به هیچ وجه این مسئله را به طور عام نپذیرفته و اثرات عمیقی را كه 
است عظیم ترین  مردم گذاشته  از  اقشار وسیعی  روی  بر  اسالمی  انقالب 
دستاورد انقالب اسالمی می دانیم بلکه حرف بر سر آن است كه اوال میزان 
نیروهایی كه در ابتدای انقالب جذب مکتب انقالب شده بودند تا حدی 
كاسته شده است ثانیا این تحول درونی از بعد از انقالب ارتقا پیدا ننموده 
است و ثالثا زمینه های عملی الزم برای ركود این ویژگی های انسانی فراهم 
آمده است. شاید گفته شود كه بخشی از این نیرو ها ماهیتا نمی توانستند تا 
پایان راه، همراه مکتب و انقالب باقی بمانند و مثال از دست رفتن منافع شان 
باعث شده است كه به عناوین مختلف خود را از راه مکتب و انقالب كنار 
كشند اما ضمن پذیرش این مطلب این نکته را نیز یادآوری می كنیم مقصود 
ما تنها این اقشار نبوده و بیشتر كسانی را مدنظر داریم كه هنوز هم خود را 
مکتبی و انقالبی می دانند اكثریتشان هم همین مردم كوچه و بازار هستند.

2. این بحث به این معنا نیست كه مثال امپریالیسم، دشمن شماره یک ملت 
نیست و نباید بدان توجهی نمود، برعکس امپریالیسم، دشمن اصلی ملت ها 
و ام الفساد قرن است. زیرا غارت و چپاول آنان، زمینه های رشد و تکامل 
انسانیت را دچار نقصان و كاستی می سازد و بنابراین باید به نابودیش كمر 
همت بست. اما در اینجا نیز حرف اصلی آن است كه »انسان های ساخته 
شده« هستند كه می توانند به جنگ امپریالیسم بروند و اساسا در مبارزه با 
شیاطینی چون آمریکاست كه جامعه ای می تواند رشد و تعالی پیدا نماید. 
مبارزه با امپریالیسم تنها هدف انقالب اسالمی نیست بلکه مبارزه با آمریکا به 
عنوان عاملی كه سد راه انسانیت می باشد گامی است در جهت رشد و تکامل 

انسان ها و وسیله ای است برای نیل به آرمان های واالی اسالمی.
3. بحث بر سر مسائل اخالقی در اینجا یک بحث ذهنی صرف نیست ما از 
اخالقی صحبت می كنیم كه در عمل می تواند راه گشای بسیاری از مسائل 
الینحل باشد. مشکالتی كه اینک جامعه ما با آن سروكار دارد با هدف قرار 
گرفتن مسائل انسانی و به كارگیری پارامترهایی نظیر برخوردهای صحیح 
و اسالمی با سرعت بیشتری حل خواهد شد ما نهایی ترین آرمان انقالب 
اسالمی را برقراری محیطی عاری از ظلم و ستم، دروغ و نیرنگ، جاه طلبی 
و فرصت طلبی و خودخواهی و خودپرستی می دانیم یعنی محیطی است 
كه حل مشکالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ارزش واقعی خود را پیدا 
می كند به عبارت دیگر یگانه راه برای رسیدن به جامعه ای كه در آن استبداد 
و استثمار و استعمار و دیگر مظاهر شرک وجود نداشته باشد حركت به سوی 
محیطی است كه در آن محیط، ارزش های خدایی حاكم گردند و تنها در 

چنین جامعه ای است كه می توان به برقراری عدالت نیز امید بست.
4. ابرقدرت ها برای نفوذ و استقرار در یک جامعه نیاز به زمینه های مساعدی 
فراهم  افرادی  یا  گروه ها  توسط  عمدتا  مناسب  زمینه های  این  كه  دارند، 
می شود كه فاقد خصلت های انسان گرایانه می باشند. تنها وقتی ابرقدرت ها 
جرات ورود و دست اندازی به منابع یک كشور را پیدا می كنند كه قبال در آن 
كشور تشنج، تفرق، دشمنی، مصرف پرستی، رفاه طلبی و صفاتی از این دست 
حاكم شده باشد. به عبارت دیگر انقالبی كه بتواند در زمینه انسان سازی 
پیروز شود هرگز اسیر دست هیچ قدرت خارجی و یا داخلی نخواهد شد 
و جاودانگی اش تضمین شده است. و به فرموده امام امت »استعمار از آدم 
می ترسد« و به هرحال می بینید كه راه نفس قدرت های شیطانی مقر هایی 
است كه ابتدا جامعه را تهی از اندیشه های انسانی و اخالق اسالمی می كنند 
و محیط مناسب برای رشد پدیده هایی نظیر استبداد و استعمار را فراهم 

می آورد.
5. وقتی كه می گوییم رشد گرایشات اخالقی غیراسالمی و غیرانسانی از 
بزرگ ترین خطراتی است كه انقالبمان را تهدید می كند منظور این نیست 

كه فی المثل با یک فئودال نیز باید با پند و اندرز برخورد نمود و این طرز 
تلقی را به عنوان اخالق قلمداد نمی كنیم زیرا آن چنان كه پیش تر نیز گفته 
شد اصلی ترین هدف انقالب اسالمی باید انسان سازی باشد و پرواضح است 
كه عواملی نظیر فئودالیسم از آنجا كه سبب مسخ و نابودی ارزش های انسانی 
می شوند به عنوان سدی در برابر این هدف جلوه گری می كنند و اتفاقا در 
اینجا بر مبنای همین اهداف انقالب بایستی با این گونه پدیده ها با قاطعیت 

هرچه تمام تر برخورد نمود.

در جامعه ی بيمار هيچ انسانی قادر به رشد و تعالی نيست
به هر حال ملت ما قادر خواهند بود با تمام وجود از انقالب اسالمی حفاظت 
نموده و در برابر هر خطری اعم از داخلی و خارجی مقاومت نموده و انقالب 
را به پیش برد به شرط آنکه قبل از هر چیز در خود انقالب كند و جو 
حاكم در روزهای خوش انقالب با تمام شکوه و عظمتش به میان مردم باز 
گردد. فراموش نکنیم در جامعه ای كه به لحاظ محیط اجتماعی بیمار باشد 
هیچ انسانی قادر به رشد و تعالی نبوده و غالبا در چنین جامعه ای تشتت و 
ناامنی فکری حاكمیت پیدا كرده و خالصه محیط شرک آمیز خواهد شد. و 
مطمئنا در جامعه ای كه انقالب تعمیق یافته و بر تک تک افراد تاثیرات الزم 
را بگذارد هیچ نیرویی قادر نخواهد بود كه انحراف حاصل كرده و چنین 
انقالبی را به شکست بکشاند. ملتی كه خود را ساخته باشد هیچ باكی از 
رویارویی با امپریالیسم و اذنابش نخواهد داشت. افراد جامعه ای كه در جهت 
انسان شدن پیش روند همواره با گذشت و ایثار و فداكاری با عظیم ترین 
مشکالت به راحتی مقابل می كنند و حتی از این عوامل نیز به عنوان نیرویی 
رشد دهنده استفاده خواهند نمود. در پایان این مقاله، راه هایی كه برای 
خنثی كردن این خطر بزرگ و كشانیدن اجتماع به سمت باروری و تکامل 
انسانی به نظر می رسد، این است كه اوال هر فرد در جهت »خودسازی« و 
رشد فردی گام برداشته و دیگران را نیز به این سو بخواند. ثانیا گویندگان 
و نویسندگان با تعهد بیشتری عمل نموده و تا حد ممکن از دامن زدن 
به مسائلی كه موجب استمرار این جو شرک آمیز گردد اجتناب نمایند و 
مطبوعات و دیگر دستگاه های ارتباط جمعی را نیز به این كار بخوانند و به 
هرحال انقالب اسالمی روزی به پیروزی های بزرگ  تر دست خواهد یافت كه 
در تمام نهادهای جامعه روحیه و رویه انقالبی نفوذ كرده و آن ها را دگرگون 
سازد و این امر بایستی از كوچک ترین نهاد ها كه خانواده باشد تا مدرسه و 
دانشگاه و ادارات و ارتش و غیره نفوذ پیدا نماید و تغییر اساسی و اصولی 
در این نهاد ها انجام نخواهد پذیرفت مگر با یک دگرگونی عمیق در عناصر 

تشکیل دهندة این نهاد ها یعنی انسان ها.
ما پیروی »عملی« از گفتار و رفتار امام خمینی را در این رابطه مفید ترین و 
كوتاه ترین راه برای رسیدن به این مقصود می دانیم و در آینده پیرامون این 

مسئله سخن خواهیم گفت.

فرهنگ جهادی
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بار دیگر شمشیر نابکاری از پشت خنجر 
می زند و خونی علی وار می جوشد. مهدی 
به  كه  است  دیگری  شهید  رجب بیگی 
دست جبهه نفاق داخلی ناجوانمردانه به 
معلم  تنها یک  شهادت می رسد. مهدی 
نبود،  نویسنده  یک  تنها  مهدی  نبود، 
مهدی تنها یک مبارز نبود. مهدی تنها 
اینها  همه ی  مهدی  نبود،  جهادگر  یک 
بود و نامش یک مسلمان مسئول. مهدی 
رجب بیگی رفت و یاد نامش پایدار شد. 
می گشاید  دهان  كس  هر  كه  آنچنان 
نیکی سخن  را توصیف كند و جز  او  تا 

نمی راند ...
خواهرش، پدرش و مادرش...

مادرش این دوست خوب و پرونده اش و 
چنین  پسر شهیدش  درباره  همسنگرش 

از  غیر  مهدی  رفتار  و  »اخالق  می گوید: 
انقالب عوض  از  بعد  او  بود.  همه خانواده 
نشد بلکه از اول انقالبی بود. یادم می آید 
راه های  پیش  سال   10 از  مهدی  كه 
او  می كرد.  مخالفت  رژیم  با  گوناگون 
را  خدا  نور  »آنها  می كرد  تکرار  همیشه 

میخواهند بادهانشان خاموش كنند«.
نیز  رژیم  زمان  در  را  امام  مهدی 
داشت  زیادی  عالقه  او  به  و  می شناخت 
با  را  خمینی  امام  كتاب های  و  نوارها  و 
زحمت فراوان به دوستان خود می رساند 
.همه جا سنگر مبارزه مهدی بود مدرسه، 
به  را  او  ساواک  بارها جالدان   ... دانشگاه 
شدت كتک زدند، ولی هیچ گاه نتوانستند 
عقیده راسخ او را سست كنند. او انقالبی 
به تمام معنی بود و سراپای وجودش در 

عشق به رهبری انقالب خالصه شده بود. 
آقایان  یا  بهشتی  مرحوم  و  امام  زمانیکه 
تلویزیون  در  رفسنجانی  و  خامنه ای 
و  بود  گوش  سراپا  او  می كردند،  صحبت 
امام  پهلوی  روز  و  دلش می خواست شب 
نهادها  با  او   . بشنود  را  او  و كلمات  باشد 
می- همکاری  سپاه  با  و  بود  ارتباط  در 
ناراحتی  به  بیگی  مادر شهید رجب  كرد. 
مهدی اشاره می كند و می گوید: »مهدی 
منافقین  از شرارت های  بود كه  یک سال 
اعمال  و  بود  ناراحت  و  به شدت عصبانی 
و  می داد  آزار  بسیار  را  او  كه  بود  اینان 
شهید  همان ها  دست  به  نیز  سرانجام 
ادامه  در  بیگی  رجب  شهید  مادر  شد«. 
سخنانش روحیه روز شهادت وی را چنین 
در  »پسرم  می گوید:  و  می كند  تعریف 

 جبهه، دانشگاه و جهاد
سنگر مبارزه مهدی بود

رویداد
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خیابان بود كه صدای تیراندازی منافقین 
منزل  طرف  به  سرعت  به  و  می شنود  را 
دفاع  به  و  بردارد  را  اسلحه اش  تا  می آید 
منزل  به  وقتی  برود.  بی سالح  مردمان  از 
آمد بسیار خشمگین بود و یکسره به طرف 
اسلحه اش رفت و آن را در كیفش گذاشت 
هیچ گاه  اما  بودم  شده  نگران  بسیار  .من 
زیرا  نمی كردم  دخالتی  كارهایش  در 
می دانستم كه او فقط برای خدا و انقالب و 
امام كار می كند. مهدی شتابان به خیابان 
نمی گرفت.  آرام  دلم  و  نگران شدم  رفت. 
خیابان  به  بمانم،  منتظرش  نمی توانستم 
رفتم و او را نیافتم به خانه برگشتم ولی 
دوباره به بیرون رفتم، به جهاد سازندگی 
او را پیدا نکردم، به خانه  سری زدم ولی 
باشد،  برگشته  خانه  به  او  شاید  تا  آمدم 
بازگشت  پیش خدا  رفتن  اما نمی دانستم 
ندارد. حال خبر رسید مهدی در خیابان 
صبا به دست  منافقین شهید شده است«.
او  فعالیت های  به  مهدی  شهید  مادر 
میگوید:  و  می كند  اشاره  جبهه ها  برای 
به جهاد   مهدی  با  با جهاد   »من همگام 
می پرداختیم و در مورد  نیاز های جبهه 
اجناس  همیشه  می  كردم.  كمک  او  به 
و  می كردیم  آماده  را  شده  جمع آوری  
جبهه ها  به  ارسال  برای  را  آن ها  مهدی 
اكنون  اما  می برد.  سازندگی  جهاد  به 
زمین  روی  شده  جمع آوری  وسایل  همه 
آنها را  مانده است دیگر كسی نیست كه 
به جنگ زدگان برساند باید یک »مهدی« 
دوش  به  را  او  مانده  بار  و  برخیزد  دیگر 

بگیرد راه او را ادامه بدهد...«
هدر  ساله ام   24 زحمات  كه  خوشحالم   

نرفته است
 اینک پدر درباره فرزندش چنین می گوید: 
» مهدی بسیار با خدا و با ایمان بود نماز 
شب و دعای كمیل او قطع نمی شد، بسیار 
معلم  در ضمن یک  و  بود  دانا  و  فهمیده 
كه  بارها   و  بود  شاگردانش  برای  خوب 
شهر  باالی  مدارس  در  خوب  حقوق  با 
جنوب  در  داشت  عالقه  و  كند  تدریس 
در  خاطر  همین  به  و  كند  فعالیت  شهر 
مدارس نازی آباد و... یا به صورت مجانی 
كه  بود  مسلمانی  .او  می داد  ناچیز  بسیار 
بیشتر روزهای عادی را روزه بود و غذای 
سحری و افطار او یک تکه نان بود .مهدی 
در روز دوم عاشورا به دنیا آمد و در روز 
شهادت امام محمدتقی)علیه السالم( نیز از 

دنیا رفت من خوشحالم كه زحمات هم به 
حسین  امام  امیدوارم  و  است  نرفته  هدر 
)علیه السالم( این هدیه را از من قبول كند 
و از خدا می خواهم بدهد به محمد و آل 
محمد منافقین را  از صفحه روزگار بردارد.

  مهدی می خواست در دنیای  تکامل بال 
گشاید

 برادر شهید :مهدی در تالش  بر آن داشت 
و  مال  به  وابستگی ها، عشق  از  را  تا خود 
راه  این  در  او  و  سازد  رها  غیره  و  شهرت 
موفقیت های بسیاری را به دست آورده بود 
و این بدان جهت بود كه مهدی می دانست 
شهید باید قبل از هر چیزی آگاه باشد و به 
همین جهت خود را هر روز برای شهادت 
بیشتر آماده می ساخت تا به معشوق اصلی 
فیش بپیوندد و دلیل این هفته نیز شعری 
است كه بعد از شهادتش در جیب او پیدا 
شد و گویای تمام زوایای زیبایی های روح 
این  كه  می كرد  احساس  مهدی  بود  او 
دنیا برایش تنگ است و نمی تواند در آن 
زندگی كند كه به دنیایی متکام تر و برتر 
بال گشاید و در آن اوج بگیرد و این حالت 
حركات  در  شهادتش  از  قبل  روزهای  در 
درطول   بود.  نمایان  خوبی  به  او  رفتار  و 
من  برای  مهدی  رفتار  و  اخالق  زندگیم 
الگو بود اگر او نبود شاید از لحاظ اخالقی 
و فکری و به درستی نداشتم و او نه تنها 
و  نمونه  فامیل  تمام  برای  بلکه  من  برای 
در  بیگی  رجب  شهید  برادر  بود.   اسوه 
نیز  مهدی  مبارزاتی  فعالیت های  مورد 
كار  بیشتر  شهدا  دیگر  مانند  می گوید 
می كرد و كمتر حرف می زد در طول دوران 
می كرد  تالش  بسیار  اینکه  با  زندگی اش 

مهدی  و  می گفت.  ما  به  چیزی  كمتر 
فعالیت های بسیار  بر  انقالب عالوه  از  بعد 
دانشگاه  مسلمان  دانشجویان  سازمان  با 
داشت  چشمگیر  فعالیت  و  همکاری  فنی 
بسیار  نقش  جاسوسی  النه  اشغال  در  و 
فعالی داشت و در آنجا او به عنوان نماینده 
دانشجویان پیرو خط امام در جنبش های 
با  رابطه  در  می كرد  فعالیت  آزادی بخش 
آنها همکاری موثری داشت و یک بار هم 
جمعه  نماز  در   1358/08/07 تاریخ  در 
مسلمان  دانشجویان  نماینده  عنوان  به 
پیرو خط امام شركت كرده و در رابطه با 
جنبش های آزادی بخش سخن گفت بعد 
از جریان النه جاسوسی در جهاد سازندگی 
به فعالیت گسترده پرداخت .و همراه با این 
تهران  جنوب  مدارس  از  یکی  در  فعالیت 
از  بیشتر  مهدی  پرداخت.  تدریس  به  نیز 
اثر گذاشت خواهر  و شاگردان  زندگی اش 
شهید رجب بیگی نیست پیرامون شهادت 
باید بدانند كه نه تنها از  برادرش منافقین 
ریختن  از  بلکه  این شهادت ها نمی ترسیم 
خون مهدی مهدی های دیگر و رزمندگان 
در  دیروز  كه  می آید  وجود  به  دیگری 
معلمشان  یاد  به  مهدی  شاگردان  مدرسه 
آنان  چهره های  و  داشتند  پا  بر  مراسمی 
نشان می داد كه خون مهدی تاثیر بسزایی 
كه  گفت  می توان  و  است  داشته  آنان  بر 
خونه او بیشتر از زندگی اش بر آنان تاثیر 

گذاشته بود.
و  سخنان  و  است  مدرسه  دیوار  و  در   
نوشته های مهدی پر شده بود و شاگردان 
را به خوبی فرار  درس شهادت معلمشان 

گرفته بودند...

رویداد
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مقاومت است. الگوی جهاد است. مظهر ایمان است. نگهدارش!
خدایا: یاور اسالم را امید مظلومان را، حامی مستضعفان را، چشمه سار 

قیام را، پاسدار قرآن را، امام را، پاسدارش!
- یارانمان در تکبیر آخرین خویش به نیایش ایستادند تا بر ایستادن 

امام دعا كنند: مستجاب كن!
قربانگاه  به  اسماعیل وار  چگونه  ابراهیم  فرزندان  كه  ببین  *خدایا 
آزمایش می شتابند، می سوزند تا با كفر نسازند، می روند تا ایمان نرود. 
- شهیدان یک وصیت داشتند كه با خون خود نوشتند. مصیت شان 

تویی. امام را نگهدارش!
خون  تا  است،  آمده  بیرون  صدام  آستین  از  امریکا  دست  خدایا: 
جوان های ما را بریزد و كفش آمریکا به پای )دوستان شیطان بزرگ( 

رفته.
از »بودن« خویش در  آنها رنج نمی بریم كه  از »نبودن«  *خدایا ما 

رنجیم، ما می دانیم كه آنها »هستند« و ما »زنده مرده«ایم.

هدی رجب بیگی یکی از برادران بسیار فعال و چهره خستگی ناپذیر 
جهاد سازندگی بود. مهدی عالوه بر فعالیت در بخش امور استان ها و 
كار در دفتر تحقیقات اجتماعی جهاد یکی از همکاران و نزدیکان خوب 

مجله جهاد نیزبه شمار می رفت.
فقدان مهدی یک ضایعه بزرگ برای جهاد سازندگی بود.كه اگرچه دیگر 
برادران جهادگر جای خالی اورا پر خواهند كرد. اما گزاف نگفته ایم اگر 

بگوییم جای خالی مهدی به این زودی ها پر شدنی نیست.
مطلبی كه در زیر می خوانید مرثیه ای است در سوگ مردی از قبیله 
نور. مرثیه ای در غم از دست دادن مهدی به شیوه ای كه خود او در غم 
از دست دادن یاران جهادگرش در كربالی هویزه نوشت. و در حقیقت 
پاسخی به آن نوشته در این مقاله هر جمله ای كه در داخل گیومه 
قرارگرفته است، جمالت و كلماتی است كه از مقاله مهدی در پاسخ به 

خودش به رعایت گرفته شده.
یادش زنده و راهش پررهرو باد.

رقص وجوالن بر سر میدان كنند.
رقص اندر خون خود مردان كنند.         »مولوی«

»یا ایتها النفس المطمئنه. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی«

مهدی جان، دیشب پیامت را خواندم چه عاشقانه سرودی، گویی كه 
»زبان حال« »خود« و ما را سر دادی

اما اكنون تو نیز »رفتی« و ما »ماندیم« و سوگند كه دیگر ما راحتی 
یارای گریستن نیز نیست.

***
اشاره كرده ای »سرخ است دشت  تو  آری مهدی جان، همانطور كه 
میهن از خون پاک مردان« و اكنون دیگر در جای جای دشت میهن از 
خون مردان »قبیله نور« الله سرخ بر آورده و ایران سراسر الله زار است.

و  گرفته«  بازی  به  را  شهادت  »اسطوره  كه  كسی  ای  جان،  مهدی 
»سرمست از عشق خدایی« سرود »انااهلل و انا الیه راجعون» سر دادی و 
در غروب غم انگیز آسمان میهن شعر دل نواز »فبای االء ربکما تکذبان« 

سرودی، اكنون برخیز، »تن های« پاره پاره یاران را ببین و نگاه كن كه 
چگونه آنان رفتند و ما »تنها« شدیم. و چگونه در »ماندن« خویش با 

حسرت جهاد »رفتن« یاران را نظاره می كنی. »و منهم من شنظر«.
با  و  بوده  از »منتظران«  میهن  گلگون  در دشت  باید  تا كی  خدایا، 

چشم های خونبارمان شاهد قربانی شدن »اسماعیل«ها باشیم.
خدایا، تا كی شاهد باشیم كه »مهدی«ها به پیمانی كه با تو بسته اند 
وفا كنند و »خویشتن را به آتش كشند تا مشعل انقالب را فروزان تر« 
از همیشه ساخته و »پرچم هدایت را بر فراز قله انقالب انسان« بر 
افراشته و »در اوج بخشندگی، حاتم وار به ایثار خون خود« نشسته و با 
مرگ خویش حیات را شوری دگر بخشند و ما در ظلمت كده خویش 
دشواری ماندن را تحمل كرده و ای بسا غلوزنجیر »تعلقات« ما را از 

رفتن باز دارد.
راه  »پویندگان  همه  كه  گویی  گرفتی.  فالی  نیکو  چه  جان  مهدی 
خمینی« در قافله ساالر »عاشقان همره عهد سفر ببسته« و معراج را با 
پیکرهای تپیده در خون تا مقصد شهادت طی می كنند و ما »شکسته 

باالن« گم گشته در »كوچه های ضالل« در غم وصال می سوزیم.
خدایا به ابرها بگو كه اكنون »برما« بگریند و به »طوفان« بگو كه بر 
ما بخروشند كه اكنون بر الل هزار »شاهدان تاریخ« گام بر می داریم و 
هیچ باكمان نیست از »زنده« ماندن. خدایا، دلمان گرفته طاقت ماندن 
نداریم، خدایا! شهیدان راه ترا تا »كمال االنقطاع« پیمودند و پروانه وار 

در شمع هدایت تو سوختند.
خدایا آتش وصال در وجود ما زبانه می كشد ولی خود »درمانده«ایم 
كه چرا هنوز »پرواز« را نیاموخته ایم گرچه  »بالمان شکسته« ولی 

اهل ماندن نیستیم. 
خدایا چگونه »رفتن« را به ما بنما.

خدایا، پرواز با »بال های شکسته« را بیاموز.
خدایا، »شاهدان تاریخ« را بگو تا ما را »رفتن» بیاموزند.

مهدی جان، گرچه »همگامانت« گامی را عقب ماندند و تو شتابان به 
وادی حق پركشیدی ولی تو كه ما را می شناختی. تو میدانی كه مانیز 
اهل  ماندن نبودیم.گرچه به اندازه تو نیز شور و شوق رفتن نداشتیم.

مهدی جان، اكنون برخیز و پیام شاهدان تاریخ را برایمان بخوان تا 
شوق »پرواز« در ما بجوشد. تا از لحظه ماندن نیز پرهیز كنیم.

مهدی جان برخیز و بگو »كیف وجدتم قول ال اله اال اهلل«.آری كنون 
برخیز و از زبان شهیدان با ما سخن بگو،آخر مگر تو خودت نمی-گفتی 
بازی گرفته اند«، مرگ  به  را  اسطوره های شهادت حیات  با  آنان  كه 
به اسارتشان در آمده است و سرمست عشقند، »عشق خدایی«آری 
برخیز، از آن شراب جاودانه ذره ای مارا بچشان تا ما نیز همچون تو 
»با پرتاب آیه آیه وجودمان« در تالطم اقیانوس خون شهیدان »حیات 

را تفسیر«كنیم.
خدایا: ما اكنون می دانیم شاهدان را تو خود می گزینی و هر كسی را 

»لیاقت« وصال تو نیست. آری ما این را درک كرده ایم.
اما، خدایا، تو میدانی كه ما را یاری »ماندمان« نیست و پنداری كه با 
»بودنمان« آیه »ان االنسان لفی خسر« راتفسیر می كنیم »خون شد 
دلم خدایا رحمی نما به حالم«  »از دوری رفیقانمان اشفته شد خیالم«

رویداد

نور قبیله  از  مردی  رسای  در 
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مهدی جان، تو رفتی و پس از تو »یاران« 
قافله ساالر شهیدان همچنان  و  نیز  دیگر 
ما  می رود.گرچه  پیش  به  استوار  گام  با 
و  بسیارند  روندگان  هنوز  ولی  مانده ایم 
گویی كه عاشقان شهادت را پایانی متصور 
به  كربالیی  در  مهدی جان  آری،  نیست 
به  كه  تو  خون  قطره  قطره  ایران  وسعت 
زمین می ریزد »مهدی«ها شکفته می شود 
و »مهدی«ها با حلقوم های تپیده در خون 
فریادرسای تو و همه شاهدان زمان را سر 

می دهند كه: 
»خدایا خدایا تا انقالب مهدی، خمینی را 

نگهدار«
خدایا، مهدی ما »های و هوی بهشت« تو 

را دید.
صدای فرشتگانت را شنید كه ندا در داده اند 
»همگامان خمینی« از سنگر كربال آمده اند. 
و به پیمان خود وفادار مانده اند و تا »پایان 
راه« همچنان استوار ایستاده اند. خدایا، این 

شاهد عاشق را نیز از »خمینی« بپذیر.
والسالم.

رنج نامه
شهید مهدی رجب بیگی

خون شد دلم خدایا رحمی نما به حالم
از دوری رفیقان آشفته شد خیالم

تا قله هدایت یاران من برفتند
گم گشته ام خدایا، در كوچه ی ضاللم

همچون پرنده عاشق پرواز عشق من بود
اندر غم شهیدان، بشکست هر دو بالم

ما عاشقان همره عهد سفر ببستیم
آن كاروان برفت و آمد غم ماللم

سرخ است دشت میهن از خون پاک مردان
زرد است روی زارم افتاده چون هاللم

یک آسمان ستاره، یک دشت پر ز الله
رویید از دل شب من ماندم و خیالم
از قامت شهیدان بر پاست پای الله

بشکست پشتم از غم در غصه بی مثالم
همچون همه شهیدان این است آرزویم

اندر غم خمینی پویم ره كمالم
یا رب بپو شهادت معراج تا سعادت

كی می شود نصیبم؟ پاسخ بده سوالم
ای شاهدان تاریخ دیدار تازه گردد

فالی گرفته ام دوش خونین نمود فالم
این به سوی جنت تا رویتان ببینم

مهمان شوم شما را گر حق دهد مجالم
آه ای خدای رحمان حال مرا بگردان
از هجر می گذارم نزدیک كن وصالم

رویداد
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نشست گرامیداشت آغاز چهارمین سالگرد انتشار ماهنامه پل همراه با 
تقدیر و تشکر از اعضاء هیات تحریریه این نشریه در سالن شهید كسایی 

اداره كل امور ایثارگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امور ایثارگران، در ابتدای این جلسه 
سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیر كل امور ایثارگران ضمن تقدیر و 
تشکر از همکاری و همراهی مجموعه این اداره كل در برنامه های هفته 
دفاع مقدس گفت: علی رغم محدودیت های ویژه ای كه به دلیل ویروس 
كرونا و یا مباحث بودجه و اعتبارات با آن مواجه بوده ایم، عملکرد مجموعه 
همکاران ما در اداره كل امور ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی در مقایسه 
با فعالیت های سایر دستگاه ها و نهادها، بسیار چشمگیر و ارزشمند است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به انتشار مستمر 
نشریه پل و تقدیر از فعالیت های هیات تحریریه ماهنامه تصریح كرد: رشد 
كیفی و كمی نشریه پل طی یک سال گذشته به گونه ای بوده است كه 
بازخوردهای بسیار مثبتی از مسئولین داخل و خارج از مجموعه وزارت و 
حتی از استان ها داشته ایم و این نشان دهنده آن است كه مطالب تولید 
شده دارای مقبولیت ویژه ای برای مخاطبین و جامعه هدف ما بوده است.

وی ضمن اشاره به پشتکار و همت نویسندگان نشریه پل در تولید مطالب 
متناسب با مناسبت های مذهبی و ملی هر ماه تصریح كرد: بدون حضور 
و تالش شما، رسیدن به این نقطه ممکن نبود اما بحمداهلل ظرفیت و 
ارتقا  به  به گونه ای است كه همچنان می توان  این مجموعه  پتانسیل 

كیفیت بیش از پیش این نشریه امیدوار بود.
رضوی در پایان سخنان خویش، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
خصوص لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا افزود: در جامعه امروز 
ما، ارزش و فضیلت احیای فرهنگ جهادی كمتر از ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت نیست.
در ادامه این نشست صادق صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی اداره كل 
امور ایثارگران نیز ضمن ارائه گزارش كوتاهی از اقدامات این معاونت در 

هفته دفاع مقدس گفت: با عنایت به شرایط ویژه ایجاد شده به دلیل 
شیوع ویروس كرونا، فعالیت های ما در هفته دفاع مقدس صرفا حول 
محور تولید محتوای شنیداری، نوشتاری و دیداری همراه با بهره گیری 
بیشتر از فضای مجازی برای انتشار این محصوالت فرهنگی و همچنین 

برگزاری نشست ها به صورت وبینار بوده است.
وی به برنامه ریزی های صورت گرفته به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس اشاره كرد و افزود: امسال شاهد تنوع و بعضا نوآوری در برخی از 
برنامه های هفته دفاع مقدس بودیم و بر اساس پیش بینی و برنامه ریزی 
صورت گرفته، برنامه های فرهنگی و اجتماعی این اداره كل در چهارچوب 
پایان سال جاری و در مناسبت های  تا  رعایت پروتکل های بهداشتی، 

مختلف ادامه خواهد داشت.
صدقگو در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر سیاست های كلی در 
تولید محتوای نشریه پل پرداخت و تصریح كرد: اضافه شدن بخش هایی 
جهاد،  ستارگان  جهادی،  فرهنگ  شفاهی،  تاریخ  ویژه،  پرونده  مانند: 
سیمای مجاهدت، سبک زندگی، روایت پایداری، حدیث حماسه و با 
خاطرات یاران و همچنین افزایش تیراژ و ارسال آن برای ادارات امور 
ایثارگران سازمان جهاد كشاورزی و كانون سنگرسازان بی سنگر استان ها، 
نقش موثری در جذب مخاطبین جدید و مشاركت استان ها در تولید و 

ارسال محتوا داشته است.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره كل امور ایثارگران در پایان سخنان 
خود گفت: ارسال مکرر درخواست هایی مبنی بر اشتراک نشریه پل، 
نشان-دهنده جذابیت محتوا و اثرگذاری آن خصوصا بر جامعه هدف 
است كه خود الزم می دانم از تالش و كوشش همه همکاران تقدیر 

و تشکر كنم.
در پایان این نشست از اعضای هیات تحریریه نشریه پل و همچنین 
همکارانی كه در اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس فعالیت داشته اند، 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 ارزش و فضیلت احیای فرهنگ جهادی 
ویج فرهنگ ایثار و شهادت نیست كمتر از تر

رویداد
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هوای  ازگرمای  و  بود  رسیده  راه  از  پاییز 
گل  آفتابگردان ها  بود.  شده  كم  سومار 
كرده بودند و رو به خورشید هر صبح سالم 
را  پاییزی  كارِ  و  كشت  مردها  می-كردند. 
بودند  زمین ها شخم خورده  و  كرده  شروع 
نو را  برای كاشتن گندم. بچه ها كتاب های 
زیر بغل زده و صبح به صبح راهی مدرسه 
به  هنوز  سومار  مردم  اینکه  با  می شدند. 
در  اما  بودند  برنگشته  زندگی شان  و  خانه 
اردوگاه های جنگی و با فاصله كمی از شهر 
و زادگاه شان چشم انتظار پایان جنگی بودند 

كه هفت سال طول كشیده بود.
جنگ هنوز ادامه داشت و كسی باور نداشت 
كه به شدت سال های اول اتفاقات آدم ها را 
به كوه و بیابان راهی كند. به خصوص كه 
ارتش و سپاه هم در مناطق مختلف مستقر 
بودند و آماده باش برای هر اتفاق ناگواری. با 
اینکه خبرهای جاهای دور تلخ و ناگوار بودند 
و تصاویر بمباران شیمیایی سردشت اشک را 
به چشم آدم می آورد اما دشت سومار و نفت 
شهر انگار در آرامشی عجیب فرو رفته بود كه 

كسی تصور طوفان از آن نداشت.
مهر به نیمه رسیده بود كه شیرین تنور را 
ُگر  بود كه  انداخته  را  روشن كرد. هیمه ها 
نان  كه  بود  گذاشته  را  خمیرش  و  بگیرند 
بپزد. بچه هایش رفته بودند مدرسه و نوزادش 
از خوردن شیر و شنیدن  بعد  توی گهواره 
خوانده  برایش  بود.  خوابیده  كردی  الالیی 

بود: هه ی الیه الیه الیه
كورپه ی شیرینم الیه

آسمان آبی و صاف بود. زمین آرام و آماده 
برای زندگی. قلب ها در طپش و پر از شور 
عقربه های  جریان.  در  زندگی  و  زیستن 
ساعت به آرامی همان روز در حال نزدیک 
شدن به ساعت ده صبح بودند. صدای بچه ها 
از كالس درس می آمد كه آب را و نان را و 
بابا را تکرار می كردند. شب خسرو به شیرین 
برود  تا  باشد  بچه ها  مراقب  كه  بود  سپرده 
كرمانشاه و برگردد. گفته بود از تاریکه بازار 
برایش قواره ای پارچه خواهد خرید. شیرین 

بی شیرین تلِخ  وزگار  ر
بازخوانی حادثه بمباران شیمیایی سومار

سپرده بود كه فتیله ی چراغ یادش نرود، سرما 
در پیش بود و یک جفت كفش خوشگل برای 

فرهاد كه به زودی راه خواهد افتاد.
صبح آفتاب نزده خسرو با وانت قدرت رفته 
تا عصر  بود كه  وگفته  بود سمت كرمانشاه 
برخواهد گشت. هیمه ی تنور گلی كه زغال 
شد، شیرین قبل از زدن نان به تنور سركی 
به درون چادر كشید؛ فرهاد در خوابی شیرین 
فرو رفته بود و او می توانست با خیال راحت 
نانش را بپزد چرا كه ولوله ی آمدن بچه ها از 
تا چند ساعت  ناهار خواستنشان  و  مدرسه 

دیگر بلند می شد.
تنور گرم و آماده ی نان بود. نان اول را كه 
آسمان  انگار  ناگهان  كوبید  تنور  دیواره  به 
و  بودند  آمده  غرب  از  هواپیما  تركید. چند 
به  آسمان  و  زمین  غریدند.  هوایی های  ضد 
بود سمت  دویده  شیرین  شده،  دوخته  هم 
ترسیده  و  بود  پریده  خواب  از  فرهاد  چادر. 
ونگ میزد. هواپیماها هجوم برده بودند سمت 
مقر نیروهای ارتش. از خط مقدم تا نیروهای 
پشتیبانی را زیر بمباران سنگین گرفته بودند 

و پیش می رفتند. 
صدای جیغ و گریه ی بچه ها در شلیک مداوم 
كنار چادرها  و همه  بود  پدافندها گم شده 
پناه گرفته  یا شکاف دره ای  بوته  پناه  در  و 

آنها  كه  نبود  بمبارانی  اولین  این  بودند. 
می دیدند و تا وقتی آن جنگ بی پایان ادامه 
داشت آخرین آنها هم نبود. باید پناه گرفت و 
منتظر آرامش بعد از طوفان بود. همانطور كه 
شیرین در حالی كه فرهاد را چنگ زده بود و 
به آغوش كشیده بود فکر می كرد كه همه ی 
آرامش قبل از آن، آرامش قبل از طوفان بود. 
حاال هم كه در دل طوفان گرفتار آمده بودند 
اینکه منتظر ماند كه چه  نبود جز  چاره ای 

پیش خواهد آمد. 
هواپیماها سریع تر از هر بار منطقه را ترک 
كردند و ناگهان بویی شبیه سیر؛ تند و تلخ 
توی منطقه پیچید. ساعت ها گذشت، آتش 
تنور سوخت و  نان توی  تنور خاموش شد، 

آدم ها ثابت و ساكن ماندند.
**

خسرو  گوش  به  سومار  بمباران  خبر  ظهر 
رسید، لقمه ی كباب را به دهان نبرده زمین 
راه  پاشو  پاشو،  قدرت  زد:  داد  و  گذاشت 

بیفتیم ببینم خانه خراب شده ایم...
تمام راه را چنگ زده بود به قواره پارچه ی 
به  بود.  برای شیرین خریده  رنگ رنگی كه 
كفش های كوچک و خوشگلی كه برای فرهاد 
نداشت.  تمامی  انگار  راه  این  و  بود  خریده 
كوه ها و دره ها سیاه بودند، بلوط ها و بوته ها 

ان
ری

ند
سک

ب ا
زین

ده 
سی
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به چشمش نمی آمدند. سومار چقدر دور شده 
بود و چرا نمی رسیدند. هنوز نیم ساعت مانده 
بست.  را  راهشان  ارتش  دژبانی  اردوگاه  به 
سرباز اجازه ی رفتن نمی داد و خسرو التماس 
می كرد: زن و بچه ام، شیرینم، فرهادم. جان 

عزیزت اجازه بده برویم.
باید  منطقه  عزیزم.  شود  نمی   -
پاكسازی بشود. شیمیایی زده اند و اجازه ورود 

ندارید.
مقابل چشمان خسرو سیاه شد. انگار چیزی 
زمین  روی  نیسان  وانت  كنار  و  نمی شنید 
سرباز  با  بود  رفته  قدرت  زد.  زانو  خشک 
صحبت كند كه به حال خسرو دلش به رحم 
بیاید و آخر سر سرباز راضی شده بود میله ی 
بفهمند  اگر  بود:  گفته  و  ببرد  باال  را  راه بند 
به  بروید  برید.  اضافه خدمت خواهند  برایم 

امان خدا...
و آن نیم ساعت برای خسرو انگار قرنی طول 
سایه ی  دور  از  ماهورها  تپه  پای  تا  كشید 
كه  بود  دیده  راه  توی  شد.  پدیدار  چادرها 
الشه ی پرنده ها و حیوانات وحشی كنار جاده 
افتاده بودند. دیده بود كه مقر نیروهای نظامی 
آمبوالنس-ها  و  آتش می سوخت  در  چطور 
می آمدند.  مقابل شان  از  آژیركشان  چطور 
قیامتی برپا بود كه آتش دل خسرو را بیشتر 
و  كشید  زبانه  درونش  در  چیزی  می كرد. 

سرش را مرتب به شیشه ی وانت می كوبید.
**

گرفت  شکل  خسرو  چشمان  مقابل  آنچه 
برایش غیرقابل باور بود. شیرین همان پشت 
بغلش  بود، فرهاد توی  افتاده  پهلو  به  چادر 
و هر دو مثل برق گرفته روی زمین افتاده 
كه  شیرینی  نبود،  او  شیرین  این  بودند. 

صورتش  آنقدر  حاال  میزد  لبخند  همیشه 
درد كشیده بود كه تلخ شده بود مثل تلخی 
هوایی كه هنوز سنگین بود و پر از بوی غریب 

و تلخ شیمیایی.
تویوتای  یک  جلوی  و  راه  توی  بود  دویده 
ارتشی را گرفته بود. افسر توی ماشین گفته 
بود هیچ كاری نمی شود كرد. تسلیت گفته 
بود. خسرو داد زد: شاید بیمارستان صحرایی 

بتواند كمکی بکند.
افسر گفته بود كه حتی بیمارستان صحرایی 
هم بمباران شده و چند نفری از دكترها و 
پرستارها و پرسنل بیمارستان صحرایی هم 
آوار  شهید شده اند. آسمان روی سر خسرو 
را  بازویش  زیر  بود  آمده  قدرت  و  بود  شده 
گرفته بود. گفته بود: پاشو مرد، خدا صبر بده 
اتفاقیه كه افتاده، باید فکری به حال اموات 

بکنیم.

مردهایی كه از اطراف خودشان را رسانده 
بودند دست به كار شدند. جنازه نباید روی 
زمین می ماند و كندن قبرها شروع شد. 
بمباران  در  كه  زدند  خبر  روزنامه ها  فردا 
نفر شهید و بیش  شیمیایی سومار 160 
چادرهای  شده اند.  مجروح  نفر   700 از 
و  خاموش  چراغ ها  كور،  و  سوت  اردوگاه 
دماغی  و  دل  خسرو  شدند.  سرد  تنورها 
فرهادش  و  نداشت، شیرین  زندگی  برای 
بعد كه  بودند و چند ماه  به آسانی رفته 
خبر شیمیایی حلبچه آمد داغ دلش تازه تر 
كه  حاال  و  زده  آخر  سیم  به  صدام  شد. 
توان مقابله  نبردی رودررو  می دانست در 
با ایران را ندارد حاال وحشیانه و بی مهابا 
و بی هیچ ترسی بمب های شیمیایی را بر 
فرو  ایرانی  نظامی  نیروهای  و  مردم  سر 
می ریخت تا شاید كمی از داغ شکست های 

متعددش را كم كند.
بود.  تازه  داغ دل خسرو  هنوز  عید كه شد 
و كفش های  برق  و  زرق  پر  و  گلدار  پارچه 
كوچک را آورد و وسط چادر گذاشت، هنوز 
از چادرهای همسایه صدای سرفه های ناتمام 
می آمد. آدم هایی كه چند ماه بعد از بمباران 
از بیمارستان مرخص شده بودند  شیمیایی 
خردل  گاز  ناتمام  سرفه های  درگیر  هنوز  و 
شانزدهم  از  خسرو  شیرین  روزگار  بودند. 
بی شیرین،  بود،  شده  تلخ  ابد  تا  مهرماه 
از شادی و شور  بی فرهاد و بی هیچ صدایی 
در خانه ای كه تا امروز ادامه دارد. در تلخی ای 
ناتمام به تلخی گاز خردل و گاز اعصابی كه در 
سال هایی دور ناجوانمردانه بر شهر و روستا، 

بر سر نظامی و غیر نظامی ریخته شده بود.
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محمود لطفی

خليل خدامسيروس آذری

علی هوبخت

مرتضی هوبخت محمود ساليکنده محمدرضا صدقی

ناصر منايی

مير قربان رسين

شهرام شالچی زاده سيف اهلل داوودی

حسن پهلوان حسن

عزيز اهلل پارسی عبداهلل شريفی حاتم

سيدعباس مفتخری

علی قلی پور گودرزی

سيدامير نورکيهانی

تقی فدايی اسالماحمد هوبختاحمد نوروزياناصغر يخچالی

لواسانی

۱۳۵۹ شهدای اتوبوس مهرماه 

ده ویژه
پرون
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پرونده ویژه

در تاریخ 135۹/7/15 دو ناویار از نیروی دریایی ارتش جمهوری 
آمبوالنس  تقاضای  و  وزارت كشاورزی سابق می روند  به  اسالمی 
و سایر امکانات برای جبهه ها می كنند. فردای همان روز مسئول 
قسمت ترابری و موتوری اعالم می كند كه قصد دارد تعدادی از 
این  انجمن اسالمی پیشقدم  اعضای  بفرستد.  به جبهه  را  نیروها 

حركت شده و نیروهای داوطلب دیگری نیز به آنها می پیوندند.
طبق برنامه ریزی 32 نفر از رزمندگان داوطلب و كاركنان وزارت 
كشاورزی)سابق( با اتوبوسی از مقابل ساختمان شیشه ای واقع در 
بلوار كشاورز عازم منطقه عملیاتی جنوب شده و ظهر روز بعد به 

اندیمشک و از آنجا راهی اهواز می شوند.
قبل از حركت، ماشین را با گل استتار كرده و بعد از صرف صبحانه 
به طرف آبادان حركت می كنند. آنها اقدامات اولیه را در شهر اهواز 
انجام دادند تا راهی منطقه دارخوین شوند. آن روزها از تحركات و 
موقعیت های دشمن و نیروهای رزمنده اطالعات دقیقی در دست 

نبود و با تغییر شرایط، اطالعات منطقه نیز تغییر می كرد.
صبح روز هجدهم مهرماه 135۹، اتوبوِس نیروهای اعزام شده ی 
وزارت كشاورزی )سابق( در جاده اهواز به سمت آبادان در حركت 
بود و آنها از حضور دشمن در قسمتی از جاده خبر نداشتند. كسی 
فکرش را هم نمی كرد كه دشمن تا سه راه دارخوین پیش آمده 
باشد. بعد از طی مسافتی با نیروهای ارتش بعثی عراق رو به رو 

شدند كه جاده را بسته و با شلیک گلوله سعی در توقف اتوبوس 
داشتند. راننده تالشش را كرد كه جاده را دور بزند و به سمت 
اهواز  برگردد كه چرخ های اتوبوس در قسمت خاكی جاده گیر 

كرد و اتوبوس از حركت بازماند.
سربازاِن دشمن به سمت اتوبوس پیش آمدند و همه سرنشینان را 
پیاده كردند، غیر از یک نفر كه از دِر عقب اتوبوس قبل از رسیدن 
به دشمن متواری شده بود. نیروهای دشمن، همه را برهنه كرده 
و پس از بازرسی و بستن دست هایشان، به عنوان اسیر به سوی 

مرزهای عراق روانه كردند.
دكتر عباس شیبانی )وزیر كشاورزی وقت( با یک جیپ از تهران 
اهواز گذرانده  در  را  و شب  به سوی جبهه جنوب حركت كرده 
بود.  او قصد داشت تا به همکارانش بپیوندد كه از دور چگونگی 
محاصره شدن و به اسارت گرفته شدندشان را می بیند. و خود را 

از معركه نجات می دهد. 
همان شب از تلویزیون عراق تصاویر اسرا نشان داده شد كه زنده 
بودنشان را مسجل می كرد. كم كم خانواده ها مطلع شدند. كاری 
از دست هیچکس ساخته نبود. صلیب سرخ آمار و نام اسرا را اعالم 
می كرد و برخی از اسرا برای خانواده های خود نامه می نوشتند اما 
از آن 32 نفر هیچ خبری نبود. نه صلیب سرخ خwبری دارد، نه 

نامی و نه نامه ای! و انتظار آغاز می شود.
نتیجه ای  نیز  امور خارجه  وزارت  تحمیلی، تالش  پایان جنگ  با 
نداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال های بعد، همه مسافران 

اتوبوس را شهید اعالم كرد.
***

و همچنین چهلمین  مقدس  دفاع  سالگرد  مناسبت چهلمین  به 
سالگرد شهادت غریبانه و مظلومانه این آزادگان شهید و مظلوم، 
آن  راننده  لواسانی«  عباس  »سید  خاطرات  از  بخشی  مرور  به 

اتوبوس می پردازیم كه سال 1364 آزاد شده بود:
»راننده وزارت كشاورزی بودم كه در تاریخ 135۹/7/15دو ناویار 
از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی به اداره كشاورزی آمدند 
برای جبهه ها كردند.  امکانات  آمبوالنس و سایر  تقاضای  ما  از  و 
رزمندگان  به صفوف  پیوستن  تصمیم  باعث شد كه  آنان  حضور 
اسالم را بگیرم. به طور اتفاقی فردای همان روز مسئول قسمت 
ترابری و موتوری گفت قصد دارد تعدادی از نیروها را به جبهه 
بفرستد. حتما به خاطر دارید كه در روزهای آغاز جنگ سپاه و 

بسیج گستردگی اواخر جنگ را در مرزها نداشتند.
داده  قرار  اختیار  در  كه  اتوبوسی  با  شد  قرار  برنامه ریزی  طبق 
بودند نیروهای داوطلب را به جبهه برسانم. وقتی كه ماموریت به 
من ابالغ شد، با جان و دل پذیرفتم. آقای مددی تلفنچی اداره 
هم به عنوان كمک راننده مرا همراهی می كرد. خالصه از تهران 
حركت كردیم و ظهر روز بعد به اندیمشک رسیدیم و از آنجا به 
اهواز رفتیم، اما در اهواز به وجود ما نیازی نبود، به همین خاطر 
بعد از صرف صبحانه به طرف آبادان حركت كردیم. در آن موقع 

اتوبوسی كه در تاریخ گم شد!
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آبادان در موقعیت خطرناكی قرار داشت. 
استتار  با گل  را  ماشین  دلیل  به همین 
كردیم. حدود ساعت 11:30 دقیقه صبح 
بود كه به ژاندارمری آبادان رسیدیم. در 
توانستند  نفر   20 فقط  ما  جمع  از  آنجا 
قرار  هم  لباس  مورد  در  بروند.  خط  به 
برای  كه  سربازانی  نظامی  البسه  از  شد 
آمده  آبادان  به  خرمشهر  از  استراحت 
از ادای نماز،  بودند، استفاده كنند. پس 
آنها را با اتوبوس به نزدیک ترین فاصله از 

خط رساندم و برگشتم.
آبادان  در  استقرارمان  محل  به  وقتی 
سرعت  به  بودم،  خسته  خیلی  رسیدم، 
دوش گرفتم و چون هوا كم كم تاریک 
استراحت  برای  را  گوشه ای  می شد، 

انتخاب كردم.
ساعت ۹ شب بچه ها یکی یکی برگشتند. 
 250 ما  كه  كرد  تعریف  آنان  از  یکی 
تانک  هزار  مقابلمان  در  و  بودیم  نفر 
این وجود  با  بودند،  عراقی صف كشیده 
بردارند.  قدم  از  قدم  عراقی ها  نگذاشتیم 
مسافرینم  از   هیچکدام  به  خوشبختانه 
آسیبی وارد نشد و همگی سالم برگشتند.
تعداد  كه  خواستند  ما  از  بعد  روز  صبح 
به  است  قرار  كه  را  گاو  راس  هزار 
دارخوین ببرند، مراقبت كنیم. ما همان 
شب به دارخوین رفتیم و گاوها را آوردند 
و شیرشان را دوشیدیم و به مردم دادیم. 
فردای آن روز پس از تعیین محل گاوها 
فراموش  اگر  دیگران،  به  سپردنشان  و 
نکرده باشم ساعت 7:20 دقیقه به سمت 
آبادان حركت كردیم. 25 كیلومتر از راه 
رسیدیم.  مارد  پل  به  كه  بودیم  آمده  را 
در حال عبور از پل ناگهان صدای رگبار 
گلوله ما را متوجه حضور عراقی ها كرد، 
جلوی  الستیک  به  گلوله ها  از  یکی 
ماشین اصابت و آن را پنچر كرد. من به 

سرعت ماشین را خاموش كردم. 
كه  بودند  ماشین  سوار  نفر   36 حدود 
اتوبوس  از  بیرون  به  خودرا  همگی 
دیگر  را  نفر  سه  تعداد  این  از  رساندند، 
پیدا  نجات  فهمیدم  بعدها  كه  ندیدیم 
كرده و به تهران آمده بودند. من آخرین 
شدم.  پیاده  ماشین  از  كه  بودم  نفری 
كه  را  فردی  صدای  شدن،  پیاده  موقع 
وقتی  شنیدم،  كرد  می   صحبت  عربی 
سرباز   10 حدود  برگرداندم،  را  صورتم 
نشانه  ما  طرف  به  كه  دیدم  را  عراقی 

مرحوم سيد عباس مفتخري هاشمي لواساني 
)راننده اتوبوس(

زدم:  فریاد  خاطر  همین  به  بودند،  رفته 
می كشند.  را  همگی  االن  كه  برگردید 
كه  نفر  همان سه  فقط  برگشتند،  بچه ها 
ابتدا عرض كردم، خودشان را در زیر پل 
فکر می كنم شب  ماندند.  و  كرده  مخفی 
بودند  ساخته  را  مارد  پل  عراقی ها  قبل 
عبور دهند  آن  روی  از  را  نیروهایشان  تا 
زیادی  تعداد  تا آن ساعت هنوز  و ظاهرا 
نیامده  این سوی آب  به  آنها  نیروهای  از 
بودند با این وجود آن سه نفر توانستند با 

بهره گیری از موقعیت فرار كنند.
وقتی ما را جمع كردند، یکی از سربازان 
شوید!«  »سوار  گفت:  عربی  به  عراقی 
همگی سوار اتوبوس شدیم. او با خشونت 
پنچر  اتوبوس  گفتم:  كن!  حركت  گفت 
بدهکار  حرف ها  این  به  او  گوش  است! 
كه  حالی  در  خاطر  همین  به  نبود. 
اسلحه اش را به طرف من می گرفت گفت: 
زود راه بیفت! اتوبوس را روشن كردم و به 
عراقی  تانک های  راه  در طول  افتادم.  راه 
با  بودند.  دو طرف جاده مستقر شده  در 
رسیدن ما به مواضع عراقی ها، تعدادی از 
آنها از پشت تانک ها بیرون ریختند و ما 
پایین  اتوبوس  از  خشونت  و  تندی  با  را 
ستون  به  شدن  پیاده  از  پس  كشیدند. 
راه آهن  جاده  آنها  افتادیم.  راه  به  و  شده 

را هم گرفته بودند.
در طول راه من متوجه شدم كه در همان 
از مردم  نفر  روز عراقی ها حدود دو هزار 
محلی و بومی خوزستان را از روی جاده 
اهواز- آبادان به اسارت گرفته كه همه ی 

آنها غیرنظامی و بی سالح بودند. بعثی ها 
بعد از بستن مسیر راه آهن و جاده اهواز 
جاده  آبادان،  اهواز-  جاده  و  خرمشهر   -
عده ی  و  بسته  هم  را  ماهشهر  آبادان- 
جاده  این  روی  از  بعدها  نیز  را  دیگر 
دستگیر و منتقل كردند. به هر حال ما را 
به آن طرف كارون برده و در یک مکان 
آنجا  به  را  اسرا  بقیه ی  تا  داشتند  نگه 
پیرمرد،  بچه،  دختر،  باردار،  زن  بیاورند. 
را  بی دفاع  اهالی  اغلب  خالصه  و  پیرزن 
آورده  اسیر  عنوان  به  و  كرده  دستگیر 
بودند. در  آنجا بود كه یکی از فرماندهان 
به  را  از زن ها  اعالم كرد، 80 تن  عراقی 
رها  آبادان  طرف  به  بچه هایشان  همراه 
همین  به  می كردند،  فکر  البد  كنند. 
زودی آبادان را هم خواهند گرفت. بعدها 
آبادانی  بچه های  از  یکی  همسر  شنیدم، 
بعد  آزاد شد، 3 روز  این عده  كه همراه 

فارغ شد و االن فرزند او 8 ساله است.
پدر وی كه ما او را به نام »مشدی علی« 
می شناسیم، در بین اسرا بود. او چهل ماه 
اسارت كشید و سپس آزاد شد. آن لحظه 
كه می خواستند زن و بچه ها را از مردها 
فرمانده  بود.  عجیبی  صحنه  كنند،  جدا 
اجازه  من  كه  می كرد  تهدید  عراقی 
را  زیر پنج سال  گرفته ام زن و بچه های 
آزاد كنم و اگر مخالفت كنید، آنان را هم 
از  پس  سرانجام  برد.  خواهیم  اسارت  به 
مادرها  دخترها،  و  پدرها  صحبت،  كمی 
فرزندان  و  شوهرها  و  زن ها  پسرها،  و 
و  كرده  خداحافظی  یکدیگر  از  كوچک 
راه ایران را در پیش گرفتند و از ما دور 

شدند.
من جزو اولین گروه هایی بودم كه اسیر 
مهرماه حدود  روز هیجدهم  شدم. صبح 
دستگیر  را  همراهانم  و  من   ،8 ساعت 
را  هركه  و  چه  هر  عراقی ها  كردند. 
كه  كامیون هایی  می گرفتند.  می دیدند 
اهواز  به  را  خانواده  سه  اثاثیه  و  اسباب 
می بردند، با سرنشینانشان گرفتار شدند، 
سه داماد و پدرزنشان را هم اسیر كردند و 
اثاثیه شان هم به عراق منتقل شد. نزدیک 
ظهر ما را در كمپرسی های خودمان سوار 
صابون سازی  كارخانه  پشت  از  و  كرده 
طرف  به  سپس  و  شلمچه  به  خرمشهر 
یک  در  نفر  صد  از  بیش  بردند.  بصره 
كمپرسی سوار بودیم و دو عراقی هم جلو 
نشسته بودند و مدام تیراندازی می كردند 
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و به عربی می گفتند: »اینها سرباز )امام( 
اغلب  كه  صورتی  در  هستند«،  خمینی 
اسرا، خانواده ها و افراد بومی و غیرنظامی 
بودند كه در جاده ربوده شده بودند. در 
به  اسلحه  هم  نفر  یک  حتی  آنان  میان 
دو  بصره،  تا  مسیر  طول  در  نبود.  دست 
طرف جاده ادوات نظامی نو و پلمپ شده 
را  سالح ها  كه  وقتی  بود.  كشیده  صف 
خدا  جز  هیچ كس  گفتم،  خود  با  دیدم 
نمی تواند جلوی اینها )عراقی ها( را بگیرد. 
همان لحظه از خداوند خواستم كه آبادان 
و اهواز و دزفول و سایر شهرها را از شر 

بعثی ها دور نگه دارد.
كار  چشم  تا  كیلومتر  هشتاد  طول  در 
می كرد تانک و توپ و ماشین و تانکر و 
از  اطراف بصره كه  بود. نخلستان های   ...
ده كیلومتری بصره آغاز می شد، مملو از 

ادوات نظامی بود.
به  اسرا  حامل  كامیون های  وقتی 
تازه  من  رسید،  آنها  نظر  مورد  مقصد 
یک  در  را  نفر   120 چرا  كه  فهمیدم 
مقصد  به  وقتی  زیرا  انداختند.  كامیون 
چوب  با  عراقی  سربازان  رسیدیم،  اول 
ما  جان  به  وحشیانه  مهمات  جعبه های 
به  چوب ها،  میخ دار  طرف  با  و  افتادند 
این  در  می زدند.  می رسید،  كه  كجا  هر 
بنشیند.  نمی توانست  كس  هیچ  حالت 
چون اصال جای نشستن نبود، همه مثل 

وقتی  بودند.  شده  چیده  كبریت  قوطی 
به  شروع  شدند  خسته  ما  زدن  كتک  از 
غارت جیب هایمان كردند. در جیب من، 
سیگار و فندک و حدود 15 هزار تومان 
مخارج راه كه از طرف اداره گرفته بودیم 
و مقداری مدارک اداری وجود داشت كه 

همان ابتدای گرفته بودند.
همان روز میخ یکی از چوب ها در بازوی 
درد  روز  چهل  تا  كه  رفت  فرو  چپم 
می كشیدم. با همان كامیون ما را به بصره 
شهر  این  در  نیم  و  ساعت  یک  و  بردند 
و  ادارات  تمام  بصره  شهر  در  گرداندند. 
در  مردم  از  عده ای  و  بود  بسته  مغازه ها 
آنجایی كه  تا  بودند.  خیابان ها سرگردان 
آتش نشانی  در  فقط  شدم،  متوجه  من 
عده ای از مامورین حضور داشتند كه نشان 
كامال  شهر  نیست.  تعطیل  آنجا  می داد 
خلوت و مملو از عکس های صدام بر در و 
دیوار بود. حدود ساعت یک بعد از ظهر 
ما را بازگرداندند و تا سه ساعت بعد حتی 
یک جرعه آب هم ندادند. كار نمایش ما 
در بصره كه تمام شد، همه را به پادگانی 
در ده كیلومتری بصره به طرف خرمشهر، 
داخل  كیلومتر  سی  كه  »تنومه«  نام  به 
كردند.  منتقل  داشت  قرار  عراق  خاک 
فارس ها جدا  از  را  زبان ها  عرب  آنجا  در 
كردند. در این میان، تعدادی از كارگران 
افغانی را كه با لباس محلی خودشان در 

و سپس  از سایرین جدا  بودند،  ما  میان 
مختلف  جهات  از  عکسبرداری  به  شروع 
با كتک  توام  این كار  اسرا كردند.  چهره 
و شکنجه صورت می گرفت. بعد از پایان 
شد.  شروع  بازجویی  كار  عکسبرداری، 
به  می كردند،  بازجویی  ما  از  كه  كسانی 
زبان فارسی كامال آشنایی داشتند و من 

از این موضوع متعجب شدم.
12 روز در این پادگان بودیم و به اشکال 
مختلف اسرا را  مورد آزار قرار می دادند. 
تعریف  برایم  اسرا  از  یکی  می آید  یادم 
تا  می آمد  زندان  مامور  وقتی  می كرد، 
پیاله آب گوجه فرنگی بدهد، جلوی  یک 
چشمم، آب دهانش را در داخل محتویات 

ظرف می انداخت.
بعد از 12 روز نوبت بازجویی سرنشینان 
بازجویی  برای  را  ما  رسید.  من  اتوبوس 
چهل  كه  »زبیر«  پادگان  به  تنومه  از 
بردند.  قرار داشت،  از بصره  بعد  كیلومتر 
را تعریف كنم،  بقیه ماجرا  اینکه  از  قبل 
بد نیست به این نکته اشاره داشته باشم 
كه در پادگان تنومه، ما هنوز زیر پوشش 
صلیب سرخ جهانی قرار نداشتیم و هیچ 
نوع جیره ای به ما نمی دادند. آنها هر وقت 
دلشان می خواست یک قرص نان كوچک 
كه به آن »سمون« می گفتند، می دادند. 
روز  یک  بود،  همراهش  پنیر  روز  یک 

تخم مرغ و بقیه روزها هم نان خالی بود.
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مرا جدا  مسافران  آخرین  زبیر،  پادگان  در 
كردند و تا امروز هیچ خبری از آنان نیست 
یا  و  نام  دنبال  به  هنوز  خانواده هایشان  و 
اثری از آن عزیزان هستند. حتی نام بعضی 
از آنان به عنوان مفقوداالثر ثبت شده است. 
به جز این تعداد، 37 نفر دیگر را هم سراغ 

دارم كه االن هیچ اثری از آنان نیست.
تا یادم نرفته بگویم، یکی از همین برادران 
عرب زبان كه روز دوم جنگ اسیر شده 
هیچ  از  سال  هشت  این  طول  در  بود، 
ایرانی  بیماران  به  خدمت  در  كوششی 
فروگذار نکرد. به طوری كه گاهی اوقات 
از چهل تا پنجاه اسیر مراقبت می كرد. او 
میان  در  و  است  شریفی  و  خوب  انسان 
می شد.  یاد  او  از  نیکی  به  همیشه  اسرا، 
در میان اسرا، برادری بود كه به بیماری 
آسم مبتال بود، در تنومه آنقدر مورد آزار 
وقتی  كرد.  فوت  كه  گرفت  قرار  اذیت  و 
بعثی ها متوجه فوت آن مرحوم شدند، او 
را در گوشه ای انداختند و یک گونی روی 
رها  خودش  حال  به  و  كشیدند  بدنش 
تنومه غروب كه می شد درها  در  كردند. 
اجازه  را قفل می كردند و دیگر به كسی 
غروب  نمی دادند.  را  دستشویی  به  رفتن 
را  مرحوم  آن  جنازه  روزها،  این  از  یکی 
در  را  او  گفتند  روز  آن  فردای  و  بردند 

قبرستان خودتان دفن كردیم.
سرنشینان  بقیه  گفتم،  كه  همانطور 
آن  در  كردند.  جدا  زبیر  در  مرا  اتوبوس 
مراقبین  مسئول  به  من  كه  بود  پادگان 
اسرا گفتم: آن افرادی كه همراه من اسیر 

اداره  در  و  هستند  شخصی  همه  شدند، 
كشاورزی آبادان كار می كنند، چرا آنان را 
می برند؟ او گفت: به تو مربوط نیست و...

در »زبیر« افراد باالی چهل سال را جدا 
كردند. من هم جزو آنان بودم. در مجموع 
به 110  از چهل سال  باالتر  افراد  تعداد 
نفر می رسید. همان شب هشت كامیون 
سال  زیر چهل  كه  را  اسرا  مابقی  و  آمد 
داشتند سوار كرد و برد. من تاكنون هیچ 
خبری از آن افراد نشنیده ام. در میان ما، 
پدری بود كه مثل ابر بهار گریه می كرد 
كرده  جدا  پسرش  از  را  او  اینکه  از  و 
بودند، ناراحت بود. حوالی عصر همان روز 
تعدادی خانواده به جمع ما اضافه شدند. 

حدود  كه  بود  خواهری  آنان،  میان  در 
كه  برادرش  دو  از  و  داشت  سال  پنجاه 
یکی كور و دیگری كامال فلج بود مراقبت 

می كرد.
و  سیمان  تشک مان  تمام  ماه  چهار 
می دانید  شما  بود.  اتاق  سقف  لحاف مان 
اطراف  نواحی  و  خوزستان  سرماِی  كه 
شبها  می شود،   هم  بصره  شامل  كه  آن 
استخوان سوز است. ما در چنین شرایطی، 
همگی در یک اتاق ۹6 متری، البالی هم 
آب  و  دستشویی  لحاظ  از  می خوابیدیم. 
خوردن هم در مضیقه بودیم. تا آن موقع 
ما در اختیار نیروهای جیش الشعبی بودیم 

و هنوز جیره غذایی مرتبی نداشتیم.«
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خیلی  خواهد  می  دلت  ها  وقت  بعضی 
چیزها بگویی و بنویسی. خیلی هم فکر می 
كنی اما كلمات كوچک تر از آنند كه برخی 

چیزها را در خود جای دهند.
دقیقه  پنج  افتاده  اتفاق  برایتان  حال  به  تا 
می  پیدا  حالی  چه  باشید؟  كسی  منتظر 
كنید؟ اگر خیلی عزیز باشد چه؟ حاال اگر 
 40 چه؟  دقیقه   20 چه؟  شد  دقیقه   10
ماه  هفته، 40  روز، 40  دقیقه چطور؟ 40 

یا »40 سال«
سه  انتظار  برای  بخواهی  كن  فکر  حاال 
عزیز در این مدت بگویی و بنویسی. دیدی 

كلمات كوچکند.
این ها كه می خوانی اززبان اسماعیل است. 
روایت سه برادرش احمد، مرتضی و علی كه 
دو هفته پس از شروع جنگ رفتند و دیگر 

نیامدند. همین!
علی در گروه چریکی شهید چمران ثبت نام 
كرده بود و در انتظار دوره آموزش یک هفته 
ای بود. اولین نماز جمعه پس از آغاز جنگ 
بود كه احمد و مرتضی- برادرانش- را دید. 
گفت:  كشاورزی-  وزیر  مقام  قائم  احمد- 
خواهد  می  كشاورزی  وزارت  از  گروه  یک 
به منطقه برود. شما هم بیایید با ما برویم. 
اولین و آخرین قرار جنگی سه برادر در نماز 

جمعه گذاشته شد.
انجمن  طرف  از   135۹ مهر  پانزدهم  روز 
برای  نفر   32 كشاورزی  وزارت  اسالمی 
به جبهه جمع شدند. مرتضی تفنگ  اعزام 
ژ3 خودش را هم آورده بود. تفنگ را زمان 
انقالب از پادگان ارتش به دست آورده بود. 
قبل از اعزام نماز جماعت خواندند اتوبوس 
سرنوشتی  افتاد.  راه  به  سرنوشت  سوی  به 

كه همچنان ادامه دارد...
ریخته  هم  به  حسابی  اوضاع  روزها  آن 
برای  منظمی  تشکیالت  و  سازمان  و  بود 
وجود  جنگ  داوطلب  افراد  سازماندهی 
نداشت. هركس دل در گرو انقالب و میهن 
توانست  می  كه  ای  وسیله  هر  با  داشت، 
ماشین  با  ها  خیلی  شد.  می  جنوب  راهی 

شخصی خودشان می رفتند.

مسافران اتوبوس اعزامی از وزارت كشاورزی، 
در مسیر حركت به سوی خط مقدم، خود 

را در محاصره تانک ها دیدند و...
دكتر عباس شیبانی )وزیر كشاورزی وقت( 
نیز  با یک جیپ از تهران راه افتاده بود و 
شب را در اهواز مانده بود. صبح می خواهد 
به همکارانش بپیوندد كه از دور آنها را در 
اینکه چطور  و  بیند  می  ها  تانک  محاصره 
از  را  اسیر می شوند. شیبانی خود  همگی 
معركه نجات می دهد و 32 نفر اسیر می 
شوند. تعدادی از آنها كاركنان وزارتخانه و 
آنها بودند آن  بقیه هم دوست و آشناهای 

روز 1۹ مهر بود.
را  آنها  تصاویر  عراق  تلویزیون  شب  همان 
نشان می دهد و زنده بودنشان مسجل می 
شود. كم كم به خانواده ها خبر اسارت را 
هوبخت  خانواده  برای  خبر  این  دهند  می 
بیند،  را خالی می  كه جای سه پسر خود 
از  كاری  هیچ  است.  تر  سنگین  همه  از 
كم  كم  نیست.  ساخته  هیچکس  دست 
می  اعالم  را  اسرا  نام  و  آمار  سرخ  صلیب 
نامه  خود  خانواده  برای  هم  برخی  و  كند 
نفر هیچ خبری  از آن 32  اما  نویسند  می 
نیست. نه صلیب سرخ خبری دارد، نه نامی 

و نه نامه ای! انتظار آغاز می شود.
آنها می رسد. یک  از  اولین خبر  سال 61 
فرار  اسارت  از  بود  شده  موفق  كه  سرباز 
كند به خانه هوبخت ها می رود و اینگونه 
را  خودمان  دیگر  نفر  دو  و  من  گوید:  می 
به فرار  به رودخانه ای پرت كرده و موفق 

شدیم.
را  شما  خانه  آدرس  گوید:  می  سرباز  این 
علی و مرتضی به من داده اند. سرباز پیش 
مادر خانواده چیزی نمی گوید و به برادران 
در خفا اشاره می كند: وقتی فهمیدند احمد 
چه كاره )قائم مقام وزیر كشاورزی( است، 
او را به شدت شکنجه كردند و آنقدر حالش 
وخیم بود كه از بقیه جدایش كردند. دیگر 

منتظر احمد نباشید!
اتوبوس )سید  راننده جوان  سال 64 عراق 
عباس مفتخری هاشمی لواسانی( آزاد شد. 

راننده در شرح ماجرا گفت: شب اول اسارت 
یک نوجوان خونین و مالین را به اتاقی كه 

ما در آن محبوس بودیم انداختند.
می  مصائبش  از  و  كرد  می  گریه  نوجوان 
گفت. همه منقلب شده بودند. چند ساعت 
بعد نوجوان اسم و شغل و رتبه همه را می 
و  بوده  جاسوس  شد  معلوم  صبح  دانست. 
برای گرفتن همین اطالعات همه، آن فیلم 

ها را بازی می كرده است!
باز بی  لواسانی چند سال بعد فوت كرد و 

خبری و انتظار...
جنگ هم تمام شد و از هوبخت ها خبری 
نشد. مادر خانواده چند ماه مانده به آزادی 
اسرا از دنیا رفت. شاید این هم خواست خدا 
بود. بدون شک مادر دیگر طاقت آن همه 

تنش را نداشت.
و  بازگشتند  وطن  به  گروه  گروه  آزادگان 
و  جا  هر  به  شد.  آغاز  خانواده  در  طوفان 
گرفتند.  خبر  و  زدند  سر  توانستند  كه  هر 
و  جستجو  پیگیری،  نبود.  خبری  هیچ  اما 
مسئولین  با  ایرانی  مقامات  گفتگوهای 
كشور عراق، هیچ نتیجه ای در بر نداشت و 

اثری از آن عزیزان یافت نشد. 
ندید.  را  روزها  آن  و  رفت  مادر  شد  خوب 
شهید  گفتند  می  حداقل  كاش  گفت  می 
شده اند! خاک دوری می آورد. اگر آدم بر 
سر مزار كسی برود دلش آرام می گیرد، اما 
می  خانه  در  زنگ  صدای  وقت  هر  حاال... 
آمد، دلش پائین می ریخت. نکند خبری از 

بچه هایم آورده اند.
ها گذشت  و سال  ها  ماه  ها،  روزها، هفته 
می  اگر  حاال  بود.  خبری  بی  خبر،  تنها  و 
كنی  سبک  را  هایت  بغض  كمی  خواهی 
 ،50 قطعه  برو.  تهران  زهرا)س(  بهشت  به 
و   117  ،116 های  شماره  هفت،  ردیف 

.118
حکایت آن سه قبر خالی، روایتی است از 
سالها اشک، فاتحه و انتظار. داستانی كه 
به دنبال پاسخی است برای اینکه: چگونه 
پر  را  سنگین  و  سرد  خال  سه  این  باید 

كرد؟

روايتی از برادران شهيد هوبخت

حکایت سه قبر خالی

پرونده ویژه
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احمد، قائم مقام وزير کشاورزی
متولد  محمود  فرزند  هوبخت  احمد  شهید 
دنیا  به  تهران  دخانیات  محله  در   1318
لیسانس  فوق  و  كشاورزی  لیسانس  آمد. 
كامپیوتر گرفت و استادی دانشگاه صنعتی 
كشاورزی  وزارت  ارشد  كارمندی  و  شریف 
قبل از انقالب و قائم مقامی وزیر كشاورزی 
بعد از پیروزی انقالب را تجربه كرد. اولین 
  IBMسیستم اولین  و  كامپیوتری  شركت 
را  دانشگاهی  جزوات  و  نمود  نصب  را 
را  قرآن  كودكی  دوران  در  ساخت.  منتشر 
به  و  آیت اهلل طالقانی آموخت  نزد مرحوم 
قول خودش هر بار كه قرآن را خوب تالوت 
می كرد توسط ایشان با یک مشت نخود و 
كشمش تشویق می شد. زمان درگیری ها 
و راهپیمایی های انقالب حضوری فعال در 
بطن انقالب داشت. بعد از انقالب به دلیل 
قائم  سمت  به  سرشارش  هوش  و  فراست 
آخرین  در  رسید.  كشاورزی  وزارت  مقامی 
نماز جمعه ای كه شركت كرد با برادرانش 
قرار گذاشت به جبهه بروند و این آغاز راهی 

بی انتها بود.

مرتضی، شجاع و شاداب
بود.  جسور  بسیار  و   34 متولد  مرتضی 
در  بترسد.  چیزی  از  نشد  دیده  هیچگاه 
شجاعت  با  ها  گاردی  با  درگیری  هنگام 
تمام سنگ به شیشه ماشین آنها پرتاب می 
كرد و هنگام درگیریهای انقالب و تسخیر 
و  حر  پادگان  ارگ،  رادیو،  مختلف  اماكن 
شركت  تمام  شجاعت  با  حشمتیه  پادگان 
كرد و به وسائل نظامی بدلیل دوره سربازی 
و  رفته  همافرها  پادگان  به  بود.  كامالآشنا 
پیروزی  از  قبل  شب  چند  را  خانه  اسلحه 
تیربار،  با خود  و  بودند  انقالب خالی كرده 

اسلحه ژ-3، كلت و سرنیزه و انواع و اقسام 
مهمات را آورده بود.

در روز 21 بهمن با اسلحه از منزل بیرون 
نظام  با  درگیری  حال  در  شب  تا  و  رفت 
منحوس پهلوی بود. اطاعت عجیبی از امام 
می  پیامی  ایشان  هرگاه  و  داشت  خمینی 
دادند با دقت كامل گوش می داد و همه را 
تشویق می كردند كه كامالگوش كنند. به 
شغل های آزاد مختلفی از قبیل ساختمان 
و  شاداب  بسیار  بود.  مشغول  و...  سازی 

فعال، بذله گو و شوخ طبع بود.
در  كه  برود  كردستان  به  خواست  می 

نمازجمعه احمد را دید...

علی، دانشجوی ممتاز و انقالبی
دانشگاه  شیمی  مهندسی  دانشجوی  علی 
انقالب  پیروزی  زمان  بود.  شریف  صنعتی 
های  اعالمیه  رفقایش  با  و  داشت  1۹سال 
مختلف  های  دانشگاه  در  را  امام  حضرت 
ممتاز  دانشجوی  كردند.  می  توزیع  تهران 

و انقالبی!
وضعیت  نبود.  علی  فعالیت  همه  این  اما 
اقتصادی خانواده چندان مناسب نبود و او با 
طراحی و دوخت كیف به تامین مخارج هم 
كمک می كرد. دلش می خواست كارخانه 
ای راه بیندازد و طرح هایش را عملی كند.

راهی  مرتضی  با  شد  داغ  كه  مبارزه  تنور 
خیابان ها شد و اسلحه به دست گرفت.

های  جریان  روی  شد  پیروز  كه  انقالب 
و  مطالعه  ها  دانشگاه  در  سیاسی  مختلف 
تحقیق می كرد. می گفت در كالس ما 15 
از  هم  نفر   15 و  هستند  اللهی  حزب  نفر 

سایر گروه ها !
انتخابات  روی  شد.  نمی  جدا  كتاب  از 
حساس بود. با تحقیق رای می داد و بقیه 

می  تشویق  انتخابات  در  شركت  به  هم  را 
كرد. می گفت نباید گذاشت انقالب دست 
می  زمانی  را  حرف  این  بیفتد.  منافقین 
از همه  زد كه هنوز منافقین افشا نشده و 

بیشتر ادعای انقالبی بودن داشتند!
اما  كرد  نام  ثبت  چمران  دكتر  گروه  در 
سرنوشت برای او چیز دیگری رقم زده بود.

اما داستان ما ادامه دارد...
گویی داغ سه برادر برای هوبخت ها كافی 
و  شدند  می  سربلندتر  باید  آنها  و  نبود 
حاالنوبت ابوالحسن بود كه بعد از سال ها 

به عموهایش اقتدا كند.
اولین بار 13ساله بود كه راهی جبهه شد.

بهشتی،  شهید  گروهان  عمار،  گردان  در 
مختلف  های  رسته  در  و  هجرت  دسته 
مشغول به خدمت گردید و تقریبا تمام طول 
چهار سال تا هفده سالگی را در گردان عمار 
بود و در عملیاتهای مختلف از سال 1361 
شركت كرد و چند بار مجروح شد. معاون 
گردان او شهید سید احمد پالرک )فرمانده 
با  پنج  كربالی  عملیات  در  بود.  معروف( 
دیگر همرزمان در منطقه كانال ماهی پشت 
سیل بند دوم از ناحیه سر و پا زخمی می 
شود و بدلیل نبود تداركات و حجم سنگین 

آتش در همان جا شهید شد.
نتوانستند پیکرش را بیاورند و انتظاری دیگر 
بر انتظار هوبخت ها افزوده شد. انتظاری كه 
فرهنگ ایثار و استقامت مردم این دیار را به 
تصویر كشید و روحیه مجاهدت و مقاومت 

را معنا و مفهوم دیگری بخشید.
خدا را شکر كه پیکر ابوالحسن را پنج سال 
راحت  گفتنش   ... سال  پنج  آوردند،  بعد 

است.
حتماً ابوالحسن می داند عمو احمد، مرتضی 

و علی كجا هستند.

پرونده ویژه
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 از چه سالی و چطور با جهاد آشنا شديد؟ 
قم  بنیاد مسکن  در  اردیبهشت 1358  اوایل  انقالب  پیروزی  از  بعد 
مشغول به كار شدم، روزی هزار واحد مسکونی برای احداث شروع 
شده بود كه بنده سرپرست كارگاه سیصد واحدی بودم. هنوز جهاد 
از جمله  استان ها  در  سازندگی  جهاد  تشکیل  با  بود؛  نشده  تشکیل 
استان قم، برنامه ی جهادی را در روزهای پایان هفته و یا تعطیالت 
با هزار نیروی معمار، بنا و كارگری كه در اختیار داشتیم در مناطق 
مناطق  به  انجام می شد.  خدمت رسانی  قم  استان  و كویری  محروم 
محروم را تا آغاز جنگ تحمیلی به همین منوال انجام می دادیم. از 
سال 135۹  داوطلبانه از قم به جبهه اعزام شدم و بعد از سه ماه و 
خورده ای با دوستانی كه در جبهه با آنها آشنا شده بودم به مرخصی 
آمدیم. در ایام مرخصی تصمیم گرفتیم سری به منطقه ی سیستان و 

بلوچستان بزنیم.
ایامی كه در جبهه ی جنوب بودم با یکی از سرداران سپاه آشنا شدم كه 
همراه ایشان و گروهی از نیروها با اسلحه، ماشین، لباس و ...  از طریق 
ستاد مركزی سپاه كه دوستان هماهنگ كرده بودند به مناطق مرزی 
سیستان و بلوچستان از مرز ُكَهک، زابل، میرجاوه، سراوان، چابهار و 
مناطق كنار دریا سركشی كردیم. این دوستان قبل از جنگ تحمیلی 
در افغانستان جنگیده بودند و به مسائل جنگی كامال اشراف داشتند، 
برای تقویت نیروها در بحث قاچاق مواد مخدر به سیستان و بلوچستان 
آمده بودند. با وسایل جنگی به مناطق صعب العبور می رفتیم، تا پشت 

كوه های كرمان نیز رفتیم و با دوستان جهاد آن جا آشنا شدیم.
دیدار  جهادی  دوستان  با  می رفتیم  كه  شهرستان ها  از  كدام  هر  به 
داشتیم، در زاهدان با  شهید خیابانیان كه مسئول شورا بود آشنا شدم 
ایشان برای محرومیت زدایی به آنجا آمده بود وقتی در سال 1362 
خبر شهادتشان را شنیدم به عمق محرومیت سیستان و بلوچستان 
پی بردیم. جلساتی و برنامه هایی با ایشان داشتیم كه برای محرومیت 
زدایی كل سیستان  از طریق جهاد چه كاری می توان انجام داد، این 
در حالی بود كه در شرایط جنگی حضور داشتیم. ایشان گفتند شما از 
این جا نمی توانید كاری انجام دهید، بهتر است به دفتر مركزی و تهران 

بروید و از آن جا اقداماتی انجام شود، و به سایر استان های محروم هم 
سر بزنید. ما به دفتر مركزی میدان انقالب آمدیم و از طریق آقای 
مهندس خاكی كه مسئول تداركات كل جهاد بودند با جناب آقای 
علیرضا افشار عضو شورای مركزی، اولین جلسه را برگزار كردیم.  و 
این موضوع را مطرح كردیم كه قصد داریم در برخی از مناطق محروم 
مانند سیستان و بلوچستان برنامه هایی انجام دهیم و برای این كار 
از  چه  پرورش  آموزش  ظرفیت  به  توجه  با  هست،  نیروهای  به  نیاز 
نظر كیفیت، چه كمیت و چه عالقمندی دانش آموزان برای خدمت 
در مناطق محروم، این  آمادگی را دارند كه از استان های مختلف به 

مناطق محروم بروند.
بعد از نیم ساعت همصحبتی با آقای افشار و بیان ایده ها، ایشان همان 
روز با مرحوم بارگاهی كه در روابط عمومی جهاد بود صحبت كردند، 
یک اتاق را در اختیار ما قرار دادند و یک میز، یک صندلی و یک تلفن 
كه باید صفر را می گرفتیم كه آزاد می شد. گفت شروع كنید و هر كاری 
كه می خواهید انجام دهید. این مقدمه ای بود برای تنظیم برنامه اردوها 
و تدارک اعزام نیرو به مناطق محروم. این فعالیت ها منجر به تشکیل 
جهاد مدارس شد و جهادسازندگی پایه گذار جهاد مدارس بود كه آن 

هم از اردوهای دانش-آموزی نشات می گرفت.

 قبل از اين که ما وارد بحث جهاد مدارس شويم، به عقب 
برمی گردم. شما  فرموديد بعد از اين که انقالب اسالمی پيروز 
با چه کسانی  بفرماييد  لطفا  می رفتيد،  روستاها  به  شد، شما 
می رفتيد؟ چه روستاهايی رفته بوديد و چه کارهايی انجام داده 

بوديد؟ 
با توجه به اینکه برخی از اقوام و خویشان ما ساكن خوزستان بودند 
بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی چند گروه از قم برای اعزام به 
آنجا تشکیل دادیم. شورای انقالب تازه در آبادان تشکیل شده بود. یکی 
از چهره های شاخص آن زمان مرحوم آقای رشیدیان بود كه نماینده ی 
آبادان و بعد نماینده ی خوزستان و بعد از آن وارد خبرگان شد. افرادی 
كه آن جا بودند هم از دوستان و هم از علما روحانی االن مسئولیت های 

جهاد مدارس، سنگر رشد نسل بعدی انقالب 
هر انقالبی اگر رشد فرهنگی، اجتماعی و علمی مناسب نداشته 
باشد دچار رکود می شود. در 40 سالی که از انقالب گذشته افراِد 
مومن، انقالبی و آينده نگری در جامعه حضور داشتند که پرورش 
و گسترش فرهنگ انقالب از برنامه هايشان بود. در اين گذر جهاد 
رسالت  انقالب  از  نهضت جوشيده  و  نهاد  يک  عنوان  به  مدارس 
عظيم دگرگون سازی نونهاالن و دانش آموزان را بر عهده داشت. 
در اين شماره گفت وگويی با محمد مصدراالمور در مورد چگونگی 
از جهادسازندگی  زيرشاخه ای  عنوان  به  مدارس  راه اندازی جهاد 

داريم.
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گفتگو

مختلفی در كشور دارند.
از  قبل  از  كه  انقالب  پیروزی  اسم  به  اسالیدهای  و  سخنرانی  كلیپ 
تهیه كردیم  بود  از زمان جمال الدین اسدآبادی  انقالب یعنی  پیروزی 
و مقدار زیادی كتاب بود.كتاب ها را به صورت مجانی با وانت یکی از 
آبادان،  بانی شده بود برای خوزستان بردیم و  كتابفروشی های قم كه 
بوشهر، ماهشهر و جزیره ی خارک را تحت پوشش قرار گرفتیم، اسالید 
و سخنرانی ها را هم پخش می كردیم. همه ی این فعالیت ها در قبل از 
جنگ انجام شد، همان سال های ابتدای انقالب با امکاناتی كه از خود 
استان می گرفتیم و امکاناتی كه همراه خود ما بود صورت می گرفت.  
كه  آبادان  در  به خصوص مسجدی  بود،  مساجد  در  ما  استقرار  محل 
روز در مساجد  تقریبا هر  فلکه ی كارون داشت.  ما در  مرحوم عموی 
كارهای فرهنگی انجام می دادیم و جمعیت زیادی می آمدند كه  تمام 
فضای مسجد و شبستان و پشت بام های مسجد را پر می كردند. برای 
اطالع رسانی از رادیو آبادان استفاده می كردیم. بعد به خارک رفتیم و 
همه ی این ها فعالیت ها را آنجا تکرار كردیم، ساكنان آنجا مردمی خونگرم 
بودند عالوه بر آنها سربازان و نیروهای دریایی و هوایی در منطقه ی بودند 
كه اكثریت در مراسم های ما شركت می كردند. اینها بخشی از فعالیت ها 

و خدمات ما تا رفراندوم جمهوری اسالمی در آن مناطق بود.

 چرا به جای کار در قم به مناطق جنوبی کشور رفتيد؟
ما در قم همین فعالیت ها را داشتیم، قبل از انقالب پدرم از ائمه ی 
جماعت قم بودند. مسجد ما - مسجد گذر قلعه - یکی از فعال ترین 
مسجد قم بود كه در آن یک كتابخانه تأسیس كرده بودیم. حدود هزار 
و هشتصد پسر و هزار و دویست دختر در كتابخانه مسجد عضو بودند. 
در زمان پیروزی انقالب در این مسجد  توزیع كتاب را انجام می دادیم و 

از جاهای دیگر نیز كتاب برای كتابخانه می گرفتیم حتی من از مرحوم 
شهید مفتح از مسجد قبا كتاب می گرفتم و دوستان از جاهای مختلف 

این كار را انجام می دادند.
انقالب  پیروزی  از  بعد  بالفاصله  داشتیم  پیش  از  ما  تجربیاتی كه  با 
در روستاهای اطراف قم و تفرش، این اسالید را تهیه كردیم. حدود 
سی تا چهل روستای قم، تفرش و آشتیان  كارهای فرهنگی انجام 
دادیم و از همان جا با یکی از دوستان در آبادان تماس تلفنی گرفتیم 
این كه  نیاز دارد. ضمن  به كارهای فرهنگی  این جا خیلی  كه گفتند 
دوستانی بودند كه پیگیری هایی فعالیت های اطراف قم، تفرش، آشتیان 

و ....  می كردند.
بنده چندباری قبل از انقالب به آبادان رفته بودم و فقر و محرومیت 
فرهنگی آنجا را دیده بودم، گروه را دو، سه بار از قم به آن جا كشاندیم 
كه طبق صحبت های امام و برگزاری رفراندوم، دیدیم آن جا وجود ما 
بیشتر به درد می خورد. نیروها را به آن جا بردیم و فعالیت های بسیاری 
زیادی در كل منطقه انجام شد و هر كجا كه می رفتیم، نیروهای خیلی 
افرادی كه  با ما همراه می شدند.   زیادی را سامان دهی می كردیم و 
امام  مجلس،  نماینده ی  با سمت  و  هستند  هنوز  بودیم،  برده  آن جا 

جمعه و ... هنوز فعالیت  می كنند.

 فعاليت های مسجد گذر قلعه از چه سالی شروع و با حضور 
چه کسانی انجام می شد؟

گفته های من مربوطه به 47 - 48 سال قبل است آن زمان مرحوم 
ابوی ما برنامه ی تفسیری قرآن در مسجد دایر كرده بود كه گاهی از 
مساجد به خانه ها كشیده می شد. مرحوم ابوی ما خیلی اهل كتاب و 
تاریخ بود و طیف جواِن مشتاق و فعالی در محل ما بودند كه برای آنها 
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جلساتی نیز برگزار می كرد، حدود هفت سال قبل از انقالب اسالمی 
كتابخانه مسجد تشکیل شد.

نظامی تشکیل  در جریان كشتاِر مردم قم در سال 1356 حکومت 
برای مبارزین و مجاهدین  پایگاه  فاصله یک  این  ما در  شد. مسجد 
بود، خیابان چهارمردان سنگر بسیار مهمی بود كه مسجد ما با آن 
خیابان حدود دویست، سیصد متر فاصله داشت. حکومت نظامی را 
كه از ساعت ده اعالم می كردند، تازه فعالیِت مسجد ما و سایر مساجد 
محالت شروع می شد مردم كه تعدادشان حدود سیصد، چهارصد نفر 
بود از مساجد راه می افتادند و حکومت نظامی را می شکستند و به 

مناطق مختلف می رفتند و تظاهرات و راهپیمایی شکل می گرفت. 
دویست نفر از شهدا عضو كتابخانه ی ما بودند این فعالیت ها در مسجد 
تا پیروزی انقالب ادامه داشت. زمانی كه تهران و سایر شهرهاِی دیگر 
حکومت نظامی ادامه داشت فعالیت های مسجد گسترش یافته بود. در 
این فواصل چندین بار مسجد ما مورد حمله قرار گرفت. منتهی آسیبی 
به مسجد وارد نشد و كتابخانه محفوظ ماند. كتابخانه ی مفصل و خوبی 
شده بود،كتاب های زیادی تهیه شده كه به صورت امانی در اختیار 

خواهران و برادران قرار می گرفت.
در كنار قضیه ی كتابخانه، برنامه های مطالعاتی در حوزه های تاریخی، 
دینی ، تفسیرقرآن در خانه ها به صورت گسترده برگزار می-شد بعد 
از انقالب دیگر دوستان و اعضا هر كدام تبحر پیدا كرده بودند. كم كم 
ارتشی های  از  یکی  توسط  گرفت  خود  به  تازه ای  شکل  آموزش ها 
اسلحه شروع شد. شب ها حدود صدنفر  آموزش   خبره،  و  مسلمان 
و شاید بیشتر در هر خانه جمع می شدند و ایشان سالح های مختلف 
را تعلیم می داد. با وجود اینکه اوایل انقالب بود و هنوز جنگی شروع 
نشده بود اما برایمان مهم بود افراد مجهز شوند. بعد از آموزش اسلحه 

به كوه های  اسلحه و فشنگ جنگی  با  وارد مرحله عملی شدیم كه 
اطراف قم می رفتیم  و تمرین می-كردیم. همه ی این آموزش ها مربوط 
به قبل از جنگ است كه كانون این فعالیت ها در مسجد گذر قلعه به 

امامت و رهبری، مرحوم ابوی ما بود. 

 در مسجد از شخصيت های سياسی مذهبی آن دوره دعوت 
می کرديد؟

به یاد دارم كانونی برای تجمع بسیجی ها وجود داشت كه مرحوم حاج 
حسن آقای نوری آن جا را تشکیل داده بود و خیلی از دوستان و حتی 
مسئولین مثل آقای بشارتی جهرمی به آنجا رفت و آمد داشتند. یک 
بار ایشان را دعوت كرده بودیم، البته اكثر برنامه ها توسط روحانی های 
خودمان انجام می شد كه بعضی از آن  روحانیون هنوز زنده هستند و 
بعضی از آن ها مرحوم شدند. یکی از كارهایی كه ما آن جا می دادیم 
نوشتن مقاله بود آن هم مقاله های تندی، كه بخاطر همین فعالیت ها 

در زمان دانشجویی دو بار توسط ساواک در تهران دستگیر شدیم. 
البته دوران پیش از انقالب طوری بود كه اگر فعالیتی در مساجد انجام 
می شد، یک كلمه از صحبت های امام جرم بود ولی خب بعد از شهادت 
این  از  هم  ما  مسجد  و   شد  تشکیل  مجالس  كه  مصطفی  آقا  حاج 
قضایا مستثنی نبود. البته ما یک مقدار حساب شده تر و تحت عنوان 
كتابخانه كار را انجام می دادیم، دوستان در مسجد شبها جمع می شدند 
آن جا دكلمه می كردند و سخنرانی می كردند. بعضی از روحانیونی كه 
سردمدار تظاهرات بودند به مسجد می آمدند و سخنرانی های خیلی تند 
و آتشین می كردند و بعد جمعیت به سمت خیابان می رفتند وحکومت 
سربازها  با  و  می رفتند  تانک های  كنار  به  و  می شکستند  را  نظامی 
صحبت می كردند. آن شب ها هیچگونه درگیری صورت نمی گرفت چرا 
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كه سربازان می دانستند با این جمعیت كثیر نمی توانند مقابله كنند. 
البته رژیم كوماندوهایی از جاهای مختلف آورده بود، كه گاهی به مردم 

حمله می كردند و چند نفر را به شهادت رساندند.

 بعد از آن فرموديد اولين جايی که فعاليت کرديد، بنياد 
مسکن قم بود؟ 

 بله بعد از من در بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم فعالیتم را ادامه دادم.

 بعد از برگزاری رفراندوم دوازده جمهوری اسالمی بود؟ 
بله، بنده قبل از انقالب كار ساختمانی كرده بودم و به آقای مهندس 
یحیوی كه ایشان مسئول بنیاد مسکن قم بودند مراجعه كردم از همان 
روز به عنوان تکنیسین و سرپرست سیصد واحد فاز اول تعیین شدم و 
تا شروع جنگ آن جا فعال بودم. بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم حدود 
هزار و دویست دستگاه آپارتمان یک طبقه از منزل مسکونی، صد و 
بیست متری، صد و پنجاه متری به اضافه ی خیابان كشی ها و ... خیلی 

به سرعت به اتمام رساند.
 

 اين هزار و دويست واحد را درکجای قم ساختيد؟ 
زمین های بنیاد مسکن فعلی. انتهای زنبیل آباد قم كه  االن خیابان 
مفید است، یک جاده ی خاكی چند كیلومتری بود كه هیچ چیزی 
ساخته  كه  بود  شهركی  تنها  موقع  آن  خضر،  كوه  حوالی  نداشت 
شد. تولیت قم همان زمان به خدمت امام آمد و زمین های به بنیاد 
مستضعفین هدیه كرد و اسم آن را هم بنیاد مسکن گذاشتند. و به 

افرادی واگذار شد كه ثبت نام كرده بودند.  منطقه ی خیلی بزرگی بود 
كه حدود چهل، پنجاه خیابان اصلی و فرعی داشت. 

 اين هزار و دويست واحد را کی ساختيد؟ 
من از اردیبهشت 1358 تا مهر 135۹ آن جا بودم. 

 يعنی شانزده ماهه هزار و دويست واحد را ساختيد؟ 
خیر همه ی آنها آماده نشد. آن جا به چهار فاز سیصد واحدی تقسیم 
ابتدا قرار بود تکمیل همه ی  شد، چون خیلی از مصالح مجانی بود 
واحدها ظرف یک سال انجام شود تا زمانی كه آنجا بودم هشتاد درصد 
فاز یک آماده شد و فازهای دیگر تا شصت و پنجاه درصد رسیده بود. 
منتهی بعد از این كه ما به جبهه رفتیم، دو، سه سالی طول كشید تا 
بر آن  بود. عالوه  تعداد آن خیلی زیاد  بقیه ی آن ساخته شد چون 
خیابان  كشی ها  و زیرساخت های دیگری مثل مسجد و بازار هم بود. 
ادامه دارد .....

گفتگو
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محمد گلریز متولد 1325 در تهران، خواننده سرودهای انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی است قبل از انقالب به عنوان خواننده وارد رادیو شد تا 
اینکه سال 1358 با خواندن سرود این بانگ آزادی به شهرت رسید و حاال 
بازنشسته بانک صادرات است فعالیت حرفه ای او با گروه شیدا به سرپرستی 
محمدرضا لطفی شروع شد نام هنری گلریز نیز بر گرفته از غزل حافظ با 
پیشنهاد دكتر نورعلیخان برومند )موسیقیدان( انتخاب شد در برنامه گلچین 
رادیو هر هفته اجرای را تجربه داشت در سال 1357 به خدمت امام خمینی 
)ره( رفت و در دیداری كه با ایشان داشت، امام  به ایشان دوبار فرمودند خدا 

شما را در پناه اسالم نگه دارد.  
در سال 1358 یک سال بعد از تثبیت انقالب، با سرود نیایش رو به خواندن 
آهنگ های ارزشی آورد تا اینکه با سرود این بانگ آزادی با شعر حمید 
سبزواری به شهرت رسید.  سرودهای ای شهید مطهر، رفتند یاران، خجسته 
باد این پیروزی، ای شهیدان خدایی نامتان پاینده باد از دیگر آثار مشهور 
وی در آن دوران می باشد. در این شماره پای صحبت های هنرمند ارزشی 
نشستیم و سعی كردیم مصاحبه ای از ایشان تهیه كنیم كه بتوانیم گوشه ای 
از صحبت های ایشان در مورد ایام دفاع مقدس برای مخاطبین مان بازگو 

كنیم.

 چگونه با جهادسازندگی آشنا شديد؟
آقای حسین رسایی یکی از اساتید بزرگ دانشگاه تربیت معلم بود كه با ما 
دوستی داشت. از آن جایی كه ایشان مدیر حوزه ی دانشگاه تربیت معلم بود 
و دانشجویان  كارهای جهادی انجام می دادند، گاهگاهی در برنامه های آنها 
می خواندم و برنامه اجرا می-كردم. و به دلیل عالقه ام به جهاد به این فکر 
افتادم به جهاد بروم. بهترین راه این بود با استاد رسایی مطرح كنم. و ایشان 
پاسخ دادند با یک گروه جهادی قصد رفتن به جبهه را دارند. منم مشتاقانه 
اعالم كردم در خدمتم. كه همراه با چند نفر از دانشجویان تربیت معلم راهی 

جبهه ها شدیم. 

 چه سالی؟ از شرايط آن زمان برای ما بگوييد.
سال های اولیه دهه شصت بود كه اعزام شدیم. قبل از انقالب در سپاه دانش 
معلم موسیقی بودم و آواز تدریس می كردم و عالقه زیادی به معلمی داشتم. 
اعزام سربازیم مصادف شد با آخرین سال سپاه دانش كه به عنوان معلم 

دبستان به روستای سهل آباِد تربت حیدریه اعزام شدم.

با جهاد تماس گرفتیم و آنها امکانات را برای ما فراهم كردند كه عالقمند 
شدم در جهادسازندگی كار كنم البته نه به عنوان خواننده. آن زمان یکی 
از كارهای جهاد پل سازی بود البته مشاغلی دیگری مثل راننده لودر، انواع 
و اقسام ماشین های راه سازی بود. یکی از این ماشین ها خیلی كوتاه بود كه 
به دلیل ظاهرش  در تیررس دشمن نبود و برای راهسازی به كار می رفت. 

دوست داشتم راننده آن ماشین بشوم. 
خالصه راهی اهواز شدیم و خودمان را معرفی كردیم و نسبت به توانایی مان 
تقسیم شدیم. البته ما چون از جهاد اعزام شده بودیم به جهاد مراجعه 
كردیم. بنده ی حقیر، همراه با چند دانشجو و پدر خانمم با وجود داشتن 
سن باال همراه ما بود. آن مقطع از جنگ سن مطرح نبود هر كسی با هر 
سنی هر كاری كه از دستش برمی آمد، عاشقانه انجام می داد. به نظرم یکی 
از رموز پیروزی جنگ ما همین بود كه همه پشتیبانی می كردند. خانم ها در 
خانه كارهای پشتیبانی انجام می دادند بلوز، جوراب و دستکش می بافتند، 
غذا درست می كردند. در هر صورت گروه چند نفره ما كه تشکیل شده بود  
از چند دانشجو، آقای رسایی و چند نفر دیگر تقسیم شدیم  و من بستان 

افتادم.

 بعد از تقسيم، قرار شد شما اجرای سرود داشته باشيد؟ 
خیر، من به عنوان خواننده نرفته بودم بلکه به عنوان داوطلب از طریق جهاد 
اعزام شدم. آن موقع فعالیت هنری داشتم و اجراهایم در تلویزیون نمایش 
داده می شد. و تقریبا چهره شناخته شده ای بودم. از مهمترین سرودهایی كه 
آن موقع اجرا كرده بودم، ای مجاهد، خجسته باد این پیروزی و خیلی از 

سرودهای دیگری بود. 
خالصه به عنوان جهادگر اعزام شدم و بعد از تقسیم بندی  همراه چندتا 
از دانشجویان تربیت معلم با ظاهر بسیجی سوار لندور شدیم و به سمت 
بوستان رفتیم.  از اهواز تا بستان مسافت تقریبا طوالنی بود. با وجود ینکه باد، 
خاک و خل به ما می خورد و ما عشق و صفا می كردیم. بعد از دو، سه ساعت 
حوالی غروب به بستان رسیدیم. زمانی كه رسیدیم گفتند این جا خیلی 
بمباران می شود  حواستان را جمع كنید،  راه و چاه را به ما نشان دادند، جای 

سوله ها و مسائل ایمنی را برایمان گفتند.
ورود ما به بستان مقارن با اذان بود، وضو گرفتیم، به  سنگرهایی كه زیر 
زمین بود كه به آن سوله می گفتند رفتیم. همه ی رزمنده ها نشسته بودند و 

محمد گلريز از ناگفته هايش می گويد:

وزی جنگ ما بر عهده ی جهاد سازندگی بوده است  قسمت اعظم پیر
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با ورود ما، فرمانده مرا شناخت و گفت آقای گلریز این جا چه كار می كنید؟ 
گفتم هیچی، ما هم باالخره ایرانی هستیم و وظیفه ی شرعی ما این است كه 
جهاد كنیم. به یاد دارم آن شب میالد  یکی از ائمه ی اطهار بودو گفتند باید 
بخوانید. گفتم من آمدم به جهاد و شما می گویید بخوانید؟ گفت مگر می شود 
نخوانید! آخر گردن ما گذاشت و ما یک برنامه ی مفصل و خوب داشتیم. 
چون پدرم مداح بود، رموز مداحی را هم بلد بودم و می توانستم مداحی كنم 
كه همه ی این ها لطف خداوند بود. برنامه كه تمام شد، بر و بچه های رزمنده 
دور ما جمع شدند. و فرمانده گفت كه من تو را ول نمی كنم و از تو بیشتر 
انتظار داریم. گفتم من آمدم كه ... گفت نمی شود!  می روم با فرمانده ی باال 
صحبت می كنم.  گفتم ما آمدیم خدمت كنیم كه یاد جمله ی حضرت امام 
افتادم كه ایشان می گفتند كه در دفاع مقدس هر كسی كه هر كاری كه 
می داند بیشتر مؤثر است در آن كار وارد شود. یکی در رزمندگی و یکی در 

هنر مهارت دارد. مفهوم كلی فرمایش حضرت امام این بود.
یک اتاق برای ما با گونی و یک میز شکسته و خاک و خل درست كردند و 
گفتند این دفتر تو باشد. بعد یک موتور شاسی بلند همراه با یک راننده هم 
برای ما گرفتند و كار ما این شد كه هر جا كه مصوب می شد باید می رفتم و 
مانند آقای آهنگران در عملیات ها شركت كنم و بدون ساز برای رزمندگان 
سرود اجرا كنم. حدود یک ماه جبهه بودم و برنامه ها ادامه داشت خودم 
هم شوق و ذوق داشتیم. با گذشت زمان و اجرای برنامه ها دیدم كه تنهایی 
نمی شود آمدم از آن دانشجوها یک گروه ُكر درست كردم. چه خاطراتی در 

این اجراها داشتم.

 از خاطرات برايمان بگوييد.
تازه شیمیایی در مناطق جنگی شروع شده بود. برای اجرا به منطقه ای 
رفتیم كه گردان قم آنجا بود. برنامه را شروع كردیم یک دفعه آژیر شیمیایی 
زدند همه ماسک شیمیایی زده بودند. نیم ساعتی رد شد و شیمیایی نبود 
كه رزمنده ها اصرار به اجرای دوباره برنامه داشتند. باز رفتیم شروع كردیم و 
باز آژیر زدند. سه، چهار دفعه تکرار شد، دیگر همه ماسک ها را برداشتند و 
خسته شده بودند و گفتند هر كاری می خواهد بشود شروع كن! ما هم شروع 

به خواندن كردیم. 

 چه سرودهايی بيش تر می خوانديد؟ 
اگر به شما بگویم كه حدود دو هزار كار خواندم، ممکن است كه تعجب 
كنید. باور كنید دو هزار سرود انقالبی، حماسی، برای شهدا، جانبازان، نشده 
اتفاقی در مملکت ما بیفتد و من یک یا چند كار نخوانده باشم. محال است. 
برای اكثر شهدا خواندم. متاسفانه با وجود اینکه برای شهدای جدید كارهای 
قوی ساخته شده اما هنوز پخش نشده اند. شهدایی مانند شهید طهرانی مقدم  
پدر موشکی ایران، شهید همدانی كه من از نظر من پنجاه درصد پیروزی 

نیروهای مقاومت بر داعش سهم ایشان است است. دویست هزار نفر را در 
سوریه بسیجی كرد. چه كسی او را می شناسد؟

 برای فرمانده های جهاد هم خوانديد؟ 
بله برای جهاد چند كار خواندم. یک كار برای جهاد سازندگی خواندم ،آنقدر 

زیباست كه اگربیست بار گوش  هم دهی خسته نمی شوی.

  کاری بود که الهام از فضا و محيط جهادی باشد که شما بر آن 
اساس کاری ساخته باشيد؟ 

اجرا  كه  بود  فضاهایی  آن  با  كه می خواندیم هماهنگ  كارهایی  ما  بله، 
می كردیم. حتی اگر من در آن فضا نبودم آهنگسازها و یا شاعرها فضای 
جنگ را دیده بودند. به عنوان  مثل برای جهادسازندگی خواندم: جهاد، 
جهاد، جهاد به راه حق و دین، آهنگ این كار را آقای ملکی خدابیامرز برای 

من ساخت. خیلی از این آهنگ های مرا ایشان ساخته بود. 
آهنگ های زیبایی برای شهید باكری و محالتی را نیز خواندیم اما متاسفانه 

پخش نمی شود و برای ما جای سوال است كه چرا پخش نشده اند.
چرا نباید برای دالوران و حماسه  سازان جهاد سازندگی، آهنگ ساخته نشود. 
باور كنید كه قسمت اعظم پیروزی جنگ ما بر عهده ی جهاد بوده و جهاد 
نقش بسزایی  در جنگ داشت.  سرداران جهادسازندگی مظلوم واقع شدند، 
بعضی از آن ها هنوز در قید حیات هستند. اصالً از جهادسازندگی اسمی برده 
نمی شود، هست، من همه ی این  حرف ها را با مسئولین درمیان گذاشته ام 
و به وزیر ارشاد مستقیما گفتم. حتی به ایشان گفتم چرا برای پایه گذاران 

انقالب مثل امام)ره(، آقای بهشتی و مطهری كار ساخته نشده.
مقام معظم رهبری در اكثر جلسات تاكید بر آن دارد كه به فرهنگ دفاع 
مقدس، انقالب، هنر انقالب و شهدا پرداخته شود. پیوسته می گویند كه نام 

و خاطره ی آن ها را باید زنده نگه داریم. 
یکی از هنرهای اثرگذار ما موسیقی است. دشمن هم فهمیده است و از این 
راه وارد شده است. شما ببینید االن موسیقی ما به چه روزی افتاده است. 
موسیقی ما دم دستی  و به سبک موسیقی لوس آنجلسی شده است. طوری 
شده كه مقام معظم رهبری می گویند كه  از شعرهایی كه از صدا و سیما 

پخش می ود گله مند هستم. 
دشمنان انقالب و مملکت ما از طریق تزریق پول، با شعرهایی كه نه ریتم 
دارد و هنر اصیل است جوان های ما را به خود معطوف كرده اند. در كشور ما 
دو تا مافیای ماشین و موسیقی وجود دارد. من همه ی این ها را می دانم و با 

علم دارم می گویم. 

ما این جهادی که می بینیم یاد خاطرات دوران جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس می افتیم. واقعًا چه خاطراتی 

ما در رابطه با جهادسازندگی داشتیم و افتخار این را 
داشتم که اولین بار از طریق جهادسازندگی به جبهه 
اعزام شدم. البته خود من داوطلبانه رفتم و نه این که 

من را اعزام کنند. 

گفتگو
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قسمت دوم
از  حمايت  و  پزشکی  مشاوره ی 

مجروحين 
بخش  مسئول  شرفی  جمشید  دكتر 
مشاوره ی پزشکی و حمایت از مجروحین 
و  وظایف  تشریح  با  نیز  تعاون  واحد 
با  می گوید:  بخش  ابن  مسئولیت های 
امور  پیگیری  اصلی  مسئولیت  اینکه 
عهده ی  بر  جنگ  مجروحین  پزشکی 
آموزش  و  درمــان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی بنیاد شهید و ستادهای تخلیه ی 
مجروحین است، معذالک بخش مشاوره ی 
تعاون  مجروحین  از  حمایت  و  پزشکی 
جهاد نیز برای رسیدگی بیشتر به مداوای 
مجروحین جهاد فعالیت دارد. و فلسفه ی 
ایجاد این بخش در واقع به دلیل نیاز به 
به مجروحین جهاد  یاری رسانی سریع تر 
جهادگری  برادر  مثال  عنوان  به  است. 
كه در منطقه مورد اصابت تركش گلوله 
به  وقتی  و صدمه می بیند  قرار می گیرد 
تهران انتقال یافت، برای پذیرش وی در 
جراحیش  اعمال  پیگیری  و  بیمارستان 
به  است.   بیشتری  عمل  به سرعت  نیاز 
چند  به  نیاز  مجروح  كه  هنگامی  ویژه 

جراحی متوالی داشته باشد.
داشته  محلی  كه  می شود  باعث  امر  این 
باشیم تا در فواصل هر عمل مجروح بتواند 
از  در آنجا استراحت و تجدید قوا كند و 
نظر بدنی برای عمل جراحی بعدی آماده 
شود. خالصه آنکه برخی از برادران مجروح 
از مناطق دور اعزام شده اند و امکان ایاب 
و ذهاب مکرر برایشان وجود ندارد. از این 
شهید  درمانگاه  در  جهاد  مجروحین  رو 
دستورات  و  می شوند  بستری  شوریده 
برایشان  نیز  آنان  معالج  پزشکان  درمانی 
شوریده  شهید  درمانگاه  می گیرد.  انجام 
عالوه بر آنکه برای مجروحین جهاد حکم 
نقاهتگاه را دارد  عمل های جراحی ساده 

مروری بر سابقه و تاريخچه فعاليت های اداره کل امورايثارگران وزارت جهادکشاورزی 

نگاهی به فعالیت های واحد تعاون ستاد مركزی
 پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی

روزنامه اطالعات جبهه، 4 بهمن 1366
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مسائل  و  می گیرد  صورت  آنجا  در  هم 
بیمارستان ها  به  اعزام  مانند  آنان  پزشکی 

پیگیری می شود.
مساله ی دیگری كه ایجاب می كند بخش 
كه  است  این  باشیم،  داشته  مجروحین 
بعضی از مجروحین جهاد به دالیلی مورد 
كه  نمی شوند  واقع  شهید  بنیاد  پذیرش 
دلیل جراحت آنان ممکن است سوانح و 
رانندگی  یا  و  كار  حین  مختلف  حوادث 
به  نیز  عده  این  باشد.  جبهه  پشت  در 
شهرهایی  دیگر  یا  و  تهران  به  سرعت 
انتقال  دارند  پزشکی  كافی  امکانات  كه 
از  اینکه مجروحین  به  توجه  با  می یابند. 
راه سازی،  تکنسین  و  مهندس  برادران 
رانندگان بولدوزر و لودر، مکانیک وسایل 
نیروهای  دیگر  و  سنگین  و  سبک  نقلیه 
ماهر هستند و ستون های اصلی و محکم 
می دهند  تشکیل  را  جنگ  مهندسی 
تحت  باید  شدن  مجروح  صورت  در  و 
حمایت های ویژه قرار گیرند. درمان این 
عزیزان تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.

رایگان  درمان  پیگیری  دیگر  مساله ی 
كه  است  رزمندگان  خانواده های  اعضای 
مشاوره ی  بخش  توسط  هم  مورد  این 

پزشکی انجام می شود.

به  عزيمت  از  قبل  رزمنده  معاينه ی 
جبهه

دست  از  برخی  كـــه  مسائلی  از  یکی 
بر  بهداشتی  و  درمانی  امور  اندركاران 
همه ی  معاینه ی  لزوم  دارند.  تاكید  آن 
جسمی  سالمت  نظر  از  رزمنده  برادران 
است تا قبل از عزیمت رزمنده به جبهه از 

سالمت كامل وی اطمینان حاصل شود.
اگر  باره می گوید:  این  در  بارگاهی  برادر 
گزینش  و  مصاحبه  در  برادری  احیانا 
نوع  جبهه  به  شتافتن  شوق  دلیل  به 
اصوال  یا  و  باشد  نکرده  را ذكر  بیماریش 

كند  ذكر  را  آن  باشد  كرده  فراموش 
برای  مشکالتی  جبهه  در  است  ممکن 
كند.  ایجاد  رزمنده  برادران  دیگر  و  خود 
از  قبل  برادران  چنانچه  دلیل  همین  به 
اعزام به جبهه از نظر سالمت و تندرستی 
مورد معاینه قرار گیرند، اگر هم مبتال به 
بیماری باشند، همین جا و قبل از اعزام 
به  از  پس  و  می گیرند  قرار  مداوا  مورد 
دست آوردن سالمت می توانند به جبهه 

اعزام شوند. 
درمان  با  رابطه  در  ما  می افزاید:  وی 
امکانات  و  بودجه  نظر  از  مجروحین  كل 
بحمداهلل مشکلی نداریم و اگر مشکلی هم 
پیش آید برحسب مقررات اداری خواهد 
حل  و  مساله  این  پیگیر  نیز  ما  كه  بود 
آن  از  ناشی  مشکالت  و  مقررات  نواقص 
هستیم و امیدواریم ان شاءاهلل بزودی به 

نتیجه برسیم.

بيمه درمانی جهادگران
پزشکی  مشاوره ی  مسئول  شرفی  دكتر 
درمانی  بیمه ی  به  اشاره  با  تعاون،  واحد 
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برادران  این  اینکه  و  جهاد  عضو  برادران 
استفاده  بیمه  تعرفه های  باالترین  از 
مراجعه  برای  نیاز  صورت  در  و  می كنند 
می گوید:  ندارند،  محدودیتی  پزشک  به 
پلی كلینیک شهید شوریده جهاد نیز در 
خدمت جهادگران عزیز و اعضای محترم 

خانواده شان است.
و  ارگان ها  كلیه ی  از  سپس  وی 
ستاد  تعاون  واحد  با  كه  سازمان هایی 
جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  مركزی 
تشکر  می كنند  همکاری  سازندگی  جهاد 
و قدردانی كرده و اضافه می كند: در این 
رابطه جا دارد از زحمات و همکاری های 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  وزارت 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
هواپیمایی  و  احمر  هالل  جمعیت 
و  سپاسگزاری  ایران  اسالمی  جمهوری 

تشکر كنیم.

تعاون در صدر اسالم 
مساله ی  اهمیت  با  بیشتر  آشنایی  برای 
تعاون در اسالم بد نیست به گوشه ای از 
مقاله ی مجله ی شماره ی 5 انصار )ارگان 
ستاد مركزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
این  در  بیندازیم.  نگاهی  جهادسازندگی( 
از اهمیت  مقاله آمده: » نمونه ی دیگری 
حقوق  تداوم  و  پاسداری  به  اسالم  دین 
را در صدر اسالم می بینیم و آن  برادری 
زمانی است كه هنوز بیش از هشت ماه از 
هجرت نگذشته بود كه رسول خدا )ص( 
محکمی  بنای  زیر  كه  برآمدند  صدد  در 
برای اجتماع مسلمانان بر پایه صمیمت و 
یگانگی به وجود آورند. و اصل »تعاون« را 

بر شالوده ی برادری حکومت دهند.« 
از  جمعی  و  انصار  از  منظور جمعی  بدین 
مهاجرین را جمع كردند و آنان را با یکدیگر 
برادر قرار دادند. به موجب این عقد اخوت 
و پیمان، هر یک از افراد موظف شدند به 
و  كنند  بدان عمل  و  پایبند شوند  اصولی 
در رفت همه ی موارد احتیاج، صمیمانه با 
یکدیگر هماهنگی كنند و در رفع مشکالت 
و تامین نیازهای كوشا باشند. و از طرفی 
اگر برای یکی از آنها سفری پیش آمد به 
خانواده او سركشی كند و رسیدگی كامل 
جنگ های  در  می بینیم  و  آورد  عمل  به 
زمان پیامبر افرادی كه به مصلحت ایشان 
معذور  جنگ  به  رفتن  از  دالیلی  به  یا  و 
بودند تا بازگشت رزمندگان اسالم از نبرد 

با كفار و مشركین، مسئولیت رسیدگی به 
مسائل و مشکالت آنان را بر عهده داشتند 
امام  حضرت  كه  است  دلیل  همین  به  و 
تذكر  كشور  مسئوالن  همه ی  به  مدظله 
هیچ  مالقات ها  تقدم  در  كه  می دهند 
ارزشی و مالكی مهمتر از تقوی و جهاد در 
راه خدا نیست. و همین تقدم ارزش الهی 
باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و 
استفاده از امکانات و تصــدی مسئولیت ها 
و اداره ی كشور و باالخره جایگزین همه ی 
سنت ها و امتیازات غلط شود. چه در زمان 
و  امروز  چه  صلح،  حالت  در  چه  و  جنگ 
آنان  به  را  امتیاز  این  خدا  كه  فردا  چه 
لفظی  امتیاز  صرف  و  است  نموده  عنایت 

در  باید هم  كه  نمی كند  كفایت  و عرضی 
متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل 
و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود 
و مصلحت زجر كشیده ها و جبهه رفته ها 
و شهید و اسیر و مجروح داده ها و در یک 
كالم مصلحت پا برهنه ها و گودنشین ها و 
مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل 
گریزان  مرفهین  و  متمکنین  و  مناسک  و 
اسالمی  نظام  و  تقوی  و  و جهاد  از جبهه 
به  سینه  و  نسل  به  نسل  و  باشد  مقدم 
سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت 

مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند.
ارزشی  اعتقادی و  به جایگاه  با توجه  لذا 
این امر با توجه به شرایط موجود در كشور، 

گفتگو
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وظیفه  این  ابقاء  جهت  جهادسازندگی 
پشتیبانی  تعاون  واحد  خطیر،  و  مهم 
استان،  مركز،  در  را  جنگ  مهندسی  و 
تشکیل  گردان  و  قرارگاه  شهرستان، 
نیروهای  راستای جذب  در  تا  است  داده 
مورد نیاز خود در جهت تامین و تثبیت 
نیروهای كیفی و كلیدی، به امور فرهنگی 
و  رفاهی و خدماتی، درمانی  و تحصیلی، 
امنیتی  قضایی،  مالی،  و  اداری  پزشکی، 
جانبازان  مجروحین،  رزمندگان،  كاری  و 
عزیز و فرزندان و خانواده ی معظم آنان و 
همچنین خانواده و فرزندان معظم شهدا، 

اسرا و مفقودین همت گمارد.
این  به  جانبه  همه  پرداختن  است  بدیهی 
همه  حمایت  و  پشتیبانی  مستلزم  امر 
جنگ  اندركار  دست  و  مسئولین  جانبه ی 
و  الزم  قانونی  تمهیدات  كردن  فراهم  و 
مکانیزم های اجرایی مورد نیاز است. و اگر 
این مهم تامین شود دیگر نیروهای اعزامی 
به مناطق جنگی به خصوص نیروهای كیفی 
در جبهه ها  را  مدیدی  كه مدت  و كسانی 
بوده اند و یا قصد ماندن دارند، از مشکالت 
و مسائل خانوادگی خود و عدم رسیدگی به 
آنها و یا امور تحصیلی فرزندان خود نگرانی 
هماهنگی  با  آنکه  خاصه  داشت.  نخواهند 
مطلوبی  شرایط  ذیربط،  سازمان های  سایر 
برای فرزندان این عزیزان فراهم آیند و در 
آموزش  نمونه ی  مدارس  در  تحصیل  كنار 
اردوهای  و  تشکیل كالس ها  با  پرورش،  و 

مسابقه های  برگزاری  تربیتی،  و  آموزشی 
علمی و هنری، اجرای برنامه های تفریحی 
تشکیل كالس های آمادگی برای شركت در 
كنکور دانشگاه ها، نسبت به تعلیم و تربیت 
شایسته ی آنان همت گماشت و یا با تشکیل 
خواهران  از  متشکل  مددكاری  گروه های 
مجرب و كار آزموده به منظور سركشی از 
منازل و بررسی مشکالت و اقدام عاجل در 
جهت حل مشکالت در غیاب رزمنده و یا از 
طریق فراهم ساختن امکان ارتباط الزم بین 
طور  به  عزیز  رزمندگان  خانواده  و  رزمنده 
مرتب و مستمر در جریان اوضاع و احوال 
حل  و  پیگیری  نیز  و  باشند  خود  زندگی 
مشکالت و مسائل درمانی مجروحیت از بدو 
مجروح شدن تا پایان درمان، فراهم كردن 
مقدمات اعزام آن دسته از مجروحینی كه 

برای ادامه ی معالجه نیازمند اعزام به خارج 
شهید  بنیاد  با  همکاری  هستند.  كشور  از 
به  رسیدگی  خصوص  در  اسالمی  انقالب 
و  مفقودین  اسرا،  شهدا،  خانواده های  امور 
جانبازان جنگ تحمیلی و خالصه حمایت 
اولویت های  تامین  روحانی،  و  معنونی 
رشد  به  رفاهی، كمک  و  اجتماعی، شغلی 
و ارتقاء فرهنگ اسالمی خانواده ها و اقدام 
قضایی،  شغلی،  امنیت  تامین  جهت  در 
مالی و جانی این عزیزان از اهم وظایف این 
خالصانه  دعای  با  است  امید  و  است  واحد 
حضرت بقیه اهلل ) عج( و انفاس قدسیه ی 
توفیق  خداوند  شهدا،  معظم  بازماندگان 
انجام این وظیفه ی مقدس را عنایت فرماید 
و آن را به عنوان باقیات و صالحاتی برای ما 

مقدر فرماید .

گفتگو

مرحوم دکتر جمشيد شرفی
مسئول مشاوره پزشکی واحد تعاون
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گفتگو

جهادهایی  جمله  از  خراسان  استان  جهاد 
این  در  تحمیلی  جنگ  ابتدای  از  كه  است 
نبرد عظیم و مقدس شركت داشته و وظایفی 
خطیری نیز در عملیات-های گوناگون به آن 
جهاد محول شده است. این گفت وگو حاصل 
ساجدی  برادر  با  جهاد  مجله  مصاحبه ای 
است كه در سال 1361 سمت مسئول ستاد 
پشتیبانی جهاد استان خراسان در جبهه های 
جنوب را بر عهده داشته، ایشان به گوشه ای 
از رشادت های جهاد خراسان در عملیات فتح 

المبین و بیت المقدس اشاره می كند. 

در چه عملياتی شرکت داشته و آن را 
هماهنگ نموده ايد؟

در  و  بودم  جبهه  در  ماه  هشت  مدت 
المبین،  فتح  چذابه،  عملیات طریق القدس، 

بیت المقدس و رمز آن شركت داشته ام.

نقش جهاد در جبهه و جنگ چيست؟

جهاد در جبهه سه كار عمده را انجام می دهد: 
و  پشتیبانی  و  تداركات  جبهه،  مهندسی 
در  تبلیغاتی  و  فرهنگی  كارهای  دیگری 

جبهه هاست.
* مهندسی جبهه: از وظایف مهندسی جبهه، 
زدن خاكریز و ایجاد سنگر در خطوط مقدم 
جبهه ها از جمله؛ سنگرهای تانک توپخانه، 
سنگر نفرات، راه سازی در خط و مسیر خط 

و غیره است.
جمع آوری  یعنی  پشتیبانی:  و  تداركات   *
و  سازندگی  جهاد  توسط  مردم  هدایای 
رساندن آنها به دست رزمندگان اسالم است. 
موضوع مهمی كه در جبهه ها مطرح است، 
مسئله راه سازی جهاد است كه به رساندن 
و  می بخشد  سرعت  جبهه ها  در  تداركات 
گاهی این راه سازی طوری عمل می شود كه 
رزمندگان ما به راحتی از پشت به دشمن آنها 
را غافلگیر می كند. مثل ساختن جاده هایی بر 

روی رمل و یا كوه. 

* تبلیغات و انجام كارهای فرهنگی: نصب 
پالكارد، نوشتن شعار، بردن فیلم و پوستر 
مسائل  حل  برای  روحانی  اعزام  روزنامه،  و 
شرعی رزمندگان از كارهای فرهنگی جهاد 
سازندگی برای حفظ روحیه رزم آوران اسالم 

است.

قدری  مهندسی  عمليات  با  رابطه  در 
از  قبل  بگوييد  و  توضيح دهيد  بيشتر 
چگونه  مهندسی  عمليات  نحوه  حمله 

است؟
ما قبل از حمله سعی می كنیم خودمان را به 
دشمن نزدیک كنیم و خاكریزهای بیشتری 
كه  طوری  به  بزنیم،  دشمن  نزدیکی  در 
نیروهای رزمنده ما بتوانند به راحتی نزدیک 
ضربات  عملیات  شب  در  و  شده  دشمن 
دقیقا  كه  كنند  وارد  دشمن  بر  سنگینی 
بیت المقدس،  طریق القدس،  عملیات  در 

فتح المبین و رمضان اینگونه عمل كردیم.

گفت و گوی منتشر نشده با سردار جهادگر شهید هاشم ساجدی 

نقش جهاد خراسان در عملیات فتح المبین و بیت المقدس
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 نقش عمليات مهندسی جهاد سازندگی 
بعد از حمله چگونه است؟

كرده ایم،  حمله  ما  چون  عملیات  از  بعد 
پدافند  مواضع جدید،  عنوان  به  را  نقطه ای 
می كنیم)كه این مواضع گاهی با 20 كیلومتر 
و گاهی بیشتر و كمتر خط دفاعی دشمن را 
می شکند( به این طریق كه بعد از آغاز حمله 
اسالم و  نیروهای  بین  و خورد  زد  و شروع 
می روند  جلو  به  پیاده  نیروهای  دشمن، 
آنجا  در  و  می كنند  متالشی  را  دشمن  و 
مواضعی را كه جهاد باید برای امنیت پدافند 
كند مشخص می شود. در آن زمان است كه 
در جبهه ها مشخص  به خوبی  نقش جهاد 
لحظات  تمام  در  جهادی  برادران  می شود. 
در زیر گلوله ها و توپ های دشمن و فقط به 
خاطر خدا و یاری اسالم كار می كنند و از 
هیچ چیز در این راه نمی ترسند، به پیشروی 
ادامه می دهند و در این راه آرزوی شهادت 
می كنند و بدین وسیله می خواهند با خون 

خویش اسالم را تثبیت كنند.

نقشه جهاد خراسان در عمليات گذشته 
چگونه بوده است؟

در عملیات فتح المبین، ما در رقابیه و درست 
مقابل تپه های رقابیه مستقر بودیم ما باید 
15 كیلومتر در دشت رفته و از میدان مین 
مواضعی  تا  به جلو می رفتیم  و  كرده  عبور 
برای تدافع و بستن تنگه بر غازه به دست 
آوریم. در آن شب ما با تیپ كربال همکاری 
هم  همکاری  با  كه  بود  قرار  و  می كردیم، 
دشمن را كه روی رقابیه تک داشت، طبق 

خودمان  سنگرهای  به  تاكتیکی  دستور 
كشانده و آنها را متالشی كنیم، در مرحله 
و  رزمندگان  بی نظیر  شجاعت های  با  دوم 
جهادگران توانستیم مواضع دشمن را تصرف 
از  پس  بگیریم.  را  رقابیه  تپه های  و  كرده 
آن قرار شد برادران جهاد مواضع پدافندی 
زده و آتش تانک ها را نیز خاموش می كرد، 
بلندی های برغازه در دست ما بود و مجبور 
بودیم در این دشت سنگر تانک را به صورت 
برادران  برویم،  جلو  به  و  بزنیم  زیگزاگ 
از دو سو در  موقعیتی كه  این  در  جهادگر 
گرفته  قرار  توپ ها  و  خمپاره   آتش  معرض 
بود با ایثار تمام 500 الی 600 متر جلوتر 
از نیروهای رزمنده به جلو حركت می كردند 
و سنگر می ساختند، بالخره ما موفق شدیم 
و به طرف میدان مین رفتیم در كنار میدان 
مین چند نفر از گروه تخریب شهید شدند، 
در این لحظات امدادهای غیبی الهی نمایان 
قرار  بلندی  روی  بر  دشمن  آنجا  در  شد، 

برهوت  و  ما در روی دشت صاف  و  داشت 
قرار گرفته بودیم، دشمن سریعا ما را مورد 
حمله قرار داده بود و حتی یکی از برادران 

ما تکه تکه شد.
در آن حالت ما متوجه شدیم كه نمی توانیم 
از میدان مین عبور كنیم، عراقی ها تانک های 
گذاشته  ردیف  چهار  سه،  در  را  تانک  ضد 
یک  ما  حساس  موقعیت  همان  در  بودند. 
زدیم  كیلومتری  هفت  الی  شش  خاكریز 
از عقب به جلو  بتوانند  تا نیروهای رزمنده 
نیز  ما  و  بگیرند  را  دشمن  پاتک  و  بیایند 
به  را  تداركات  و  كنیم  پیدا  نجات  بتوانیم 
برادرانی كه روی تپه های رقابیه بود برسانیم.

لحظات فوق العاده حساسی بود، لحظاتی كه 
همه فکر می كردیم در اینجا چه برگردیم و 
چه جلو برویم به نابودی ایمان می انجامد. در 
همان موقع كه ما از خداوند، نصرت و یاری 
می طلبیدیم، هوا سیاه شد و طوفان شدید، 
ماسه بادی و ماسه های رونده به سوی دشمن 
حركت كرد. دشمنی كه می توانست ما را به 
راحتی ببیند طوری شد كه ما خودمان را 
هم در فاصله 50 متری نمی دیدیم و فقط 
بر اساس اطالع حركت می كردیم و خاكریز 
می زدیم. هنگامی كه خاكریز زدیم و تمام 
شد و می خواستیم استراحت كنیم كه یک 
هوا  و  كرد  باریدن  به  شروع  باران شدیدی 
را  مین  میدان  روز  آن  فردای  شد.  صاف 
پاكسازی كرده و مواضع را محکم كردیم و 
از مسیر بر غازه جاده زدیم و جاده فکه را نیز 

به دست آوردیم.
آن  در  خراسان  جهاد  كه  بعدی  عملیات 
شركت داشت عملیات بیت المقدس بود. در 
بیت المقدس لشکر قدس، فتح و نصر شركت 
داشتند. لشکر قدس از یزدنو به هویزه و از 
به  نور  از كرخه  و  نور  نوار كرخه  به  هویزه 

گفتگو
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به  آنجا  در  خراسان  جهاد  نقش  بود،  نبرد 
برادران  و  بود  قرارگاه  اجرایی  مسئولیت 
ما  با  سمنان  استان  و  تهران  استان  جهاد 
همکاری می كردند. در مرحله اول عملیات 
بیت المقدس وظیفه لشکر قدس تخریب بود. 
جای  به  و  زده  ضربه  دشمن  به  لشکر  این 
اصلی خود برگشتند. در مرحله آغازین بنا 
شد هویزه و بعد پادگان حمیدیه را بگیرند 
و به طرف پاسگاه شهابیه و كوشک بیایند و 
در این محور عمل كنند، ولی به علت عدم 
این مرحله، تیپ كربال دستور  موفقیت در 
فقط  كه  طوری  به  داد،  را  عملیات  توقف 
حمالت ایذایی داشته باشیم. پس از خاتمه 
كربال  تیپ  از سوی  عملیات  از  مرحله  این 
دستور داده شد كه جهاد خراسان با جهاد 
اصفهان در قرارگاه فتح همکاری نماید. جاده 
تا دژ آسفالت بود، ما با همکاری جهاد اصفهان 
به طرف شلمچه آمدیم و در مراحل سوم و 
چهارم با همکاری با تیپ محمد رسول اهلل و 
قرارگاه لشکر فتح خاكریزهای زیادی حدود 
21 كیلومتر زدیم و تعداد سنگر تانک زده را 
راه سازی كردیم. در حمله رمضان نیز جهاد 
خراسان با لشکر فجر همکاری می كرد و قرار 
شد با لشکر 77 و تیپ جواداالئمه خراسان 
نیز همکاری كند. ما در مراحل اول و دوم 
با موفقیت تقریبا نیروهای دشمن را منهدم 
كرده و به دژ دشمن رفتیم و حدود 18 الی 
مواضع  چند  و  زدیم  خاكریز  كیلومتر   1۹
تانک  مواضع   15 الی   14 حدود  توپخانه، 
)چه در پشت و چه در جلوی دژ( كندیم و 
راه هایی را كه در مسیر حركت نیروها بود به 

طول 30 كیلومتر آماده نمودیم.

در  آنها  شهادت  نحوه  و  شهدا  تعداد 
عمليات رمضان چگونه بوده است؟

در ابتدای عملیات قرار بود كه گروه تخریب 
و گروه راهنما برای خنثی سازی میادین مین 
از سپاه یا ارتش همراه باشند ولی متاسفانه 
ما نه راهنما و نه گروه تخریب داشتیم، وقتی 
شد  شکسته  سد  رسیدیم،  مین  معبر  به 
مین  میدان  به  كه  كردند  بچه ها حركت  و 
كند  هدایت  را  آنها  نبود  كسی  برخوردند، 
ما  تا صبح فردا  بروند و بالخره  آنجا  از  كه 
در پشت میدان مین سرگردان بودیم، این 
كار نقشی بود كه باید سپاه و ارتش انجام 
می داد، دلیل آنها نیز این بود كه بچه های 
گروه راهنما و تخریب آنها شهید شده بودند، 
چون نیرو نداشتند، نتوانستند با ما همکاری 
كنند. صبح فردا مجبور شدیم كه با بلدوزر 

)زیرا معطل شدن  باز كنیم  را  میدان مین 
می شد(  ختم  ما  نابودی  به  و  نبود  جایز 
برای خنثی سازی  بلدوزر  با  برادرها  از  یکی 
مین ها رفت، مین ها منفجر می شد و او جلو 
می رفت خوشبختانه مین ها ضد نفر بود كه 
اگر ضدتانک بود نمی توانستیم چنین كاری 
كنیم. ما به خدا توكل كردیم و گفتیم اگر 
ضد تانک باشد منفجر می شود و اگر ضد نفر 
بود رد می شویم و می رویم، با توكل بر خدا 
رفتیم. راننده بلدوزر كه برادر ایوبیان بود، یک 
سری دیگر رفت و دوباره برگشت و جاده را 
باز كرد كه موشکی به او خورد و به شهادت 
رسید و بلدوزر نیز آتش گرفت. شهید گلکار 
رفت كه بلدوزر را خاموش كند كه موشک 
دومی آمد و او نیز به شهادت رسید. یکی از 
برادران مسئول خط نیز در حین كار با موتور 
مجروح شد، در این عملیات حدود ۹ نفر نیز 

مجروح داشتیم.

پيشنهادی اگر داريد بفرماييد؟
این است كه  به طور مشخص  ما  پیشنهاد 
عملیات  با  رابطه  در  بیشتر  جهاد  چون 
از جانب  این نقش  مهندسی عمل می كند 
ارتش و سپاه بیشتر در نظر گرفته شود و 
برادران مسئول ستاد پشتیبانی جنوب نیز 
فعالیت های  بر  بیشتر  تشکل  و  انسجام  با 
داشته  بیشتری  نظارت  استان ها  جهادی 
داشتن  و  هماهنگی  با  انشااهلل  باشند. 
تشکیالت بهتر بتوانیم هرچه زودتر به دشمن 

فائق آییم. والسالم

منبع: 
نشریه جهاد – شماره 2۹-مهرماه 1361
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ديدار با شهيد »مهدي يزدان پناه«
جهـاد،  برادران  از  جمعي  زنـدان،  آن  در 
همان  و  داشـتند  حضور  ارتش  و  سـپاه 
و جهـادگر،  عزیـز  بـرادر  مـا،  كه  بـود  جا 
زیارت  را  یزدان پنـاه«   »مهـدي  مهنـدس 
كـردیم. او از برادران خوب جهـادسازندگي 
بـود و براي ما تعریف كـرد كه چگونه در 
افتـادند و در آن كمین،  كمین ضِدانقالب 
با  برادرش به شهادت رسید و خودش هم 
را طي  مراحلي  چه  و  شـد،  مجروح  گلوله 
كـرد تا به این زندان رسید. او وضعیتي بـدتر 

از ما داشت!
زندان  آن  در  ُكـرد مسلمان هم  برادرِ  یک 
بـود كه به  مراتب وضعیتي بـدتر از همه ی 
با برادران  ما داشت و جرم او این بـود كه 
جهـاد همکاري كـرده بـود. او آنقدر شکنجه 
شـده بـود كه نـاي بلندشدن نداشت و حتي 

نمي توانست حرف بزند.
ما همچنان براي وضو از آب محروم بـودیم 
و براي به جا آوردن نماز، تیـمم مي كردیم. 

در آن زنـدان، دیگر آقاي موسوي صحبت 
نمي كرد و برادر یزدان پنـاه با این كه بر اثر 
خونریزِي زیاد و تغذیه ی نامناسب، مشکل 
گوارشي پیدا كـرده و متعاقبا دچار بعضي 
امراض پوستي هم شـده بـود، با آن نـواي 
شیوا و غم بارش آیات الهي را زمزمه، معنا و 

تفسیر مي كرد؛ خیلي مسلط بـود.
آقاي موسوي از همه ی ما خواست ساعتي را 
به اهل بیت عصمت و طهارت توسـل كرده 
و شفاي برادر یزدان پناه را از خداوند متعال 
بخواهیم. این تـوسل، با آن دل هاي شکسته 
برگزار شـد و همین توسل ها باعث شـد كه 
الحمدهلل ایشان و آن برادرِ ُكـرد ما روزبه روز 

بهتر شـوند.
تعداد اسـرا در آن زندان، به تدریج به هفتـاد 

و پنج نفـر رسـید.
باالخره بهمن ماه 5۹ فرا رسید و به ما اطالع 

دادند كه به جاي دیگري منتقل مي شویم.
هنوز هم تنها كسي كه حالش كمي از ما 
آقاي  و  بـود  یزدان پناه  برادر  بـود،  بـدتر 

موسوي به من و خاكپور سفارش كـرد كه 
به هر قیمتي شـده، از ایشان جدا نشویم و به 

هر طریق ممکن به او كمک كنیم.

مسير روستاي » هزارکانيان «
ساعت 4 صبح و بدون صبحانه، ما را در یک 
كه  نشیب  و  فراز  پُـر  كوهستانِي  منطقه ی 

حداقل یک متـر برف داشت حركت دادند.
روي  كه  بـودند  بدحال  آنقدر  اسـرا  بیشتِر 
زمیِن صاف هم نمي توانستند راه بروند، چه 
رسد در یک متر برف با آن سرماي شـدید؛ 
كه به نظر من حداقل 20 درجه زیر صفر 

بـود.
صورت  روحیه اي  تقویت  با  فقط  حركت 
ما  در  كماكان  موسوي  آقاي  كه  مي گرفت 

ایجاد مي كرد.
برادران  افتادن  رفتیم،  جلو  كه  مقداري 
زندانبانان  اما  شـد،  شروع  برف  روي  بر 
آنقدر اطراف آن ها تیراندازي مي كردند تا 
بلند شـده  دوستان،  با كمک  و  به  ناچار 

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

 3 ساعت  تا  دهنـد.  ادامه  حركت  به  و 
به  را  ما  خیـزان،  و  افتـان  بعدازظهر، 
روسـتاي »هـزاركانیـان« رسانده و یکسره 

به مسجد روستا بردند.
َسركرده س زندانبانان، تبلیغات مسموم خود 
را از طریق بلندگوي مسجد آغاز كـرد و یکي 
از حرف هایش این بـود كه: »اي مردم روستا، 
ما كساني را به اینجا آورده ایم كه صد ها تَـن 
از خلق ُكـرد را قطعه قطعه كـرده اند. ما آن ها 
سزاي  به  و  مي كنیم  مجازات  به سختي  را 
اعمال شان مي رسانیم. اما چون امشب مهمان 
شما هستند، اگر دلتان خواست به آن  ها شام 

بدهید.«
مـا، در درون مسجد و نگهبانان مسلح هم 
جلوي در و اطراف آن بـودند. هر خوراكي یي 
خودشان  آن  ها  مي آوردند،  روستاییان  كه 
تحویل  اسـرا  به  مي گفتند  و  مي گرفتند 
مي دهیم، و نمي گذاشتند مردم به ما نزدیک 
شوند. البته بعضي پیـرمرد ها و افراد كنجکاو 
آن  ها  نهي  و  امر  به  توجهي  بـودند كه  هم 

نکرده و وارد مسجد مي شدند.
بدین صورت، هم خوراكي به دست برادران 
رسید و هم به سفارش آقاي موسوي، خودش 
و بنـده و آقاي خاكپور واقعیت  ها و حقایق را 
آنطور كه بـود، آهسته و كوتاه به مردم روستا 
حقایق  بـودیم  امیدوار  و  مي كردیم  منتقل 
براي آن ها روشن شود و این مزدوران صدام 

و آمریکا را بهتر بشناسند.
خیلي  روشنگري  فرصِت  این  از  ما  همه ی 
خوشحال شـدیم. مخصوصا وقتي مردم، آن 
برادر ُكـرد مسلماِن شکنجه شده را مي دیدند، 
براي شـان  بیشـتر  مـا  گفته هاي  صـدق 

روشن مي شـد.

ما هم باالخره بعد از مدت ها وارد یک مسجد 
شـده بـودیم؛ خانه ی خدا و دل هاي پُـردرد 
و  نیاز  و  راز  صحنه هاي  موضوع،  این  ما...! 
زمزمه هاي عاشقانه ی توسل را به وجود آورد 
كه نه تنها خستگي مان رفع شـد، بلکه به ما 
براي  شـد  روحیه اي  تقویت  و  داد  آرامش 

تحمل مصائب بعدي.
صبح كه شـد، همه با تیـمم نماز خواندیم 
و سرگرم راز و نیاز بـودیم كه مجددا سر و 
كله ی گروه مسلح فاشیست! پیدا شـد؛ آن ها 
درِ مسجد را باز كـرده و ما را ناسزاگویان به 

بیرون بردند.
از هزاركانیـان بیرون رفته و باز هم به سوي 
مرز عراق به راه افتادیم. به نظرم آمد كه برف 
مسیر، این بار عمق بیشتري دارد و سرما هم 
بیشتر  مي وزید  كه  سردي  نسیم  خاطر  به 
اولیه ی  دقایق  از همان  به طوري كه  بـود، 

حركت، سرما تا مغز استخوان مان نفوذ كـرد.
هنوز از روستاي هزاركانیـان خیلي دور نشده 
بـودیم كه چون لباس گرم نداشتیم، یکي 
پس از دیگري پـاهایمان یـخ مي زد و روي 
برف ها مي افتادیم؛ اولین نـفر را هر طوري 
بعد  اما  بلند كـردیم و حركت دادیم،  بـود 
از آن دیگر  كسي نمي توانست به بقیه كمک 
گرم  لباس  انواع  كه  هم  زندانبانان  كنـد. 
پوشیده بـودند به كسي كمک نمي كردند و 
هر كس روي برف  مي افتاد، همان جا مي ماند 

و یـخ مي زد و به شهادت مي رسید.
به  مرتب  بـود،  ورزشکار  كه  خاكپور  برادر 
مشت  یزدان پناه  برادر  و  من  بـدن  و  پـا ها 
مي زد تا گرم بمانیم. ماشاءاهلل قدرت بدنِي 
خوبي داشت و ما را همراه خودش به پیش 

مي برد.
مصیبت بسیار دردناكي بـود، هر وقت نگاهي 
به عقب مي انداختیم، برادري یـخ زده بر روي 
برف ها جا مانده بـود و كسي نبود كه به داد 

افتادگان برسد.
برادران یزدان پناه، موسوي و دیگران شروع 
كه  كردند  الـهي  آیات  زمزمه كردن  به 
روحیه ی بچه  ها را تقویت مي كـرد. از طرفي 
خاكپور هم با مشت به جان همه افتاده بـود 
و سعي مي كرد بـدن عزیزان گرم بماند و به 

حركت ادامه دهند.
هنگامي كه به روستاي »گاوداران« رسیدیم، 
هجـده تَـن از جمع مـا یـخ زده و به شهادت 
رسیده بـودند كه همچون برگ درختان، بر 

روي یـخ هاي مسیر افتاده بـودند.
زنـدان بانان  آن  با  اسـرا  كاروان  باالخره 
سیاه دل و خشـن، به روستاي گاوداران رسید 
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در حالي كه دست  ها و پـاهاي مان از سرما 
سیاه شـده بـود. در آنجا نیروهاي تازه نفس 

حزب دموكرات، ما را تحویل گرفتند.
خودم  با  داد؛  دست  من  به  بـدي  احساس 
مسیر  در  مرگ آفرین  گروه  این  كه  گفتم 
بـرف ها  در  كه  برادراني  به  برگشت شان، 
همین  و  زد  تیـر خالص خواهند  افتاده اند 

فکر، عجیب مرا غمگین كـرده بـود.
ما را به وسط میدان آبادي بردند و هر كدام 
در گوشه اي افتاده و به دیوار تکیه زدیم و 
سعي كـردیم به هر طریقي دست و پـاي 

خود را گرم كنیم.

آشـناي قديـمي
در سال 1350، یک برادرِ ُكـرد از كـردستان 
به كاشان آمده بـود و كاري پیدا نمي كرد. 
را  او  بـود  طور  هر  و  شـدم  او  ضامن  من 
در كارخانه ی ریسندگي و بافندگِي كاشان 

مشغول كـردم.
او یک سالي در آنجا كار كـرد، مقداري پـول 
پس انداز كـرد و به كـردستان برگشت. من 

دیگر او را نـدیدم.
یزدان پناه  یک طرِف  من  آبادي،  میدان  در 
بـودم و خاكپور در سمت دیگر و هر دو سعي 
ایشان كمک كنیم و بـدن و  به  مي كردیم 
زندان بانان  كنیم.  گرم  را  او  پـاي  و  دست 
جدید كه آن ها هم حدود بیست نفـر بـودند 

اطراف ما حلقه زده بودند.
هنوز هوا كامال تاریک نشده بـود كه ناگهان 
جریان  كه  ُكـردي  برادر  همان  به  چشمم 
او جزو  افتاد؛  را گفتم  حضورش در كاشان 
زندانبانان ما بـود. در دلم گفتم: »حیف آن 

زحماتي كه در كاشان براي تو كشیدم.« و 
جریان را آهسته به یزدان پناه گفتم.

ایشان گفت: »با او ارتباط برقرار كن و كاري 
كن تو را بشناسد. فطرت او پاک است، گول 

تبلیغات مسموم این ها را خورده.«
و  مي كردم  نگاه  او  چهره ی  به  مرتب  من 
او هم تعجب كـرده بـود كه چرا من به او 
خیره شـدم. اسلحه اش را آماده كـرد، به من 
نزدیک شـد و لحظه اي با دقت به چهر ه ام 

نگاه كـرد.
بـه او گفتـم: »حـق داري نشـناسي كـاک،  

منـم؛ صـدراهلل؛ كاشـان؛ ...«
نگاه كـرد؛  به من  لحظه اي مات و مبهوت 
آن  در  من  دیدن  و  شناخت  مرا  باألخره 

وضعیت اسف بار، او را منقلب كـرد.
با  گریه؛  زیر  زد  بي اختیار  و  نشست  كنارم 
همان بغض و گریه، بي اختیار مي گفت: »چه 
این روز  به  آورده اند صدراهلل؛ چرا  به روزت 
افتادي؟ خاک بر سرم صدراهلل؛ چه به روزت 

آورده اند؟ ...«
زیـنب  حضرت  یـاد  به  لحظه  یک  در 

»سالم اهلل علیها« افتادم و این شعر كه:

خاكم بر َسـر، اي خاتون مگر تو زیـنبـي؟
گفت آري زیـنبـم، كز غـم نیاوردم َدمـي

فرو  یکدیگر  آغوش  در  گریه كنان  دو  هر 
رفتیم. بعضي مطالب را همان طور گریه كنان 
به او گفتم اما دوستان مسلحش با عصبانیت، 

او را از من جدا كـردند.
با دوستانش كرد  به بحث كردن  بعد شروع 
گریه كنان  افتاد؛  التماس  به  آخر  دست  و 

افتاد و با صداي بلند از آن  ها  به پـاي شان 
به  امشب  مرا  دهند  اجازه  كه  مي خواست 

منزل خودش ببـرد.
را  خودت  »كار  گفت:  آهسته  یزدان پناه 

كـردي؛ الحمدهلل، الحمدهلل، ...«
منزل  به  كـردند،  موافقت  »اگر  گفت:  بعد 
دوستت برو و حال ما را برایش بگو و این 

حزب خونریز را رسوا كن.«
هر چه آن دوست من داد و فریاد و التماس 
و  نکرد  توجه  خواسته اش  به  كسي  كـرد، 
نکند  كه  شـدم  نگران  شـد.  غیب  ناگهان 

بالیي سر او آورده باشند.
همسرش  آمد؛  زن  یک  با  دیدم  وقت  یک 
بـود. هر دو گریه كنان به سوي من آمدند و 

من هم به گریه افتادم.
صحنه ی عجیبي بـود، لحظاتي با هم حرف 
زدیم و بعضي مسائل مهم را گفتم. دوستم 
نزدیک تر  به من  انداخت،  اطراف  به  نگاهي 

شـد و گفت:
ُكـَره،  تو یک فرشته اي كه  »غصه نخور 
به  دیگر  فرستاده،  من  نجات  براي  خدا 
من چیزي نگو، من همه چیز را گرفتم، با 
دیدن تو یقین كـردم كه این حرام لقمه  ها 
دروغ مي گویند و ما را فریب داده اند. من 
به تو قول مي دهم و به دوستانت هم بگو 
مي دهیم  شرف  قول  دوستانم  و  من  كه 
كه در اولین فرصت برویم سالح هاي مان 
اگر  بدهیم.  سـپاه  برادران  تحویل  را 
خبر  و  مي روم  كاشان  به  بخشیدند،  مرا 
مي رسانم.  خانواده ات  به  را  تو  سالمتِي 
خیالت راحت باشد ُكـَره، آفتاب هیچ وقت 

زیر ابـر نمي ماند.«
دوستم این مطالب را گفت، با من وداع كـرد 
با همسرش در حالي كه هر دو به شدت  و 

گریه مي كردند رفت.
برادر یزدان پناه دست روي شانه ام گذاشت و 
آهسته گفت: »خدا ُعمرت بـده آقا صدراهلل، 
كار بزرگي انجام گرفت و این ثـمره ی خون 

شهداي ماست.«
من  فکر  اما  رفتند،  همسرش  و  دوستم 
به سرعت به سمت آن هجـده عزیـزي رفت 
یـخ زده، در  امروز در جلوي چشم مان  كه 
به  مطهرشان  روح  و  شـدند  مدفون  بـرف 

سوي خدا پرواز كـرد.
از  بسیـج.  و  سـپاه  ارتش،  از  برادراني 
جهـاد هم دو برادرِ عزیـز ما، »مـشکي« و 
»سبـحاني« جزو شـهداي بـرف و سرماي 

امـروز بـودنـد.
ادامه دارد...

جهادگر شهيد محمد مهدی يزدان پناهجهادگر شهيد محمد حسين يزدان پناه
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قسمت بيست و يکم
فضای کاری و زندگی خواهران جهادی 

در روستا
فضای كار و زندگی خواهران جهادی، تنها 
برای  تعریفی  نمی توان  كه  است  مقوله ای 
از  بسیاری  در  انقالب  اوایل  در  داشت.  آن 
روستاها، نه مدرسه ای بود و نه اتاق اداری 
خواهران  زندگی،  و  كار  برای  محلی  یا  و 
باید در هر جایی كه امکان داشت، استقرار 
می یافتند. بخشی از اتاق بهداشت، اتاقی در 
منزل روستاییان و یا در نهایت در مسجد. 
مکانی،  اگر  حتی  می شد  انجام  باید  كار 

تخته ای، میزی و یا امکاناتی هم نباشد. 
ساختار  گرفتن  سامان  با  و  زمان  مرور  به 
تشکیالتی جهادسازندگی و تعیین بودجه، 
فراهم  ساده،  چند  هر  امکاناتی  تدریج  به 

كه  روستاهایی  اكثر  در  كه  جایی  تا  شد 
فضاهای  داشتند،  توجهی  قابل  ساكنین 
درس،  كالس  چون  فرهنگی  آموزشی، 
مراكز تفریحی، كتابخانه و... به وجود آمد. 
بهتری  نیز وضعیت  محل اسکان خواهران 
نداشت و در روستاهایی كه امکان رفت و 
بود،  امن  نبود، خواهران در جایی كه  آمد 
اسکان می یافتند. اسکان خواهران در درجه 
خانه  مدرسه،  چون  دولتی  مکان های  اول 

بهداشت و... بود. 
پس از تامین امنیت، محرومیت از امکانات 
بهداشت،  و  آب، حمام  مانند  زندگی  اولیه 
كه  بود  مسائلی  سرما،  یا  گرما  تامین 
خود  اسکان  طول  در  خواهران  معموال 
از  دوری  همچنین  می شدند.  متحمل 
دوستانه،  ارتباطات  از  محرومیت  خانواده، 

رادیو و تلویزیون، غذاهای ساده و تکراری، 
شستشوی لباس با دست و آب سرد و بسیار 
مسائل ریز دیگری كه معموال دیده نمی شد. 

و  کوهستانی  راه های  در  آمد  و  رفت 
کويری 

رفت و آمد زنان جهادی معموال بر اساس 
بود.  متغیر  روستاها  نزدیکی  یا  و  دوری 
ذهاب  و  ایاب  روستا  به  روز  هر  برخی 
داشتند، برخی هفته ای دو بار، بعضی دیگر 
هر هفته یک بار و یا در روستاهای دور هر 

دو هفته یک بار به خانه بازمی گشتند. 
وسایل نقلیه نیز متفاوت بود از ماشین های 
نقلیه  وسایل  تا  گرفته  جهاد  چندم  دسته 
عمومی به ویژه مینی بوس های روستایی كه 
به طور  نبود.  آنها  رسیدن  سالم  به  امیدی 

 نقش و اهّمیت زنان و دختران دانشجو
 در فّعالیت های جهاد سازندگی

حی
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مروری بر تاريخ جهاد سازندگی
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معمول ماشین آنها را به روستا می رساند و 
چند روز بعد می آمد و آنها را برمی گرداند، 
این  در  جهادگر  زنان  كه  بود  شده  بسیار 
چند روز بیمار شوند؛ اما باید بی هیچ دارو 
و درمانی تحمل می كردند تا ماشین برسد 
و آنها را برگرداند. اما از همه بدتر راه های 
پرپیچ و خم كوهستانی، جاده ای و كویری 
بود. در سال های 65-58 راه های  روستاها 
كشور  راه های  پرخطرترین  از  روستایی 
بودند كه در این راه ها تصادف های متعدد 
اتفاق می افتاد و گرفتاری های دیگری برای 
هم چنین  می آمد.  پیش  جهادی  خواهران 
بخشی  كیلومتری،  چندین  پیاده روی های 
بود.  جهادی  خواهران  روزمره  كارهای  از 
چرا كه معموال این خواهران در یک روستا 
آموزشی خود  اسکان می یافتند و خدمات 
را به روستاهای اطراف ارائه می كردند. خود 
حیوانات  با  را  مسافت ها  این  روستاییان 
كه  می كردند  طی  موتورسیکلت  یا  و 
این دو  وسیله  از  معموال خواهران جهادی 
كارهای  البته  نمی كردند.  استفاده  نقلیه 
كه  محصول  برداشت  چون  دسته جمعی 
انجام  از جهادگران  زیادی  تعداد  با حضور 
می شد، معموال صبح تا شب بود و همه با 

اتوبوس می رفتند و برمی گشتند. 

انواع فعاليت های خواهران جهادی در 
روستاها 

خواهران  فعالیت های  نوع  تعریف  و  بیان 
بنا  كاری  تنوع  و  تعدد  لحاظ  به  جهادی 
جغرافیایی  و  مکانی  زمانی،  شرایط  بر 
كه  است  زیاد  بسیار  استان  هر  روستاهای 
نمی توان از عهده تشریح آن برآمد؛ اما در 
اینجا به گوشه ای از این فعالیت هایی اشاره 
می شود كه بیشتر در استان ها انجام گرفته 

است. 
- فعاليت های آموزشی 

از مهم ترین فعالیت های خواهران جهادی، 
پسربچه های  و  دختران  زنان،  آموزش 

روستایی بود. 
روزهای اول ورود به جمع زنان روستایی، 
بیشتر به روشنگری پیرامون مسائل مختلف 
ظلم و جنایات رژیم ستم شاهی و پیروزی 
در  معموال  و  می پرداختند  اسالمی  انقالب 
این جلسات سعی می شد تا انگیزش كافی 
رده های  در  حضور  جهت  مخاطبین،  در 
آموزشی و پس از آن به كار بستن آموخته و 
تغییر در روش های اشتباه زندگی ایجاد شود 
و در همین جلسات بود كه اولویت نیازهای 
در  معموال  می گشت.  روشن  آنان  آموزش 
و  زنان  اسالمی،  انقالب  اولیه  سال های 
دختران روستایی به انواع آموزش هایی چه 
عمومی و چه تخصصی و كاری نیاز داشتند. 

به همین دلیل بسیاری از آموزش ها بنا بر 
شرایط استانی و یا عالیق فراگیران متنوع 
آموزش های  می توان  عمده  به طور  اما  بود؛ 
ارائه شده را در چند گروه دسته بندی كرد.

- آموزش های مذهبی و عقيدتی 
قبل از پیروزی انقالب فقر فرهنگی و دوری 
رواج  سبب  فرهنگی،  آموزشی-  مسائل  از 
دین به شکل غلط در میان روستاییان شده 
بود. به بیانی دیگر روستاییان با وجود اعتقاد 
خالصانه به خدا و دین، از بسیاری از احکام 
دینی، یا آگاهی نداشتند و یا اینکه آن را به 
 غلط از پدران و مادران خودآموخته بودند. 
سینه به سینه  دینی  خرافات  از  بسیاری 
منتقل شده بود و بسیار دیده می شد افراد 
اعمال عبادی خود را  پیری كه ساده ترین 

بدرستی انجام نمی دادند. 
تشکیل  با  كه  بود  طبیعی  بسیار  بنابراین 
روستاییان  مذهبی،  آموزشی  كالس های 
پاک فطرت خیلی زود جذب این كالس ها 
شوند و خواهران جهادی كه اكثریت قریب 
به اتفاق آنان، مطالعات بسیاری در مباحث 
دینی و اعتقادی داشتند، برای روستاییان 
آموزش های  احکام،  آموزش  خداشناس، 
روخوانی، تفسیر قرآن، احادیث و روایات و 
سرگذشت انبیاء و ائمه را تدریس می كردند 
و با استقبال روستاییان هر روز به تعداد این 
تا  آموزش ها  این  افزوده می شد.  آموزش ها 
و  سازندگی  جهاد  شدن  وزارتخانه  زمان 
انتقال بسیاری از وظایف آموزشی، به نهادها 

و وزارتخانه های دیگر ادامه داشت. 
- آموزش های سوادآموزی 

اگرچه نهضت سوادآموزی نیز مدتی بعد از 
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تشکیل جهاد سازندگی كار خود را آغاز كرده 
بود؛ اما تا زمان استقرار آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی و یا نبود آنها، خواهران جهادی 
كار سوادآموزی ابتدایی را برای روستاییان 
روستاییانی  از  بسیاری  و  داشتند  عهده  بر 
كه دوره های ابتدایی را با جهادی ها گذرانده 
نهضت  آموزشیاران  استقرار  با  بودند، 
سوادآموزی جذب كالس های مراحل باالتر 

آنان می شدند. 
زنان  بین  در  سوادآموزی  رشد  با  البته 
به طور  تقویتی  كالس های  روستایی، 
غیررسمی در تابستان ها برای دانش آموزان، 
به  داوطلب  به طور  كه  دانشجویانی  توسط 

روستاها می رفتند، ترتیب داده می شد. 
- آموزش های بهداشتی 

بعد از آموزش های مذهبی بیشترین حجم 
جهادگر،  خواهران  آموزشی  فعالیت های 
پیرامون مسائل بهداشتی بود. عالوه بر نبود 
امکانات بهداشتی چون آب، توالت و حمام 
بهداشتی، فقر فرهنگ و رعایت بهداشت نیز 
مزید بر علت بود. آموزش بهداشت فردی، 
و  باروری  بهداشت  بهداشت محیط،  حفظ 
روش های صحیح  آموزش  خانواده،  تنظیم 
درمان در مقابل روش های غلط درمانی رایج 
در بین روستاییان و.... از جمله موضوعات 
ارتقای  بود.  بهداشت  عمومی  آموزش های 
بهداشت،  رعایت  نگرش  تغییر  و  فرهنگ 
چه در زمینه ی فردی و محیطی از جمله 
بود.  جهادی  خواهران  كارهای  دشوار ترین 
هرچند كه در صورت عالقه روستاییان به 
رعایت بهداشت، كمبود آب بهداشتی و یا 

حمام و یا پراكنده بودن زباله ها در محیط 
روستا و.... كار را بسیار دشوار می كرد؛ اما 
آموزش ها،  این  با  هم زمان  خوشبختانه 
سالم  آب رسانی  شبکه  احداث  با  به تدریج 
زیادی  حدود  تا  نیز  بهداشتی  حمام  و 
تا  كرد  كمک  مسئله  این  و  روستاها  به 
روستاییان، سالم تر بوده و مرگ  و میرهای 
كمتری را داشته باشند و هم اینکه با انجام 
خانه داری،  فعالیت های  سریع تر  و  آسان تر 
و  نیاز  مورد  انجام  برای  بیشتری  فرصت 

عالقه خویش داشته باشند. 
- تربيت ماما روستايی 

پس از آموزش های اولیه بهداشتی، كم كم 
نیاز به داشتن افراد مجرب بیشتر احساس 
می شد كه پس از چند سال طرح پرورش 
ماما روستایی كه با تربیت دختران روستایی 
زایمان های  بهداشتی در  آموزش مسائل  و 
طبیعی به اجرا درآمد. در این طرح دختران 
باسواد و بااستعداد روستایی، طی دوره های 
دوره های  استان ها،  مراكز  در  چندماهه 
مسائل  ترویج  جهت  را  الزم   آموزشی های 
به  كمک  و  بارداری  دوران  در  بهداشتی 
زایمان طبیعی زنان روستایی گذرانده و در 
محل زندگی خود مشغول خدمت می شدند. 
كمیته ی بهداشت و درمان جهاد سازندگی 
در روستاهای 11 استان اقدام به جذب و 
تربیت خواهران ماما روستا كرد؛ به نحوی كه 
این واحد تا پایان فعالیت خود 1183 نفر 
 136۹ سال  در  و  كرد  تربیت  روستا  ماما 
اسامی این افراد همراه با مشخصاتشان به 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

منتقل گردید.  
- فعاليت های فرهنگی و هنری 

خواهران  فعالیت های  مؤثرترین  از  یکی 
جهادی، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، 
بود.  روستایی  دختران  خود  مشاركت  با 
برگزاری مراسم جشن به مناسبت اعیاد و 
اجرای  عزاداری،  ایام  در  سوگواری  مراسم 
برنامه ی سخنرانی، سرود، تواشیح و تئاتر و 
تزیین صحنه و..... همه از جمله فعالیت های 
هنری بود كه با هدایت و مدیریت خواهران 
روستایی  دختران  همکاری  با  و  جهادی 
برای زنان روستایی اجرا می شد و هم چنین 
با ایجاد كتابخانه های روستایی و اختصاص 
روستایی،  دختران  برای  مکان  و  وقت 
و  فرهنگی  مجامع  در  حضور  فرهنگ 
و....  دیواری  روزنامه  تهیه ی  كتاب خوانی، 

رونق گرفت. 
- فعاليت های کويرزدايی 

با  همواره  كه  كویر  حاشیه  استان های  در 
خطر حركت شن های روان و هوای غبارآلود 
كویرزدایی  فعالیت های  هستند،  مواجه 
توسط جهاد سازندگی انجام می گرفت. كار 
كاشت، پرورش و تکثیر نهال ها توسط زنان 
انجام می گرفت  و زمانی كه نهال ها به رشد 
مناسبی می رسید، در یک روز با همکاری 
همه زنان و مردان داوطلب جهادی و خود 
روستاییان، در یک اقدام همگانی در حاشیه 
شهر ها و روستاها كاشته می شد كه استان 
یزد نمودار بارز این حركت بود كه هرساله 
مساحت زیادی از حاشیه شهرها و روستاها 
داوطلب  زنان  توسط  كه  نهال هایی  با  را 
كویرزدایی  بود،  داده شده  پرورش  جهادی 

می شد. 
- آموزش های  تخصصی و حرفه ای 

بنا بر آمارهای ملی و بین المللی بیشترین 
بر عهده زنان  فعالیت  تولیدی در روستاها 
كاری  شاید  و  هست  روستایی  دختران  و 
در  مشاركتی  زنان  كه  نباشد  روستا  در 
عالوه  روستایی  زنان  باشند.  نداشته  آن 
توجه  با  )كه  خانه داری  فعالیت های  بر 
بیشتری  زحمت  روستا  كم  امکانات  به 
انجام  در  چشمگیری  سهم  می طلبد(  را 
و  دامپروری  كشاورزی،  فعالیت های 
لبنی،  محصوالت  فرآوری  طیور،  پرورش 

صنایع دستی.... داشته و دارند. 
جهاد  تشکیالت  قوام  و  شکل گیری  با 
سازندگی برنامه های آموزش های تخصصی 
در حیطه فعالیت زنان روستایی طراحی و 
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تدوین شد و مطالب كاربردی، توسط افراد 
به  عملی  آموزش های  با  همراه  دیده  دوره 
روستاییان از جمله زنان روستایی آموخته 
قبل  )در سال های  اساس  این  بر  و  می شد 
وزارت  و  سازندگی  جهاد  وزارت  ادغام  از 
كشاورزی( هر استان متعهد بود حداقل 30 
درصد از كل دوره های آموزشی خود را به 

زنان روستایی اختصاص دهد. 
• آموزش های تخصصی حوزه ی كشاورزی

كاشت،  بهینه  مراحل  آموزش های 
داشت، برداشت؛

محصوالت  آفات  با  مبارزه  روش های 
كشاورزی؛

جمع آوری  و  نگهداری  روش های 
محصوالت كشاورزی؛

محصوالت  بسته بندی  روش های 
كشاورزی. 

• آموزش های تخصصی حوزه ی دام و طیور
آموزش بیماری های مشترک بین انسان 

و دام؛
آموزش مبارزه با انگل و بهداشت محل 

نگهداری دام؛
واكسیناسیون طیور؛

آموزش فراوری محصوالت لبنی؛
و.... 

• آموزش صنایع دستی
آموزش نوآموزی قالی بافی؛

آموزش فرش بافی با شیوه های نوین؛
آموزش جاجیم و گلیم بافی؛

آموزش حصیربافی و سوزن دوزی. 

- طرح بقا
شرایط  زمینی،  دارهای  از  استفاده 
نداشتن  قالی بافی،  كارگاه های  نامناسب 
نور، هوای مناسب و... همه و همه باعث 
شده بود تا قالی بافی به عنوان مادر تمامی 
زنان  بی درمان  دردهای  و  بیماری ها 
ناراحتی های  روستایی چون سل و دیگر 
همین  به  شود.  مطرح  عضالنی  و  ریوی 
وزارت  با همکاری  سازندگی  دلیل جهاد 
طول  در  گسترده  اقدامی  در  بهداشت 
برنامه ی 5 ساله دوم، كار بهداشتی كردن 
35000 كارگاه قالی بافی را آغاز كند. در 
این طرح تمامی كارگاه ها از نظر بهسازی، 
محل  هوا،  تهویه  مناسب،  نور  داشتن 
گرفتن  قرار  نحو  قالیباف،  كار  و  نشستن 
و...  غیراصولی  دارهای  و  قالی  دارهای 
مورد برسی و دقت قرارگرفت و اصالحات 

الزم انجام شد.« 
از  پشتيبانی  در  جهادی  زنان  نقش 

رزمندگان اسالم
از  بسیاری  تعداد  تحمیلی  شروع جنگ  با 
فعال جهادی در روستاها، جهت  نیروهای 
از  حمایت  و  جنگ  جبهه های  در  حضور 
رزمندگان اسالم به سوی جبهه های جنگ 
خاک ریز،  سنگر،  ساخت  آوردند.  روی 
پناهگاه، سوله، پل های ارتباطی و اقدامات 
فعالیت های  جمله  از  رزمی...  مهندسی 
بسیاری است كه جهادگران در جبهه های 
كه  جایی  تا  می دادند  انجام  جنگ 
از  اما  گرفتند،  لقب  بی سنگر  سنگرسازان 
در  نمی توانستند  جهادی  زنان  كه  آنجا 
ضمن  یابند،  حضور  جبهه  مقدم  خطوط 
جهاد  روستاها،  در  خود  فعالیت های  ادامه 
فاطمه  حضرت  به  تاسی  با  دیگری  جدید 
اسالم،  صدر  مسلمان  زنان  و  زهرا)س( 
حمایت از جبهه های جنگ را شروع كردند. 
فعالیت های  بیان  از  قبل  بجاست  البته 
در جنگ  رزمندگان  از  پشتیبانی  در  زنان 
تحمیلی، نگاهی داشته باشیم به نقش زنان 
در پشت جبهه و خط مقدم جنگ های صدر 

اسالم.
* ساير فعاليت های زنان جهادی

 در كنار صدها جهادگر كه در روستاها و یا 
جبهه ها تالش می كردند، خواهران دیگری 
مشغول  شهرها،  ادارات  و  ستاد  در  نیز 
خدمت بودند و آنان در نبود همکاران خود 
دیگر  كارهای  تسهیل  باعث  كه  اموری  به 

جهادگران می شد، می پرداختند. 
انجام امور اداری، تهیه و تنظیم گزارش ها، 

مطالب، مقاالت و انتشار در مجالت جهاد 
و جهاد روستا، آموزش كاركنان، رسیدگی 
در  كه  جهادگرانی  خانواده های  امور  به 
انجام  و  سركشی  بودند،  نبرد  جبهه های 
امور خانواده جانبازان و شهدا و... بخشی از 
كارهای آنان بود كه اگرچه در ظاهر مهم به 
نظر نمی آمد، اما در صورت هرگونه نقصی، 

می توانست كار سازمان را مختل نماید. 
* مادران و همسران جهادی

جهادی  مرد  هر  سر  پشت  حتم  به طور 
موفق و فعال در جبهه ویا پشت جبهه، یک 
شیرزن جهادی ایستاده بود. بسیاری از این 
زنان و مادران، خود یک رزمنده بودند كه 
عالوه بر فعالیت در عرصه های اجتماعی و 
امور  مسئولیت  تمامی  به تنهایی  اقتصادی 
زندگی و خانواده، تربیت فرزندان را مدیریت 
می كردند و اجازه می دادند تا مردانشان با 
خیالی آسوده به خدمت و فعالیت بپردازند 
و ای بسا با تهییج و تشویق، خود زمینه ی 
فراهم  را  خود  مردان  بیش ازپیش  حضور 

می كردند. 
در تمامی سالیانی كه رزمندگان در جبهه ها 
مشغول دفاع از كشور بودند، زنان و مادران 
و  زیاد  كارهای  انجام  بر  عالوه  جهادی 
دلهره  همواره  جبهه،  پشت  در  سنگین 
خود  عزیزان  از  ناخوشایند  اخبار  شنیدن 
را در قلب هایشان داشتند و بسیاری نیز با 
و همسران  فرزندان  یا جانبازی  و  شهادت 
خود یک عمر با قلبی ماالمال از اندوه و غم، 
زندگی  و  خانواده  مسئولیت های  انجام  به 
ادامه می دادند و با گذشت سال ها از اتمام 
جنگ هنوز كه هنوز است به این مجاهدات 

در حفظ كیان خانواده ادامه می دهند. 

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  42



تاریخ شفاهی

قسمت پنجم
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  با 
آیت اهلل  حضرت  انتخاب  و  اسالمی 
ملت  جمهور،  رئیس  عنوان  به  خامنه ای 
و  گرفت  دوباره  جانی  اسالمی  نظام  و 
دیگر  بار  ساالری،  مردم  آوردگاه  یک  در 
به  داخلی اش  عوامل  و  استکبار  نقشه های 
شکست انجامید. حضرت امام خمینی)ره( 
در روز 17 مهرماه سال 1360 مصادف با 
عید سعید قربان ضمن سخنرانی مهم، در 
بخشی از حکم تنفیِذ رئیس جمهور جدید 

چنین مرقوم فرمودند:
منافقان،  و  جنایتکاران  دست    "....گرچه 
از ملت  را  رئیس جمهور متعهد و مؤمنی 
مجاهد     ایران گرفت و یکی از خدمتگزاران 
صدیق را به شهادت رساند و ملت عزیز را از 
خدمت     او، و او را از خدمت به ملت محروم 
كرد و گمان كرد كه با ترور اشخاص، ملت 
بپاخاسته از     تصمیم خود عقب می نشیند و 

در خدمت به اسالم بزرگ سستی می ورزد 
چپاولگر  قدرت های  راه     برای  نتیجه  در  و 
باز می شود، ولی شركت بی سابقه ی مردم 
كشور، امید بدخواهان را     مبدل به یاس و 

طمع آزمندان را برای همیشه برید."
حضرت امام در بخش پایانی این حکم، بار 
دیگر به عظمت ملت ایران اشاره  و اینگونه 
به  نسبت  مسئوالن  وظیفه  خصوص   در 
مردم سخن گفتند: "اینانند كه به خواست 
از    و  را حفظ  قادرند كشور  تعالی  خداوند 
بر  اینانند كه  و    شر شیاطین نجات دهند 
همه  و  دارند  حق  شماها  و  ماها  همه ی 
می-بایست دین     خود را به آنان ادا كنیم و 
در خدمت ملت، خصوصا مستضعفین كه 
سنگینی این جمهوری     به دوش آنان بوده 
خدمت  در  توقعی  كوچک ترین  بدون  و 
و  كوشا     باشیم.  دل  و  جان  با  اسالمند؛ 
مادام كه همه ی ما و شما در خدمت مردم 
وارد    به جمهوری اسالمی  هستیم آسیبی 

  نمی-شود و ملت بزرگ و بیدار و در صحنه 
را    زورگویان  و  سرایان  یاوه  همه ی  جواب 

  می دهد."
   گرچه با انتخاب ریاست جمهوری، كشور 
و  تحمیلی  جنگ  وجود  با  كه  داد  نشان 
فعالیت های مسلحانه گروهک های مخالف، 
ولی  است؛  برخوردار  عمومی  آرامشی  از 
اقدامات  به  همچنان  معاند  گروه های 
جریان  و  داده  ادامه  خویش  تروریستی 
تا  می بخشیدند؛  تداوم  را  ترور  و  آشوب 
اینکه در 18 آبان ماه سال 1360، گروهک 
كمونیست های  اتحادیه   " ماركسیستی 
در  سربداران"،  "گروه  نام  تحت   " ایران 
به  آمل   منطقه  در  و  مازندران  استان 
صورت مسلحانه به ایجاد ناامنی پرداخت. 
عمال  تروریستی،  گروهک  این  ورود  با 
از  خاسته  بر  نظام  و  ملت  شدكه   معلوم 
خواسِت ملت، دشمنان مختلف و متنوعی 

را دارند. 

بازشناسی و تبيين تاريخ انقالب اسالمی

رخدادهای دهه شصت

لی
دع

 نا
هلل
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فت
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تعدادی  ربودن  با  گروهک  این  اعضای   
به  با  و  هراز  جاده  در  مینی بوس  و  وانت 
قصد  آن ها،  رانندگان  درآوردِن  اسارت 
داشتند از این تعداد مینی بوس و وانت در 
حمله به شهر آمل استفاده كنند. تعدادی 
از آنها برای چند ساعت جاده هراز در 15 
كیلومتری آمل را مسدود و سپس شروع 
به پخش اعالمیه و تبلیغات كردند و بقیه 
خود را به جاده امامزاده عبداهلل رساندند. 
با حضور نیروهای ارتش و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به منطقه و درگیری با این 
غائله  این  ماه،  آبان   22 روز  در  گروهک، 
نیمه های شب  در  اما  یافت.  خاتمه  موقتا 
گروهک،  همین  از  دیگری  آبان،گروه   24
به پاسگاه كرسنگ در 20 كیلومتری آمل 
ساعت  چند  آنها  كردند.  حمله  تهران  به 
جاده هراز را بسته و هنگام بازرسی افراد و 
مسافران، یکی از نیروهای سپاه گرگان به 
نام شریعتی فرد را به همراه پدر روحانی اش 
جلوی چشم  و سپس  دستگیر  شناسایی، 
به  و  را شکنجه  آنها  فرزندانشان  و  همسر 

شهادت رساندند.
ایذایی  فعالیت مسلحانه  تداوم  با  همزمان 
روز  در  كشور،  شمال  در  گروهک  این 
سیدعبدالحسین  آیت ا...   1360 آذر   20
در  خمینی)ره(  امام  نماینده  دستغیب، 
فارس و امام جمعه شیراز، توسط سازمان 
به  و  ترور  خلق)منافقین(  مجاهدین 
)ره(  امام خمینی  رسید. حضرت  شهادت 
عالم  این  شهادت  مناسبت  به  پیامی  در  

بزرگ چنین فرمودند:
المسلمین  و  حجت االسالم  حضرت   ...."
را  سیدعبدالحسین دستغیب  حاج  شهید 

كه معلم اخالق و مهذب نفوس و متعهد 
به اسالم و جمهوری اسالمی بود با جمعی 
 .... رساندند  شهادت  به  همراهانشان  از 
ایران  رزمنده ی  ملت  به  كه  آن  گمان  به 
به  هدف  راه  در  را  آنان  و  رسانند  آسیب 
نمی بینند  كوردالن  این  بکشند.  سستی 
كه در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت 
در  و  مصمم تر  كشور،  و  اسالم  به  متعهد 
بمباران  از  پس  اینان  حاضرترند؟  صحنه 
عام های  قتل  و  غرب  و  در جنوب  شهرها 
فجیع مردم بی پناه، فریاد جنگ جنگ تا 
پیروزی را نشنیدند كه ملت وفادار، شهادت 
را در راه خدا با آغوش باز پذیرا هستند؟ 
را  كفر  لشکر  شکست های  می خواهند  آیا 
اربابانشان  و  به جان دوستان  و آتشی كه 
با  افتاده است  ایران  از پیروزی رزمندگان 

خون این مردان خدا فرو نشانند؟ 
معلمان  و  علما  بزرگان،  این  ما  ....آیا 

آمریکا  شکست  جبران  برای  را  ارزشمند 
جبهه ها  در  امریکایی  صدام  و  منطقه  در 
بر  خداوند  رحمت  می دهیم؟  دست  از 
شهادتشان  كه  عظیم الشان  مجاهدان  این 
ننگ  و  می كند  بیمه  را  اسالم  پیروزی 
دست  و  جنایتکار  امریکای  بر  نفرت  و 

نشاندگان و هواداران آن......"
گروه  مجددا  آذر   30 دوشنبه  روز  در 
كمونیست های  اتحادیه  از  سربداران 
تاسیس  تازه  پایگاه  بر  تسلط  برای  ایران، 
آمل،  منطقه  رزكه"  "روستای  در  سپاه 
این  اثر  در  دادند.  انجام  را  عملیاتی 
گروهک  این  نیروهای  ساعته   2 درگیری 
با 3 زخمی عقب نشینی كردند. سیزده روز 
و  گروهک  این  بین  دیگری  درگیری  بعد 
نیروهای سپاه و كمیته انقالب اسالمی رخ 
داد كه طی آن مسئول سیاسی این گروه 
كشته و دو نفر دیگر زخمی شدند و بقیه 

افراد نیز عقب نشینی كردند.
پس از این عقب نشینی، گروهک یاد شده 
انجام  برای  و  را طراحی  عملیات جدیدی 
آن در روز اول بهمن ماه، حركت خود را از 
دل جنگل جهت حمله به شهر آمل آغاز 
ماركسیستی  گروهک  این  اعضای  كردند. 
لباس  كه  حالی  در  بهمن   5 روز  صبح 
كرده  تن  به  را  پاسداران  سپاه  نیروهای 
شب  نیمه  در  و  رسیده  آمل  به  بودند؛ 
همان روز با شلیک یک موشک آرپی جی 
به ساختمان بسیج، عملیات خود را شروع 
انداختن  كار  از  آنها  اصلی  برنامه  كردند. 
به  مردم  دعوت  و  بسیج  و  سپاه  نیروی 
زندانیان  خانواده  از  برخی  البته  بود.  قیام 
ایشان  از  نیز  شدگان  اعدام  یا  و  سیاسی 

استقبال كرده و آنها را یاری كردند. 

جلسه دادگاه محاکمه اعضای ا.ک.ا در مقابل مردم آمل
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با  و   داشت  ادامه  صبح  تا  درگیری  این   
عملیات  ستاد  بهمن،  ششم  صبح  آغاز 
از  مركب  نیروهایی  و  تشکیل  منطقه  در 
دستگاه  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 
همراه  به  منطقه   ژاندارمری  و  اطالعاتی 
توسط  كه  مردمی  داوطلب  نیروی  صدها 
سپاه مسلح شدند؛ به مقابله با این گروهک 
مردم   سنگین،  نبرد  این  در  پرداختند. 
در  سنگر  زدن  و  گسترده  كمک  با  نیز 
نظام  نیروهای   یاری  به  شهر  جای  جای 
اعضای  نتیجه  در  و  شتافتند  اسالمی 
زیاد  تلفات  دادن  با  كمونیست ها  اتحادیه 
طور  به  شهر  و  شده  شکست  متحمل 
اسالمی  انقالب  نیروهای  اختیار  در  كامل 
عصر  در  منطقه،  پاكسازی  با  گرفت؛  قرار 
روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه شهر آمل 
این  جریان  در  یافت.  باز  را  خود  آرامش 
این عملیات مردم شجاع و فهیم این شهر 
تقابل  در  دیگر  بار  شهید،  تقدیم چهل  با 
استکبار، حماسه ای  توطئه های  با   فراگیر 
مردمی  حماسه  آفریدند.  ماندنی  بیاد 
بود  توجه  قابل  و  مهم  قدر  آن  آمل  شهر 
روز  در   خمینی)ره(  امام  حضرت  كه 
دهم  بهمن، ضمن تشکر از مردم آمل به 
در  اینها   ..." فرمودند:  فداكاریشان،  خاطر 
خارج  به  می كردند.  زیاد  تبلیغات  داخل 
به  می كنند؛  زیاد  تبلیغات  رفتند  كه  هم 
اینکه مردم در اختناق اند و خودشان همه 
اینها  اسالمی......   جمهوری  با  مخالف اند 
آمل  به  و  كردند  جمع  را  قوایشان  همه 
آن حمله وحشیانه غافلگیرانه را كردند؛ به 
امید این كه مردم آمل هم با آنها همدست 
بشوند و آمل را مركز استان قرار بدهند و 
بعد همه جاها را بگیرند و جلو بروند. ... ما 
و آن مردم  آمل  از شهر  باید تشکر كنیم 
فداكار ... عده ای را هم شهید دادند، لکن 
تمام  شما  كه  آنجایی  كه  كردند  ثابت   ...

آمالتان به آنجا بود؛ با شما مخالفند."
نامه  وصیت  در  حتی  )ره(  امام  حضرت 
مهم  واقعه  این  به  خویش  سیاسی  الهی- 
گونه می فرمایند: "شما  این  و  داشته  اشاره 
كه مدعی طرفداری از خلق هستید، بر این 
خلق محروم در هر جا كه دستتان رسیده 
چه جنایاتی انجام دادید و با اهالی شریف 
آمل كه آنان را به غلط طرفدار پر و پا قرص 
خود معرفی می كردید و عده بسیاری را به 
فریب به جنگ مردم و دولت فرستادید و 
به كشتن دادید، چه جنایت ها كه نکردید."

منافقین  سازمان  حركت  زمان  گذشت  با 
همچنان  ترور  و  ناامنی  ایجاد  راستای  در 
برخی موارد  ادامه و شدت می یافت و در 
غرب  در  كومله  مثل  دیگر  گروهک های  
در  دیگر  اشراری  و  كشور   شمال غرب  و 
نقاط مركزی و جنوبی كشور  این حركت 

منافقین را همراهی  می كردند.
عملیا ت های  این  یافتن  پی شدت  در 
سازمان  سوی  از  خصوص  به  تروریستی 
مسئولین  دادن  قرار  هدف  در  منافقین 
عادی  مردم  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
انقالب  نیروهای  خیابان؛  و  كوچه  در 
برنامه ریزی  مردم،   همراهی  با  اسالمی 
این  با   جدی  برخورد  جهت  در  را  خود 
گروهک ها، مخصوصا منافقین خلق شروع 
انجام  با  نظام  امنیتی  دستگاه های  كردند. 
امنیتی  و  اطالعاتی  كارهای  سری  یک 
مخفیگاه ها  توانستند،   مردم  كمک  با  و 
شناسایی  را  منافقین  تیمی  خانه های  و 
نمایند؛ با این عمل همه چیز  برای برخورد 

جدی  فراهم شد.
عملیات ها  این  مهمتریِن  از  یکی  در 
خلق)منافقین(،  مجاهدین  سازمان  علیه 
انقالب  كمیته  و  دادستانی  نیروهای 
خانه های  از  یکی  شدند  موفق  اسالمی 
جمع  آن  در  منافقین  سران  كه  تیمی 
به  عملیات  مقدمات  و  شناسایی  را  بودند 
سرعت فراهم شد؛ عملیات در روز دوشنبه 
اعضای   از   نفر  بیست  و  انجام  1۹بهمن 
كادر این سازمان در یکی از مناطق تهران 
به هالكت رسیدند؛ از جمله موسی نصیر 
خیابانی  موسی  به  ملقب  خیابانی،  اوغلی 

عضو مركزیت و فرمانده نظامی سازمان كه 
پس از رجوی، مهم ترین رهبر این سازمان 
بود. او حتی  به عنوان كاندیدای سازمان 
شورای  مجلس  اول  دوره  انتخابات  در 
اسالمی شركت  كرد؛ ولی آراء الزمه را از 

سوی مردم كسب نکرد. 
غافلگیركننده  عملیات  این  انجام  از  پس 
این  مذكور،  سازمان  سنگین  شکست  و 
انجام  در  را  خود  اجرایی  توان  گروهک 
به  كشور  داخل  در  تروریستی  عملیات 
میزان قابل توجهی از دست داد و به همین 
تروریستی،  سازمان  این  باقیمانده  دلیل 
استراتژی ربودِن افراد و شکنجه و قتِل آنان 
را در پیش گرفتند و جنایات هولناكی را 
مرتکب شدند. این سازمان در ادامه كشتاِر 
تروریستی  عملیات  صدها  انجام  با  مردم، 
معلم،  كاسب،  مردم  از  زیادی  عده  دیگر، 
كارمندان و..... حتی عابران معمولی را  به 
از این ترور ها كه  شهادت رساندند؛ یکی 
عملیاتی  عنوان  به  را  آن  مذكور  سازمان 
متهورانه قلمداد كرد؛ ترور یک  جوان 1۹ 
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  ساله و عضو 
صورت  اسفندماه   25 در  كه  بود  تهران 

گرفت.
 و باالخره اسفند ماه سال 1360 به انتهای 
بیست و هشتمین  و در  نزدیک شد  خود 
ملت  برای  انگیز  خاطره  جمعه ای  روِزآن، 
ایران و به خصوص شهروندان تهرانی رقم 
از  پس  نماز جمعه  اولین  برگزاری  خورد؛ 
تروِر امام جمعه شهرشان كه اكنون رئیس 

جمهور كشورشان نیز بود. 
ادامه دارد...
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سبک زندگی

عشق شهادت
در اسفند ماه سال 60 يک روز آقاتقی يک ورق کاغذ را در خانه به من نشان داد و گفت: عملّيات مهندسی 
جبهه به عهدة ما گذاشته شده و مسئولّيت سنگينی است. منظورش اين بود که در همين روزها عملّيات 
است و به اين زودی ها به خانه نمی آيد و اين روز هم از روزهای فراموش ناشدنی بود و چهرة خوشحال و 
راضی از کار آقاتقی هيچوقت يادم نمی رود. در همين روزها پدرشان به اهواز آمدند و کسالت پيدا کردند. 
در بيمارستان بستری شدند و آقاتقی فقط يک روز وقت کرد و برای عيادت پدر خود به بيمارستان آمد و 
در آنجا با ناراحتی پدرش روبرو شد. با دکترها مشورت کرد و بعد رو به پدرش کرد و گفت: من کار دارم و 
نمی توانم پهلوی شما باشم. تنها از خدا بخواهيد اگر شفا پيدا کرديد به جبهه بيائيد و در راه خدا خدمت 

کنيد و بعد از چند لحظه خداحافظی کرد و رو به جبهه رفت.

تاسيس ستاد پشتيبانی جنگ جهاد
او مدتی قبل از آغاز جنگ، برای انجام ماموريتی به يکی از کشورها سفر کرده بود و در شروع جنگ در ايران حضور 
نداشت. پس از مدتی کوتاه به ايران بازگشت و بدون درنگ به سوی جبهه رهسپار شد. تاريخ اعزام وی 1359/7/1 
بود. پس از ورود به خوزستان با همراهی و هم فکری ساير افراد، ستاد پشتيبانی جنگ جهاد را که از طرف جهاد 
سازندگی مسئوليت ياری رساندن به جبهه ها را برعهده داشت، تاسيس کرد،.سپس مسئوليت مستقيم تمام عمليات 
هايی را که جهاد سازندگی در جبهه های جنوب انجام می داد، بر عهده گرفت. با نظارت و هماهنگی وی جاده 
های استراتژيک و نظامی زيادی در جبهه های مختلف جنوب کشيده شد. او در امور تدارک، تبليغات و تعميرات 
خودروهای نيروی سپاه و ارتش خدمات زيادی کرد. طرحچی نقش بسيار موثری در عمليات دارخوين )که به نام 
»فرمانده کل قوا، خمينی روح خدا« مشهور بود( و عمليات آزادسازی کرخه نور به عهده داشت. به خاطر مسئوليت 
حساسی که داشت هميشه در خط اول جبهه بود. درحالی که هدايت و هماهنگی خودروهای بزرگ راهسازی را انجام 

می داد، در عمليات سنگرسازی و ايجاد سدهای طوالنی و بلند خاکی نيز شرکت می کرد

حاج خليل؛ فرمانده بی ادعا
هنوز خيلی مانده بود تا احداث خاکريز تمام شود. راننده خيلی به لودر فشار می آورد؛ اگر همين طور ادامه می داد 
حتماً خرابش می کرد و کار خاکريز لنگ می ماند. حاج خليل که برای سرکشی به کارها آمده و شاهد ماجرا بود 
بدون آنکه تندی کند گفت: »خيلی خسته ای بيا پايين چند دقيقه ای استراحت کن تا کمی کمکت کنم. راننده که 
نمی دانست او حاج خليل پرويزی، فرمانده مهندسی جنگ جهاد است لودر را تحويلش داد و در همان نزديکی 
مشغول استراحت شد. حاجی جلو چشم راننده شروع کرد به ادامه کار خاکريز. آنقدر نرم و بدون فشار به دستگاه 
کار می کرد که راننده متوجه اشتباهش شد. بعد از چند دقيقه لودر را از حاجی تحويل گرفت و مشغول به کار شد؛ 

اما اين بار با رعايت حال ماشين.

در باغ شهادت باز است
آن روزگار اتاق بچه های سوره تنها محفل انس کسانی بود که »هنر ديانت مدار« را بر »دئانت هنرمدار« 
ترجيح می دادند. آن روز تازه خبر شهادت سفير فرهنگ واليت »صادق گنجی« را در روزنامه ها نوشته بودند. 
وارد اتاق که شدم بوی خوش عطر »تی رز« به مشامم رسيد، فهميدم که سيد آنجاست. مقابل پنجره ساکت و 
منتظر ايستاده بود. جلو رفتم. دانه های درشت اشک گونه هايش را نوازش می کرد، با صدای بلند گفتم:»خدا 
قوت آقا مرتضی!« يکی از بچه ها سريع مرا به سکوت دعوت کرد، همانجا سر جايم نشستم نمی دانستم حالش 

بد است«. ناگهان برگشت و با بغض گفت: » می بينی حسين؟ می بينی چه جوری داريم در جا می زنيم ؟
هفته پيش با او بوديم. کاش او را می شناختی. گل بود! به خدا گل بود، اونم چه گلی!... خوش به حالش

کی فکر شو می کرد به اين قشنگی اونم بعد از اين همه مدت که از قطعنامه می گذره بره ؟«
ديگر چيزی نگفت. هق هق گريه امانش را بريد. او عاشق رفتن بود و باالخره پر کشيد.

فاتحـان وایـت  ر

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  46



سبک زندگی

تواضع 
ابتدا که به جبهه رفته بودم، يک روز در صف غذا ايستاده بوديم تا به غذاخوری برويم و غذا 
بخوريم. يک نفر از نيروهايی که توی صف بود به من گفت: »آن فردی که جلوی شما است و 
دارد غذا می گيرد فرمانده پايگاه، هاشم ساجدی است.« من خنده ام گرفت. گفتم: »مگر برای 
آنها توی اتاقشان غذا نمی برند؟« گفت: »اگر کسی بخواهد از آشپزخانه برای ايشان حتی نان 

خشک و پنير ببرد تا توی اتاقش غذا بخورد، ناراحت می شود.«

دانشگاه
کنار درب ستاد پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی اصفهان در اهواز او را ديدم. پس از سالم و 

احوالپرسی گفتم: »خب، علی چه می کنی؟« گفت: »هيچ، پشت کنکور در جا می زنم.«
پرسيدم: »حاال چه وقت کنکور دانشگاه است؟ عمليات نزديک است، مگر آماده نشده ای؟«

گفت:»منظو م از کنکور و دانشگاه، کنکور خدا و دانشگاه خداست؛ هدفم نائل شدن به مقام شهادت است.«
چند روز بعد علی به مقام شهادت نائل شد. پس از شهادتش فهميدم که شب قبل از ديدارمان، اين خواب را 
ديده است: »علی همراه عده ای برای ورود به دانشگاه در صف ايستاده اند. عده ی ديگری بدون رعايت صف 
و بدون  آنکه مانعی برای آنها باشد، وارد دانشگاه می شوند. در اين ميان جهادگر شهيد سيد علی ابهری نيز 

وارد می شود. علی با ناراحتی می پرسد: »بابا چه خبره!؟ چرا اينها بدون نوبت وارد می شوند؟« 
شهيد ابهری می گويد:»ناراحت نباش! اينها شهيدان هستند، کاری می کنم که تو هم وارد شوی!«

محور انقالبيون نجف آباد
در کنکور سال 1356 در رشتۀ رياضی فيزيک قبول شد. احمد در دانشگاه، انجمن اسالمی را بنيان گذاری کرد تا 

دانشجويان انقالبی و متعهد را متشکل کند.
با روشن شدن جرقه های انقالب اسالمی و آغاز مبارزات ملت ايران، دانشجويان را دعوت به اعتصاب سراسری و 

تظاهرات خيابانی عليه رژيم پهلوی می کرد. 
در ظهر روز عاشورای 1357 که مردم نجف آباد برای نماز به خارج از شهر رفته بودند، او و چند تن از دوستانش مجسمۀ 
شاه را به زير کشيدند. اين کار باعث شد تا نيروهای امنيتی رژيم با تشديد حکومت نظامی در روزهای 11 و 1۲ محّرم، 
بازار نجف آباد و خانۀ افراد سرشناس انقالبی را در آتش کينه و انتقام خود بسوزانند. او و دوستانش به مقابله با عمال 
رژيم ستمشاهی پرداختند و با اينکه در درگيری های 1۲ محّرم نجف آباد به شدت زخمی شده بود اما به فکر نجات 

مجروحان حادثه و انتقال آن ها به خانه های امن بود.

عقيده
ناجيان می گفت »نمی دانم اين بچه های جهاد با چه فکری اينطور کار می کنند« آقای ناجيان با تعداد زيادی از 
اساتيد و دانشجويان ارتباط داشت و با مسائلی که در جهاد جنگ می ديد، معادله ای برخورد می کرد و می گفت 
»نمی دانم بچه های جهاد با کدام عقيده و چه فکری اين کارها را انجام می دهيد« و حتی يک جايی به من گفت 
»تو تصميم  ديوانه واری گرفته ای«. گفتم چرا؛ گفت: »چون هيچ معادله ای نيست که نشان دهد ما اين جاده را 
می سازيم و بشود تانک از رويش عبور کند. بچه های مردم می روند آن طرف می مانند يا رمل دوباره می آيد 
روی جاده را می گيرد«. گفتم »تمام اينها را پيش بينی کرده ايم و براساس همان کاری که در روستاهای دامغان 
انجام داده ايم، برنامه ريزی کرده ايم. شما فقط نيازهای ما را تأمين کنيد؛  اين کار قباًل  امتحانش را پس داده و 
موفق بوده؛ شما نگران نباشيد.وقتی حدود يکی دو کيلومتر پيش رفتيم، شهيد ناجيان ديگر مطمئن شد که 
می شود اين جاده را احداث کرد و بعد آن تالش کرد در مکاتبات مهندسی اش اين نکات را وارد کند. او معتقد 
بود بايد اين علم به عنوان يک سيالبس درسی وارد متون دانشگاهی شود. او هميشه می گفت می خواهد جاده 

رملی دامغان را ببيند و دوست داشت به دامغان سفر کند يا بعد از جنگ در کنار بچه های دامغان زندگی کند.
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ستارگان جهاد

 استان نام خانوادگی  نام 
اردبیلمعززیبرات
اصفهانایزدیعلی

اصفهانپارساحسین
اصفهانتوكلی حاجی آبادیمحمد
اصفهانجاویدفرمهدی

اصفهانخانی نجف آبادیعبدالحسین
اصفهانخرمی بروزادیابراهیم
اصفهاندهقانی چهارمحالیخلیل

اصفهاندودانگهاردشیر
اصفهاندوستکاماحمدعلی
اصفهانرجایاعبدالعلی

اصفهانزینالی گرگریداود
اصفهانشکوهنعمت اهلل

اصفهانشیدانشیداحمد
اصفهانصائبی نسیم آبادیاردشیر
اصفهانعباسپور نجف آبادیرسول

اصفهانعباسی جوزدانقدمعلی
اصفهانعرب پور حاجی آبادیاكبر

اصفهانحسن زاده لمجیریحسین
اصفهانفتاح الجنان نجف آبادیمهدی

اصفهانفتحی سفتجانیصفر
اصفهانكرمعلیان سیچانیمحمدرضا

اصفهانكریمی اندانیحمید
اصفهانمارانی برزانیقاسم

اصفهانمجاهدنیاعبدالخالق
اصفهانمختاری مباركهاحمد

اصفهانمسلمینادعلی
اصفهانمنتظری سانیچیسید محمد
اصفهانهاشمی فشاركیسید ساعد
اصفهان - چهارمحال و بختیاریمحمدی جزیقدرت اهلل

اصفهان - خوزستان - فارسكیانیعلیمردان
اصفهان - كرمانشاهكاكاییحشمت اهلل

البرزبزرگ نیاپرویز

 استان نام خانوادگی  نام 

یاد و خاطره شهدای مهر ماه وزارت جهاد كشاورزی گرامی باد

دالوران قبيله نور در نبرد با ظلمت به دشت روشنايی هجرت نمودند،اسماعيل وار به قربانگاه 
 آزمايش شتافتند و آگاهانه جان سپردند. سوختند تا با کفر نسازند، رفتند تا ايمان نرود، 

و مرگ سرخ را برگزيدند تا چراغ توحيد نميرد؛

البرزعادلی گل تپهاحمد
البرزعباسی كجانیمصطفی

البرزمحمدپور نیکچهمحمد
البرزهمتیاسماعیل
البرزیعقوبینعمت اهلل

ایالمدبیریحمزه
ایالمعبداللهیعبدالحمید
ایالمگچیمقصودعلی

آذربایجان شرقیجبارزادهابوالفضل
آذربایجان شرقیخورشیدی غازانیمحمدباقر

آذربایجان شرقیدریاییمنوچهر
آذربایجان شرقیرسولیان هرویاسماعیل

آذربایجان شرقیغریبحسن
آذربایجان شرقیمنافی ناصرمجید
آذربایجان شرقی - تهرانبلندی كرویقایوب
آذربایجان غربیپورخلیل تولکانیمحرم

آذربایجان غربیزمانیسلطانعلی
آذربایجان غربیمحرمیطالب

بوشهرمشهدپورحسین
بوشهرناطوری زادهقاسم
تهرانپهناوررسول

تهرانحمیدیحسین
تهراندلپسند بخشایشداود

تهرانعلی اعالمحسن
تهرانقائد رحمتیصیدمراد

تهران - كردستانزندعلی
تهران - لرستانمحمدرضاییعلی احمد

تهران - همدانزند وكیلفرامرز
جیرفت و كهنوجسنجریمراد

جیرفت و كهنوجشجاع حیدریقاسم
چهارمحال و بختیاریاكبری چالشتریاصغر
چهارمحال و بختیاریذیالبی لردگانیتیمور
چهارمحال و بختیاریعسگری هفشجانیمختار
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ستارگان جهاد

 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
چهارمحال و بختیاریقائدی حیدریمحمدحسن

چهارمحال و بختیاریمحمدی بردبریفریدون
چهارمحال و بختیارینبی تیر فارسانیامیرقلی

خراسان جنوبیكافیغالمحسین
خراسان رضویآقایی بجستانیقنبر
خراسان رضویابراهیمی ترشیزیعلی

خراسان رضویابراهیمی ترشیزیحسن )هوشنگ(
خراسان رضویپرهیزگارمحمدرضا

خراسان رضویجهان نمامحمد
خراسان رضویرحمانی ایوریمحمدرضا

خراسان رضویسنگتراش مقدممحمدجواد
خراسان رضویصابریمحمدابراهیم

خراسان رضویعاشقاسد اهلل
خراسان رضویعطیمی شاهوردینصراهلل
خراسان رضویفغفور مغربیسعید

خراسان رضویقربانیامیررضا
خراسان رضویكردعلی اكبر

خراسان رضویمحبیمحمدرضا
خراسان رضوینیکفردمحمدحسن

خراسان رضویوفاییعباس
خراسان رضوی - ستاد مركزیاعلمیسید حسین
خراسان شمالیبراتیبرات محمد
خوزستانآل كثیرعبدالعباس

خوزستاناستادصفارفریدون
خوزستانبیت سیاحعجیل

خوزستانتوكلیعبدالمجید
خوزستانحسینیحسن
خوزستاندورقیهمروج
خوزستاندیاحسینیطوبی
خوزستانصالحیانسعید

خوزستانكرامت زادهمحمدكاظم
خوزستانمخلعلی

خوزستانمنصورِیسکران
خوزستانمهدی پورنورعلی
خوزستان - ستاد مركزیحاجی شاهشهناز

خوزستان - ستاد مركزیسیدیسید مرتضی
خوزستان - ستاد مركزیعزیزیانجالل
خوزستان - فارساسالمی نسبعلی

خوزستان - فارسبرفیمصطفی
خوزستان - قمحکیمسید محمد
زنجانجان نثاركمال الدین

زنجانخلفیفخرالدین
زنجانعالمیساالر

ستاد مركزیآذریسیروس
ستاد مركزیاصانلوقدرت اهلل

ستاد مركزیپارسیعزیزاهلل
ستاد مركزیپهلوان حسنحسن

ستاد مركزیتقیحسین
ستاد مركزیحاج جعفریمحمدكریم

ستاد مركزیخدامخلیل
ستاد مركزیداداش  اوغلی اهریحسین
ستاد مركزیدارچینیانمسعود

ستاد مركزیداودیسیف اهلل
ستاد مركزیرجب بیگیمهدی

ستاد مركزیزاهدی شکرآبیمحمدحسین
ستاد مركزیسیفان اورنجحسن
ستاد مركزیشالچی زادهشهرام

ستاد مركزیشاه حسینی خلجانیرضا
ستاد مركزیشهسواریمهدی

ستاد مركزیصادقیعباسعلی
ستاد مركزیصدقیمحمدرضا

ستاد مركزیعطاریسید یونس
ستاد مركزیفدایی اسالمتقی

ستاد مركزیگودرزی كیاداریوش
ستاد مركزیمناییناصر

ستاد مركزیناجیان اصلعبدالحسین
ستاد مركزینفری افشارعلی

ستاد مركزینوركیهانیسید امیر
ستاد مركزینوروز علیاییعلی اصغر

ستاد مركزینوروزیاناحمد
ستاد مركزیهاشمیمحمد

ستاد مركزیهوبختعلی
ستاد مركزیهوبختمرتضی

ستاد مركزیهوبختاحمد
ستاد مركزی - قمجریریحبیب

ستاد مركزی - مركزیحسن شریفقدرت اهلل
ستاد مركزی - مركزیعبدالکریمیغالمرضا

سمنانامانیمحمدحسن
سمنانحسینی زادهسید محسن

سمنانطوسیحسن
سمنانفاضلیانغالمحسین

سیستان و بلوچستانجدگالحیدر
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
سیستان و بلوچستانسارانیمحمدنبی
سیستان و بلوچستانعبداللهینورمحمد
سیستان و بلوچستانعلی احمدیغالمرضا
سیستان و بلوچستانمحمدانعباسعلی

فارساشرفمختار
فارسایزدیعلی اكبر

فارسجهانبینرحیم
فارسجوادیعلی اصغر

فارسدشتیسید محمدصادق
فارسسرپوشمحمدتقی
فارسشیخیماشاء اهلل

فارسصفی خانیعلیرضا
فارسعلی پورحبیب
فارسقاسمیانمسلم

فارسقنادیكورش
فارسكشاورزمختار
قمشریفی حاتمعبداهلل
قملطفیمحمود
قمنیکوصحبت رحیمیحسن
قمیخچالیاصغر

قم - مركزیآقازیارتیشکراهلل
كردستانحسینیسید عبداهلل

كردستانعلیمحمدیطاهرعلی
كردستانفرجیرحمان
كردستان - همدانساكیمحمد

كرمانروحی میرحسینیسید نصرت اهلل
كرمانزنگی آبادیمحمدحسین

كرمانسلطانی نژادلطف اهلل
كرمانشیخ حسینی لریاسحاق
كرمانشاهحسن پورحیدر

كرمانشاهصفریمرادحاصل
كرمانشاهمحمدی تركه بانحاتم
كرمانشاهمیرزاییجوهر
كرمانشاهنصیری نصرعلیداد

كرمانشاه - لرستانخلیلیشاهمراد
كهگیلویه و بویراحمدآبرودعبدالطیف

كهگیلویه و بویراحمدچرخ اندازغالمرضا
گلستانامانیمحمدحسن

گلستانرفیعیحسن
گلستانسالیکندهمحمد

گلستانقدس شکوریابوالفضل

گیالنداداش اوغلی اهریحسین
گیالنقربانی نژادغفور
گیالنمشایخی چوكامیعلی

گیالنمومنی كالشمیفتح اهلل
گیالننامجوحسین
گیالنولی زاده مرخالیحسین
گیالنیزدانیعلیرضا

لرستانچوب تراشعصمت اهلل
لرستانخادمیمحمدرضا

لرستانخادمیمحمد
لرستانرضاییشیرمحمد
لرستانقائد رحمتیسیدمراد

لرستانقیصریمحمد
مازندرانآمالی امیریمحمود

مازندراناحمدیرمضانعلی
مازندراناسماعیلی كناریعباس

مازندرانحمیدی كناریحسینعلی
مازندرانخوش اندامحجت اهلل
مازندراندعاگومحمدرضا

مازندرانرسولی كناریمحمود
مازندرانرسینمیرقربان

مازندرانعبدالهاشم پورهاشم
مازندرانقلی پور گودرزیعلی

مازندرانمحمد زادهمحمود
مازندرانمومنی نژادامیریحسین

مازندراننوریان ایوبیرمضانعلی
مازندرانیداهلل پورعبدالعلی
مركزیطاهریمحسن

مركزیفضلیفضل علی
مركزیمدنیسید ابوتراب

هرمزگاناحمدیقنبر
همداناختریعلیرضا
همدانباغیانحسن
همدانبهرامنمجید

همدانبیک زادهمحمدرضا
همدانجانقاییعلی

همدانسجادیعبداهلل
همدانغالمیاحمد

همدانمحبتی مبارزمحمد
همداننوعدوستعبدالعظیم
یزدفالح زادهمحمدعلی

یزدنعمت اللهیاصغر

ستارگان جهاد
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 استان نام خانوادگی  نام 
اردبیلمعززیبرات

اصفهانایزدیعلی

اصفهانپارساحسین

اصفهانتوكلی حاجی آبادیمحمد

اصفهانجاویدفرمهدی

اصفهانخانی نجف آبادیعبدالحسین

اصفهانخرمی بروزادیابراهیم

اصفهاندهقانی چهارمحالیخلیل

اصفهاندودانگهاردشیر

اصفهاندوستکاماحمدعلی

اصفهانرجایاعبدالعلی

اصفهانزینالی گرگریداود

اصفهانشکوهنعمت اهلل

اصفهانشیدانشیداحمد

اصفهانصائبی نسیم آبادیاردشیر

اصفهانعباسپور نجف آبادیرسول

اصفهانعباسی جوزدانقدمعلی

اصفهانعرب پور حاجی آبادیاكبر

اصفهانحسن زاده لمجیریحسین

اصفهانفتاح الجنان نجف آبادیمهدی

اصفهانفتحی سفتجانیصفر

اصفهانكرمعلیان سیچانیمحمدرضا

اصفهانكریمی اندانیحمید

اصفهانمارانی برزانیقاسم

اصفهانمجاهدنیاعبدالخالق

اصفهانمختاری مباركهاحمد

اصفهانمسلمینادعلی

اصفهانمنتظری سانیچیسید محمد

 استان نام خانوادگی  نام 

یاد و خاطره شهدای آبان ماه وزارت جهاد كشاورزی گرامی باد

اصفهانهاشمی فشاركیسید ساعد

اصفهان-چهارمحال و بختیاریمحمدی جزیقدرت اهلل

اصفهان-خوزستان-فارسكیانیعلیمردان

اصفهان - كرمانشاهكاكاییحشمت اهلل

البرزبزرگ نیاپرویز

البرزعادلی گل تپهاحمد

البرزعباسی كجانیمصطفی

البرزمحمدپور نیکچهمحمد

البرزهمتیاسماعیل

البرزیعقوبینعمت اهلل

ایالمدبیریحمزه

ایالمعبداللهیعبدالحمید

ایالمگچیمقصودعلی

آذربایجان شرقیجبارزادهابوالفضل

آذربایجان شرقیخورشیدی غازانیمحمدباقر

آذربایجان شرقیدریاییمنوچهر

آذربایجان شرقیرسولیان هرویاسماعیل

آذربایجان شرقیغریبحسن

آذربایجان شرقیمنافی ناصرمجید

آذربایجان شرقی - تهرانبلندی كرویقایوب

آذربایجان غربیپورخلیل تولکانیمحرم

آذربایجان غربیزمانیسلطانعلی

آذربایجان غربیمحرمیطالب

بوشهرمشهدپورحسین

بوشهرناطوری زادهقاسم

تهرانپهناوررسول

تهرانحمیدیحسین

تهراندلپسند بخشایشداود
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
تهرانعلی اعالمحسن

تهرانقائد رحمتیصیدمراد

تهران - كردستانزندعلی

تهران - لرستانمحمدرضاییعلی احمد

تهران - همدانزند وكیلفرامرز

جیرفت و كهنوجسنجریمراد

جیرفت و كهنوجشجاع حیدریقاسم

چهارمحال و بختیاریاكبری چالشتریاصغر

چهارمحال و بختیاریذیالبی لردگانیتیمور

چهارمحال و بختیاریعسگری هفشجانیمختار

چهارمحال و بختیاریقائدی حیدریمحمدحسن

چهارمحال و بختیاریمحمدی بردبریفریدون

چهارمحال و بختیارینبی تیر فارسانیامیرقلی

خراسان جنوبیكافیغالمحسین

خراسان رضویآقایی بجستانیقنبر

خراسان رضویابراهیمی ترشیزیعلی

خراسان رضویابراهیمی ترشیزیحسن )هوشنگ(

خراسان رضویپرهیزگارمحمدرضا

خراسان رضویجهان نمامحمد

خراسان رضویرحمانی ایوریمحمدرضا

خراسان رضویسنگتراش مقدممحمدجواد

خراسان رضویصابریمحمدابراهیم

خراسان رضویعاشقاسد اهلل

خراسان رضویعطیمی شاهوردینصراهلل

خراسان رضویفغفور مغربیسعید

خراسان رضویقربانیامیررضا

خراسان رضویكردعلی اكبر

خراسان رضویمحبیمحمدرضا

خراسان رضوینیکفردمحمدحسن

خراسان رضویوفاییعباس

خراسان رضوی - ستاد مركزیاعلمیسید حسین

خراسان شمالیبراتیبرات محمد

خوزستانآل كثیرعبدالعباس

خوزستاناستادصفارفریدون

خوزستانبیت سیاحعجیل

خوزستانتوكلیعبدالمجید

خوزستانحسینیحسن

خوزستاندورقیهمروج

خوزستاندیاحسینیطوبی

خوزستانصالحیانسعید

خوزستانكرامت زادهمحمدكاظم

خوزستانمخلعلی

خوزستانمنصورِیسکران

خوزستانمهدی پورنورعلی

خوزستان - ستاد مركزیحاجی شاهشهناز

خوزستان - ستاد مركزیسیدیسید مرتضی

خوزستان - ستاد مركزیعزیزیانجالل

خوزستان - فارساسالمی نسبعلی

خوزستان - فارسبرفیمصطفی

خوزستان - قمحکیمسید محمد

زنجانجان نثاركمال الدین

زنجانخلفیفخرالدین

زنجانعالمیساالر

ستاد مركزیآذریسیروس

ستاد مركزیاصانلوقدرت اهلل

ستاد مركزیپارسیعزیزاهلل

ستاد مركزیپهلوان حسنحسن

ستاد مركزیتقیحسین

ستاد مركزیحاج جعفریمحمدكریم

ستاد مركزیخدامخلیل
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 

ستاد مركزیداداش  اوغلی اهریحسین

ستاد مركزیدارچینیانمسعود

ستاد مركزیداودیسیف اهلل

ستاد مركزیرجب بیگیمهدی

ستاد مركزیزاهدی شکرآبیمحمدحسین

ستاد مركزیسیفان اورنجحسن

ستاد مركزیشالچی زادهشهرام

ستاد مركزیشاه حسینی خلجانیرضا

ستاد مركزیشهسواریمهدی

ستاد مركزیصادقیعباسعلی

ستاد مركزیصدقیمحمدرضا

ستاد مركزیعطاریسید یونس

ستاد مركزیفدایی اسالمتقی

ستاد مركزیگودرزی كیاداریوش

ستاد مركزیمناییناصر

ستاد مركزیناجیان اصلعبدالحسین

ستاد مركزینفری افشارعلی

ستاد مركزینوركیهانیسید امیر

ستاد مركزینوروز علیاییعلی اصغر

ستاد مركزینوروزیاناحمد

ستاد مركزیهاشمیمحمد

ستاد مركزیهوبختعلی

ستاد مركزیهوبختمرتضی

ستاد مركزیهوبختاحمد

ستاد مركزی - قمجریریحبیب

ستاد مركزی - مركزیحسن شریفقدرت اهلل

ستاد مركزی - مركزیعبدالکریمیغالمرضا

سمنانامانیمحمدحسن

سمنانحسینی زادهسید محسن

سمنانطوسیحسن

سمنانفاضلیانغالمحسین

سیستان و بلوچستانجدگالحیدر

سیستان و بلوچستانسارانیمحمدنبی

سیستان و بلوچستانعبداللهینورمحمد

سیستان و بلوچستانعلی احمدیغالمرضا

سیستان و بلوچستانمحمدانعباسعلی

فارساشرفمختار

فارسایزدیعلی اكبر

فارسجهانبینرحیم

فارسجوادیعلی اصغر

فارسدشتیسید محمدصادق

فارسسرپوشمحمدتقی

فارسشیخیماشاء اهلل

فارسصفی خانیعلیرضا

فارسعلی پورحبیب

فارسقاسمیانمسلم

فارسقنادیكورش

فارسكشاورزمختار

قمشریفی حاتمعبداهلل

قملطفیمحمود

قمنیکوصحبت رحیمیحسن

قمیخچالیاصغر

قم - مركزیآقازیارتیشکراهلل

كردستانحسینیسید عبداهلل

كردستانعلیمحمدیطاهرعلی

كردستانفرجیرحمان

كردستان - همدانساكیمحمد

كرمانروحی میرحسینیسید نصرت اهلل

كرمانزنگی آبادیمحمدحسین

كرمانسلطانی نژادلطف اهلل
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 استان نام خانوادگی  نام  استان نام خانوادگی  نام 
كرمانشیخ حسینی لریاسحاق

كرمانشاهحسن پورحیدر

كرمانشاهصفریمرادحاصل

كرمانشاهمحمدی تركه بانحاتم

كرمانشاهمیرزاییجوهر

كرمانشاهنصیری نصرعلیداد

كرمانشاه - لرستانخلیلیشاهمراد

كهگیلویه و بویراحمدآبرودعبدالطیف

كهگیلویه و بویراحمدچرخ اندازغالمرضا

گلستانامانیمحمدحسن

گلستانرفیعیحسن

گلستانسالیکندهمحمد

گلستانقدس شکوریابوالفضل

گیالنداداش اوغلی اهریحسین

گیالنقربانی نژادغفور

گیالنمشایخی چوكامیعلی

گیالنمومنی كالشمیفتح اهلل

گیالننامجوحسین

گیالنولی زاده مرخالیحسین

گیالنیزدانیعلیرضا

لرستانچوب تراشعصمت اهلل

لرستانخادمیمحمدرضا

لرستانخادمیمحمد

لرستانرضاییشیرمحمد

لرستانقائد رحمتیسیدمراد

لرستانقیصریمحمد

مازندرانآمالی امیریمحمود

مازندراناحمدیرمضانعلی

مازندراناسماعیلی كناریعباس

مازندرانحمیدی كناریحسینعلی

مازندرانخوش اندامحجت اهلل

مازندراندعاگومحمدرضا

مازندرانرسولی كناریمحمود

مازندرانرسینمیرقربان

مازندرانعبدالهاشم پورهاشم

مازندرانقلی پور گودرزیعلی

مازندرانمحمد زادهمحمود

مازندرانمومنی نژادامیریحسین

مازندراننوریان ایوبیرمضانعلی

مازندرانیداهلل پورعبدالعلی

مركزیطاهریمحسن

مركزیفضلیفضل علی

مركزیمدنیسید ابوتراب

هرمزگاناحمدیقنبر

همداناختریعلیرضا

همدانباغیانحسن

همدانبهرامنمجید

همدانبیک زادهمحمدرضا

همدانجانقاییعلی

همدانسجادیعبداهلل

همدانغالمیاحمد

همدانمحبتی مبارزمحمد

همداننوعدوستعبدالعظیم

یزدفالح زادهمحمدعلی

یزدنعمت اللهیاصغر
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ستارگان جهاد

جهادگر شهيد دکتر حبيب جريری
در  جریری  حبیب  شهید 
پایان  تا  شدند.  متولد  شیراز 
آباده  و  شیراز  در  دبیرستان 
بعد  بود.  مشغول  تحصیل  به 
دانشکده  در  دیپلم  اخذ  از 
دانشگاه  كنکور  و  افسری 
داروسازی  دانشکده  تهران 
علت  به  شدند.  قبول 
از  خانواده  مالی  مشکالت 
سهمیه بورس ارتش استفاده 
دوره  گذراندن  به  و  كرده 
دكترای داروسازی مشغول شد. بعد از پایان دوره داروسازی در رشته 
تخصصی علوم عالی آزمایشگاهی قبول شدند بعد از 4 سال با اخذ 
پایان نامه تخصصی علوم آزمایشگاهی موفق شد. سال1338 به دلیل 
فعالیت سیاسی دستگیر و به مدت 1 سال در زندان به سر برد. 2 سال 
ایشان  فعالیت های سیاسی  فرزند شد.  و صاحب 3  ازدواج كرد  بعد 
ادامه داشت تا در سال 1353 دوباره دستگیر شد و 4 سال شکنجه 
جسمی و روحی را تجربه كرد. بعد از انقالب در اولین كابینه دولت 
سرپرستی  به  ایشان  بازرگان  مهندس  ریاست  به  اسالمی  جمهوری 
نهضت سواد آموزی انتخاب و مشغول به كار شدند. و بعد از چند ماه 
انتخاب  بلوچستان  و  استانداری سیستان  به  ماه 1358  در شهریور 
شد و طی ماه ها درگیری با مسائل منطقه، با تالش، عشق و ایمان 
به خدا فعالیت-هایش را ادامه داد. با شروع جنگ تحمیلی و گذشت 
صورت  به  پزشکی  گروه  همراه   5۹/7/14 تاریخ  در  آن  از  هفته  دو 
نیروهای جهادی به منطقه جنگی عزیمت كردند، 4 روز بعد یعنی 
5۹/7/1۹ هنگامی كه به سمت بیمارستان صحرائی حركت می كردند 
در جاده آبادان ـ ماهشهر به اسارت نیروهای عراقی در آمدند و دیگر 

از سرنوشتشان اطالع چندانی در دست نیست.

جهادگر شهيد داريوش گودرزی کيا
پایانی  روزهای  در  داریوش 
 1325 سال  ماه  بهمن 
توابع  از  اناج  روستای  در 
شهرستان اراک به دنیا آمد. 
از همان دوران كودكی طعم 
سختی  و  محرومیت  تلخ 
ششم  كالس  تا  چشید  را 
و  خوانده  درس  ابتدایی 
به  چندی  از  پس  ناگزیر 
وزارت  در  نامه رسان  عنوان 

پست مشغول به كار شد. در سال 1350 ازدواج كردند كه ثمره 
به   1355 سال  در  وی  است.  پسر  دو  و  دختر  دو  ازدواج  این 
به عنوان عکاس  استخدام خبرگزاری جمهوری اسالمی درآمد و 
این خبرگزاری مشغول به كار شد و از سال 1360 عکاسی را از 
جبهه  ها را به عنوان نیروی جهادگر آغاز كرد. تا 2۹ مهرماه سال 
1363 در جبهه های جنگ فعالیت خود را ادامه داد و در منطقه 
عکاس  نخستین  عنوان  به  و  رسید  شهادت  به  میمک  عملیاتی 
عملیات  آخرین  در  می شود.  شناخته  مقدس  دفاع  دوران  شهید 
) میمک( به عنوان عکاس به خط مقدم جبهه اعزام شده بود، در 
برگزار كرده  از عملیات  اعضای گردان در شب قبل  مراسمی كه 
از خدا  را  زیادی كرده و شهادت  بودند، شهید گودرزی كیا گریه 
طلب كرده بود. همرزمانش در این مراسم وقتی وضعیت داریوش 
را می بینند، به او با شوخی می گویند كه خیلی نورانی شدی؛ حاج 
را  فهمم  آنچه كه من می  آقا هم در جواب می گوید كه »شما 

متوجه نمی شوید«.

جهادگر شهيد احمد هوبخت
سال  هوبخت  احمد  شهید 
دخانیات  محله  در   1318
تهران به دنیا آمد. در دوران 
كودكی قرآن را نزد مرحوم 
و  آموخت  طالقانی  اهلل  آیت 
كه  بار  هر  خودش  قول  به 
قرآن را خوب تالوت می كرد 
مشت  یک  با  ایشان  توسط 
تشویق  كشمش  و  نخود 
كشاورزی  لیسانس  می شد. 
كامپیوتر  لیسانس  فوق  و 
گرفت و استادی دانشگاه صنعتی شریف و كارمندی ارشد وزارت 
از  بعد  كشاورزی  وزیر  مقامی  قائم  و  انقالب  از  قبل  كشاورزی 
اولین  و  كامپیوتری  اولین شركت  كرد.  تجربه  را  انقالب  پیروزی 
سیستمIBM  را نصب نمود و جزوات دانشگاهی را منتشر ساخت. 
زمان درگیری ها و راهپیمایی های انقالب حضوری فعال در بطن 
انقالب داشت. بعد از انقالب به دلیل فراست و هوش سرشارش به 
سمت قائم مقامی وزارت كشاورزی رسید. ازدواج كرد و صاحب دو 
پسر شد. در آخرین نماز جمعه ای كه شركت كرد با برادرانش قرار 
گذاشت به جبهه بروند و این آغاز راهی بی انتها بود. به عنوان گروه 
آنها  یافت.  حضور  جبهه  در  چمران(  )شهید  نامنظم  جنگ-های 
روز 1۹ مهرماه سال 135۹، از اهواز به سمت دارخوین در حركت 
بودند و به اسارت نیروهای بعثی درآمدند. تا كنون اثری از پیکرش 

بدست نیامده است. برادرانش علی و مرتضی نیز شهید شده اند.

گذری کوتاه بر زندگی و زمانۀ

 شهدای شاخص جهادگر در مهر ماه
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ستارگان جهاد

جهادگر شهيد دکتر سيدمحمد حکيم
 1335 سال  در  محمد  سید 
در نجف اشرف متولد شدند. 
در  را  دبستان  ابتدایی  دوران 
تحت  سپس  و  سپری  عراق 
اتفاق  به  عراق  رژیم  فشار 
به  هجرت  به  ناچار  خانواده 
ایران شد، در كنکور سراسری 
پذیرفته  پزشکی  رشته ی  در 
دانشجویی  دوران  در  شد. 
دانشجویان  سایر  همراه  به 
مسلمان و متعهد فعالیت های 
موثری در افشاگری ماهیت رژیم پهلوی داشت. در دوران انقالب از 
عربی  زبان  به  تسلط  به  توجه  با  و  بود  دانشجویی  عناصر  فعال ترین 
نقش مهمی در تفهیم و هدایت مردم بومی و عرب زبان منطقه داشت. 
پس از پیروزی انقالب و فرمان امام مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی 
با همکاری سایر برادران، كمیته ی پزشکی جهاد سازندگی را تشکیل 
دادند. و نقش اصلی را در تشکیل داروخانه ی جهاد سازندگی ایفا كرد. 
با آغاز جنگ تحمیلی، مسئله ی جنگ را در سرلوحه ی كار خویش 
قرار داد و یکی از مهمترین مسؤولیت ها را با توجه به بعد تبلیغاتی 
و بسیج عشایری در رادیو اهواز به عهده گرفت وی سرپرست بخش 
شبانه روزی  فعالیت  با  و  شد  خوزستان  مركز  سیمای  و  صدا  عربی 
در این مکان رسالت سنگینی را بر دوش كشید. سرانجام در تاریخ 
1360/7/16 در حین انجام مأموریت دچار سانحه تصادف سد و به 
تمامی  در  وجودش  خالء  وی  شهادت  از  پس  شتافت.  معبود  لقاء 
صحنه هایی كه حضور داشت چشمگیر بود باالخص در صدا و سیما 
كه دیگر آن صدای گرم و دلنشین به گوش نمی رسید، خداوند روح 

پاكش را با سایر شهدا محشور گرداند.

جهادگر شهيده شهناز حاجی شاه
فرزند  سومین   1336 سال 
زیبای  شهری  در  خانواده 
شد.  متولد  خرمشهر 
تحصیالتش را تا دیپلم ادامه 
از  خانواده اش  گفته  به  داد. 
جلوتر  خیلی  خودش  زمان 
رانندگی  گواهینامه  بود. 
عالی  بسیار  و  داشت 
حالی  در  می كرد،  رانندگی 
و  خرمشهر  در  زمان  آن  كه 
زن ها  دیگر  شهرستان های 
چندان نمی توانستند سراغ این كار بروند. تایپ فارسی و التین را 
بسیار خوب می دانست و حتی یک لحظه از زندگی و فرصت هایش 
را بیهوده از دست نمی داد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و زمانی 
كه هنوز نهضت سوادآموزی تشکیل نشده بود. شهناز همراه چند 
نفر دیگر گروهی را تشکیل دادند و به روستاها می رفتند و به بچه ها 
درس می دادند. با شروع جنگ تحمیلی با وجود مهاجرت خانواده اش 
از  داشت  سعی  توان  تمام  با  دیگران  همراه  او  ماند.  خرمشهر  در 

شهر دفاع كند تا هشتم مهر رسید. از شیراز، كامیونی برای جبهه 
خرمشهر بار آورده بود و می خواست آنها را در مدرسه ای خالی كند. 
دخترها منتظر آمدن مردها نشدند و خودشان دست به كار می شوند 
تا بار كامیون را خالی كنند. زمانی كه مشغول كار بودند كه دیدند 
سر فلکه گلفروشی، عراقی ها یکی از خانه ها را با خمپاره زدند. شهناز 
را  او  آنجا هست،  اگر كسی  تا  دویدند  خانه  به طرف  دوستانش  و 
بیرون بیاورند. همان زمان خمپاره  دیگری به زمین  خورد و منفجر 
 شد. تركش مستقیماً به قلب شهناز اصابت و او را همان جا شهید 
در  دارد؛ شهناز  تلخی  داستان  به خاک سپردن شهناز  نحوه  كرد. 
گلزار شهدای خرمشهر به خاک سپرده شد اما آنقدر شهر ناامن بود 
كه فقط 5 نفر در تشییع او حضور داشتند و بی آن كه پدرش حضور 
داشته باشد توسط مادر و برادرهایش به خاک سپرده شد. برادرها با 
دست روی یک سنگ نام شهنار را كندند و بعدها با همین نشانه ها 

بود كه خانواده توانستند مزار او را پیدا كنند.

جهادگر شهيد سيدحسين اعلمی
ساله ی   23 جوان  طلبه ای   
تربت  شهرستان  دیار  از 
خراسان  استان  در  حیدریه 
رضوی بود كه بنا به تکلیف 
اوایل  در  انقالبی  و  دینی 
سال 1358 تا اولین روزهای 
در  تحمیلی  جنگ  شروع 
نماینده  عنوان  به   5۹ سال 
جهاد  در  امام)ره(  حضرت 
امداد  كمیته  سازندگی، 
شهر  به  سپاه  و  امام)ره( 
دهلران اعزام می شود و در امورات دینی و مذهبی،  خدمات رسانی 
انقالب  پایه های  استحکام  و  تثبیت  و  مستضعفان  و  محرومان  به 
اسالمی در میان روستاییان، عشایر و مردم دورافتاده دهلران فعال 
می شود. حضور شهید اعلمی در دهلران همزمان شده بود با زد و 
خوردهای مرزی و زمینه سازی رژیم بعثی عراق برای حمله و تجاوز 
به خاک میهن اسالمی. به همراه خانواده اش كه شامل همسر و دو 
با  و  بود  قرار گرفته  بود، در كنار مردم دهلران  دختر خردسالش 
وجود كمبود امکانات خودرویی و ارتباطی دائماً به قم و تهران در 
رفت و آمد بود و مشکالت مردم این منطقه و اوضاع و احوال مرز 
و رویدادهای مرزی را به مسئولین نظام و انقالب انتقال می داد و 
به مردم محروم و مرزنشین و رزمندگان  برای كمک  را  امکاناتی 
اسالم گسیل می داد. ایشان در تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای 
روزهای متصل به شروع جنگ تحمیلی و دلجویی و سركشی از 

خانواده های این عزیزان نقش بسرایی داشت.
جمع  به  را  خود  تا  بود  قم  از  برگشت  حال  در   5۹ مهرماه   5 روز 
مدافعان و رزمندگان اسالم و نیروهای مردمی كه در منطقه دهلران 
در حال مقاومت هستند، ملحق شود. اما در جاده دهلران ـ اندیمشک 
در دشت عباس به اسارت دشمن درمی آیند و پس از آن مفقوداالثر 
مقدس  دفاع  مفقوداالثر  روحانی  اولین  كه  گفت  می توان  می شود. 
شهید سیدحسین اعلمی است كه از او به عنوان شخصیتی مظلوم و 

گمنام از او یاد كرد.
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ستارگان جهاد

جهادگر شهيده طوبی دياحسين
سال  در  دیاحسین  طوبی 
دزفول  شهرستان  در   1334
به دنیا آمد. او 17 سال بیشتر 
و  زنان  با  پا  هم  كه  نداشت 
در  خودش  از  بزرگتر  مردان 
فعالیت های سیاسی و انقالبی 
تا  شب ها  می كرد.  فعالیت 
دیر وقت بیدار می ماند و كار 
رونویسی از اعالمیه ها را انجام 
از  انقالب  پیروزی  با  می داد. 
فعالیت های طوبی كم نشد. او 
جلسات قرآنی تشکیل داد و برای آموزش قرآن به روستاها می رفت 
. دوره كمک های اولیه را گذراند و در بیمارستان ها شروع به كمک 
كردن كرد. شهر دزفول مرتب زیر بمباران دشمن بود. در 30 مهر 
1362 دزفول بمباران شد. طوبی برای بیرون كشیدن مردم از آوار 
از خانه بیرون رفت. شب وقتی بچه های امداد برگشتند خبر شهادت 

طوبی را به خانواده اش دادند.

جهادگر شهيد عبدالحسين ناجيان اصل
شهید مهندس »عبدالحسین 
 1333 سال  اصل«،  ناجیان 
وی  شد.  متولد  تهران  در 
دوران  طی  با  هم زمان 
مدرسه ی  یک  در  تحصیل 
در  شركت  با  اسالمی، 
فراگیری  و  مذهبی  جلسات 
احکام  و  اعتقادات  اصول 
فکری  زیربنای  اسالم، 
پس  داد.  شکل  را  خویش 
دبیرستانی  تحصیل  پایان  از 
وارد دانشگاه پلی تکنیک تهران شد و از همان ابتدا با تالشی پیگیر 
با  و  دانشگاه  و مسجد  اسالمی  انجمن  و خستگی ناپذیر در محیط 
همیاری برادران هم فکر خود، باعث ایجاد یک جو سالم در محیط 
بر  مبنی  امت)ره(  امام  فرمان  و  طبس  زلزله ی  خبر  شد.  دانشگاه 
آن  بر  را  حسین  سامان،  آن  رنج دیده ی  مردم  به  مستقیم  كمک 
داشت كه به آنجا برود. پس از مدتی به مركز اردوگاه امام)ره( كه در 
شهر طبس بود رفت و درآنجا به عنوان مسئول فنی و تداركات به 

خدمت فی سبیل اهلل ادامه داد.
با شروع جنگ، دیگر آرام و قرار نداشت و در آبان ماه سال 5۹ به سوی 
اهواز رفت و در كنار دوست دیرینش شهید محمد طرحچی، سنگ 
نهادند.  بنیان  را  جنوب  جنگی  مناطق  پشتیبانی  ستاد  ایجاد  بنای 
باكار بی شائبه و بدون سر و صدا توانست از نظر نیروی انسانی مدیر 
و مؤمن، مركز ثقلی حول ستاد پشتیبانی ایجاد كند كه به واسطه ی 
آن، مدیر ستاد توانست مسئولیت بسیار سنگین مهندسی جبهه را 
بپذیرد،و خودش نیز همواره یکی از عوامل مؤثر آن ستاد بود. شهید 
بود، در روز 10 مهرماه  فعالیت  و  اسوه مقاومت  ناجیان كه حقیقتا 

سال 61 و در سن 28 سالگی به شهادت رسید.

جهادگر شهيد کمال الدين جان نثار
یکم اسفندماه 1330 در شهر 
از  پس  آمد.  دنیا  به  زنجان 
از دست  را  چند سال پدرش 
بر  زندگی  مسئولیت  و  داد 
دوش مادرش افتاد. او توانست 
در رشته ریاضی موفق به اخذ 
یک  در  تابستان  شود،  دیپلم 
مشاغل  دیگر  و  داروخانه 
شد  كار  به  مشغول  عمومی 
را  خود  تحصیل  مخارج  تا 
اتمام  از  پس  كند،  فراهم 
تحصیالت به خدمت سربازی رفت و بعد از اتمام سربازی به استخدام 
اداره دامپزشکی در آمد. كمال الدین بین سال های 54 تا 56 در اداره 
كشاورزی تهران مشغول فعالیت بود و در سال 56 در شهر زنجان به 
كرد  مذهبی  نمایشنامه های  اجرای  به  اقدام  برادران  از  عده ای  همراه 
كه در شرایط خفقان به طور مخفی برای افراد حق جو اجرا می شد و 
در زمان حکومت بختیار به طور علنی در سالن آموزش و پرورش به 
اجرا درآمد كه در آن زمان به مدت 10 روز به معرض  نمایش گذاشته 
شد. قبل از پیروزی انقالب اسالمی در تظاهرات ها شركت و كارهای 
مشکل و خطرناک را بر عهده می گرفت كه از جمله آن ها عقب كشیدن 
مجروحین به پشت صحنه نبرد بود. اولین اسلحه ای كه در شب های 
پیروزی انقالب در شهر زنجان بیرون آورده شد به وسیله او و عده ای از 
دوستان وی بود كه در خیابان ها و گذرگاه ها به پاسداری می پرداختند.
پس از پیروزی انقالب در اسفندماه 57 ازدواج كرد. در سال 58 با دستور 
تاریخی حضرت امام، كمال الدین از جمله افرادی بود كه در تشکیل 
چشم گیری  فعالیت های  و  شد  پیش قدم  زنجان  جهاد  سازماندهی  و 
انجام داد. سال 5۹ با شروع جنگ تحمیلی با وجود اینکه هنوز دو روز 
از تولد فرزندش نگذشته بود به جبهه سومار رفت و 40 روز در آنجا 
ماند. در پاییز سال 1360 جهادسازندگی زنجان پشتیبانی و مهندسی 
منطقه  عملیاتی )میمک( را به عهده گرفت و كاروانی از برادران جهاد 
به سرپرستی حاج كمال الدین جان نثار رهسپار ایالم شد. حاج كمال 
بازسازی  اینکه دستور  تا  در تمام عملیات ها شركت فعاالنه ای داشت 
مناطق جنگ زده از طرف مسئوالن صادر شد و در این میان بازسازی 
مهران به استان زنجان سپرده شد. دقیقا یک سال در منطقه دشت 
عباس بود و مسئولیت تداركات ستاد بازسازی شهرهای خرم آباد، یزد و 
ستادهای دیگری كه در منطقه بودند را بر عهده داشت كه در این میان 
عملیات های والفجر شروع شد و حاج كمال در والفجر مقدماتی شركت 
داشت. در عملیات محرم  با ۹ نفر از جهادگران نگهداری و تثبیت یک 
محور را بر عهده گرفتند كه این ماموریت را به نحو احسن به انجام 
رساندند. كمال الدین به عنوان مسئول پشتیبانی جنگ جهاد در سقز 
مشغول فعالیت بود و روز به روز چهره بارز حاج كمال برای همگان 
آشکار شد تا اینکه او را به عنوان مسئول پشتیبانی جنگ جهاد استان 
زنجان انتخاب كردند. در همان روزها بود كه عملیات خیبر طراحی و 
به مرحله اجرا درآمد. در این عملیات اكیپ پشتیبانی و مهندسی جهاد 
زنجان از سقز به طرف منطقه خیبر حركت كرد. جاده سیدالشهدا كه 
به طول 14 كیلومتر در دل باتالق هورالهویزه تا جزایر مجنون كشیده 
شد توسط پشتیبانی های جنگ جهاد چند استان  انجام شد كه یکی 

57اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99
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از آن ها پشتیبانی جنگ جهاد استان زنجان به سرپرستی كمال الدین 
علت  به  ولی  زخمی شد  سر  ناحیه  از  طرح  این  اجرای  در طی  بود. 
مسئولیت مهم اش در قبال جنگ با همان سر پانسمان شده در منطقه 

ماند و مشتاقانه فعالیت كرد.
خستگی ناپذیر  تالش  سال  هفت  از  بعد  كه  خستگی ناپذیر  جهادگر 
در منطقه عملیاتی والفجر ۹ بعد از تشکیل شورای عالی پشتیبانی 
جنگ در استان كه وی نیز دبیر شورای عالی پشتیبانی جنگ بود 
برای بررسی گردان های سپاه و جهاد به همراه یکی از سرداران رشید 
سپاه پاسداران به نام شهید احمد یوسفی به منطقه می رود كه مورد 

اصابت خمپاره دشمن بعثی قرار می گیرد و به شهادت می رسد.

جهادگر شهيد محمد صادق دشتی
در   1342 ماه  مرداد   16 در 
یکي از روستاهاي اطراف فسا 
متولد شد. روز تولد او مصادف 
با سالروز تولد نبي اكرم اسالم 
امام  و  )ص(  محمد  حضرت 
جعفر صادق)ع( بود از این رو 
او را محمد صادق نام نهادند. 
تحصیالت خود را از 7 سالگی 
 1355 سال  در  كرد.  آغاز 
گروه  به  كم  سن  وجود  با 
شاهنشاهي  رژیم  مخالفان 
سال 1356  در  شد.  شروع  او  مذهبي  سیاسي  فعالیت هاي  و  پیوست 
براي ادامه تحصیل راهي فیروزآباد شد. روحیه ضد ظلم او باعث شد 
كه بر علیه رژیم ستم شاهي قیام كرده و به صف مجاهدین بپیوندد. در 
سال 1357 به همراه سه تن از دوستان یک تیم عملیاتي تشکیل داد تا 
به سکوت حاكم بر شهر خاتمه دهد و خفتگان را بیدار نماید. در اسفند 
آبادان رفت و  ماه سال 1360 به همراه اكیپ اعزامي جهاد شیراز به 
به صف جهادگران پیوست و در واحد مهندسي رزمي جهاد شروع به 
خدمت شد. با حضور كوتاه در جبهه ها لیاقت و توانایي هایش بر همگان 
آشکار شد و او به عنوان فرمانده مقر پشتیباني جهاد خدمت كرد وی 
سرانجام در 22 مهر سال 1364 براي احداث سکوي پروازش به منطقه 
از همان سکو به سوي  از ساختن سکوي تانک در محل  رفت و پس 

معبود پر كشید و به شهادت رسید.

جهادگر شهيد مهدی رجب بيگی
دامغان  شهر   1336 سال 
بود  كودكی  والدت  شاهد 
گرفت،  نام  »مهدی«  كه 
عظیمی  خیل  هدایت گر  تا 
این  نوجوانان  و  جوانان  از 
اتفاق  به  باشد.  سرزمین 
خانواده اش به تهران عزیمت 
در  زندگي  آغاز  از  و  كرد 
تهران،  فقیرنشین  محله هاي 
را  محرومیت  و  فقر  طعم 
چشید و با تمامي مشکالت و كمبودها تحصیالت ابتدایي و متوسطه 

را با موفقیت تمام پشت سر گذاشت.
شهید رجب بیگی در سال 1354 وارد دانشگاه فنی دانشگاه تهران 
شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان به تحصیل مشغول گشت. 
با دیگر برادران مسلمان  اوایل ورود به دانشگاه همراه  وی از همان 
خود به فعالیت های صنفی ـ سیاسی روی آورد. در اواخر سال اول از 
طرف دانشجویان به عضویت شورای دانشجویی دانشکده انتخاب شد 
و این مسئولیت را تا سال 58 و آغاز انقالب فرهنگی ادامه داد. در 
شورای دانشجویان یکی از افراد بسیار فعال بود و موضع گیری های 
دانشکده  در  رژیم  به  وابسته  گردانندگان  برای  همیشه  اش  كوبنده 
ایجاد زحمت می كرد. برادر شهیدمان عالقه زیادی به مطالعه كتب 
كتابخانه  مسئولین  از  یکی  و  داشت  دینی  و  اجتماعی  سیاسی- 
اسالمی دانشجویان فنی بود. در تسخیر النه جاسوسی آمریکا نقش 
به سزا و عمده ای داشت. مقاالت و تحلیل های وی از بهترین كارهای 

مطبوعاتی و فرهنگی روزنامه های معتبر و سراسری كشور بود. 
به  تهران  اسلحه در  با  روز پنجم مهر 1360 كه جنایتکاران منافق 
كشتار  به  و  بردند  حمله  اسالمی  انقالب  مردمی  پاسداران  و  مردم 
با  مقابله  به  گرم  سالح  با  قهرمان  بیگی«  »رجب  زدند  دست  آنان 
از  و دفاع  آرمان های اسالمی خویش  از  راه دفاع  و در  آنان شتافت 

مظلومیت و فروتنی خلق خویش به سر منزل مقصود شتافت.

جهادگر شهيد مهدی فتاح الجنان
در   133۹ سال  در  مهدی   
شهر نجف آباد استان اصفهان 
متولد شد. قبل از دبستان با 
قرآن كریم و بسیاری از آداب 

اسالمی آشنا شد.
سال های1355-56  در 
مقدماتی  دانش سرای  وارد 
اوج  با  شد.  معلم  تربیت 
كشور  همه  مبارزات  گرفتن 
شد  كشانده  تعطیلی  به 
مقدماتی  دانش سرای  كه 
تربیت معلم هم مانند همه مراكز آموزشی تعطیل شد و مهدی نیز 
همپای مردم مبارز در تکاپوی انجام فعالیت-های انقالبی بود. بعد از  
پیروزی انقالب در سال 1358 از دانش سرای مقدماتی تربیت معلم 
فارغ التحصیل شد. اولین بار در آغازین روزهای جنگ، خیلی زود و 
با مواد مخدر به همراه تعدادی از  داوطلبانه از سوی كمیته مبارزه 
دوستانش به مناطق جنگی و جبهه شوش رفت. بار دیگر به عنوان 
با  همراه  او  رفت،  جنوب  جبهه های  به  دوباره  جهادسازندگی  عضو 
جهادسازندگی  رزمی  و  مهندسی  عملیات  و  پشتیبانی  گروه های 
دلیل  به  مدتی  از  پس  كه  بود  آبادان  فیاضیه  جبهه  در  نجف آباد 
كاردانی، تجربه و شجاعت او، فرماندهی گروه106 به او واگذار شد. 
پنجم مهرماه تنها دو روز مانده به شکست كامل حصرآبادان، مهدی 
آخرین  تا  و  دالورانه  او  فرماندهی  به  كه  گروه106  انهدام  از  پس 
نفس جنگید و توسط مزدوران عراقی به خاک و خون كشیده شد،در 
منطقه آبادان مورد اصابت تركش قرار گرفت. سرانجام مهدی پس از 
دو ماه جهاد و تالش در آخرین مرحله حضور خود، در جبهه آبادان 

در روز اول عملیات ثامن االئمه)ع( به شهادت رسید.
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جهادگر شهيد جعفر امامی خواستان
روستای  در   1340 سال 
همدان  استان  در  قره داي 
كودكي  سال هاي  شد.  متولد 
گذراند.  زادگاهش  در  را 
تحصیل  براي  را  او  پدرش 
در  حضور  فرستاد.  قم  به  به 
شهر  این  در  تحصیل  و  قم 
با  كودكی  از  او  شد  عث  با 
ستم وفساد حاكم بر دستگاه 
در  شود.  آشنا  شاه  حکومت 
نوجواني بود كه با شركت در 
در  عاشقانه  را  خود  ملتهب  روح  و  پاک  تن  درگیري ها  و  تظاهرات 
دریایي از آتش و خون قرار داد. با پیروزي انقالب اسالمي به جهاد 
سازندگي پیوست و در روستاي »تجرک« كه در نزدیکي روستایش 
بود، مشغول خدمت شد و در قسمت عمران این نهاد فعالیت خود 
را آغاز نمود. او پس از مدتي به خدمت سربازي رفت و بعد از اتمام 
دوران سربازي در جهاد سازندگی دهستان »احد« در كمیته عمران 
مشغول فعالیت شد.سال 1363 وارد پشتیباني مهندسي جنگ جهاد 
سازندگي همدان شد. ابتدا درقسمت تأسیسات و بخش جوشکاري 
مشغول خدمت شد و پس از مدتي مسئول واحد تداركات شد. سید 
جعفر امامی خواستان، هنگامی كه 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. شهید خواستان، آبان 
بانه به همراه جمعی از رزمندگان  1366 هنگام انجام مأموریت در 

اسالم به دست نیروهای ضدانقالب به شهادت رسید.

جهادگر شهيد محمدرضا موحديان عطار
موحدیان  محمدرضا  شهید 
در  132۹ش  سال  در  عطار 
شد.  متولد  اصفهان  شهر 
را  خود  كودكی  دوران  او 
در  تحصیالتش  پایان  تا 
موفق  و  كرد  اصفهان سپری 
كار شناسی  مدرک  اخذ  به 
دانشگاه  از  »زمین شناسی« 
وزارت  در  و  گشت  اصفهان 
خدمت  به  مشغول  صنایع 
انقالب  پیروزی  از  پس  شد. 
اسالمی به جمع جهادگران نهاد مقدس جهاد سازندگی پیوست و 
سخت ترین كار ها را پذیرفت. وی با حضور در منطقه »سمیرم« كه 

یکی از مناطق محروم اصفهان به شمار می رفت، فعالیت چشم گیر 
از  دیگری  زرین  برگ  تحمیلی،  جنگ  شروع  نمود.  آغاز  را  خود 
عاشقانه  مرتبه  او چندین  زد.  ورق  را  عطار  موحدیان  رشادت های 
در گروه مهندسی رزمی )جهاد سازندگی( به جبهه رفت. موحدیان 
بعثی  دشمن  دید  در  این كه  با  را  سوسنگرد  آسفالته  جاده  عطار، 
قرار داشت، احداث نمود. عشق محمدرضا به قرآن و تفسیر آن و 
عمل به دستورات اسالم، شهره خاص و عام بود. سرانجام فرمانده 
دلیر مهندسی رزمی جهاد سازندگی اصفهان آن اسطوره شجاعت 
و ایثار، محمدرضا موحدیان عطار در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه 
نور« طی عملیات   سال 1360 هجری شمسی در منطقه »كرخه 
طریق القدس، مورد اصابت تركش گلوله توپ قرار گرفت و به فیض 

عظمای شهادت نائل شد.

جهادگر شهيد هاشم ساجدی
از  یکی  در  سال1326  در 
شد،  متولد  دامغان  روستاهای 
را  حیات  شیرین  طعم  هنوز 
نچشیده بود كه پدر را از دست 
و  سختی  در  او  كودكی  داد. 
گمنامی گذشت و نوجوانی اش 
شبانه؛  درس  و  روزانه  كار  به 
تنگدستی  و  سختی  اوج  در 
به كارگری در  و  دیپلم گرفت 
مشغول  گرگان  در  كارخانه ای 
و  كار  چندسال  از  پس  شد. 

تالش در زمینه  های مختلف، به استخدام سازمان پنبه گرگان در آمد.
ساجدی در سال 1352 ازدواج كرد كه ثمره این ازدواج پنج فرزند 
است. از سال 1355 به بعد فعالیت های ایشان شکل تازه ای گرفت 
نفر می  شد، سازماندهی می كرد.  از چند  مركب  كه  را  تشکیالتی  و 
و تحركات چشمگیری  فعالیت ها  استان گرگان  این گروه در سطح 
در زمینه پخش اعالمیه  ها، نوارهای سخنرانی امام)ره( و روشنگری 

مردم داشتند. 
جزء  ایشان  سازندگی،  جهاد  تشکیل  بر  مبنی  امام)ره(  فرمان  با 
اولین كسانی بود كه در تأسیس و تثبیت جهاد گنبد نقش بسزایی 
در  رفت.  به جبهه  در سال 135۹  تحمیلی  با شروع جنگ  داشت. 
والفجرمقدماتی،  رمضان،  بیت  المقدس،  فتح  المبین،  عملیات های 
این فرمانده ستاد پشتیبانی و  والفجر 3 حضور داشت.  والفجر 1 و 
آبان 1363،  قرارگاه نجف در 5  مهندسی جنگ جهاد سازندگی - 
دادن  انجام  و  در غرب كشور  عملیاتی  از محورهای  حین سركشی 
مسئولیت های پشتیبانی ـ مهندسی جنگ جهاد، توسط چندتن از 

مزدوران مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید.

گذری کوتاه بر زندگی و زمانۀ

 شهدای شاخص جهادگر در آبان ماه
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»جهاد سازندگی« پايه گذار 
فعاليتهای موشکی کشور

تجليل از رزمندگان شاغل و 
بازنشسته وزارت جهادکشاورزی

 اعزام 
انگيزه های الهیگردان های انصار

آخرین تولیدات رسانه ای مركز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره كل امور ایثارگران

سیمای مجاهدت

وفا
گر 

زر
اد 
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وی
تد

با شناسایی این بارکدها  در تلفن همراه خود  می توانید فیلم ها  را مشاهده کنید
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مصاحبه خبرنگار راديو سرو روستای وانشانراه گشايان نور
با مهندس عبداله فاتحی شهيد ساجدی

سیمای مجاهدت

61اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



نشست خبری چهلمين 
روايت عبوربوی نان روستاهديه ملت سالگرد دفاع مقدس

آخرین تولیدات رسانه ای مركز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره كل امور ایثارگران

سیمای مجاهدت
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مقاله

علت اصلی از هم پاشيدگی خانواده ها در 
ممالک توسعه يافته و اصطالحا پيشرفته 

چيست؟ 
پیش از ادامه ی بحث، از آنجا كه ممکن است 
به  توسعه یافتگی  بین  ارتباطی  هیچ  بعضی 
پاشیدگی خانواده ها  از هم  و  غربی  شیوه ی 
در غرب پیدا نکنند، یادآور می شویم كه رشد 
اقتصادی)1( را نباید با توسعه)2( اشتباه كرد، 
زیرا كه توسعه جریانی چندبعدی است كه 
در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت 
كل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. 
توسعه عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، 
ساخت های  در  اساسی  دگرگونی  شامل 
نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها 
و وجهه نظرهای عمومی مردم است، توسعه 
در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید 

مردم را نیز در برمی گیرد.)3( 
معنای  به  توسعه  روشن تر،  عبارت  به 
سمت گیری كل نظامات اقتصادی و اجتماعی 

تحقیقی مکتبی در باب توسعه و مبانی تمدن غرب- قسمت سوم

توسعه برای تمتع

نی
وی

ی آ
ض

رت
د م

سی
د 

هی
 ش

گر
هاد

ج

)اعم از نظام آموزشی، قانون گذاری، اجرایی...( 
معنای  است.  اقتصادی  رشد  جهت  در 
سمت گیری كل نظام در جهت رشد اقتصادی 
این است كه هر برنامه و طرحی كه به رشد 
اقتصادی منجر نشود باید حذف شود و حتی 
نظام آموزشی ما نیز باید تابعی از برنامه ریزی 
توسعه ی اقتصادی باشد؛ و به عبارتی دیگر، 
اقتصاد باید زیربنا و مبنای همه ی تحوالت و 
برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی ما باشد! 
اگر مبنای توسعه را آنچنان كه مذكور افتاد 
اعتبار كنیم، آنگاه بین روند توسعه و ازهم 
پاشیدگی خانواده ها در مغرب زمین ارتباطی 
بسیار نزدیک مشهود می شود. با این مفهوم 
مناسبات بین تولید و مصرف برای پیوندهای 
كرد،  خواهد  وضعیت  تعیین  نیز  خانوادگی 
آنجا كه در كتاب »موج سوم«)4( ـ كه  تا 
در توجیه تمدن غربی نگاشته شده است ـ 
برمی خوریم:  اینچنین  تحلیل هایی  به  نیز 
لزومی ندارد كه انسان ماركسیست باشد تا با 

مانیفست كمونیست در این ادعانامه ی مشهور 
علیه جامعه ی جدید هم عقیده باشد در آنجا 
كه می گوید: »دیگر بین انسان با انسان هیچ 
رابطه ای بجز منافع شخصی عریان و پرداخت 
نقدی، عاری از احساس و عاطفه باقی نمانده 
است.« روابط شخصی، پیوندهای خانوادگی، 
و  همسایگی  علقه های  دوستی،  عشق، 
اجتماعی همگی در هجوم بیرحمانه ی منافع 
یا به تباهی  باخته اند  شخصی تجاری رنگ 

كشیده شده اند.)5(
ادامه ی  در  سوم«  »موج  كتاب  نویسنده ی 
چه  اگر  است:  كرده  اضافه  فوق  گفتار 
ناانسانی  روند  این  بدرستی  ماركس)6( 
كرده  شناسایی  را  بشری  پیوندهای  شدن 
انتساب آن به سرمایه داری راه  اما در  است 
به  زمانی  در  البته  وی  است.  پیموده  خطا 
نگارش عقاید خود اقدام كرد كه تنها شکل 
مشاهده  می توانست  كه  صنعتی  جامعه ی 
كند شکل سرمایه داری آن بود. امروزه بعد 
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جوامع صنعتی  تجربه ی  نیم قرن  گذشت  از 
مبتنی بر سوسیالیسم یا حداقل سوسیالیسم 
دولتی می دانیم كه حرص و طمع خشونت بار، 
فساد تجاری و تقلیل روابط انسانی به سطح 
واژه های سرد و بی روح اقتصادی دیگر فقط 
منحصر به نظام مبتنی بر سود ]سرمایه داری[ 

نیست.)7(
در  اكنون  كه:  گفتیم  گذشته  فصل  در 
مغرب  پیشرفته ی  اصطالح  به  كشورهای 
زمین، همان طور كه خانه تبدیل به آپارتمان، 
به  تبدیل  به فالت و فالت  تبدیل  آپارتمان 
استودیو می شود، ]به موازات[ آن فامیل تبدیل 
به خانواده ی بزرگ، خانواده ی بزرگ تبدیل 
ازدواجی  خانواده ی  و  ازدواجی  خانواده ی  به 
تبدیل به افراد می شودـ  ]تا آنجا كه[ آی.تی.

تی كه یکی از برجسته ترین مظاهر جامعه و 
اقتصاد پولی است، هیچ مرد یا زن متأهلی 
كارمندانش  بین  از  و  نمی كند  استخدام  را 
باید  كنند،  ازدواج  می خواهند  كه  آنهایی 
خدمت را ترک گویند، و البته جامعه شناسان 
و اقتصاددانان این پدیده را تحسین می كنند 

و آن را از نشانه های توسعه یافتگی می دانند.
مجددا به سؤال ابتدای بحث بازمی گرديم 
پاشيدگی  هم  از  اصلی  »علت  که: 
يافته و به  خانواده ها در ممالک توسعه 

اصطالح پيشرفته چيست؟«
»موج  كتاب  نویسنده ی  مثل  است  ممکن 
سوم« این پدیده را ناشی از توسعه ی صنعتی 
و  افراد  بر  كارخانه ای  خصوصیات  غلبه ی  و 
اجتماعات بشری بدانیم، و در این صورت هر 
چند گوشه ای از حقیقت بیان شده، ریشه و 
علت اصلی را مطرح نکرده ایم. در كتاب »موج 
سوم« آمده است: اگر ما خانواده ی هسته ای را 
متشکل از یک شوهر شاغل، یک زن خانه دار 
و دو كودک بدانیم و سؤال كنیم كه چند نفر 
از آمریکاییان واقعاً هنوز در این نوع خانواده 
زندگی می كنند، پاسخ حیرت آور است: هفت 

درصد از كل جمعیت ایاالت متحد.)8(
نویسنده ی كتاب در تشریح مطلب باال اضافه 
آمارها  طبق  كه  شد  متذكر  باید  می كند: 
تعداد  انفجارآمیز  افزایش  نوعی  شاهد  ما 
یعنی  هستیم،  مجرد(  )افراد  »تک نوازان« 
افرادی كه به تنهایی و بطور كامل خارج از 
خانواده زندگی می كنند. بین سال های 1۹70 
و 1۹78، عده ی افراد چهارده تا 34ساله ای كه 
تنها زندگی می كردند در ایاالت متحد تقریبا 
به 4/3  میلیون  از 1/5  یعنی  شد  برابر  سه 
میلیون افزایش یافت. امروزه یک پنجم تمامی 

افرادی تشکیل  از  ایاالت متحد  خانوارها در 
می شود كه بتنهایی زندگی می كنند.)۹(

توسعه ی  و  پدیده  این  بین  زمانی  تقارن 
اقتصادی  یا بهتر بگویم توسعه ی  صنعتی ـ 
این  دچار  را  نویسنده  غربی،  جامعه ی  در  ـ 
را  صنعتی  توسعه ی  كه  است  كرده  اشتباه 
علت اصلی این پدیده بداند. البته شکی نیست 
كه توسعه ی صنعتی یکی از مهم ترین علل 
این مسئله ی اجتماعی است، اما ریشه را باید 
در جای دیگری جست و جو كرد كه در پایان 
این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. مراد 
ما در این قسمت، ذكر یکی از دردناک ترین 
كه  است  ضایعاتی  و  تلخ  نتایج  و  تبعات 
غربی  شیوه ی  به  توسعه یافتگی  با  مالزم 
ادامه  نویسنده ی كتاب » موج سوم«  است. 
می دهد: ما شاهد نوعی انتقال دسته جمعی از 
خانواده های «كودک ـ كانونی« به »بزرگسال 
در  اخیر  قرن  آغاز  در  هستیم.  كانونی«  ـ 
مجرد  افراد  كمی  عده ی  )آمریکا(  جامعه ی 
وجود داشت و بعد از آنکه كوچکترین فرزند 
خانه را ترک می گفت تقریبا عده ی كمی از 
والدین برای مدتی طوالنی زنده می ماندند. در 
مقابل، در اوایل سال 1۹70 در ایاالت متحد 
تنها یک نفر از هر سه بزرگسال در خانه ای 

با فرزندان زیر هجده سال زندگی می كردند.
امروزه سازمان هایی بوجود آمده اند كه زندگی 
بدون بچه را تشویق می كند و بی میلی نسبت 
كشورهای  از  بسیاری  در  بچه  داشتن  به 
صنعتی رو به افزایش گذاشته است. در سال 
1۹60 فقط بیست درصد از زنان آمریکایی 
بچه  بدون  زیر سی سال  متأهل«  »همیشه 

بودند. در سال 1۹75 این رقم به 32 درصد 
افزایش یافت، یعنی شصت درصد افزایش در 

طول پانزده سال...)10(
كشورهای صنعتی بسیار پیشرفته]![ امروزه 
در مواجهه با اشکال بسیار متنوعی از خانواده 
هم جنس بازان،  ازدواج  شده اند،  سردرگم 
گروه هایی  اشتراكی[،  ]زندگی های  كمون ها 
كه برای صرفه جویی در هزینه ها با یکدیگر 
زندگی می كنند، گروه های قبیله ای در بین 
اقلیت های قومی معین و بسیاری اشکال دیگر 
زندگی مشترک كه قبال هرگز وجود نداشته 

است...)11( 
گویی  كه  سوم«  »موج  كتاب  نویسنده ی 
غربی  تمدن  گناهان  توجیه  را  خود  رسالت 
می داند، باالخره در پایان نتیجه می گیرد كه 
باید این تغییر چهارچوب زندگی خانوادگی به 
وسیله ی قانون تسهیل شود و اصولی قانونی 
برای اخالق اجتماعی وضع شود كه در آن 
گناه  مزاج  تلون  و  تنوع طلبی  و  لذت جویی 
نباشد: باید تصمیم گیری درباره ی زندگی در 
خارج از چهارچوب زندگی خانواده ی هسته ای 
تسهیل گردد نه اینکه مشکل تر شود. این یک 
واقعیت  از  كندتر  ارزش ها  كه  است  قانون 
اجتماعی تغییر می یابند. بنابراین ما هنوز آن 
دسته از اصول اخالقی را بوجود نیاورده ایم كه 

پذیرش تنوع را تسهیل كند.)12(
این  كه  دارد  تاكید  گفته  این  در  نویسنده 
وجود  به  را  اخالقی  اصول  كه  هستیم  ما 
ما  از  بیرون  دیگر،  عبارت  به  و  می آوریم 
اخالقی  اصول  موجد  كه  ثابتی  حقیقت 
ثابتی باشد وجود ندارد. همه ی مفاسدی كه 
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منشا  دارد  وجود  غرب  جامعه ی  در  اكنون 
این  بیان شد.  از همین اصلی می گیرد كه 
اصل متضمن این معناست كه اخالق، اصول 
مقتضیات  تابع  آن  تغییرات  و  ندارد  ثابتی 
زمان است و این، خود انسان است كه این 
ترتیب،  بدین  و  می كند.  قرارداد  را  اصول 
گناه بی معنا می گردد و بشر رها می شود تا 
هر چه تمایالت نفسانی او اقتضا دارد انجام 
باید  همه  میان  این  در  چون  البته  و  دهد 
باشند،  برخوردار  نامحدود  ولنگاری  این  از 
مرز ولنگاری هر فرد تا آنجاست كه مزاحم 
معنا  بدین  اخالق  نباشد.  دیگران  ولنگاری 
یک میثاق یا قرارداد اجتماعی است و فرد، 
در عین خودپرستی و خودبنیادی، منحل در 
جامعه می شود و جرم، جانشین گناه می شود 

و قانون اصالت پیدا می كند.
اگر در سال های آغاز غرب زدگی خودمان از 
زبان منادیان غرب گرایی شنیدیم كه همه ی 
علت  برمی گردد،  قانون  نبودن  به  اشکاالت 
كنیم  جست و جو  جا  همین  در  باید  را  آن 
ثابتی كه  به اصول اخالقی  اعتقاد  كه چون 
ریشه در وجدان و فطرت الهی انسان داشته 
باشد از میان برخیزد، الجرم قانون است كه 
این  در  را محدود كند.  انسان ها  اعمال  باید 
صورت قانون به جای اصول اخالقی و شریعت 
می نشیند. اصالت قانون در غرب فرع بر این 
تفکر فلسفی است كه اصول ثابت اخالقی را 
بی اعتبار می كند و خود انسان را موجِد اصول 

اخالقی می شمارد. 
بر خالف جوامع مذهبی كه بنیاد خانواده بر 
است، در غرب  استوار  یا عقد مذهبی  نکاح 
بنیان خانواده بر لذت بنا می شود و چون از 
سوی دیگر هیچ اصل اخالقی و وجدانی وجود 
ندارد كه بشر را از تنوع طلبی و هرزه درایی باز 
دارد، افراد خانواده نیز لذت خود را در بیرون از 
خانواده و همسر خویش جست و جو می كنند 
و اینچنین، تنها پیوند خانوادگی نیز از هم 
اكنون  می پاشد.  هم  از  خانواده  و  می گسلد 
در غرب، خانواده بدین معنایی كه ما اعتبار 
می كنیم وجود ندارد و سال هاست كه بنیان 

این نوع عقد مذهبی از هم گسیخته است.
در كتاب »دنیای متهور نو« ـ كه در فصل 
گذشته بدان اشاره رفتـ  نیز اوتوپیایی تصویر 
می شود كه در آن از خانواده نشانی نیست. 
نطفه ها در لوله های آزمایش بسته می شوند و 
در همان جا رشد می كنند و از همان لوله های 
آزمایش در انواع و نژادهای مختلف آلفا و بتا 
و گاما پا به دنیا می گذارند و... ارتباط زن ها و 

مردها، و به عبارت بهتر نرها و ماده ها، صرفا 
در طلب لذت انحصار پیدا می كند، بدون آنکه 
داشته  دنبال  به  خانوادگی  تعهد  هیچ گونه 

باشد.
در اكل و شرب )خوردن و نوشیدن( نیز بشر 
امروز در مغرب زمین به غایتی جز لذت نظر 
ندارد و تنوع گرایی و افراط در این زمینه نیز 
و  مزاج  تلون  این  است.  گرفته  بسیار  رواج 
تنوع طلبی در سایر وجوه زندگی بشر غربی 
ارتباط  وسایل  كه  آنجا  تا  دارد،  وجود  نیز 
نیز  ـ  روزنامه ها  و  تلویزیون  رادیو،  ـ  جمعی 
مهم ترین وظیفه ی خود را ایجاد تفنن برای 

مردم می دانند.
آنچه ما در لفظ توسعه ی اقتصادی می بینیم 
رفع محرومیت ها و فقر و پر كردن شکاف هایی 
است كه از ظلم و ستم و بی عدالتی نتیجه 
همین  در  غرب  جامعه ی  اما  است،  شده 
لفظ، مصرف نامحدود و تمتع بیشتر از لذایذ 
دنیایی را می بیند. تحلیل های استعمارگرانه ی 
غربی در زمینه ی گرسنگی و عدم پیشرفت 
كشورهای جهان سوم نباید ما را از فلسفه ای 
كه پشت لفظ توسعه ی اقتصادی نهفته است 
غافل كند. آن نظرگاهی كه پیشرفت را در 
توسعه ی اقتصادی می بیند همان نظرگاهی 
مشکل  بزرگ ترین  است  معتقد  كه  است 
بشر در تمام طول تاریخ تمدن ها تولید غذا 
همین  به  و  است  بوده  طبیعت  با  مبارزه   و 
علت اعصار زندگی بشر بر كره ی زمین را با 
رونِد تکامل ابزار تولید انطباق می دهند: عصر 
سنگ، عصر مفرغ، عصر آهن. در این اعتقاد 
مهم ترین خصوصیتی كه بشر را از حیوان جدا 
می كند، ابزارسازی اوست. آنها انسان را حیوان 
ابزارساز تعریف می كنند و اینچنین، ورود بشر 
در عصر تکنولوژی را بزرگ ترین واقعه ی تاریخ 

می دانند.
كسی نمی تواند انکار كند كه غایت توسعه ی 
اقتصادی به شیوه ی غربی تمتع هر چه بیشتر 
از لذایذ دنیایی است، حال آنکه در اسالم این 
تمتع با حیوانیت بشر مالزمه دارد نه با ابعاد 

انسانی وجود او:
ذرهم یأكلوا و یتمتعوا و یلههم االمل فسوف 

یعلمون.)13(
و الذین كفروا یتمتعون و یأكلون كما تأكل 

االنعام.)14( 
آیات قرآن صراحتا این تمتع را نتیجه ی كفر 
مغرب  در  امروز  بشر  زندگی  می داند.  بشر 
و  است  آیات  این  عینی  تفسیر  زمین، خود 
ادراک این معنا با كمی تدقیق و تحقیق برای 

همه ممکن می شود.
انسان موجودی است كه بین نفس حیوانی 
دارد.  عروج  و  هبوط  خویش  خدایی  روح  و 
غرایز  ارضای  در  متعال  پروردگار  كه  لذتی 
در  بشر  راندن  برای  است  داده  قرار  حیوانی 
جهت تکامل اوست، به شرط آنکه انسان در 
محدوده ی احکام تشریعی دین كه فطری و 
این  از  اعراض  با  وجدانی است زندگی كند. 
احکام فطری، كار بشر تا بدانجا می كشد كه 
نمی تواند عزم و اراده ی خویش را جز در جهت 

جست و جوی لذت به كار گیرد.
ویران  غرب  در  را  خانواده  بنیان  كه  آنچه 
ساخته لذت گرایی و تمتع است، و البته این 
تغییر  از هبوط بشر غربی و  نیز  لذت گرایی 
نسبت او با حق و اصالت دادن به نفسانیت 
خویش نتیجه می شود. این هبوط در وجوه 
مختلفی بروز و تجلی  یافته است كه از آن 

جمله، نابودی خانواده است.
اصالت دادن به رشد اقتصادی نیز یکی دیگر 
از وجوهی است كه هبوط بشر در آن تجلی 
اصالت  از  توسعه یافتگی  آرمان  است.  یافته 
بر  اقتصاد  اقتصادی و غلبه ی  به رشد  دادن 
آنچه  و  زاییده شده  بشر  حیات  وجوه  سایر 
باعث شده تا بشر غربی برای اقتصاد اینچنین 
مقام و اهمیتی قائل باشد ماده گرایی و نسیان 

حق است.

پی نوشت ها:
 Economic Growth .-1

Development .-2
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 The Third Wave -4
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دو  از  یکی  (1818_1883؛   Karl Marx(  .6-6
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ر ا نیـــــــز سکوت  و سکون نیزار همیشه برایم تداعی 
كننده یک مامن آرام و خوب بود. نه اینکه 
قریب به سی سال است اینجا هستم، این را 
بگویم.  از ابتدا هم نظر بسیار خوبی به نیزار 
داشتم. از  همان جوانی به دنبال عکس هایی 
چرا؟  نمی دانستم  بودم.  نیزارها  از  متنوع 
نیزار همیشه برایم یک انرژی عجیبی را در 
پی داشت. زمانی كه خیره به عکس نیزارها 
نیزار  تمام  البالی  می شدم، حس می كردم 
را می-شناسم. زندگی كه در زیر آب های كم 
وضوح حس  به  را  هست  جاری  نیزار  عمق 
می كردم. تا اینکه بودن در آنجا را خود تجربه 
برایم  نیزار  سکون  و  سکوت  همیشه  كردم. 
جالب بود. ساعت های متمادی كه شاید در هر 
كجای دیگر انواع صداها به گوش می رسد، اما 
در اینجا تنها سکوت است كه جوالن می دهد.

انقدر سکوت ممتد می شود كه شک  گاهی 
می كنی اصال چیزی می توانی بشنوی. دقیقا 
بیست و هفت سال و پنج ماه و سه روز است 
كه اینجا هستم. آمدنم به همراه علی اكبر بود. 
اعزام آشنا شدم. گویی دیروز  او در زمان  با 
در   . بودیم  اعزام شده  همدان  از جهاد  بود. 
اهواز مستقر بودیم كه علی اكبر تنها به بهانه 
بچه محل بودن، سر صحبت را با من باز كرد. 
داشتم  پایین تری  هم سن  من  بالطبع  خب 
اما صمیمیت به یکباره  و هم كمروتر بودم. 
علی اكبر راه فراری نمی گذاشت. در رفتارش 
خلوصی دیده می شد. نه خودنمایی و نه خود 
بدنش  سلول های  تک  تک  در  بزرگ بینی. 
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من  همسایه  او  االن  بود.  كرده  النه  خلوص 
است. به هم در این مدت بسیار نزدیک بودیم. 
گاهگاهی حتی با هم كل كل هم می كنیم كه 
كه  بود  مرداد 63  اوست.  با  بیشتر حق  البته 

اعزام شدیم.
قبل از آشنایی با علی اكبر، ترس از رفتن تمام 
باشد.  تردیدی  اینکه  نه  بود.  را گرفته  وجودم 
نه! بلکه ترس از ناشناخته ها، تمام چیزی كه 
آب  مهندس  عنوان  به  من  داشتم.  پیش  در 
صورت  به  مهندسی،  تحقیقات  از  خاک،  و 
داوطلبانه اعزام شده بودم. آشنایی با علی-اكبر 
برای من آرامش خاطر و  تفکر روشنی را به 
ارمغان آورده بود. گویی خلوص وجود علی اكبر  
بودم، جور  كه  او  با  بود.  گرفته  هم  مرا  دامن 
دیگر فکر می كردم. جور دیگر عمل می كردم. 
علی اكبر  با وجود اینکه از من دو سالی بزرگتر 
بود، اما دیرتر از من ازدواج كرده بود و زمان 

اعزام همسر باردارش را به خانواده اش سپرده 
بود. من هم سارای 5 ساله و امیرمهدی چند 

ماهه ام را به همسرم  سپرده بودم.  
این سال های متمادی كه ما، بودن در نیزار 
را بسیار تمرین  را تجربه كرده ایم، صبوری 
كرده ایم. روزهای اول بودنمان، بسیار سخت 
بود. من مدام به علی اكبر  غر می زدم كه اگر 
به حرفم گوش می داد و در مقر می ماند و 
دو نفری به این مکان نمی آمدیم، اقال كسی 
اینجاییم. در صورتی كه االن  ما  می فهمید 
هیچ كسی از بودنمان در اینجا مطلع نیست. 
البته این مسئله تا اوایل دهه 70 شاید برایم 
بیشتر  زمان  با گذشت  و  بعدا  اما  بود،  مهم 
غر  این  كم  كم  نیزار،  به  عادت  سویی  از  و 
به قدردانی شد. گفتم عادت  تبدیل  زدن ها 
به نیزار، كه گزاف نگفتم. زمانی كه به نیزار 
خو گرفتیم، نیزار جزوی از وجودمان شد و یا 
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ر ا نیـــــــز
نه ما جزوی از سکوت و سکون نیزار شدیم و 
در واقع در نیزار حل شدیم.  از نظر جسمی 
كه كامال و واقعا حل شده ایم. از علی اكبر تنها 
و  مانده  قرنیه چشمش  و  كاسه جمجمه اش 
از من فقط قسمتی از جناغ سینه و یکی از 
از  تنها  شاید  دیگر  االن  چپم.  پای  انگشتان 
روی پالک هایمان بتوانند شناسایی مان كنند. 
آن هم اگر  بتوانند پیدایش كنند. چون خود 
پالک ها هم غرق در گل و الی درون سطح 
كم عمق نیزار شده اند و به گونه ای آنها هم 

خو كرده اند.
به قول علی اكبر ما با این پالک ها تجربه ای 
مشترک  تجربه  این  كه  داریم.  مشترک 
شده  منجر  تفاهم  گونه ای  به  ساله  چندین 
است. ما در اینجا خلوت هایی داشته ایم. من 
و علی اكبر و گهگاهی یک رزمنده دیگر كه به 
گمانم سپاهی باشد، كه او هم همین نزدیکی-

هاست، نامش رضاست. من و علی اكبر نامش 
را رضا دودكش گذاشته ایم. چراكه راه به راه  

و پشت هم سیگار می كشید. 
تردد  موتوری  قایق  یک  چندگاهی  هراز 
هویتش  تشخیص  دیگر  االن  كه  می كند 
برایمان آسان نیست. اوایل بودنمان از لهجه ها 
یا  است  خودی  می فهمیدیم  درگیری ها  یا 
بعثی. اما االن كه دیگر خودی و غیرخودی 
همه یکی شده اند، فرقی هم نمی كند عراقی 
یا ایرانی باشد. تنها شاید گاهی قایقی با بار 
قاچاق تردد كند. برای ما فرقی نمی كند. هر 
قایقی كه می آید، خدا خدا می كنیم تا زودتر 
برود و سکوت نیزار  را دوباره تجربه كنیم. از 
دار دنیا تنها همین سکوت نیزار برایمان مانده 

است. تنها دارایی ما همین سکوت و 
ما به دور از هیاهوی دنیا در این نیزار ساكت 
هستیم، اما این دلیل نمی شود كه از تغییراتی 
از  باشیم.  این سی سال بی خبر  كه در طول 
آمدن ها و رفتن ها، از رنگ عوض كردن بعضی 

آدم ها، از عوض شدن دغدغه بعضی دوستان 
ارزان  و  از خودفروشی ها  دیروز،  و همرزمان 
فروشی ها، از پیشرفت تکنولوژی، و تغییر تفکر 

و روش زندگی آدم ها.
كه  است  چشمگیر  قدری  به  تغییرات  این 
حتی تا داخل خانواده های ما هم رسوخ كرده 
است. بچه های من حاال دیگر خودشان پدر 
گل  صاحب  كه  من  سارای  شده اند.  مادر  و 
مردی  كه  بابا  مهدی  امیر  و  شده  دختری 
امیرمهدی  است.  كرده  ازدواج  تازه  و  شده 
هنوز هم منتظر پدر است. هنوز هم می شود 
غروب هایی كه تنها می نشیند و با من درددل 
می كند را شنید. حرف هایش را می شنوم  و 
راه های  البته  و  می كنم.  هم  كمکش  گاهی 
ارتباطی متفاوتی را تجربه می كنیم. گاها به 
خوابش می روم، گاهی به درون مغزش رسوخ 
و  می كارم.  سرش  در  را  فکری  و  می-كنم 
بگیرد.  تصمیم  هم می گذارم خودش  گاهی 
كال بچه های خوب و سر به راهی دارم. باید 
به مادرشان- یک دانه ی قلبم- دست مریزاد 
در  همیشه  می روم.  خوابش  به  زیاد  گفت.  
خواب تا مرا می بیند می پرسد: كجایی پس 
محسن؟ ... و من لبخندی می زنم و می گویم: 

جایم خوب است مهری جان... 
هر زمان كه به خواب مهری می روم،  مهری 
دیدن  توان  من  كه  آنجایی  از  و  می گرید 
مدام  آزرده می شوم.   دل  ندارم  را  گریه اش 
او و امیرمهدی از من می خواهند كه جایم و 
سرنوشتم را به آنها بگویم. بارها از طریق ایجاد 
نشانه برایشان، سعی كردم به آنها بگویم كجا 
هستم. حتی در یکی از خواب های امیرمهدی 
من خود را در حال كشیدن نقش یک نیزار 
نشان دادم. اما هیچکدام نتوانستند چیزی را 
می روم.  كمتر  سارا  خواب  در  كنند.  كشف 
باشد،  كرده  فراموش  مرا  بابا  عزیِز  اینکه  نه 
نه! بلکه او انقدر سرش شلوغ شده است كه 

فرصتی برای فکركردن ندارد. به خاطر دارم 
كه زمان عروس شدنش، بی دلیل و ناگهانی 
به گریه افتاد. هیچکس نفهمید چرا، اما من 
می دانستم. او در آن لحظه دلش هوای پدر 

را كرده بود. 
با من متفاوت هست.  اوضاع علی اكبر كامال 
دوباره  همسرش  كه  بود  هفتاد  دهه  اوایل 
است  خوبی  مرد  جدید  همسر  كرد.  ازدواج 
برای  را   علی اكبر  خالی  جای  توانسته  و 
علی اكبر  اوایل  كند.  پر  احمد-   – پسرش 
بود  این  عقیده اش  می شد.  برآشفته  بسیار 
كه همسرش باید كمی بیشتر صبر می كرد و 
تمام صحبت های من در این زمینه هم بی اثر 
بود. اما با گذشت زمان، حوالی دهه هشتاد 
دیگر خودش هم اقرار می كرد كه همسرش 
اینرو  از  و  است  را كرده  كار ممکن  بهترین 
آرام تر شده بود. پسرش كارمند جهادی است 
كه دیگر سازندگی نیست . خب مسلما بسیار 
طرز  است.  شده  متفاوت  ما  دوره  جهاد  با 
تفکرها، نیات، مدیریت ها و عملکردها. همه 
چیز تغییركرده.گویی ادغام جهادسازندگی با 
وزارت كشاورزی،  در كنار همه محسناتش، 
این عیب را هم داشت كه مدیریت عملیاتی 
را از جهاد گرفت و رخوت را  جایگزین كرد. 

من  كه  نبود  سازمانی  آن  جهاد،  دیگر  حاال 
موضوع  این  و  می شناختیمش  علی اكبر  و 
بودیم  مانده  اگر  كه  كنم  فکر  باعث می شد 
كنار  ما هم حل می شدیم؟  چه می كردیم؟ 
می رفتیم؟ یا بر عقاید خود باقی می ماندیم؟ 
احمد، پسر علی اكبر از جمله افرادی است كه 
بر سِر عقایده خود و پدر باقی مانده. گاهی 
علی اكبر از واكنش همکاران پسرش برآشفته 
می كنم.  دعوتش  آرامش  به  من  و  می شود 
یادآور می شوم كه تو دیگر در این دنیا زندگی 
ارتباطی  تو  به  دنیا  این  مسائل  و  نمی كنی 

ندارد... . 
است.  جذاب  برایم  نیزار  سکون  و  سکوت 
مگر  عشق می ورزم.  آن  به  و  دارم  دوستش 
آرامش  و  سکوت  همین  برای  ما  اینکه  نه 
نیزار  و نیزارها جنگیدیم و جان دادیم. دیگر 
را  ما  تفحص  گروه  كه  ندارد  اهمیتی  برایم 
كنند،  پیدایمان  كه  گیرم  نه.  یا  كنند  پیدا 
جز یک استخوان سینه و یک جمجه چیزی 
ماست  بودن  آثار  این  اما  بیابند.  نمی توانند 
جسممان  شاید  می ماند.  باقی  همیشه  كه 
تفکر  اما  است،  یکی شده  نیزار  با عمق كم 
و نگرش مان برای آیندگان همیشه باقیست.  

یعنی امیدوارم باشد...
 

ادبیات

67اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



محمدرضا آقاسی هستم فرزند ششم از یک 
خانواده ی  مذهبی كه ریشه آن با سه پشت 
كرج  توابع  از  چاران  و  ارنگه  روستای  به 
پدری مان  منزل  در  سال 1338  می رسد. 
واقع در تهران خیابان خیام پشت امامزاده 
سیدنصرالدین به دنیا آمدم در شکل گیری 
فردی من به گمانم خیلی چیزهای متعلق 
به آن سال های اول بچگی و محیطی در 
آن نشو و نما كرده ام دخیل بوده اند. اول 
از همه به پندارم محیط مساعد خانوادگی 
منشا اثر بوده مرحوم پدرم با آنکه سوادی 
به آن صورت نداشت اما قاری قرآن بود و 
از مریدان مرحوم آیت اهلل حاج سیداحمد 
سرشناس  روحانی  كه  آل احمد  طالقانی 
محل ما بود و پدر جوانمرد فاضل زنده یاد 
دارم  خاطر  به  كه  آنجا  تا  آل احمد  جالل 
از همان اوان كودكی هرصبح بعد از نماز 
صدای تالوت قرآن بابا توی خانه می پیچید 
است  سال  چهل  حدود  مادرم  طرفی  از 
هاشم  بنی  قمر  حضرت  مداحی  افتخار 

علیه السالم را دارد.
از زمان بچگی كلمات را به هم می بافتم. 
سالگی  چهارده  سیزده  سنین  از  مشخصا 
بعد به مرور زمان تا سال 55 به رغم این 
از  بعضی  به  بودم  ساله  هجده  هفده  كه 
پایتخت  فعال آن دوران  ادبی  انجمن های 

سرک می كشیدم.

تقریبا بیست ساله بودم كه انقالب شروع شد 
قبل از انقالب دوسالی هنرجوی هنرستان 
هنرهای زیبا شهرتهران بودم منتها از آنجا 
كه نحوه ی آموزش متون درسی و مدیریت 
و  تعلیم  ظرافت های  از  بی بهره  و  خشک 
اعتراض  هنرستان  امور  اولیا  هنری  تعلم 
استادان  از  بعضی  و  ناظم  مدیر  با  داشتم 
آنجا برخورد پیدا كردم روی همین حساب 
هم دوسال پیاپی مرا مردود كردند و دست 

آخر سال سوم اخراج ام كردند.
بعد از آن ماجرا مدتی در تسلیحات ارتش 
تا  داشت  ادامه  وضع  این  می كردم  كار 
اوج گیری  با  كه   1357 تابستان  حوالی 
مسائل انقالب از تسلیحات بیرون زدم. از 
انقالب در بیست  همان شب اول پیروزی 
و دوم بهمن در كمیته ی انقالب مستقر در 
مسجد امامزاده سید نصرالدین محله ما در 
خیابان خیام تفنگ به دوش كشیدم و یکی 

از صدها هزارجوان پاسدار انقالب شدم. 
شعارمحوری آن روزهای انقالبیون این بود 
امروز ایرانـ  فردا فلسطین بر مبنای همین 
باور دوره های مقدماتی جنگ چریکی را در 
تهران آموزش دیدم در آخرآذرماه 58 بود 
كه به جمهوری عربی سوریه رفتیم آنجا در 
یکی از پادگان های متعلق به جناح نظامی 
معروف  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان 
مربیان  و  شدیم  مستقر  قوای العاصفه  به 
زبده ی فلسطینی یک دوره تخصصی از رزم 

پارتیزانی را به ما آموزش دادند.
كه  روزی  آموزشی  دوره  آن  پایان  در 
كنیم  حركت  مرز  سمت  به  می خواستیم 
ارتش  طرفدار  لبنانی  مسیحی  نیروهای 
اسرائیل معروف به فاالنژها مستقر در مرز 
مشترک سوریه لبنان راه عبور را به روی 
ما بستند و از ورود اكیپ ما به خاک لبنان 
جلوگیری شد به ناچار من به اتفاق تعدادی 
حداقل  تا  برگشتم  تهران  به  دوستان  از 
افغانستان  نبرد  جبهه های  به  را  خودمان 
توسط  بود  چندماهی  تازه  كه  برسانیم 
یکصد و چهل هزار چکمه پوش سپاه چهلم 

ارتش سرخ شوروی اشغال شده بود.
پاییز سال 1365 بود كه یکی از رفقای ما 
جهادسازندگی  جنگ  پشتیبانی  ستاد  در 
اگر  كه  پیشنهاد  این  با  آمد  سروقت ام 
آمادگی داری بیا با هم برویم برای دوره ی 
ماشین آالت  و  بلدوزر  با  كار  آموزشی 
دارد خب  الزم  بلدوزرچی  جبهه  سنگین. 
رزمی  مهندسی  واحد  در  رفتیم  هم  ما 
پشتیبانی جنگ جهاد تهران اسم نوشتیم 
مدتی در كهریزک دوره كار با ماشین آالت 
به  اعزام شدیم  بعد هم  را دیدیم  سنگین 
جبهه جنوب مدتی در شوش دانیال مستقر 
بودیم بعد هم رفتیم سمت جزایر مجنون و 

دست آخر هم دشت شلمچه 
بیان  برای  مثنوی  شعری  قالب  انتخاب 
یحتمل  شاعرانه ام  احساسات  و  اداراكات 

خ ترین زبان فریادم؛ از رنجش هر دو عالم آزادم من سر

نفر دوم از سمت چپ

ادبیات

حرف های خواندنی جهادگر مرحوم محمدرضا آقاسی
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به این خاطر بوده كه در این قالب فوران 
شور درونی شاعر به نسبت دیگر قال های 
شعری میدان وسیع تری وجود دارد. مثنوی 
دریاست، مثنوی اقیانوس است و اما در باب 
محتوای سروده های آیینی یا به قولی شهر 

شیعی.
توی  بیایی  بخواهی  وقتی  من  برادر  ببین 
چنین وادی هایی شرط اول قدم آن است 
باشی  ایمان داشته  باید  باشی  كه مجنون 
كه ذاتا فقیری و غنی مطلق خداست و بابا 
علیم السالم  احمد  آل  خدا  عطای  و  جود 
بروی  برداری  گدایی  كاسه  باید  هستند 
در خانه ی اهل بیت علیهم السالم را بزنی 
احساس استغنا و بی نیازی هم نباید داشته 
باشی در چنین صورتی مطمئن بیاش اهل 
از  خالی  دست  را  تو  علیهم السالم  بیت 
درشان بر نمی گردانند هر چه شکسته تر و 
زارتر در خانه شان بروی كاسه گدایی تو را 
پر تر می كنند حاال در رابطه با معروف ترین 
شعری كه كه خالیق در این ملک مرا به آن 
می شناسند یعنی شیعه نامه فقط می توانم 
بگویم كه من شیعه نامه را از كرم اهل بیت 
از خودم كه هیچ ام و  نه  علیم السالم دارم 

هیچ.
وقتی نسبت شعر را با شعور بخواهی پیدا 
كنی می بینی حلقه ی رابط در این نسبت 
درد است و دردمندی. منتها هر دردی فی 
نفسه موجب شرافت صاحب آن نمی شود 
از  دقیقه  به  دم  كه  داریم  شاعرنما  خیلی 
درد شکم و اسافل اعضا می نالند اما آیا این 

دردها ارزشی دارد؟
حق  حضرت  جوار  از  غربت  درد  اگر  درد 
نباشد اگر این درد دین نباشد درد بی دردی 

است!
در  حتی  بلکه  شعر،  ساحت  توی  تنها  نه 
و  خوش نویسی  نقاشی  قصه نویسی  وادی 
گرافیک و نمایش و سینما توی هر زمینه ی 
ادبی هنری كه فکرش را بکنی حتی باالتر 
توی عوالم آدمیزاد نیایش و مناجات هم، 
از  آدمیزاد  غربت  درد  این  جوهره  اگر 
ملکوت قرب حق تعالی نباشد چنین دردی 
و آثاری كه از آن حاصل شود به دو پول 

سیاه هم نمی ارزند.
بودجه های  ردیف  و  سرمایه ها  بیشتر 
مصوب برای شعر اصیل انقالب به سینارها 
و سمپوزیم ها و كنگره و كنفرانس ها و به 
قولی امروزی ها همایش های پر از اسراف و 
تبذیر و بی حاصل مثال فرهنگی ـ هنری و 

چاپ كاتالوگ ها و بولتن های لوكس و چهار 
رنگ بی خاصیت و یکبار مصرف اختصاص 
داده شده بعضی دستگاه ها هم كه بعد از 
عنوان  به  خود  و  آمدند  وجود  به  انقالب 
نهادهای هنری تبلیغاتی این انقالب مطرح 
شدند زدند و به بیراهه فرو رفتن در مسائلی 
وزارت  مسئولیت  حوزه  در  بیشتر  كه 
بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی است 

تا یک نهاد مدعی اندیشه و هنر اسالمی.
و  ندارم  پروایی  حق  حرف  بیان  از  من 
این  به خوشایند  اگر  ندارم كه  خوفی هم 
حضرات حرف نزنم نان نداشته ام آجرشود. 
همین قدر گفته باشم یکی از همین قماش 
دستگاه های متولی اندیشه و هنر اسالمی 
به من  را نسبت  تندی  یکبار عکس العمل 
نشان داد حقوق ام را قطع كردند و ضمن 
ارسال یک دستور العمل اكید ما به صحن و 
سرای دستگاه شان ممنوع الورود فرمودند. 
به  و سپردمشان  كردم  نثارشان  بیت  یک 

قهر موال علی علیه السالم. 
از آن روزی كه در خون پر گشودم

به دارالفکر ممنوع الورودم 
خزاعی،كمیت  دعبل  یعنی  بسیجی  شاعر 
حنجره  یعنی  حمیری  سید  اسدی، 
آرمان های اهل بیت و آل اهلل كلمات شاعر 
از  دفاع  راه  در  بشوند  بسیج  باید  بسیجی 
علیه  صلوات اهلل  االنبیا  خاتم  مظلوم  امت 
وآله در بوسنی افغانستان لبنان و فلسطین 
حداقل فلسفه ی وجود یک شاعر بسیجی 

است.
بشنو از نی چون حکایت می كند/ شیعه را 

در خون روایت می كند
نی حدیث آفرینش باز گفت / باز گفت اما 

به شرح راز گفت

دست حق تا خشت آدم را نهاد / بر دهانش 
نام خاتم را نهاد

انبیاست/چون كه صد  نام جمله  احمد  نام 
آمد نود هم پیش ماست

با  نام احمد  از مناره پنج نوبت پرخروش/ 
علی آید به گوش

روز و شب گویم به آوای جلی / »اكفیانی یا 
محمد یا علی«

كیستی ای حامی ختم رسل / اول و آخر 
تویی ای نفس ُكل

حق   / تویی  دریا  و  كشتی  هستی،  موج 
تویی، پیدا و ناپیدا تویی

مهبط   / در  آیینه ها  نقش  حضورت  ای 
تنزیل شوقت سینه ها

بی خود از خود در بیابان طلب / می زنم بر 
خاک زانوی ادب

آفتاب ای آفتاب ای آفتاب / از نگاه بندگانت 
رخ متاب

دوش صحرا می كشد آه مرا / ناله های گاه 
و بیگاه مرا

ناله هایم را به چاه انداختم / بادهایم را به 
راه انداختم

زدم/پرسه  دم  عشقت  ز  تا  جان  علی  یا 
درشش گوشه ی عالم زدم

از حضیض خاک تا اوج فلک / فاش دیدم 
سّر اهلل معک

از فروغت دیده ی ادراک، چاک / وز فراقت 
عدل، مدفون زیر خاک

حیدرا یک جلوه محتاج توام / دار بر پا كن 
كه حاّلج توام

/ گام  بیرون زنم  از خویشتن  یک دو گام 
دیگر بر سر گردون زنم

گام بردارم ولی با یاد تو / سرنهم بر دامن 
اوالد تو

ادبیات
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شیعه یعنی شرح منظوم طلب / از حجاز و 
كوفه تا شام و حلب

غربت   / بی كسی  بیابان  یک  یعنی  شیعه 
صدساله بی دلواپسی

جست وجو/شیعه  صدبیابان  یعنی  شیعه 
یعنی هجرت ازمن تا به او

شیعه یعنی وعده ای با نان جو / كشت صد 
آیینه تا فصل درو

شعیه یعنی عدل و احسان و وقار / شیعه 
یعنی انحنای ذوالفقار

/ شیعه یعنی  تندر آتش فروز  شیعه یعنی 
زاهد شب، شیر روز

شیعه   / موشکاف  تیغ  تیغ،  یعنی  شیعه 
یعنی ذوالفقار بی غالف

شیعه یعنی عشق بازی باخدا / یک نیستان 
تک نوازی با خدا

شیعه یعنی سابقون السابقون/شیعه یعنی 
یک تپش عصیان وخون

شیعه باید آب ها را گل كند / خط سوم را 
به خون كامل كند

كربال   / اولیاست  سرخ  خط  سوم،  خط 
بارزترین منظور ماست

/شیعه  جنون  در  هفت خطی  یعنی  شیعه 
طوفان می كنددركاف ونون

شیعه یعنی تشنه ی جام بال / شیعگی یعنی 
قیام كربال

صاحب   / انتظار  یعنی  شوق،  یعنی  شیعه 
آیینه تا صبح بهار

كه  تا   / ركاب  در  پا  سالک  یعنی  شیعه 
خورشید افکند از رخ نقاب

عشقبازان! شور و حال آمد پدید / میم و حا 
و میم و دال آمد پدید

آمد آن روز كه در ناباوری / سرزند از غرب، 
مهر خاوری

راستین مردی رسد با تیغ كج / شیعیان! 
»الصبر مفتاح الفرج«

شوره زار   / كند  روشن  را  خاک  تیغم  برق 
تیره را گلشن كند

شیعه یعنی دعبل چشم انتظار / تا كشد بر 
دوش خود چل سال دار

شیعه باید همچو اشعار كمیت / سرنهد بر 
خاک پای اهل بیت

جان  ترک   / هشام  پیش  در  فرزدق  وار  یا 
گوید به تصدیق امام

این سخن كوتاه كردم والسالم / شیعه یعنی 
تیغ بیرون از نیام

ادبیات
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ادبیات

معرفی كتاب
»آقا صادق«؛ روايتی است از زندگی جهادگر شهيد سيدمحمدصادق دشتی

ناشر: راه یار  مولف: محمدرضا حسینی 

نخل های بی سر
ناشر: امیر كبیر  مولف: قاسمعلی فراست 

این كتاب، روایتی از زندگی جهادگر شهید »سید محمدصادق دشتی« است، وی در مهر ماه سال 
64 به شهادت رسید، شهید دشتی از مبارزان انقالبی و رزمندگان دفاع مقدس در فیروزآباد استان 

فارس است.
كتاب »آقا صادق« به شیوه تاریخ شفاهی نوشته شده و كامال مستند است در عین حال كتاب ساده 
و روان نوشته شده و به وقایع و تالش های فرهنگی و انقالبی این شهید بزرگوار پرداخته كه در جای 
خود جذابیت های فراوانی دارد، باید در نظر داشت كه نوشتن سبک زندگی و رخداد های زندگی هر 
شهید و رزمنده بیانگر بخشی از تاریخ هشت سال دفاع مقدس است كه تاریخ شفاهی و زیربنای 

فرهنگی انقالب اسالمی را مطرح می كند.
كتاب »آقا صادق« در هر مقطع از زندگی شهید دشتی، از تولد تا شهادت وی را به خوبی روایت 
كرده است و هر بخش از كتاب توسط یک یا چند راوی روایت شده است؛ از پدر، مادر و برادران 
شهید گرفته تا همرزمانش در جبهه های جنگ تحمیلی، در واقع، یک سوم اول كتاب، روایت 
اتفاقات دوران كودكی شهید از جمله شرایط زندگی و جابجایی های مکرر به واسطه شغل پدر، زلزله 
مهیب قیر و كارزین، حضور در مبارزات منتهی به پیروزی انقالب و بازداشت چند روزه اش توسط 
ساواک است، دیگر بخش های كتاب »آقا صادق« نیز به نحوه آشنایی و ورود او به جهاد سازندگی 

و حضورش در جبهه را مورد بررسی قرار داده است.

رمان »نخل های بی سر« اثری از قاسمعلی فراست است و داستان مقاومت مردم خرمشهر، ایثار  و 
رشادت های آنها در هشت سال دفاع مقدس را روایت می كند.

داستان با شروع جنگ، آغاز می شود و ناصر، شخصیت اصلی داستان است كه در كنار برادرش، 
حسین و خواهرش شهناز در مقابل دشمنان بعثی می ایستند. خانواده ناصر در تب و تاب ماندن یا 
رفتن سرگردانند؛ پدر و مادر او گمان نمی كنند جنگ به این راحتی خانه و كاشانه آن ها را هدف 
قرار دهد. ناصر، حسین و شهناز، پدر و مادر را ترغیب به رفتن می كنند و خود می مانند تا از شهر 

دفاع كنند و...
این كتاب از »اولین« آثار ادبیات دفاع مقدس است و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و تاكنون بارها 

تجدید چاپ شده است.
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يک زمانی نوبت ديدار شد 
نوبت ديدار کوی يار شد

يک زمانی عشق ما را زد صدا
رهنمون شد جمله را تا کربال

جبهه آيا کربالی ما نبود
عشق آيا رهگشای ما نبود؟

خاک گلگون هويزه ناله داشت
ناله از داغ دل آالله داشت

ناله ها ز آن زخم کاری مينمود
خاک آنجاسوگواری می نمود

سوگواری از نبرد تن به تن 
از نبرد تانک دشمن با بدن

از صد و پنجاه تن سرو چمان
و ز صد و پنجاه شمشاد جوان

خاک دهالويه عطر آميز بود
باد اندر آن مکان گلبيز بود

مشهد چمران صفايی خاص داشت
خاک آنجا بويی از اخالص داشت

بويی از اخالص چمران شهيد
آن شهيد سرافراز رو سفيد
تنگه چزابه بوی يار داشت

يادی از هنگامه ديدار داشت
خاک آنجا شاهدی آگاه بود

شاهد ايثار جنداهلل بود
داشت فياضيه بوی عاشقان

بوی آن شب زنده دارن جوان
استقامت را گواهی مينمود

عزم جزم عاشقان را می ستود
در پل بعثت زمين غمناک بود

داغدار الله های پاک بود
خاک اروند از شهيدان يادداشت

و ز مصائب ناله و فرياد داشت
عزم سرداری چه غوغا کرده بود

شاهکاری اندر آنجا کرده بود
چون طلسم پل زدن بشکسته بود

با پلی که بست در اروند رود

در شلمچه بر مشامم ميرسيد
بوی عشق و بوی خون بوی شهيد

بود تفسيری ز غربت آن ديار
داشت از عشاق صادق يادگار

من در آن وادی جنون را ديده ام
من در آنجا شط خون را ديده ام

سوزش پروانه ها را ديده ام 
جوشش پيمانه ها را ديده ام

ديده ام شمشاد خاکستر شده
ديده ام آالله ی پرپر شده
ديده ام من جعفر طيار ها

ديده ام من بوذر و عمار ها
ديده ام جسمی که در تن سر نداشت

مرغ عشقی ديده ام که پر نداشت
ديده ام با چشم خود چشمی که يافت

راه عشق و تا بر دلبر شتافت

آزاده جانباز جهادگر نوراهلل عظيم زاده 
کتاب پيک رهايی

ادبیات

كربالی جبهه
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سال 67 بود، من در جهاد سازندگی رازوجر گالن كه آن موقع از توابع بجنورد بود، انجام وظیفه می كردم. صفا، صمیمیت، اخالص و ایثارگری با 
روح و روان بچه های جهاد عجین شده بود،كار فقط برای خدا و رضایت او بود و خدمت به بندگان خدا در این راستا معنا می یافت.

به یاد دارم كه در یکی از روزهای سرد و برفی زمستان، راننده ی مینی بوس جهاد با ناراحتی اظهار داشت: راه تعدادی از روستاها بر اثر برف و بوران 
مسدود شده و مردم در تنگنا قرار گرفته اند.

بالفاصله رئیس جهاد پنج نفر از بچه ها را صدا زد و گفت: برای باز كردن راه اعزام شوید و خودش هم راهی شد.
به وسیله یک دستگاه نیسان، در حالی كه از سرما می لرزیدیم، حركت كردیم. وقتی به محل مورد نظر رسیدیم اولین كسی كه دست به كار 
شد رئیس جهاد بود، سنگ های بزرگ را با زحمت بلند می كرد و روی شکمش می گرفت تا بتواند آنها را حمل كند. سپس سنگ ها را كنار جاده 

می ریخت.
ما كه از دیدن این صحنه متعجب شده بودیم، دست به كار شده و مثل ایشان سنگ ها را برداشتیم. بدین ترتیب راه روستایی مسدود شده باز 

وارتباط چندین روستا با شهر برقرار شد.
این صحنه ها كه بی اختیار اشک را به چشم می آورد، در همه ی لحظات جهاد، جاری و ساری بود. خاطراتی فراموش نشدنی كه هیچ زبان و قلمی 

را یارای وصف حقیقتی آنها نیست و هیچ واژه ای جز عشق، نمی تواند آنها را درک كند و بفهمد.

يداهلل ريحانی، جهاد سازندگی رازوجرگالن

وزهای با صفا ر
با خاطرات یاران
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)ع( عملیات ثامن االئمه  5
1360

مهر

آبادان - ماهشهر
منطقه عملياتی :

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
را  عملیات  مهندسی  مسوولیت  که  سازندگی  جهاد 
پذیرفته بود ، با به کارگیري چند ستاد نیرومند و پرکار 
کیلومتر   ۱۰۰ از  بیش  توانست   ، جهادگر   ۱۵۰۰ از  بیش  با 

جاده و نزدیک به ۱۲۰ کیلومتر خاکریز ایجاد کند.
از جمله  ی اقدامات مهم و اساسی جهاد در این عملیات 

، عبارتند از:
۱-     احداث جاده ی وحدت از میان مرداب های شرق 
بهمن شیر برای فراهم کردن امکانات تجهیز و تدارکات 

نیروهاي رزمنده ؛
و  عملیات  حین  در  کارون  روی  بر  آتش  ایجاد       -۲
تصرف و انهدام ۳ پل مواصالتی دشمن بر روي رودخانه 

ي کارون ؛
۳-     احداث خاکریز دفاعی کناره ی کارون ؛

این عملیات  ۴-     ظرافت های مهندسی ویزه ای در 
به کار گرفته شد؛ که در پیروزي رزمندگان اسالم تاثیر 
فراوان داشت ؛ از جمله در فیاضیه ي آبادان دو ردیف 
کانال به صورت مایل از خط مقدم نیروهاي خودي به 
با  رزمندگان   و  شد  احداث  دشمن  مقدم  خط  سمت 
استتار کامل توانستند تنها پس از چند دقیقه ، سنگرهاي 

خط مقدم دشمن را تصرف کنند .
۵-     تامین اکیپ های پزشکی و ساختن اورزانس ؛

۶-     حمل و نقل مهمات و نفر،
۷-      آب رسانی به جبهه ها .

 

رمز عملیات
نصرمن ا... و فتح قریب           

ساعت شروع عملیات  
۳۰ بامداد

محور عملیات
محور شرقی جاده ی آبادان -  ماهشهر

هدف عملیات 
 تصرف پل های دشمن بر روی رودخانه ی 
آبادان،  های  جاده  تامین  و  تصرف  کارون، 
ماهشهر و آبادان،  اهواز ، به منظور شکست 

حصر آبادان و انهدام نیروهاي دشمن .

تلفات دشمن 
تن   ۱۷۰۰ و  زخمی  و  کشته  هزار  دو  حدود  

اسیر .

تجهیزات منهدم شده ی دشمن :
 ۱۰۰ نفربر، حدود  و  تانک  حدود ۹۰ دستگاه 

دستگاه خودرو ؛
چندین انبار مهمات ، ۲ پل پی. ام . پی.

- بیش از ۵۰ تن اسیر

77اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



عملیات ها و اسناد

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  78



عملیات ها و اسناد

7۹اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



عملیات ها و اسناد

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  80



عملیات ها و اسناد

در خدمت برادر حجتی هستيم و در نظر 
داريم که در مورد کارهايی که پشتيبانی 
عمليات  و  جنگ  با  رابطه  در  جنگ 
مسئول  کنيم.  صحبت  داده،  انجام  ما 
جنگ  پشتيبانی  های  جبهه  مهندسی 
جهاد سازندگی ستاد کربال، برادر حجتی 
کارهايی  مورد  که در  کنيم  خواهش می 
که جهاد از آغاز جنگ تا شروع عمليات 
ارائه  انجام داده، توضيحاتی  ثامن االئمه 

بفرماييد.
و  الهی  سنت  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
قانون نظام برای این بوده كه حق بر باطل 
غالب شود و ابدا در این نسبت خدا تغییری 
نخواهی یافت. بنده حقیر خیلی كوچک تر 
از آن هستم كه بخواهم در رابطه جنگ و 
عملیات ها و كارهای رزمندگان حرف بزنم. 
ولی براساس آنچه وظیفه شرعی من است 
و برای آنکه در تاریخ ثبت شود و سرمشق 
آیندگان باشد تا مرتبا از آن درس بگیرند، 

عرض می كنم.
به  آسمان  و  زمین  از  ما  بعثی  دشمن  وقتی 
كشور اسالمی ایران هجوم آورد كه با پشتیبانی 
تمام ابر قدرت ها و خیلی از سران منافقین 
ومرد،  زن  از  ایران  مسلمان  ملت  بود.  همراه 
پیر و جوان می دانستند كه دشمن فقط به 
ایران حمله نکرده بلکه به انقالب اسالمی ایران 
هجوم آورده، در مقابل این هجوم ایستادند و 
با چنگ و دندان در مقابل دشمن ایستادگی 
كردند. از هر گوشه مملکت هر كسی كه ندای 
امام عزیزمان را شنید، با دست خالی به سمت 
جبهه حركت كرد. با اینکه نمی دانست كجا 
هست و كجا می رود، به جبهه آمد تا در مقابل 
دشمن بایستد. با جان و مال جهاد كردند و 
امروز می بینیم كه اسالم و انقالب پیروزمند 
و موفق است. نیروهای جهاد سازندگی هم كه 
روز  همان  در  بود،  مردم  از  جوشیده  ارگانی 
های اول جنگ، هر كدام از گوشه و كنار این 
مملکت، از روستاهای دور دستی كه مشغول 
به كار بودند، به سوی جبهه ها حركت كردند 
به خوزستان كه  و ظرف 3-2 روز مخصوصا 
خود  با  و  آمدند  بود،  دشمن  هجوم  مركز 
انداختند و در منطقه  راه  را  امکانات مردمی 

حضور پیدا كردند.

)این مصاحبه برای نخستین بار منتشر می شود(

 نقش جهاد سازندگی در عملیات ثامن االئمه)ع(
به روایت سردار جهادگر حاج محمود حجتی )مسئول مهندسی ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی- قرارگاه کربال(

از آنجایی كه بیشتر عملیات ما سمت خرمشهر 
بود و قصد دشمن گرفتن آن بود؛ برادران جهاد 
حركت  خرمشهر  طرف  به  اهواز  از  اصفهان، 
كردند و از این برادران شاید بیشتر از 3-2 نفر 
زنده نباشند كه در بین رزمندگان هستند ولی 

بیشتر آنها شهید شدند.

کار جهاد روی کدام بخش ها متمرکز بود؟
ثامن  عملیات  از  قبل  تا  جهاد  های  فعالیت 
االئمه سه مرحله بود. موقعی بود كه كار جهاد 
به اصطالح گرفتن جلوی دشمن بود. در مرحله 
دیگر، زمانی كه دشمن هجوم می آورد و جهاد 
در مقابل هجوم آنها سدها و موانع ایجاد می 
كرد و كارهای پزشکی و اقداماتی از این دست 
انجام می داد. موقعیت دیگر، حالت پدافندی 
نیروهای ما بود و زمانی كه دشمن دیگر نمی 
توانست حمله كند و كارهایی نظیر سنگرسازی 
عملیاتی  كارهای  هم  بعد  شد.  می  انجام  ها 
محورهای  و  ها  قسمت  در  كه  بود  كوچکی 
عملیات  جمله  از  شد.  می  انجام  مختلف 
هایی كه در جبهه سوسنگرد وكرخه نور بود 
كوچک  های  عملیات  و  دارخوین  عملیات  و 
دیگر تا عملیات ثامن االئمه كه شکست حصر 
با آن موفقیت  بزرگ كه  بود. عملیاتی  آبادان 
زیادی نصیب رزمندگان اسالم شد. كارهایی كه 
جهاد با بسیج نیروهای مردمی كرد و آنها را از 
روستاها و شهرها حركت داده بودند و به جبهه 

ها آورده بودند، خیلی زیاد است.
بیشتر جهادهایمان از شهرستان هایی بودند كه 

تا پیش  مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود. 
از هجوم كارهای اساسی كه جهاد كرده بود 
سایتی  ساختن  بود.  مکان  و  موانع  ساختن 
بود كه در مناطق دست خودمان بود وجلوی 
یا  گرفت  می  را  دشمن  هواپیماهای  هجوم 
تعمیرگاه هایی بود كه با نبودن هیچ نیروی 
بسته  و  استان  كل  در  وكارگاهی  مکانیک 
طور  همین  شد.  می  ایجاد  ها  مغازه  شدن 
مساله پزشکی و راه انداختن بیمارستان ها از 
كارهای خیلی مهم در روزهای اولیه جنگ بود 

كه جهاد سهم بسزایی در این رابطه داشت.

االئمه  ثامن  عمليات  از  قبل  مورد  در   
فرموديد که چند حرکتی بود که نيروهای 
اگر  رابطه  اين  در  دادند.  انجام  خودی 
بدهيد.  بيشتری  توضيح  است  ممکن 
آن  در  اهدافی  وچه  مناطقی  چه  دقيقا 

قرار داشت؟
تقریبا تا عملیات دارخوین، مسائل سیاسی در 
مملکت ما بود. بنی صدر لعنتی كه چه جنایت 
ها و خیانت هایی نکرد و در این جنگ چه 
مصیبت هایی وارد نکرد. با رفتن او و حاكمیت 
جمهوری اسالمی بدست رزمندگان اسالم و 
نیروهای حزب اهلل، عملیات دارخوین و بعد از 
آن عملیات ثامن االئمه و سپس چند عملیات 
بزرگ وگسترده شد ولی عملیات های كوچک 

دیگری هم بود.
در یک عملیات دشمن روی بهمنشیر پل زده 
بود و به این طرف رودخانه آمده بود و دیگر 
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ساعت های آخر ما بود و دشمن فکر می كرد كه آبادان در دستش 
است. اما از همان لحظات جهاد كارهای اساسی را در آن منطقه شروع 
كرد و  بدون داشتن هیچ امکانات، دستگاه مهندسی و ماشین آالت در 
آن عملیات تعدادی از دستگاه های دشمن را به غنیمت گرفت و با 
بسیج امکانات بچه های رزمنده دشمن را از بهمنشیر به عقب راندند. تا 
عملیات ثامن االئمه با همان دستگاه های غنیمت گرفته شده سنگر و 
خاكریز ساختیم. هر خاكریزی كه می بینید؛ هر سنگری كه در آبادان 
می بینید؛ اگر هر كانال و كار مهندسی در آبادان به چشم می خورد؛ از 
طریق جهاد ساخته شده بود. برادران از همان عملیات ذوالفقاریه شروع 
به ساخت خاكریز كردند و در مقابل دشمن یک خط پدافندی سخت 

ایجاد كردند.
بعضی از برادران شبانه می رفتند و دستگاه هایی را كه جلوی دشمن 
بود، از دستشان می گرفتند و  دستگاه مهندسی را به عقب می آوردند 

و بعد در آبادان از آن استفاده می شد.
 عملیات های دیگری هم بود كه به دشمن هجوم می آوردند و بعد با 
انهدام دوباره به عقب برمی گشتند تا موفق ترین عملیاتی كه در تپه 
های شهید موذنی بود. معروف بود به تپه های میدان تیر كه جهاد در 

آن عملیات سهم بسزایی داشت.
كار  برادران  كه چقدر  كرد  می شود سوال  بودند  آنجا  كه  برادرانی  از 
كردند. در آن زمین كفی آبادان و با آن غروری كه دشمن داشت و به 
خود اجازه یک لحظه حركت كردن نیروهای ما به طرف خودش را نمی 

داد. آن غرور شکسته بود.
امام فرموده بودند كه حصر آبادان هرچه زودتر باید شکسته شود و جهاد 
خودش را سهیم می دانست. با بسیج نیروها از طریق جهادهایی كه در 
خوزستان، اهواز و آبادان بودند، جاده وحدت را در زیر دید آتش دشمن 
درست كرد كه از اساسی ترین كارها بود. یا 5 پل به طول 250 متر بودند 
كه روی رودخانه بهمنشیر ساخته شد و نیروها توانستند جبهه شمالی 

رودخانه بهمنشیر را از اطراف آبادان ترک كنند.
تعمیرگاه های جهاد بود كه در قسمت های مختلف جبهه ها مستقر 

شده بود و در آنجا همه نوع كاری انجام می گرفت.
از  تداركات  تمام  كه  بودند  چمران  شهید  نیروهای  آبادان  در  زمانی 
طریق جهاد انجام می گرفت. در این تعمیرگاه ها باتریسازی، آب باتری، 
تراشکاری، جوشکاری، تانکرسازی می شد و قسمت راه سازی بود در 
جبهه های مختلف جاده می ساخت. مانند جاده وحدت. در جبهه های 
غرب كه عبور از كوه ها و كوهسارها و رودخانه ها بود جهاد سهم بسزایی 

در جاده های غرب و زدن خاكریز داشت.
تمام  در  كه  بود  مردمی  هدایای  آوری  جمع  شامل  تداركات  قسمت 
جهادهای استان ها و شهرستان ها و اكیپ ها بودند. یا آشپزخانه در 
تمام جبهه ها ایجاد شده بود. جهاد آش می پخت و به نیروهای رزمنده 
می داد. رساندن غذا و تداركات و مهمات كه به خود خط برده می شد 

و در اختیار نیروها قرار می گرفت.
قسمت دیگری كه جهاد در آن كار می كرد، آبرسانی بود. بخش تبلیغات 
و اعزام روحانیون بود كه از مناطق مختلف، شهرستان ها و مراكز تبلیغی 
و حوزه ها آنها را به جبهه ها می آورد و در اختیار رزمندگان می گذاشت. 
یا توزیع كتاب، نوار كاست، پوستر و وسایل تبلیغاتی به طور كلی در تمام 

جبهه ها برعهده جهاد بود.
مطلب جالبی كه در همان روزهای اول جنگ خیلی موثر بود، در جبهه 
های آبادان برادران جهاد با بلندگوهایی كه لب رودخانه كارون یا جبهه 
های نزدیک قرار می دادند و با گذاشتن نوار كاست های عربی و پیام 

های عربی دشمن بعثی را ارشاد می كردند و این خیلی در روحیه ارتش 
عراق موثر بود. قسمت پزشکی بود كه باز این جهاد سازندگی در این 

قسمت كارهای خیلی زیادی انجام داد.
ساختن بیمارستان ها و اورژانس های مختلف كمتر از عملیات نبود. البته 
در قبال شکسته شدن خط مقدم دشمن و این اقدامات شهدای زیادی 
درحین عملیات از نیروهای جهاد و نیروهایی كه از طریق جهاد اعزام 

شدند، شهید شدند.
تبلیغی هم  كارهای  ها خودشان  بر حمل زخمی  ها عالوه  آمبوالنس 
می كردند. از جمله روحانیونی كه به لشکر ما اعزام می شدند، در بین 
نیروهای رزمنده در قسمت های مختلف به وظیفه خود عمل می كردند. 
از جمله بستن بلندگوها و ماشین هایی كه برای ارشاد و روحیه دادن 
رزمندگان حركت می كردند و دشمنان را در حین درگیری جهت تسلیم 
تعمیرگاه های سیار در  نیروهای رزمنده هدایت می كردند.  به  شدن 

عملیات سهم بسزایی داشتند.
بود، ماشین آالت  زیر آتش مستقیم دشمن  وقتی خطوط مقدم 
مهندسی و ماشین های سبک و سنگینی كه در جبهه ها كار می 
كردند و بر اثر تركش یا مساله دیگری خراب می شدند؛ در همان 
منطقه عملیات آنها را تعمیر می كردند و فقط اگر كار عمده بود آن 

را به عقب اعزام می كردند.
عملیات ها هم كه تمام می شد، نیرو ها به منطقه ای كه عملیات در آن 
صورت گرفته بود اعزام می شدند تا كار تکمیل و تعمیر و آماده كردن 
جاده ها را برای پدافند منطقه عملیات و تقویت خاكریزها و قسمت 
های پزشکی و تبلیغات انجام دهند. این برجسته ترین اقدامات جهاد 

سازندگی بود.
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)ع( عملیات مسلم بن عقیل  9
1361

مهر

نفت شهر - سومار 
منطقه عملياتی :

هدف عملیات 
آزادسازی چندین ارتفاع مرزی ، انهدام نیروهای دشمن 

و تصرف ارتفاعات مشرف بر شهر مندلی

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
     جهادسازندگی با اعزام اکیپ های مهندسی از جنوب 
به غرب ، نیروهای خود را تقویت کرد و با بسیج بیش از 
هزار جهادگر در عملیات مسلم بن عقیل شرکت کرد؛ 

که از جمله ی فعالیت های آن ها عبارتند از:
دل  در  راه  کیلومتر   ۱۵۰ و  خاکریز  کیلومتر   ۵۰ احداث 

صخره ها، کوه ها و از میان دره ها ؛
احداث یک سایت ؛

احداث ۴ واحد اورژانس ؛
احداث ۳۰ سنگر اجتماعی ؛ 

احداث یک باب حمام صحرایی ؛
احداث ۸۷  پل از انواع مختلف ؛

احداث و تعمیر ۱۵۷ کیلومتر جاده . 

رمز عملیات
یا ابوالفضل العباس

ساعت شروع عملیات: 
۵ بامداد

محور عملیات: 
غرب سومار و ارتفاعات مسلط بر مندلی

مناطق آزاد شده :
 ارتفاعات مشرف به شهر مندلی ؛

ایران  مرزی  پاسگاه   ۷ سازی  پاک  و  آزاد 
به اسامی سلمان کشته، سان بابا ، قلعه ی 
جوق، سومار، میان تنگ، گسیکه، کانی شیخ ؛
آزادی بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از اراضی 

میهن اسالمی .
 

طرح عمليات
مركز منطقه عملیات از سلمان كشته كه بر نفت شهر مشرف است تا 
دروازه كه در جناح چپ منطقه سومار قرار دارد به تیپ های 27 و 55 

واگذار شد.
بیشترین نقاطی كه در طرح مانور اهمیت داشت و ممکن بود نیروی 
خودی از همان نقاط ضربه پذیر باشد، تنگه سانواپا و ارتفاع سلمان 
كشته بود. به همین دلیل چندین بار طرح مانور تغییر كرد و در نهایت، 
با شناسایی های تکمیلی نقاط مهم در طرح گنجانده شد كه عبارت 
بودند از: تنگه های "سانواپا و میان تنگ" و ارتفاعات "سانواپا، سلمان 

كشته و گیسکه".
شرح عمليات

بامداد   00:47 ساعت  در  عملیات  الزم،  آمادگی های  كسب  از  پس 
۹/7/1361 با رمز "یا ابالفضل العباس" آغاز شد. رزمندگان خودی با 
عبور از میادین مین و سیم های خاردار تنها پس از 10 دقیقه ارتفاعات 
گیسکه تا كله شوان را فتح كردند، و سپس ارتفاعات "واروالین" به قلعه 
بین تا سمت راست تنگه جوق و ارتفاعات مثلثی به تصرف درآمد. به 
این ترتیب، دشمن در دشت مستقر شد و نیروهای خودی تسلط الزم 

را بر او به دست آوردند.
بیشتر نیروهای دشمن كه در پی آماده باش های متوالی و مکرر دچار 
خستگی جسمی و ضعف روحی شده بودند، فاقد آمادگی الزم بودند 
و به هنگام آغاز عملیات نیز در خواب به سر می بردند. به همین دلیل، 

نیروهای خودی در حین عملیات متحمل كمترین تلفات شدند.
نیروهای  چون  و  شد  آغاز  دشمن  پاتک  اولین  هوا،  شدن  روشن  با 
خودی به طور كامل مستقر شده بودند، نیروهای عراقی نمی توانستند 
حركت موثری انجام دهند. لذا خیلی سریع ضربه خورده و عقب نشینی 
می كردند. پاتک های دشمن كه حدود 12 مورد می شد تا ساعت 14 روز 
13/7/1361 ادامه داشت و اغلب آنها در منطقه مقابل شهر مندلی عراق 
انجام می شد كه شامل ارتفاعات گیسکه و راست میان تنگه و ارتفاعات 

345 و سلمان كشته بود.
نتايج عمليات

1.در پی این عملیات، عالوه بر آزادسازی بیش از 150 كیلومتر مربع از 
خاک ایران، حدود 30 كیلومتر از خاک عراق به همراه دو پاسگاه دوله 
شریف و كومه سنگ تصرف شد و نیروهای خودی ضمن تأمین دشت 
سومار، برتنگه های مرزی و نیز شهر مندلی تسلط یافتند. عالوه براین 

امکان پیشروی در عمق خاک عراق برای آنها فراهم گردید.
2. كشته و زخمی شدن بیش از 1000 تن و به اسارت درآمدن 34 تن 

از نیروهای عراقی،
3. انهدام 25 دستگاه تانک و نفربر، سه دستگاه مهندسی و سه قبضه 

كاتیوشا،
4. به غنیمت درآوردن شش دستگاه نفربر، 15 قبضه انواع توپ های 
و  بی سیم  دستگاه  تلفن صحرایی، 50  دستگاه  هوایی، 60  و  زمینی 

تعدادی خمپاره انداز و سالح های سبک.
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۴ والفجر  عملیات  27
1363

مهر

سلیمانیه عراق
منطقه عملياتی :

تلفات دشمن :
فروند   ۱۰ سرنگونی  اسیر،   ۹۰۰  ، مجروح  و  کشته   ۹۵۰۰
هواپیما و ۵ فروند هلی کوپتر، انهدام ۶۵ دستگاه تانک 
مقادیر  و  توپ  ۱۸۰۰ دستگاه خودرو، ۷  نفربر زرهی،  و 

زیادي سالح هاي سبک و سنگین .
 

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
۱-  لوله گذاری جاده به طول ۸۰ کیلومتر؛

۲- احداث چندین کیلومتر خاکریز؛
۳- احداث یک پل بزرگ بر روی رودخانه ی ری؛

۴- احداث یک پل بزرگ بر روی رودخانه ی قزلچه؛ 
۵- احداث و تعمیر ۳۸۵/۴ کیلومتر جاده؛

۶- احداث ۱۲۳  سنگر؛
۷- احداث یک واحد آشپزخانه؛

۸- احداث یک واحد نمازخانه؛
۹-  احداث یک باب انبار؛

۱۰- احداث ۴ باب حمام صحرایی؛ 
۱۱- احداث یک باب بیمارستان صحرایی؛

۱۲- احداث یک  موتورخانه. 

رمز عملیات
یا اهلل - یا اهلل - یا اهلل 

ساعت شروع عملیات: 
۲۴/۰۰

محور عملیات: 
دره ی شیلر در شمال مریوان و پنجوین

مناطق آزاد شده :
 ۲۳۵۰ هنیمال،  متری   ۲۲۵۰ مهم  ارتفاعات 
متری لک لک،۲۰۰۰ متری پلیس، کوه رستم 
آالن و بلندی هاي دشت بازوال، ارتفاعات 
شیخان،  خانم  مارو،  ارتفاعات  و  دولیمري 
، کنگرگلري، شیخ گزنشین،  خلوزه ي ۱ و۲ 
ارتفاعا ت استراتزیک ۲۲۷۳ سیرکه ، ۱۹۰۴ 
خواراسب  مانگا،  کاني  هاي  کوه  رشته  از 
و  شیلر  رفتگي  پیش  کامل  سازي  پاک  و 

پادگان گرمک.

85اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



عملیات ها و اسناد

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  86



عملیات ها و اسناد

87اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



عملیات ها و اسناد

سوسنگرد آزادسازی 

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  88



عملیات ها و اسناد

محرم  عملیات  10
1361

آبان

دهلران - موسیان 
منطقه عملياتی :

هدف عملیات 
در  گرفتن  قرار  و  منطقه  سرکوب  ارتفاعات  تصرف 

موضع برتر تاکتیکی .

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
جمله  از  ایران  خاک  از  مربع  کیلومتر   ۷۰۰ آزادسازی   -
ارتفاعات ۴۰۰ و ۲۹۸، پل چم سری، حوزه نفتی بیات، نهر 

عنبر، چم سری و موسیان.
- خارج شدن جاده عین خوش ـ دهلران از دید و تیر 

دشمن.
- تسلط دید بر شهرک طیب عراق.

از جمله  عراق  از خاک  مربع  کیلومتر   ۳۰۰ آزادسازی   -
تأسیسات  و  ابوغریب  و  شرهانی  زبیدات،  پاسگاه های 

نفتی منطقه )۳۰ تا ۳۵ حلقه چاه نفت(.

رمز عملیات
یا زینب)س(

ساعت شروع عملیات  
۳۰ بامداد

منطقه عملیات
سلسله جبال حمرین ـ موسیان، عین خوش، 

زبیدات

تلفات دشمن 
۶۰۰۰ کشته و زخمی و ۲۳۵۰ اسیر

تجهیزات منهدم شده ی دشمن :
خودروی   ۲۵۰ نفربر،  و  تانک   ۲۷۰ انهدام 
شدن  سرنگون   ،۱۰۶ تفنگ   ۳۰ و  نظامی 
 ۲۷۰ نفربر،  و  تانک   ۱۴۹ غنائم،  هواپیما   ۱۲

خودروی نظامی و ۳۵ تفنگ ۱۰۶
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۸ نصر  عملیات  29
1366

آبان

سلیمانیه
منطقه عملياتی :

عملکرد پشتیبانی- مهندسی  جنگ جهادسازندگی
۱-     احداث وترمیم بیش از ۵۸ کیلو متر جاده در مناطق 

کوهستانی و صعب العبور شمال غرب کشور ؛
۲-    احداث ۳/۳ کیلومتر خاکریز ؛

۳-    احداث ۲۳ دهنه پل ؛
و  سنگرها  تمام  با  عملیاتی  قرارگاه   ۳ احداث      -۴
استحکامات مورد نیاز به منظور استقرارلشگرهای ۵۷ 
لرستان ، ۷ ولی عصر )عج( خوزستان و گردان ۲۱ امام 

رضا )ع( ؛
۵-    احداث و راه اندازی ۱۳ اورژانس صحرایی ؛
۶-    احداث ۸۴ سنگرگوناگون و سکوی ادوات ؛

۷-    احداث ۳۹ سنگر و سوله ی بزرگ اجتماعی ؛
۸-    احداث ۷۶ سنگر نفرات و ماشین آالت .

رمز عملیات
یا محمد بن عبداهلل )ص(

منطقه عملیات
ماروت در استان سلیمانیه

 ۱۴۲۶ ، ارتفاعات ۱۳۹۱  ؛  شهر ماووت عراق 
خوارد،  گماالن  گماالن،  روستاهای  ۱۴۲۸؛  و 

برگر باال و برگر پایین .

تلفات دشمن 
کشته و زخمی : بیش از ۲ هزار نفر؛

اسیر: بیش از ۲۰۰ نفر.
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از دیگر رسانه ها

به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  رئیس 
در  موشک  ساخت  تحقیقاتی  فعالیت های 
كه  دارد  جا  كرد:  تاكید  مقدس  دفاع  زمان 
و  رزمی، مهندسی  فعالیت های  تمام  از  من 
تقدیر  جنگ  در  سازندگی  جهاد  پشتیبانی 
كنیم و علی الخصوص چنین فعالیتی كه به 
انجام شد و  صورت خیلی جدی و مناسب 
فعالیت های موشکی كشورمان در  پایه گذار 

امر موشک دوربرد سوخت جامد بود.
در  هاشمی  محسن  جماران،  گزارش  به 
شهید  جهادگر  سرلشگر  سردار  یادواره 
سید محمدتقی رضوی و شهدای مهندسی 
صنعتی  فعالیت های  خصوص  در  رزمی، 
جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس گفت: 
آیت اهلل   60 دهه  سال های  كه  هست  یادم 
دادند  ماموریت  من  به  رفسنجانی  هاشمی 
بازدیدهایی از فعالیت های ساخت موشک و 
راكت دوربرد در جاهای مختلف كشور داشته 

باشم.
در  كرد:  تصریح  تهران  شهر  شورای  رئیس 
فعالیت های  مشغول  محل  چهار  تاریخ  آن 
پارچین  صنایع  در  یکی  بودند.  تحقیقاتی 
می كردند.  فعالیت  »زلزال«  نام  با  كه  بود 
مركز تحقیقاتی هم در صنایع دفاع لویزان 
»زلزال«  نام  به  موشک  یک  روی  كه  بود 

موشک  آن  بدنه  بود  قرار  و  می كردند  كار 
كامپوزیتی باشد. آن موقع راكت دیگری در 
نیروی زمینی سپاه تحقیق و ساخته می شد 
بدنه آن  نام داشت و  كه موشک »سجیل« 
مجموعه ای  نهایت،  در  بود.  فایبرگالس  هم 
جنگ  مهندسی  توسط  تهران  غرب  در 
و  شریفیان  آقای  ریاست  به  جهادسازندگی 
بود  آقای مرجوعی شکل گرفته  قائم مقامی 
و كار تحقیقاتی موشکی به نام »مجتمع« را 
شروع كرده بودند و بسیار هم علمی برخورد 
موشک  مخفف  »مجتمع«  این  می-كردند. 

جواب تجاوزات موشکی عراق بود.
وی افزود: من از همه اینها بازدید كردم و وقتی 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی رسیدم  به 
دیدم اینجا واقعا كارشان خیلی عمیق است. 
از یکی دو سال قبل شروع كرده بودند و به 
نزدیک راكت 100 كیلومتری رسیده بودند. 
فاصله هوایی مرز ما تا بغداد 100 كیلومتر 
كار می كردند كه  راكتی  است، روی چنین 
به راحتی بتوانند بغداد را بزنند. وقتی بازدید 
كردم دیدم از صفر تا 100 را در حال ساخت 
كار  پیشرفته ای  سوخت  هستند.  كشور  در 
می كردند كه االن هم از آن استفاده می شود 

و آنجا روی آن كار می كردند.
جنگ  مهندسی  اینکه  بر  تاكید  با  هاشمی 

روی  دقیق  صورت  به  جهادسازندگی 
قسمت های مختلف موشک كار كرده بودند، 
اظهار داشت: آن موقع وقتی من گزارش را 
دادم  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  خدمت 
خیلی خوشحال شدند و اگر به صحبت های 
اتکا  با  كنید،  رجوع  جمعه  نماز  در  ایشان 
جنگ  مهندسی  فعالیت های  همین  به 
یا  راكت  ما  گفتند  ایشان  جهادسازندگی 
موشکی خواهیم داشت كه حتما می توانیم 
شهرهای عراق و البته بغداد را در دسترس 

داشته باشیم.
تمام  از  من  كه  دارد  جا  داد:  ادامه  وی 
پشتیبانی  و  مهندسی  رزمی،  فعالیت های 
و  كنیم  تقدیر  جنگ  در  جهادسازندگی 
علی الخصوص چنین فعالیتی كه به صورت 
خیلی جدی و مناسب انجام شد و پایه گذار 
فعالیت های موشکی كشورمان در امر موشک 
دوربرد سوخت جامد بود. امیدوارم موزه دفاع 
به  مربوط  بخش  اسالمی  انقالب  و  مقدس 
صنایع و پشتیبانی صنعتی را هم در یکی از 
غرفه های موزه در نظر بگیرد و فعالیت های 
از همان سال های  علمی كه پایه گذاری آن 
63، 64 و 65 در كشور آغاز شد و امروز ما 
ثمره آن را در موشک های دوربرد می بینیم را 

به مردم خوب ما نشان بدهد.

»جهاد سازندگی« پایه گذار فعالیت های موشکی كشور بود
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از دیگر رسانه ها

 سردار طهرانی مقدم: 
وع شد ساخت موشک  از مجموعه های تحقیقاتی جهاد سازندگی شر

به گزارش جماران؛ آیین تجلیل از »تجلیل 
از رزمندگان شاغل و بازنشسته وزارت جهاد 
كشاورزی« با حضور كاظم خاوازی وزیر جهاد 
كشاورزی و سید حمزه رضوی مشاور وزیر و 
ایثارگران، داود دانش جعفری  مدیركل امور 
مهندسی  و  پشتیبانی  مركزی  ستاد  رییس 
جنگ جهادسازندگی و جمعی از فرماندهان 
ارشد قرارگاههای پشتیبانی و مهندسی جنگ 
ادیبی  سردار  مقدس،  دفاع  دوران  در  جهاد 
دبیر ستاد راهیان نور كشور، سرهنگ زنوزی 
معاون امور ایثارگران ستاد كل نیروهای مسلح 
در تهران و همچنین حضور ویدئو كنفرانسی 
كشاورزی  جهاد  سازمان  روسای  آنالین  و 
مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان  استانها، 
جنگ جهاد و جمعی از مقامات و مسئولین 

استانی برگزار شد.
سردار محمد طهرانی مقدم، در این مراسم از 
محل سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی، 
گفت: امروز آن چیزی كه از امنیت پایدار و 
از  برگرفته  داریم  كشور  در  روزافزون  اقتدار 
و  رزمندگان  های  مجاهدت  و  شهدا  خون 
است كه  دفاع مقدس  جانبازان هشت سال 

باید قدر آن را بدانیم.
نظام  مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
آفرین  اقتدار  موشک های  ساخت  افزود: 
مجموعه های  از  اسالمی  انقالب  ابتدای  در 
اگر  و  سازندگی شروع شد  تحقیقاتی جهاد 
امروز می گوییم به قدرت برتر موشکی دست 
پیدا كردیم و خودمان را در حوزه فضا برتر 
می دانیم به بركت مجاهدت های جهادگران و 

شهدای جهاد است كه این كار ارزشمند را 
شروع كردند.

وی تصریح كرد: شهید حسن طهرانی مقدم 
ایران اسالمی را به قدرت ششم موشکی در 
توسط  كار  این  مقدمه  اما  كرد  تبدیل  دنیا 
جهاد سازندگی شکل گرفت، چرا كه بعد از 
انقالب،  ابتدای  در  سازندگی  جهاد  تشکیل 
در  اولین مسئولین جهاد سازندگی  از  یکی 
شمال كشور حاج حسن طهرانی مقدم بود 
كه خدمات گسترده ای را از همان ابتدا پایه 

گذاری كرد.
این فرمانده ارشد هشت سال دفاع مقدس با 
اشاره به تعهد و عدم دلبستگی به مادیات به 
عنوان خصیصه های شاخص شهید طهرانی 
مقدم گفت: اگر امروز اسمی از شهدا می آوریم 
باید راه و سیره آنها را با قدرت ادامه دهیم 
و مهمترین ویژگی شهدا عدم وابستگی آنها 
به مادیات بود. شهدا تنها برای كسب رضای 
الهی و ولی امر خود گام برداشتند و همین 
مخلص  بندگان  جزو  كه  شد  سبب  ویژگی 

خداوند باشند.
وی افزود: حسن طهرانی مقدم یک مدیریت 
ازخودگذشتگی  و  ایثار  با  همراه  جهادگونه 
را اعمال می كرد و با این مدیریت توانست 
این  دهد.  انجام  را  بزرگی  بسیار  اقدامات 
ویژگی ها سبب شد نام او برای همیشه در 

ذهن ها ماندگار باشد.
سردار محمد طهرانی مقدم با اشاره به اینکه 
مقدس  دفاع  در  سنگر  بی  سازان  »سنگر 
اقداماتی انجام دادند كه از نظر مهندسی و 
فنی شاهکارهای بزرگی بود و امروز بسیاری 
این  كه  هستند  مشتاق  دنیا  نخبگان  از 
ببینند«  نزدیک  از  را  آنها  خالق  و  اقدامات 
گفت: سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس 
بن بست شکن بودند و عنوان سنگرساز بی 
سنگر كه توسط حضرت امام)ره( به آنها داده 
شد كامال حکیمانه و مدبرانه بود و امروز باید 

عمق این كالم را بهتر تبیین كنیم.
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
افزود: سنگرسازان بی سنگر از اولین افرادی 
بودند كه اقتصاد مقاومتی را در دفاع مقدس 
های  ظرفیت  بر  تکیه  با  و  كردند  عملیاتی 
داخلی و توان رزمندگان نقش آفرینی بسیار 
گسترده ای را در این عرصه انجام دادند كه 

سبب خیرات و بركات فراوانی شد.
وی با بیان اینکه پیشکسوتان جهاد سازندگی 
های  آموزه  و  عملیاتی  تجربیات  از  دنیایی 
آنها  از  خوبی  به  باید  كه  دارند  ارزشمند 
استفاده كرد چراكه سنگر سازان بی سنگر در 
حوزه پشتیبانی جنگ نقش محوری داشتند، 
افزود: آنها بی صدا و مظلومانه در دفاع مقدس 

خدمت رسانی می كردند.
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به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی؛ 
متن پیام به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْصُر إاَِلّ ِمْن ِعْنِد اهلَلّ الَْعِزیِز الَْحِکیِم )آل عمران، آیه 126( َوَما الَنّ

یاری و نصرت جز از سوی خدای توانای شکست ناپذیر و حکیم نیست.
امام مان )ره( بر این باور بود كه ترسیم زحمات بی وقفه فرزندان عزیز 
جهادی اش در دوران دفاع مقدس ، در قالب الفاظ نمی گنجد و رهبر 
عزیزمان نیز معتقد است كه نقش شهدای جهاد در جنگ یا به تعبیر 

بهتر، نقش سرداران جهاد در جنگ، یکی از نقش های بارز و درجه 
 اّول است. »جهاد سازندگی« مولود انقالب شکوهمند اسالمی بود و به 
تعبیر زیبای مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، انقالب را معنی می 
داد و جهت انقالب را مشخص می كرد. جهادگران عاشق خدمت به 
اسالم، مردم و میهن بودند و با اقدامات، ابتکارات و خدماتشان در همه 
میدانها و عرصه ها، عشق و اخالص را معنی و مفهوم دیگری بخشیدند 
و »ما می توانیم« را تعبیر و تفسیر كردند و پس از شهادت نیز گوهر 

شب چراغی برای راهنمایی همرزمان و همسنگران خود شدند.
چهلمین سالگرد دفاع مقدس، فرصتی است تا یاد و نام آن نام آوران 
گمنام و رزم آوران بی ادعای دوران دفاع مقدس را گرامی بداریم كه با 
زحمات و تالش خود در نهادی كه »ركن سوم جنگ« بود، زمینه های 
حماسه آفرینی، فتح و ظفر پاسداران غیور و ارتشیان سرافراز را فراهم 
پرافتخار »سنگرسازان  نشان  به دریافت  رو، مفتخر  این  از  و  آوردند 

بی سنگر« از دستان پر بركت امام خمینی )ره( شدند.
به روح مطهر و منور 33۹6 شهید جهادگر درود و سالم می فرستم و 
یاد و خاطره جانفشانی همه ایثارگران، جانبازان و آزادگان وزارت جهاد 

سيد حمزه رضویكشاورزی را گرامی می دارم.
مشاور وزير و مديرکل امور ايثارگران
وزارت جهاد کشاورزی

 متن پیام مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

 متن پیام دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

 

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی؛ متن 
پیام به این شرح است:

جانبازی  و  ایثار  بازخوانی  برای  فرصتی  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین 
بی  »سنگرسازان  فداكاری  و  رشادت  كشیدن  تصویر  به  و  »جهادگران« 

سنگر« است.
جهادگرانی كه از بدو پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در پاسخ به ندای 
»هل من ناصر ینصرنی« امام امت )ره( و ولی فقیه زمان خویش، پای در 

ركاب كرده و عاشقانه و مخلصانه در عرصه های مختلف مجاهدت كردند و 
برگهای زرینی بر تاریخ سراسر افتخار این مرز و بوم افزودند.

فرزندان جهادی امام خمینی)ره(، هر غیرممکنی را برای خود ممکن  كردند 
و با تکیه بر تعهد و تخصص - به تعبیر زیبای امام )ره( - »بذر انقالب را در 
دل هر روستایی كاشتند و بزرگ ترین آبرو را به انقالب اسالمی خود دادند 
و با تکیه به اسالم و خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و الگو برای همه 

جوانان مسلمان و متعهد اسالمی گردیدند.«
از عرصه محرومیت زدایی و عمران روستاها تا پشتیبانی و مهندسی جنگ، 
اتکایی در تولید محصوالت استراتژیک، رد  ارتقا امنیت غذایی تا خود  از 
پای جهادگران و گامهای بلند و ماندگار ایشان نشان از مدیریتی دارد كه 
از »فرهنگ جهادی« نشأت گرفته و امروز نیز آن روحیه متعالی و ثمرة 
مجاهدتهای آنان، چراغ راه همه ما در خدمت به ملت شریف و شهید پرور 
ایران اسالمی است. ضمن پاسداشت از خود گذشتگی و جانفشانی بیش 
باطل،  علیه  نبرد حق  به جبهه های  اعزامی  نیروی جهادگر  هزار  از540 
23۹13 جانباز جهادگر و بیش از 1200 آزاده جهادگر، یاد و خاطره 33۹6 
شهید وزارت جهاد كشاورزی را گرامی داشته و به مقام شامخ تمامی شهیدان 

و مجاهدان راه حق و فضیلت ادای احترام كرده و درود می فرستم.
کاظم خاوازی
وزير جهاد کشاورزی
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وزارت جهاد  كاركنان  و  از هفته دفاع مقدس، مدیران  روز  در دومین 
كشاورزی با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا)س( با شهدای جهادگر 

تجدید بیعت كردند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران، در این مراسم كه به 
همت اداره كل امور ایثارگران وزارت جهادكشاورزی در قطعه 2۹ بهشت 
زهرا و در جوار مزار سردار جهادگر شهید سید مرتضی آوینی برگزار 
شده بود، دكتر شاهرخ شجری معاونت توسعه مدیریت و منابع ضمن 
گرامیداشت  چهلمین سالگرد دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای وزارت 

جهادكشاورزی را گرامی داشت .
 وی در ادامه با اشاره به نقش جهاد به عنوان ركن سوم جنگ، به اقدامات 
جهاد در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و خاطر نشان ساخت:  تشکیالت 
پشتیبانی ومهندسی جنگ جهاد سازندگی از قرارگاه مركزی ، و پنج 
قرارگاه عملیاتی ) قرارگاه كربال ، قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه ، قرارگاه 
تیپ مهندسی و44 گردان  تعداد 6  نیز  و  قرارگاه رمضان(   ، نبی  نوح 
مهندسی رزمی تشکیل شده بود و با اعزام بیش از 540 هزار رزمنده، 
آزاده، نقشی مهم و  از 1200  33۹6 شهید و 23۹13 جانباز و بیش 

شاخص را در دوران دفاع مقدس ایفا كرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد كشاورزی، حضور جهادگران 
را سبب برهم زدن معادالت دشمن در جنگ تحمیلی و حضور آنها را 

عناصری تاثیر گذار در همه ادوار تاریخ انقالب دانست.
دكتر شجری در پایان با یادآوری فعالیتها متنوع و ابتکارات جهادگران 
در دوران دفاع مقدس، آن روحیه و فرهنگ را عاملی در پیشتازی آنان 

در عرصه سازندگی و خود اتکایی در تولید محصوالت غذایی دانست.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت االسالم و المسلمین شاهمرادیان 
معاون فرهنگی و آموزشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهادكشاورزی 
طی سخنانی، حركت جهادگران را حركتی الهی دانست كه از پیشینه ای 
قرآنی و الهی نشأت گرفته است و از این رو این نقش را اثرگذار و ماندگار 
دانست. وی ضمن تاكید بر زنده نگه داشتنن فرهنگ ایثار، مجاهدت 
و شهادت در جامعه گفت: در چنین جامعه ای می توان انتظار داشت 
كه انسان ها به رشد حقیقی دست یابند و در تاریخ هشت ساله دفاع 
مقدس جهادگران نشان دادند كه می توان در برابر حمالت دشمن به 
سازندگی روحی و معنوی عالوه بر خدمت رسانی در ابعاد گسترده جنگ 
دست یافت. در بخش پایانی این مراسم، مداح اهل بیت حاج مرتضی 
طاهری به ذكر حماسه شهدای كربال پرداخت و سپس مدیران و كاركنان 
وزارت جهاد كشاورزی با نثارگل بر مزار شهدا خصوصاً سردار جهادگر 
شهید سید مرتضی آوینی )مسئول گروه روایت فتح جهاد(، یاد و خاطره 

شهدای وزارت جهادكشاورزی را گرامی داشتند.

تجدید عهد و میثاق مدیران و کارکنان وزارت جهادکشاورزی با شهدا
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كل  اداره  مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه  اعالم  خبری  نشست 
امورایثارگران، با حضورسید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیر كل امور 
ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی و جمعی از اهالی رسانه، به مناسبت 

آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
سیدحمزه رضوی در نشست خبری كه به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و  واقعیات  بیان  سال  این چند  در  ما  كرد: سعی  اظهار  برگزار شد، 
اقدامات جهاد در دوران جنگ و پس از جنگ؛ در بخش پشتیبانی و 

مهندسی بوده است.
از  غیر  به  دفاع مقدس  در دوران  وزارت جهاد كشاورزی  افزود:  وی 
شهید  و  داشت  فعالیت  نیز  جنگ  مهندسی  زمینه  در  پشتیبانی، 
ساجدی، شهید ناجیان، شهید طرحچی و بسیاری از شهدای دیگر، 
از مهندسین رزمی جنگ بودند كه پل های مهم و استراتژیک جنگ 

را بنا كردند.
رضوی ادامه داد: وزارت جهاد مجموعه ای به نام "تحقیقات مهندسی" 
این بخش ماشین های مین روب، ماشین های  ایجاد كرد كه در  را 
دوزیست و زیردریایی و حتی هوافضا، موشک ساخته شد و  بعد از 
اتمام جنگ نیز به بخشی از فعالیت های خود ادامه دادند به طوریکه 
اجرا شد  و  آنها طراحی  توسط  )ره(  امام خمینی  بارگاه  اولیه  گنبد 
پژوهشکده  و  ارتباطات  فناوری  وزارت  زیرمجموعه  به  نیز  اكنون  و 

تحقیقات فضایی منتقل شده است.
با دیگر  با اشاره به تفاوت وزارت جهاد  مشاور وزیر جهاد كشاورزی 
وزارتخانه ها گفت: این وزارتخانه در دوران دفاع مقدس، بیش از 540 
هزار نیرو را به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام و 23۹13 جانباز 
جهادگر و بیش از 1200 آزاده جهادگر و 33۹6 شهید در راه دفاع از 

كشور تقدیم كرد.
امور  كرد:  خاطرنشان  ایثارگران  به  خدمات  ارائه  با  رابطه  در  وی 
ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی اعتبارات به دست آمده را در جهت 

ارتقاء معیشت ایثارگران هزینه می كند.
امور  برنامه های  با  رابطه  در  امورایثارگران  كل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
ایثارگران در هفته دفاع مقدس تصریح كرد: در هفته دفاع مقدس 
افتتاح  دیگر  برنامه  و  رزمندگان  از  تجلیل  یکی  داریم كه  برنامه  دو 
نمایشگاه باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در روز دوم مهر است 
كه وزارت جهاد كشاورزی هم غرفه ای را به عنوان دستاوردهای دفاع 

مقدس و خدمات پس از جنگ در این نمایشگاه دارد.

وی ادامه داد: در دومین روز از هفته دفاع مقدس، غبار روبی و حضور 
در گلزار شهدای بهشت زهرا)س( در كنار تربت پاک جهادگر شهید 
سید مرتضی آوینی می باشد، همچنین در هفته دفاع مقدس برخی 
از فیلم های منتشر نشده شهید آوینی كه در اختیار این وزارتخانه قرار 
دارد در حوزه هنری، برج میالد و باغ موزه دفاع مقدس نمایش داده 

خواهد شد.
گروه  توسط  ها  فیلم  این  گفت:  ها  فیلم  این  محتوای  درباره  وی   
تلویزیونی جهاد سازندگی سابق به سرپرستی شهید آوینی تهیه شده 
كه شامل اقدامات جهادی در حوزه محرومیت زدایی، عملیات والفجر و 

اقدامات جهاد سازندگی در شمال غرب كشور است.
 رضوی گفت: اخیرا این فیلم ها از فرمت 36 میلیمتری به فایل های 
دیجیتال تبدیل شده است كه اولین اكران در باغ  موزه دفاع مقدس و 
در روز پنجشنبه سوم مهر از ساعت 3 تا 5 خواهد بود كه بازدید آن 

برای عموم رایگان است.
سید حمزه رضوی عنوان كرد: 2700 فرزند شاهد شاغل در وزارت 
جهاد كشاورزی مشغول به كار هستند كه در هفته آینده با وزیر جهاد 
برنامه هایی  مراسمات  این  بر  دیدار خواهند داشت، عالوه  كشاورزی 
هم داریم با عنوان هفت روز هفت پوستر و هفت روز هفت كلیپ كه 
امروز از اولین پوستر با عنوان اقتدار ، والیت مداری، همبستگی ملی 

رونمایی شد.
ایشان با اشاره به راه اندازی سامانه سراج، اظهار داشت: در این سامانه 
به  مربوط  اطالعات  و  عکس  سند،  برگ  میلیون  سه  حدود  چیزی 
مهندسی رزم بارگذاری شده است، به طوری كه مردم نیز به راحتی 
می توانند به این اسناد دسترسی پیدا كنند. هدف ما از راه اندازی این 
سامانه، آشنایی آحاد مردم با اقدامات صورت گرفته از سوی نیرو های 
جهاد كشاورزی در دوران دفاع مقدس است. عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به این سایت با آدرس https://seraj.maj.ir نسبت به 

اطالعات بارگذاری شده آگاهی كسب كنند.
با واگذاری سهام شركت های  رابطه  مشاور وزیر جهاد كشاورزی در 
اصل 44 مصوب  قالب  در  عنوان كرد:  وزارت جهاد كشاورزی  تابعه 
شد تا سهام موسسه های جهاد نصر، جهاد توسعه و موسسه جهاد 
تحقیقات با شركت های تابعه این موسسات به ایثارگران وزارت جهاد 
كشاورزی واگذار شود كه تاكنون 85 هزار نفر سهامدار این شركت ها 

شده اند و تا سه ماه دیگر سهام این شركت ها وارد بورس خواهد شد.

اقدامات جهاد سازندگی دردوران دفاع مقدس، بسیار ارزشمند بوده است
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شماره فوق العاده »نشریه پل« ویژه هفته دفاع مقدس و یادواره سردار سرلشگر جهادگر شهید 
سید محمد تقی رضوی )فرمانده ستاد مركزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی و 

قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی خاتم االنبیا)ص( ( منتشر شد.
 در این ویژه نامه آمده است:

- مقام معظم رهبری: جهاد سازندگی یکی از پدیده های بسیار زیبای انقالب است
- امیر سپهبد علی صیاد شیرازی: باید »جهاد« را پدیده ای الهی تصور نمود

- متن پیام دكتر كاظم خاوازی وزیر جهاد كشاورزی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
- متن پیام مشاور وزیر و مدیركل امور ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی به مناسبت چهلمین 

سالگرد دفاع مقدس
- تاسیس و تکوین جهاد سازندگی در بیان نخستین نماینده امام در این نهاد
- دكتر حناچی شهردار تهران: مهندسی رزمی، ركوردهای جنگ را شکست

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

- سیر تحول ساختار سازمانی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد
- یادی از آقا تقی، سید شهدای جهادگران

 ویژه نامه هفته دفاع مقدس و یادواره 
سردار سرلشگر جهادگر شهید سید محمد تقی رضوی

صیانت از حقوق ایثارگران جهادگر محور فعالیتهای ماست
مشاور  رضوی  حمزه  سید  مشترک  نشست 
وزیر و مدیركل امور ایثارگران، عبداهلل فاتحی 
رجبی  سیروس  تعاون،  و  برنامه ریزی  معاون 
كارشناس  یونسی  رفاه،  و  تعاون  اداره  رییس 
اداره  رییس  صالحی  خانم  و  ایثارگران  امور 
امور اجتماعی با دكتر فرهادی مدیركل فعلی 
شعار  وفا  دكتر  اجتماعی،  امور  و  تسهیالت 
رییس اداره پذیرش، حیدری نماینده حقوقی 
بنیاد شهید و  و صدر پور كارشناس پذیرش 
امور ایثارگران در محل سالن جلسات شهید 

كسایی اداره كل امور ایثارگران برگزار شد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  ابتدای  در  ایثارگران، سید حمزه رضوی 
محترم  مدعوین  به  مقدم  جلسه، ضمن خیر 
خواستار  ایثارگران  كرامت  حفظ  بر  تاكید  و 
رسیدگی سریع و بررسی دقیق پرونده ها شد.

گفت:  ایثارگران  امور  مدیركل  و  وزیر  مشاور 
و  فعالیتها  ایثارگران، محور  از حقوق  صیانت 

برنامه های اصلی این اداره كل است.
در ادامه این نشست، دكتر فرهادی ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در اداره كل امور ایثارگران 
و  قوانین  رعایت  بر  كشاورزی،  جهاد  وزارت 
مقررات در رسیدگی به پرونده ها تاكید كرد 
ایثارگران جهادگر  و گفت: ما خود را مدیون 

می دانیم.
آنها  های  پرونده  كه  رزمندگانی  افزود:  وی 

می  جانبازی  درصد  اخذ  به  موفق  و  تایید 
قانون  در  تعریف شده  مزایای  تمام  از  شوند، 
برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط بهره 

مند خواهند شد.
پروتکل  و  اصول  رعایت  با  كه  این جلسه  در 
در خصوص  بود،  شده  برگزار  بهداشتی  های 
مسایل مشترک و بررسی پرونده های ارجاع 
عدالت  دیوان   ،16 ماده  كمیسیون  از  شده 
از  جمعی  شهادت  احراز  پروندهای  و  اداری 
مرحومین ایثارگر جهادگر بحث و تبادل نظر 

گردید.
همچنین تعداد 28 پرونده مورد بررسی قرار 
نظر  اعالم  از   پس  الزم  تصمیمات  و  گرفت 

نهایت چهار  در  كه  اتخاذ شد  اعضای جلسه 
از نظر و فرمان  با استفاده  از پرونده ها  فقره 
جهت  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
به ستادكل  نهایی  تکلیف  تعیین  و  نظر  اخذ 

نیروهای مسلح ارجاع گردید .  
در پایان این جلسه موضوعات مربوط به پرونده 
پزشکی  عالی  در كمیسیون  تایید شده  های 
سپاه پاسداران در قالب ماده 87  قانون برنامه 
ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
طی   گرفته،  صورت  هماهنگی  اساس  بر  كه 
هفته آینده در زمینه نحوه پذیرش و رسیدگی 
به در خواستهای ایشان تصمیم نهایی گرفته 

خواهد شد .

103اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



اخبار داخلی

انتقال فرهنگ شهادت به نسل های بعدی الزم و ضروری است

مراسم چلچراغ شقایق ها یادواره جهادگر شهید سردارسرلشگر سید محمد 
تقی رضوی و شهدای مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس با حضور 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رییس شورای شهر 
مدیركل  و  وزیر  مشاور  ارشد شهرداری،  مدیران  تهران،  تهران، شهردار 
رزمی جنگ  مهندسی  فرماندهان  جهادكشاورزی،  وزارت  امورایثارگران 
جهاد وخانواده های معظم شهدا در سالن همایش های خلیج فارس موزه 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
پیروز حناچی شهردار شهر تهران در مراسم چلچراغ شقایق ها، یادواره 
جهادگر شهید سردار سید محمد تقی رضوی و شهدای مهندسی رزمی و 
شهرداری تهران در هشت سال دفاع مقدس گفت:  هر سال در این زمان 
بوی خوش رایحه دوران دفاع مقدس به مشام می رسد و یادآور رشادت 
عزیزان در نقاط مختلف ایران هستیم كه یاد و نام آنها همیشه زنده و 

مستدام در نزد مردم ایران در جای جای كشور است. 
وی ادامه داد: در ادبیات، عدد 40، سال بلوغ است و امسال هم در كشور 
چهلمین سال دفاع مقدس است و با استفاده از این تجربیات آینده كشور را 
ترسیم می كنیم و  امروز كشور با استفاده از تجربیات دفاع مقدس امورات 

را سپری می كند. 

شهردار تهران تصریح كرد: جنگ با رهبری حضرت امام خمینی )ره( برای 
ایران فرصتی برای انسجام و آمادگی برابر قدرت های جهانی شد و موفقیت 
های ایران از فرمایشات امام)ره( و استفاده از منویات مقام معظم  رهبری 

در این زمان نشات گرفته است.
حناچی گفت: امروز عالوه بر گرامیداشت یاد شهدای شهرداری تهران، یاد 
شهدای رزمی مهندسی جهاد را هم گرامی می داریم. مهندسی رزمی از 
روزهای ابتدای جنگ تشکیل شد و نقش مهندسی رزمی در دوران دفاع 
مقدس و پیروزی های رزمندگان در عملیات های مختلف بسیار مهم و 

ارزشمند است. 
پوشیده  كسی  بر  جنگ  رزمی  مهندسی  نقش  افزود:  تهران  شهردار 
نیست، موفقیت ها در جنگ مانند شکست حصر آبادان كه امروز سالروز 
گرامیداشت آن است را در این مهندسی رزمی در جنگ می بینیم. در 
عملیات »خیبر« و »والفجر 8« بیشترین نقش مهندسی و رزمی در جنگ 
بوجود آمد و رزمندگان و عملیات كننده ها با ساخت جاده های شناور در 

جزیره مجنون و اروند رود پشتیبانی مهمی شدند.  
انقالب اسالمی و دفاع مقدس بهترین مکان برای  حناچی گفت: موزه 
انتقال فرهنگ  مقاومت در دوران دفاع مقدس به نسل امروز و نمایش 
ایثار و مقاومت مردم است. رییس شورای شهر تهران نیز در این مراسم 
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گفت: ساخت صنایع دفاعی در دوره دفاع مقدس از مهمترین عملکردهای 
مهندسی در جنگ بود و آیت اهلل هاشمی به من ماموریت تحقیقات در 
ساخت صنایع موشکی را در اماكنی همچون پارچین صنایع دفاع و مناطق 
دیگر دادند.  محسن هاشمی افزود: منطقه ای دیگر در غرب تهران در 
خصوص فعالیت های موشکی و تحقیقاتی به نام اختصاری مجتمع راه 
اندازی شد و در بخش رزمی و مهندسی جهاد، تولید موشک هایی با برد 

100 كیلومتر برای هدف قرار دادن بغداد از مرز كلید خورد. 
از روند اجرایی و  به آیت اهلل هاشمی  وی گفت: طی گزارش هایی كه 
تحقیقاتی كار دادیم از این فعالیت ها بسیار خوشحال شدند و دستور تداوم 

ساخت و تحقیقات صنایع موشکی را دادند. 
 داود دانش جعفری رییس ستاد مركزی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
ایثارگرانه  های  فعالیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  جهادسازندگی 
جهادگران در عملیات های مختلف دفاع مقدس گفت: این مراسم ها برای 
انتقال فرهنگ شهادت به نسل های بعدی الزم است كه نمونه ای از آن 

امروز در حال برگزاری است.
در جنگ  آن  های  فعالیت  و  مردمی  بسیج  مانند  هم  افزود: جهاد  وی 
خودجوش و مردمی بود و عناصر جهادگر احساس تکلیف داشتند و در 

نقاط مختلف جنگ مستقر شدند.  
دانش جعفری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مهندسی رزمی 
اقدامات  جهاد كشاورزی اظهار كرد: در عملیات والفجر 8 و كربالی 5 

جهادگران فراتر رفت و خدمات بسیاری در سراسر عملیات ها یاد شده اجرا 
شد و گردان های مهندسی در جهاد شکل گرفت.

سپس در این مراسم پوستر یادمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی در 
موزه دفاع مقدس و همچنین یادبود سردار وطن توسط سردار بهمن كارگر 
رییس ستاد حفظ نشر و آثار دفاع مقدس، پیروز حناچی ، محسن هاشمی 
و اعضای شورای شهر تهران، مدیران شهرداری، مشاور وزیر و مدیر كل 
امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی و مدیرعامل موزه دفاع مقدس رونمایی 
شد. همچنین در این مراسم از كتاب مله خورد مسموم و نوار صوتی این 
كتاب و پویش همه با هم جهاد) طرحی از عکس های  شهدای شاخص 
جهادگر وزارت جهادكشاورزی در قامت یکی از اقشار جامعه(  و كتابهایی با 

عنوان همراه با شقایق ها شهدای مناطق تهران نیز، رونمایی شد. 
این  نیز در  انقالب و دفاع مقدس  علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه 
همایش با یاد شهدای دوران دفاع مقدس و بابیان اینکه در چهلمین سال 
دفاع مقدس بلوغ مقاومت در كشورهای منطقه اتفاق افتاده، گفت: تالش 
مجموعه ایثارگران و بسیج  شهرداری تهران در برنامه چلچراغ شقایق ها 

واقعا ستودنی است. 
وی افزود: همت بلند شورای شهر تهران هم قابل ستایش است كه مقرر شد 
یادمانی ملی در موزه برای بزرگداشت مقام شامخ سردار دلها شهید حاج 

قاسم سلیمانی رو نمایی شود.
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آیین »تجلیل از رزمندگان شاغل و بازنشسته وزارت جهاد كشاورزی« 
با حضور كاظم خاوازی وزیر جهاد كشاورزی و سید حمزه رضوی مشاور 
وزیر و مدیركل امور ایثارگران، داود دانش جعفری رییس ستاد مركزی 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی و جمعی از فرماندهان ارشد 
قرارگاههای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در دوران دفاع مقدس، 
سردار ادیبی دبیر ستاد راهیان نور كشور، سرهنگ زنوزی معاون امور 
ایثارگران ستاد كل نیروهای مسلح در تهران و همچنین حضور ویدئو 
كنفرانسی و آنالین روسای سازمان جهاد كشاورزی استانها، فرماندهان 
مسئولین  و  مقامات  از  جمعی  و  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی 

استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهاد كشاورزی، 
سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیركل امور ایثارگران وزارت جهاد 
كشاورزی در ابتدای این مراسم با اشاره به تاثیر شیوع كرونا بر محدود 
كردن برنامه های وزارت جهاد كشاورزی در هفته دفاع مقدس گفت: 
اداره كل امور ایثارگران هرساله در هفته دفاع مقدس از ۹00 تن از 
فرماندهان جهادگر تجلیل و یادواره 3400 شهید را برگزار می كرد كه 
امسال به دلیل شیوع این بیماری و افزایش سن مخاطبان این برنامه، 
امروز در جلسه ای كوچکتر و با حضور ویدئو كنفرانسی در سراسر كشور 

برگزار می شود.
در بخش دیگری از این مراسم، ارتباط مستقیمی با استانهای خراسان 
رضوی، اصفهان و مركزی برقرار شد و روسای سازمان جهاد كشاورزی 
این استانها اقدامات و خدمات گردانهای پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد استان خود در دوران دفاع مقدس را تشریح نمودند.
جهاد  سازمان  محل  از  مراسم  این  در  مقدم،  طهرانی  محمد  سردار 

پایدار  امنیت  از  امروز آن چیزی كه  استان مركزی، گفت:  كشاورزی 
و اقتدار روزافزون در كشور داریم برگرفته از خون شهدا و مجاهدت 
های رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است كه باید قدر 

آن را بدانیم.
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ساخت موشک های 
تحقیقاتی  مجموعه های  از  اسالمی  انقالب  ابتدای  در  آفرین  اقتدار 
جهاد سازندگی شروع شد و اگر امروز می گوییم به قدرت برتر موشکی 
دست پیدا كردیم و خودمان را در حوزه فضا برتر می دانیم به بركت 
مجاهدت های جهادگران و شهدای جهاد است كه این كار ارزشمند را 

شروع كردند.
وی تصریح كرد: شهید حسن طهرانی مقدم ایران اسالمی را به قدرت 
جهاد  توسط  كار  این  مقدمه  اما  كرد  تبدیل  دنیا  در  موشکی  ششم 
سازندگی شکل گرفت، چرا كه بعد از تشکیل جهاد سازندگی در ابتدای 
انقالب، یکی از اولین مسئولین جهاد سازندگی در شمال كشور حاج 
حسن طهرانی مقدم بود كه خدمات گسترده ای را از همان ابتدا پایه 

گذاری كرد.
عدم  و  تعهد  به  اشاره  با  مقدس  دفاع  سال  ارشد هشت  فرمانده  این 
به عنوان خصیصه های شاخص شهید طهرانی  به مادیات  دلبستگی 
مقدم گفت: اگر امروز اسمی از شهدا می آوریم باید راه و سیره آنها را با 
قدرت ادامه دهیم و مهمترین ویژگی شهدا عدم وابستگی آنها به مادیات 
بود. شهدا تنها برای كسب رضای الهی و ولی امر خود گام برداشتند و 

همین ویژگی سبب شد كه جزو بندگان مخلص خداوند باشند.
وی افزود: حسن طهرانی مقدم یک مدیریت جهادگونه همراه با ایثار 
و ازخودگذشتگی را اعمال می كرد و با این مدیریت توانست اقدامات 

آیین »تجلیل از رزمندگان شاغل و بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی« برگزارشد
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بسیار بزرگی را انجام دهد. این ویژگی ها سبب شد نام او برای همیشه 
در ذهن ها ماندگار باشد.

سردار محمد طهرانی مقدم با اشاره به اینکه »سنگر سازان بی سنگر در 
دفاع مقدس اقداماتی انجام دادند كه از نظر مهندسی و فنی شاهکارهای 
این  كه  هستند  مشتاق  دنیا  نخبگان  از  بسیاری  امروز  و  بود  بزرگی 
اقدامات و خالق آنها را از نزدیک ببینند« گفت: سنگرسازان بی سنگر 
در دفاع مقدس بن بست شکن بودند و عنوان سنگرساز بی سنگر كه 
توسط حضرت امام)ره( به آنها داده شد كامال حکیمانه و مدبرانه بود و 

امروز باید عمق این كالم را بهتر تبیین كنیم.
مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سنگرسازان بی سنگر 
از اولین افرادی بودند كه اقتصاد مقاومتی را در دفاع مقدس عملیاتی 
كردند و با تکیه بر ظرفیت های داخلی و توان رزمندگان نقش آفرینی 
بسیار گسترده ای را در این عرصه انجام دادند كه سبب خیرات و بركات 
فراوانی شد. وی با بیان اینکه پیشکسوتان جهاد سازندگی دنیایی از 
تجربیات عملیاتی و آموزه های ارزشمند دارند كه باید به خوبی از آنها 
استفاده كرد چراكه سنگر سازان بی سنگر در حوزه پشتیبانی جنگ 
نقش محوری داشتند، افزود: آنها بی صدا و مظلومانه در دفاع مقدس 
خدمت رسانی می كردند. در ادامه این مراسم، یداهلل شمایلی فرمانده 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد قرارگاه كربال و از پیشکسوتان دفاع 
مقدس، ضمن اشاره به ابتکارات جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس 
گفت: جهادگران و شهدای جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس بن 
بست شکن بودند و امام خمینی )ره( لقب »سنگرسازان بی سنگر« را 

به آنها دادند. ایشان  با اشاره به آمادگی جهاد و ایثارگران برای تولید 
تجهیزات پرورش ماهی در دریا اظهار كرد: ما در بخش جهاد و ایثارگران 
با جذب نخبه ها و در قالب شركت های دانش بنیان تجهیزات و گلوگاه 
قفس پرورش ماهی در دریا را مشابه نمونه نروژی طراحی كرده ایم و در 

حال تولید انبوه آن هستیم.
وی با تاكید بر این كه امروز یک قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در حوزه 
تولید در كنار وزارت جهاد كشاورزی است، افزود: تمام امکانات برای 
جهاد و ایثارگران وجود دارد و ما آمادگی كامل داریم تا در حل معضالت 

بخش كشاورزی به مجموعه وزارت جهاد كشاورزی كمک كنیم.
همچنین ابوالفضل حسن بیگی فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( و 
سید محمد الله زار فرمانده قرارگاه نوح نبی)ع( در این مراسم، روحیه 
ایثار و فداكاری و اتخاذ تاكتیک های نوآورانه جنگی توسط فرماندهان 
گردان های مهندسی رزمی جهاد در عملیات های مختلف را از عوامل 
پیروزی های رزمندگان اسالم در دوران 8 سال دفاع مقدس دانستند و 

خاطراتی از دوران دفاع مقدس بیان نمودند.
حاج  شهید  جهادگر  سردار  چندرسانه ای  افزار  نرم  از  مراسم،  این  در 
مرتضی شادلو )شهید شاخص سال 13۹۹(، كتاب مله خورد مسموم 
اله محمودزاده( و كتاب صوتی آن، پوسترهای پویش  )نوشته نصرت 
در  وزارت جهادكشاورزی  )شهدای شاخص جهادگر  باهم جهاد  همه 
قامت یکی از اقشار جامعه( ، توسط وزیر جهاد كشاورزی رونمایی و از 
چند تن از فرماندهان قرارگاه های مهندسی رزمی جنگ جهاد تجلیل 

شد.
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به مناسبت  نمایشگاه ملی دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت 
چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس با عنوان »اقتدار 40« 
و  دستگاه ها  مشاركت  با  هستیم«  قوی  »ما  محوری  شعار  با  و 
سازمان های لشکری و كشوری و با تبیین نقش و عملکرد هریک 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شکوهمند  دوران  در  نهاد ها  این  از 

سال های پس از آن برپا شد.
امورایثارگران، نمایشگاه ملی  اداره كل  به گزارش روابط عمومی 
مناسبت  به  مقاومت(  و  دفاع مقدس  )دستاورد های  اقتدار چهل 
موزه  باغ  محل  در  مقدس  دفاع  گرامیداشت  سالگرد  چهلمین 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شده است.
اداره كل امور ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی ضمن حضور در 
این نمایشگاه، آخرین دستاوردها، تولیدات و محصوالت فرهنگی 

خود را ارائه داد.
جمهور،  رییس  مشاور  آشنا  به:  توان  می  غرفه  این  میهمانان  از 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، كارگر رئیس بنیاد حفظ و 
نشر آثار دفاع مقدس، ادیبی دبیر ستاد راهیان نور كشور، رییس 
وزرات  دیجیتال  های  رسانه  و  اطالعات  فناوری  توسعه  مركز 
ارشاد  ارشاد اسالمی، سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و  فرهنگ و 

اسالمی در امور ایثارگران، ترشیزی مدیر كل امور اداری وزارت 
جهادكشاورزی، جمعی از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ 
اقشار  انقالبی و  جهادسازندگی، محمد گلریز خواننده سرودهای 

مختلف مردم اشاره كرد.
و  پشتیبانی  اقدامات  و  ابتکارات  تشریح  بر  عالوه  غرفه  این  در 
صورت  به  مقدس  دفاع  دوران  در  جهاد  جنگ  رزمی  مهندسی 
و  پشتیبانی  اطلس  تصویر،  و  گرافی  كلیپ، موشن  فیلم،  ماكت، 
مهندسی جنگ جهاد در منطقه اروند كنار )فاو( و سامانه رایانه 
بازدیدكنندگان  برای  و  معرفی  »سراج«  جهاد  جنگ  اسناد  ای 

تشریح می شود.
این  در  ایثارگران  امور  كل  اداره  جنبی  های  برنامه  دیگر  از 
نمایشگاه، مصاحبه میهمانان و فرماندهان پشتیبانی و مهندسی 
جنگ جهاد با خبرنگاران، حضور آنان در برنامه های رادیویی و 
)فرمانده  شمایلی  یداهلل  مصاحبه  به  توان  می  كه  بود  تلویزیونی 
محمد  سید  جهاد(،  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  كربال  قرارگاه 
الله زار )فرمانده قرارگاه نوح نبی)ع( پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد(، محمد تقی امانپور )پیشکوست جهادگر( و عبداهلل فاتحی 

)مسئول واحد ثبت وقایع جنگ جهاد سازندگی( اشاره كرد.

 حضور اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 
در » نمایشگاه ملی دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت«
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نشست شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران برگزار شد

نشست شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران با حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر ورزش و جوانان و 

رئیس كمیته ملی المپیک برگزار شد.
شورای  نشست  ایثارگران،  امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشاوران وزاری كشور در امور ایثارگران در محل آكادمی ملی المپیک 
و پارالمپیک با حضور سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیركل امور 

ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد.
در این نشست سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، سید رضا 
صالحی امیری رئیس كمیته ملی المپیک، عبدالحمید احمدی و ژاله 
فرامرزیان و تندگویان معاونان وزیر ورزش، كیکاووس سعیدی دبیركل 

كمیته المپیک و دیگر مسئوالن حضور داشتند.
رضا صالحی امیری رئیس كمیته ملی المپیک در این نشست گفت: 
برداشت من این است كه در جنگ تحمیلی یک تغییر گفتمان داشتیم. 
اگر انقالب اسالمی را تغییر نظام سیاسی بدانیم، جنگ را باید یک 
ما  نمی داد،  اگر جنگ تحمیلی رخ  بگیریم.  نظر  فرهنگی در  انقالب 
دچار یک تأخر می شدیم. در واقع جنگ بسترساز یک انقالب فرهنگی 
بود. در این میان مفهوم ایثار شکل گرفت كه پیش از آن، یک عبارت 
نه چندان مفهوم بود. امروز این مفهوم، اصلی ترین و مهمترین مفهوم 

در نظام است.
 وی افزود: دستاورد دوم جنگ، خلق سرمایه اجتماعی بود. نتیجه این 
مسئله ارتقا و مقبولیت سیاسی و اجتماعی است. دستاورد سوم بحث 
امنیت انسانی، اخالقی، فرهنگی و ... است. تولید قدرت نرم را می توان 
به عنوان دستاورد چهارم نام برد. امیدوارم لیاقت حفظ ارزش های نظام 

و انقالب و همچنین خون شهدا را داشته باشیم.
سعید اوحدی معاون رئیس جمهور نیز گفت: ظاهر جنگ، خرابی و 

كشتار است، اما امام راحل فرمودند باطن جنگ یک نعمت است. ما 
اگر به این باطن پی ببریم، رشد كرده ایم.

وی افزود: بعد از چهل سال هنوز نتوانسته ایم موضوع اشتغال فرزندان 
شهدا را حل كنیم و باید خدمتگزار آنها باشیم. باید قدر توفیق توجه 
به خانواده شهدا و ایثارگران را بدانیم. قطعا آثار این توجه در زندگی 

مان خواهد بود.
در ادامه این نشست مسعود سلطانی فر وزیر ورزش گفت: امیدواریم 
اینگونه نشست ها موجبات حل مشکالت مردم و ایثارگران را فراهم 
كند. جنگ تحمیلی طالیی ترین دوران معاصر است. معادالت سیاسی 
منطقه پس از جنگ بر هم خورد و مطالبات مردم نیز كه مورد ظلم 
قرار گرفته بود، زنده شد. وجه مهم این پیروزی ها، تغییر ایدئولوژی 
در سرتاسر  موفق  ایدئولوژی  عنوان یک  به  اسالم  بود كه  سیاسیون 
و  حركت  خودش  ذات  در  ما  مقدس  دفاع  یافت.  گسترش  جهان 

دستاوردهای مهمی دارد كه باید به آنها افتخار كرد.
در پایان این نشست از تعدادی از ایثارگران و فرزندان و خانواده های 

شهدا و جانبازان تقدیر شد.
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دبیر  ادیبی  نادر  پاسدار  سرتیپ  سردار 
حاشیه  در  نور،  راهیان  مركزی  ستاد 
چهل  اقتدار  ملی  نمایشگاه  در  ر  حضو 
)دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت(، از 
غرفه اداره كل امور ایثارگران وزارت جهاد 

كشاورزی بازدید كرد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، سردار ادیبی با اشاره به نقش 
جهادگران در دفاع مقدس ، از توجه این 
ستاد به تشریح دقیق نقش جهادگران در 
جنگ تحمیلی و همچنین ضرورت انتقال 
نسل  به  روزی جهادگران  شبانه  خدمات 

سوم انقالب خبر داد.
وی در ادامه ضمن بازدید از بخش های 
مختلف غرفه اداره كل امور ایثارگران، از 
فعالیتهای قرارگاه راهیان نور وزارت جهاد 
و  آثار  نشر  عرصه  در  خصوصاً  كشاورزی 

ارزشها دفاع مقدس تقدیر كرد.

 بازدید دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور 
از غرفه اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

 بازدید دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از غرفه اداره کل امور ایثارگران

مركزی  ستاد  رئیس  جعفری  دانش  داود 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
كل  اداره  غرفه  از  مقدس  دفاع  دوران  در 
در  كشاورزی  جهاد  وزارت  ایثارگران  امور 
)دستاورد های  چهل  اقتدار  ملی  نمایشگاه 

دفاع مقدس و مقاومت( بازدید كرد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این پیشکسوت جهادگر و عضو  ایثارگران، 
این  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
بازدید به بیان خاطرات خود از دوران دفاع 
مقدس پرداخت و در جریان فعالیتهای این 

اداره كل قرار گرفت.
تعهد  بازدید،  این  در  جعفری  دانش  دكتر 
با تخصص را رمز موفقیت جهادگران  توام 
در دوران هشت سال دفاع مقدس دانست 
و گفت: رمز عبور سنگرسازان بی سنگر از 
بر خدا  توكل  گردنه های سخت و دشوار، 
و بهره گیری از توان متخصصین مجرب و 

متعهد بود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان بازدید خود، یاد و خاطره همرزمان شهیدش 
خصوصاً شهیدان رضوی، ناجیان، طرحچی، ساجدی، فارسی، آوینی، حجتی و پرویزی را گرامی 
داشت و گفت: جهادگران، با استعانت از درگاه خداوند و به مدد ارواح طیبه شهدای جهاد می 

توانند با همان روحیه و انگیزه، پیشرو و خط شکن باشند.
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مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان  از  جمعی 
از  مقدس،  دفاع  دوران  در  جهاد  جنگ 
جهاد  وزارت  ایثارگران  امور  كل  اداره  غرفه 
چهل  اقتدار  ملی  نمایشگاه  در  كشاورزی 
)دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت( بازدید 
كرد. به گزارش روابط عمومی اداره كل امور 
شمایلی  یداهلل  بازدید  این  در  ایثارگران، 
فرمانده قرارگاه كربال پشتیبانی و مهندسی 
فرمانده  زار  الله  محمد  سید  جهاد،  جنگ 
مهندسی  و  پشتیبانی  نبی)ع(  نوح  قرارگاه 
جنگ جهاد، ابوالفضل حسن بیگی فرمانده 
و  پشتیبانی  الشهدا)ع(  سید  حمزه  قرارگاه 
مهندسی جنگ جهاد، محمد علی نبی زاده 
و  پشتیبانی  اشرف  نجف  قرارگاه  فرمانده 

مهندسی جنگ جهاد حضور داشتند.
مرور  به  فرماندهان  بازدید،  این  جریان  در 
خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند 
و در ادامه عبداله فاتحی معاون برنامه ریزی 
صادق  و  ایثارگران  امور  كل  اداره  تعاون  و 
صدقگو معاون فرهنگی و پژوهشی این اداره 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی  كل، 
حوزه های مختلف را برای فرماندهان ارشد 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در دوران 

دفاع مقدس تشریح كردند.

 بازدید فرماندهان قرارگاههای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
از غرفه اداره کل امور ایثارگران

حضور محمد گلریز در غرفه اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
محمد گلریز خواننده سرودهای انقالبی، ضمن 
ایثارگران وزارت  اداره كل امور  حضور در غرفه 
جهاد كشاورزی، به بیان خاطرات خود از دوران 
حضورش در ستاد تبلیغات جبهه و جنگ جهاد 
سازندگی پرداخت. به گزارش روابط عمومی اداره 
سخنان  از  بخشی  در  وی  ایثارگران،  امور  كل 
خود، جهاد را مردمی ترین نهاد انقالب اسالمی 
دانست و گفت: اولین ورود من به جبهه با جهاد 

سازندگی بود
گلریز گفت: بنده هم مانند سایر هموطنان در 
به  دین  ادای  به  موظف  را  خود  جنگ  ابتدای 
راهی  دنبال  به  و  دانستم  می  كشورم  و  اسالم 
می گشتم كه به جبهه ها بروم. جهاد را بهترین 
راه برای خدمت رسانی به جبهه دانستم و برای 
رانندگی لودر و تجهیزات مهندسی از طرف جهاد 
استان تهران به جبهه ها اعزام شدم اما در جمع 

رزمندگان جهاد كه قرار گرفتم، به سبب شناختی 
كه از من در خواندن سرودهای انقالبی داشتند 

مرا موظف به خواندن سرود در جبهه ها كردند.
ها  جبهه  در  هنر  نقش  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خصوصاً در انتقال روح حماسه در بین رزمندگان، 
برای  اشعاری  دنبال  به  همیشه  كرد:  تصریح 
سرودن بودم تا بتوانم این روحیه را در جبهه ها 

تقویت كنم.

ادامه صحبت های  این خواننده كشورمان در   
خود به سروده هایی كه در مورد جهادسازندگی 
داشته اشاره كرد و گفت: موسیقی اصیل انقالب 
مدیون توجه حضرت امام خمینی)ره( به این نوع 
موسیقی بود و تمجید حضرت امام خمینی)ره( از 
سرود »ای مجاهد شهید مطهر« نقطه عطفی در 
تاریخ هنر انقالب اسالمی و بالخصوص موسیقی 

انقالب اسالمی است.
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اداره  غرفه  از  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 
كل امور ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی در 
نمایشگاه ملی اقتدار چهل )دستاورد های دفاع 

مقدس و مقاومت( بازدید كرد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، دكتر حناچی در حاشیه این بازدید 
دوران  در  خود  حضور  از  خاطراتی  بیان  به 
و  پشتیبانی  نیروهای  جمع  در  مقدس  دفاع 
مهندسی جنگ جهاد پرداخت و گفت: هنوز 
هم نگاه جهادی دوران جنگ می تواند بسیاری 
از مشکالت كشور را حل كند. وی در پایان 
بازدید خود از فعالیتها، اقدامات و خدمات اداره 

كل امور ایثارگران تقدیر و تشکر كرد.

بازدید دکتر حناچی شهردار تهران از غرفه اداره کل امور ایثارگران

 بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از غرفه اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت  ایثارگران  امور  كل  اداره 
از  روز  ششمین  در  جهادكشاورزی 
نمایشگاه ملی اقتدار چهل )دستاورد های 
میزبان  نیز  مقاومت(  و  مقدس  دفاع 
مسئولین  از  جمعی  و  عزیز  هموطنان 

كشوری و لشگری بود.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، دكتر سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه جمعی 
از اصحاب قلم و و رسانه نیز از این غرفه 

غرفه  به  ورود  بدو  در  بازدید كردند. وی 
شامخ  مقام  جهادكشاورزی،به  وزارت 
شهدای این وزارتخانه ادای احترام نمود.

را  ، جهاد  اسالمی  ارشاد  و  وزیر فرهنگ 
به  اشاره  با  و  دانست  انقالبی  نهاد  یک 
تالش ها و كوشش جهادگران در عرصه 
های مخلتف، فداكاری و ایثار سنگرسازان 
ابتدای  و  جنگ  دوران  در  سنگر  بی 

پیروزی انقالب را یادآور شد.
و  فرهنگی  فعالیتهای  با  ادامه  در  وی 

پژوهشی اداره كل امور ایثارگران خصوصاً 
نشر  و  تولید  كل،  اداره  این  انتشارات 
محتوای مکتوب در قالب كتاب، ماهنامه 

پل، مولتی مدیا و.... آشنا شد.
رئیس  بازدید،  این  از  دیگری  بخش  در 
مقدس  دفاع  آثار  نشر  و  حفظ  اداره 
از  ای  خالصه  ایثارگران،  امور  كل  اداره 
دفاع  دوران  در  جهادگران  فعالیتهای 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  برای  را  مقدس 

اسالمی تشریح نمود.
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و  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا  الدین  حسام 
مركزی  ستاد  در  وی  االختیار  تام  نماینده 
از  بازدید  جریان  در  كشور،  نور  راهیان 
)دستاورد های  چهل  اقتدار  ملی  نمایشگاه 
دفاع مقدس و مقاومت( در غرفه اداره كل 
امور ایثارگران وزارت جهاد كشاورزی حاضر 
و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه  سید  با  و  شد 

مدیركل امور ایثارگران گفتگو كرد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار كه صادق صدقگو  این  در  ایثارگران، 
علیرضا  و  پژوهشی  و  فرهنگی  معاون 
بارگاهی رئیس اداره حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس نیز حضور داشتند، آشنا در جریان 
خصوصاً  كل  اداره  این  فرهنگی  فعالیتهای 
در حوزه مستندسازی، حفظ اسناد مکتوب 
مركز  تصاویر  و  فیلمها  سازی  ذخیره  و 
آرشیو دفاع مقدس اداره كل امور ایثارگران 
وی  گرفت.  قرار  كشاورزی  جهاد  وزارت 
فرهنگی  فعالیتهای  از  تجلیل  به  ادامه  در 
فرهنگی  كمیته  قالب  در  سازندگی  جهاد 
گفت:  و  پرداخت  جهاد  تلویزیونی  گروه  و 
حفظ محتوای تولیدی توسط تیم فرهنگی 
و رسانه ای جهاد سازندگی در قالب فیلم، 

نشریه، صوت، پوستر و... در انتقال فرهنگ، 
بسیار  بعد  نسل  به  جهادی  روحیه  و  تفکر 

موثر است.
غرفه،  این  از  خود  بازدید  ادامه  در  آشنا 
تنوع فعالیتها و تولیدات فرهنگی-پژوهشی 
تعداد  همچنین  و  ایثارگران  امور  كل  اداره 
توسط  شده  تولید  فرهنگی  محصوالت 
را  ایثارگران  امور  كل  اداره  این  انتشارات 
قابل تحسین دانست و گفت: عنایت شما به 
استمرار فعالیتهای فرهنگی و توجه به بهره 
ابزارهای روز در حفظ آثار و نشر  از  گیری 
ارزشهای دفاع مقدس، در خور تقدیر است. 

مدیركل  و  وزیر  مشاور  رضوی  حمزه  سید 
نیز  كشاورزی  جهاد  وزارت  ایثارگران  امور 
ضمن تشکر از حضور مشاور رئیس جمهور 
و نماینده تام االختیار وی در ستاد مركزی 
و  روحیه  ترویج  گفت:  كشور  نور  راهیان 
انقالب،  دوم  گام  در  كه  جهادی  فرهنگ 
مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته 
است، از نهاد جهاد سازندگی برخاسته است 
مهم  نقش  روایت  و  كشیدن  تصویر  به  و 
و  زدایی  محرومیت  عرصه  در  جهادگران 
در  موثری  نقش  تحمیلی،  دوران جنگ  در 

ترویج این تفکر و روحیه در جامعه دارد.

سردار سرتیپ بسیجی دكتر بهمن كارگر، در 
اقتدار  از نمایشگاه ملی  حاشیه بازدید خود 
چهل )دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت( 
ضمن حضور در غرفه اداره كل امور ایثارگران 
وزارت جهادكشاورزی، از حضور پرشور و موثر 
این اداره كل در نمایشگاه تقدیر و تشکر كرد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، سردار كارگر در بخشی از سخنان 
از  برامده  و  اصیل  نهادی  جهاد  گفت:  خود 
اثرگذار  انقالب اسالمی است و حضور  متن 
در  سپاهیان  و  ارتشیان  كنار  در  جهادگران 
دفاع از میهن اسالمی فراموش ناشدنی است 
و حضور شما در به تصویر كشیدن بخشی 
از آن زحمات و اقدامات، مهم و قابل تقدیر 
است. وی در ادامه از بخشهای مختلف غرفه 
اداره كل امور ایثارگران بازدید و فعالیتها و 

حضور دکتر آشنا نماینده تام االختیار رئیس جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور 
در غرفه اداره کل امور ایثارگران

 بازدید رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 
از غرفه اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

اقدامات این اداره كل در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نشر ارزشهای دفاع مقدس اشنا 
شد.
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پزشکی  عالی  كمیسیون  مشترک  نشست 
سپاه و اداره كل امور ایثارگران وزارت جهاد 

كشاورزی برگزار شد.
امور  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بررسی  به منظور  این نشست  ایثارگران، 
جمع بندی فعالیتهای مشترک و با حضور 
عالی  كمیسیون  ریاست   كشاورز  دكتر 
نماینده  بازگیر  سرهنگ  سپاه،  پزشکی 
نیا  علی  خانم  كمیسیون،  در  سپاه  عالی 
كمیسیون  استانهای  امور  هماهنگی  مدیر 
و  ریزی  برنامه  معاون  فاتحی  عبداهلل  و 
ایثاگران وزارت جهاد  تعاون اداره كل امور 
اداره  رییس  رجبی  سیروس  و  كشاورزی 
ماده  مجری  و  كل  اداره  این  رفاه  و  تعاون 
وزارت  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون   87

جهاد كشاورزی  تشکیل گردید .
این جلسه، دكتر كشاورز ضمن  ابتدای  در 
كل  اداره  فعالیتهای  و  اقدامات  از  تشکر 
صورت  تالشهای  خصوصاً  امورایثارگران 
برنامه   87 ماده  اجرای  زمینه  در  گرفته 
نیروهای  به  خدمت  گفت:  توسعه  ششم 
ما  نصیب  كه  است  بزرگی  افتخار  جهادگر 

شده است.
پزشکی  عالی  كمیسیون  ریاست  ادامه  در 
استانهای  در  همکاران  زحمات  از  سپاه 
خراسان  و  خوزستان  ایالم،  كرمانشاه، 
این  عملکرد  و  كرد  تشکر  و  تقدیر  رضوی 
و  ایثارگران  تکریم  راستای  در  را  عزیزان 

جامعه  در  شهادت  و  جهاد  فرهنگ  ترویج 
برشمرد .

تعامالت  خود،  سخنان  ادامه  در  كشاورز 
وزارت  ایثارگران  امور  كل  اداره  مجموعه 
جهاد كشاورزی و كمیسیون عالی پزشکی 
سوابق  به  رسیدگی  راستای  در  سپاه 
مجروحین فاقد مدارک بالینی را ارزشمند و 

قابل تقدیر دانست.
عبداهلل  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
اداره  تعاون  و  ریزی  برنامه  معاون  فاتحی 
كل امور ایثارگران و سیروس رجبی رییس 
اداره تعاون و  رفاه این اداره كل، به تشریح 
اقدامات صورت گرفته و فعالیت های مد نظر 
به منظور ارتقاء همکاری مشترک پرداخته 
و در خصوص انتظارات و پیشنهادات اداره 
كل امور ایثارگران، توضیحاتی ارائه نمودند.

معاون برنامه ریزی و تعاون اداره كل امور 
ارائه  ضمن  خود،  سخنان  در  ایثارگران 
كمیسیون  ارزنده  خدمات  از  توضیحاتی، 
عالی پزشکی قدردانی كرد و  گفت: امیدواریم 
این رویکرد به رزمندگان جهادگر، بیش از 

پیش تقویت شود و ارتقا یابد.
به  ذیل  موضوعات  جلسه  این  ادامه  در 

تصویب رسید:
1-تمامی استانها پرونده های متقاضیان را 
تکمیل و پس از ثبت در جدول مربوطه و 
اسکن دقیق طبق دستورالعمل ابالغ شده، 
به  بازبینی  اسرع وقت جهت  را در  مدارک 

كمیسیون عالی تحویل نمایند.
رزمندگان  جبهه  در  حضور  2-اطالعات 
كل   اداره  توسط  كه  فرمی  طی  جهادگر 
امور ایثارگران تهیه می گردد، تکمیل و در 
پرونده متقاضیان قرار گیرد. )توضیح اینکه 
مناطق  در  حضور  اصلی  شناسه  فرم،  این 

عملیاتی رزمندگان خواهد بود.(
كه  پنج سال  و  باالی شصت  3-رزمندگان 
كمیسیون  تاییدیه  و  درمان  طول  دارای 
صورت  به  نیز  باشند  می  پزشکی  های 

محدود پذیرش خواهند شد
مرحوم  كه  را  متقاضیانی  های  4-پرونده 
بالینی قبل فوت  اند و دارای مدارک  شده 
تایید  پزشکی  كمیسیونهای  توسط  و  بوده 
كل  اداره  مشترک  كمیسیون  در  اند  شده 
امور ایثارگران و بنیاد شهید تعیین تکلیف 

خواهند شد .
به هر دلیل  5-پرونده های متفاضیانی كه 
در استانهایی كه كمیسیون عالی مستقر و 
با هماهنگی قبلی  اند  از رسیدگی جامانده 
با كمیسیون مجدداً در ماموریت های بعدی 

بررسی خواهد شد .
6-مدارک بالینی )مثل نوار گوش و... ( در 
پرونده های ارسالی به كمیسیون، موجود و 
باشد و در ثبت اطالعات مثل  اسکن شده 
دقت  نهایت  شیمیایی،  گاز  یا  انفجار  موج 
دستور  از  اینصورت  غیر  در  پذیرد.  صورت 

كار و بررسی خارج می شود .

نشست کمیسیون عالی پزشکی سپاه و اداره کل امور ایثارگران
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آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

 برپایی نمایشگاه دستاوردها 
 و فعالیت های جهادگران 
 درسازمان جهادکشاورزی 

استان آذربایجان غربی

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
وزارت  امورایثارگران  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهادكشاورزی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در  مقدس  دفاع  سال  هشت  ایثارگران  از  تجلیل  مراسم 
سازمان  جهادكشاورزی استان آذربایجان شرقی  برگزارشد.
 این مراسم با  گردهمایی سراسری فرماندهان پشتیبانی 
مهندسی رزمی جنگ جهاد و پیشکسوتان ایثار و مقاوت 
وزارت  عالی  مقام  با  ویدئوكنفرانس  صورت  به  سازمان 
منابع سازمان   و  توسعه مدیریت  درسالن جلسات معاون 

برگزار شد.

جمعی ازمسئولین ازغرفه سنگرسازان بی سنگر )دستاوردهای 
در  غربی  آذربایجان  جهادكشاورزی  سازمان  مقدس(  دفاع 

نمایشگاه موزه دفاع مقدس این استان بازدید كردند.
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البرز

اردبیل

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در 
سازمان جهادکشاورزی استان البرز

 بازدید مسئوالن وجهادگران از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس
 در سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی این استان برگزار 

شد.

سازمان جهادكشاورزی استان اردبیل همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس، میزبان جمعی از مسئولین و جهادگران بود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، حجت االسالم اكبری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه وجمعی از مسئوالن 
و جهادگران سازمان جهادكشاورزی استان اردبیل با حضور در نمایشگاه مهندسی رزمی عملیات كربالی 5 كه درمحل موزه مركزحفظ آثارو نشر 
ارزشهای دفاع مقدس برگزارشده بود ازبخش ها وغرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید كردند. در حاشیه این مراسم، دیدار با پنج خانواده معظم 
شهید در سازمان جهادكشاورزی استان اردبیل به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با حضورمعاون توسعه مدیریت و منابع سازمان،  

مدیر هسته گزینش و ریس اداره ایثار گران سازمان جهاد كشاورزی استان اردبیل صورت پذیرفت و از این خانواده ها تقدیر و تجلیل شد.
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ایالم
 برپایی نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های جهادگران 

درسازمان جهادکشاورزی استان ایالم
نمایشگاه ملی دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی در محل اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایالم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، سازمان جهادكشاورزی همچون سایر ادارات و نهادها با ایجاد غرفه و نصب 
شاسی ، بنر، بروشور و .....)تمسال مبارک شهدا و فعالیت های 40 ساله سازمان( از دستاوردهای مهندسی رزمی جنگ جهاد و سنگرسازان بیسنگر 
دوران دفاع مقدس، كمک های مردمی و عشایری به جبهه ها در آن دوران و همچنین دستاوردهای سازمان جهادكشاورزی در قبل و بعد از جنگ 
رونمایی كرد. ضمنا در این ایام راوی دفاع مقدس آقای حسینعلی حقی و دیگر همکاران اداره امورایثارگران در محل نمایشگاه و غرفه سازمان 

مستقر بودند و از بازدیدكنندگان استقبال می كردند.

بوشهر

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در 
سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر
مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان بوشهر برگزار 

شد
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تهران

چهارمحال و بختیاری

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان تهران

برپایی نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های جهادگران استان چهارمحال و بختیاری

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی 

استان تهران برگزار شد.
كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزارت جهادكشاورزی،  امورایثارگران 
چشمگیر  حضور  با   مراسمی 
به  جهادگر  پیشکسوت  رزمندگان 
هان  فرمانده  و  مسئولین  همراه 
سازمان  این  مهندسی  و  پشتیبانی 
برگزار شد و از این بزرگواران تجلیل 

به عمل آمد.

نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های جهادگران به مناسبت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی؛ 
جهادگران  مهندسی  و  پشتیبانی  ابتکارات  دستاوردها،  نمایشگاه 
درهشت سال دفاع مقدس در نمایشگاه تخصصی » ماقوی هستیم« 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس به همت اداره امور ایثارگران 
موزه  باغ  محل  در  بختیاری  و  چهارمحال  جهادكشاورزی  سازمان 

استان برپا گردید.
و  چهارمحال  استان  سنگر  بی  سنگرسازان  نقش  نمایشگاه  این  در 
بختیاری در دوران دفاع مقدس در مناطق شمال غرب و جنوب و 
فعالیت جهادگران در دوران سازندگی در مناطق روستایی استان و 
در  و  شد  تبیین  غذایی  امنیت  زمینه  در  جهاد  فعالیت  چنین  هم 

معرض دید مسئولین و مردم قرار گرفت.
در حاشیه این مراسم، دیدار با خانواده های معزز شهیدان ؛ قائدی، 

حضور  با  سلیمی  و  تركی  محمودی،  حیدری،  احمدی،  محمدی، 
بزرگواران  این  از  و  این سازمان صورت گرفت  امورایثارگران  رییس 

تجلیل شد.
 همچنین گلباران قبور مطهر شهدای مناطق روستایی و عشایری 
سازمان  امورایثارگران  اداره  توسط  بختیاری  و  چهارمحال  استان 

جهادكشاورزی؛ جهت ویژه برنامه مهمانی الله ها انجام شد.
پشتیبانی  فرماندهان  از  تجلیل  سازمان؛  این  های  برنامه  دیگر  از 
مهندسی جنگ جهاد چهارمحال و بختیاری با حضور ریاست سازمان 
و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه بود . این همایش سراسری به 

صورت ویدئوكنفرانس برگزار گردید.
سازمان  ایثارگران  امور  اداره  رییس  حضور  مراسم  این  ادامه  در 
جهادكشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ویژه برنامه فانوس 
شب و خواندن شعری در وصف شهدای سنگر ساز بی سنگر در هفته 

دفاع مقدس بود.
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خراسان جنوبی

تجلیل از رزمندگان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
جهاد  درسازمان  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مراسم 

كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران، مراسم گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان جهاد كشاورزی 
شهرستان فردوس با حضور مسئولین و جمعی از جهادگران سازمان 

جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی برگزارشد.
نقش  نمایشگاه  برپایی  و  تراكت  و  بنر  نصب  بندی،  آذین  همچنین 

پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در این سازمان صورت پذیرفت.
جهاد  در  رزمندگان  از  تجلیل  سازمان،  این  های  برنامه  دیگر  از 
كشاورزی شهرستان طبس، هم چنین اهدای خون توسط همکاران 
چهلمین  گرامیداشت  با  همزمان  طبس  شهرستان  كشاورزی  جهاد 

سالگرد دفاع مقدس بود.

خراسان رضوی
 بازدید مسئوالن وجهادگران از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس 

در سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی
چهلمین  با  همزمان  رضوی  خراسان  استان  جهادكشاورزی  سازمان 

سالگرد دفاع مقدس، میزبان جمعی از مسئولین و جهادگران بود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
در  رضوی  خراسان  استان  جهادكشاورزی  سازمان  پررنگ  حضور 
نمایشگاه دستاوردها و نوآوری های مهندسی رزمی جنگ جهاد به 
مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با رعایت پروتکل های بهداشتی 

صورت گرفت.
همچنین مراسم غبار روبی مزار شهدا با حضور مدیران و پرسنل این 

سازمان و تقدیر از خانواده شهدا و كاركنان ایثارگر در سطح استان و 
شهرستان ها انجام شد.

چهلمین  گرامیداشت  مناسبت  به  استان  این  های  برنامه  دیگر  از 
سالگرد دفاع مقدس، درج پیام های مربوط به هفته دفاع مقدس از 
طریق اتوماسیون ، فضای مجازی، سربرگ نامه های اداری و سخنرانی 
و بازخوانی خاطرات توسط رزمندگان جهادگر هشت سال دفاع مقدس 
و برگزاری مسابقات ورزشی- فرهنگی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در سطح استان و شهرستان ها بود.
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اخبار استا ن ها

خراسان  شمالی

خوزستان

 گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان

سازمان جهادكشاورزی استان خراسان شمالی نیز در 
كنار سایر سازمان ها و ادارات در هفته دفاع مقدس 
دفاع  سال  هشت  خاطره  و  یاد  دیگر  بار  تا  توانست 
روابط عمومی  به گزارش  تر سازد.  پررنگ  را  مقدس 
اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی؛ مراسم 
جهادكشاورزی  جهادگرسازمان  رزمندگان  از  تجلیل 
استان خراسان شمالی با رعایت پروتکل های بهداشتی  
با حضور مقامات كشوری و لشکری و مسئولین این 
با  دیدار  مراسم  این  حاشیه  در  برگزارشد.  سازمان 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران این سازمان در ایام 
بزرگواران  این  از  و  هفته دفاع مقدس صورت گرفت 
تقدیر شد. در كنار این برنامه ها، برپایی نمایشگاه دفاع 
مقدس،  تبلیغات محیطی و اطالع رسانی برنامه های 

مربوط به هفته دفاع مقدس نیز انجام شد.

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان خوزستان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از ایثارگران 
دزفول  شهرستان  جهادكشاورزی   در  مقدس  دفاع  سال  هشت 
برگزارشد. این مراسم با حضور پیشکسوتان و فرماندهان جهادگر در 
كنار مرقد شهدای گمنام در باغ موزه دفاع مقدس و غرفه سنگر سازان 
بی سنگر،  به همراه روایتگری و خاطره گویی جهادگران برگزار و از 
این عزیزان تجلیل شد.در حاشیه این مراسم؛ غبارروبی و گلباران مزار 
و همکاران جهادكشاورزی دزفول در  با حضور مدیران  مطهر شهدا 

گلزار شهید آباد این شهرستان انجام شد.
از برنامه های دیگر این سازمان در هفته دفاع مقدس، دیدار و تجلیل 

از خانواده های معزز جانبازان در شهرستان دزفول بود.
فعالیت  از  عکس  نمایشگاه  برگزاری  و  محیطی  تبلیغات  همچنین، 
بنر 26 شهید سنگر  ها و حضور جهادگران در دفاع مقدس، نصب 
ساز بی سنگر مدیریت جهادكشاورزی دزفول همزمان با آغاز هفته 
در مصلی  دزفول  بنر جهادكشاورزی شهرستان  نصب  دفاع مقدس، 
نمازجمعه،  ساخت و راه اندازی دو ماكت پل بعثت بر روی اروند رود 
عملیات والفجر 8 و ماكت 13 كیلومتر پل شناور عملیات خیبر از دیگر 

اقدامات این سازمان در هفته دفاع مقدس بود.
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اخبار استا ن ها

زنجان

سمنان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان زنجان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از ایثارگران 
دفاع مقدس در جهادكشاورزی شهرستانهای خرم دره  هشت سال 
ویدئو  در جلسه  مراسم،  شركت  این  در حاشیه  برگزارشد.  ابهر  و  
كنفرانسی تجلیل از فرمانده هان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
ایثارگران وزارت جهادكشاورزی با حضور ریاست سازمان،  اداره كل 
و  مدیریت  توسعه  معاون  سازمان،  فقیه  ولی  نماینده  حوزه  مسئول 
منابع و جمعی از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان 

زنجان نیز صورت پذیرفت.
از برنامه های دیگر این سازمان در هفته دفاع مقدس، دیدار و تجلیل 
از دو خانواده معزز شهید ) روستای پری و خیرآباد( در شهرستان 
ماهنشان بود. همچنین، پروژه الیروبی، بازسازی و نوسازی قنات در 

شهرستان ایجرود این استان، در هفته دفاع مقدس انجام شد.
ارسال پیامک به كلیه  این سازمان؛  انجام شده در  اقدامات  از دیگر 

در سربرگ  رهبری  ، درج جمالت  بازنشستگان سازمان  و  كاركنان 
مکاتبات اداری و پورتال سازمان، برگزاری مسابقه فرهنگی و ورزشی، 
فضا سازی و نصب بنر، بارگذاری زندگینامه شهدای معزز سازمان در 

فضای مجازی و اتوماسیون امور اداری بود.

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
مراسمی با  حضور چشمگیر رزمندگان پیشکسوت جهادگر به همراه 
مسئولین و فرمانده قرارگاه و گردان ها در محل سالن اجتماعات اداره 
كل حفظ آثار همراه با دیدار مجازی با مقام معظم رهبری مدظله 

العالی برگزارشد.
در این مراسم از فرمانده محترم قرارگاه حمزه سید الشهداء و سه نفر 
از فرمانده هان  گردان ولی عصر )عج( سمنان، گردان امام حسین )ع( 

شاهرود و گردان 27 رسول اكرم )ص( تجلیل و قدردانی شد .
 همچنین با برپایی دو غرفه بزرگ در در محل موزه حفظ آثار نمایشگاه 
رزمندگان  از   و  شد  پرداخته  در جنگ  جهاد  نقش  به  استان،  این 
جهادگر ستاد در محل سالن اجتماعات اداره كل حفظ آثار به منظور 
بازدید رزمندگان جهادگر از نمایشگاه میدانی آن اداره كل همراه با 

رعایت پروتکل های بهداشتی، تجلیل و تقدیرشد.
در حاشیه این مراسم؛ از رزمندگان گردان امام حسین )ع( در محوطه 
مدیریت جهاد شهرستان شاهرود و گردان 27 رسول اكرم )ص( در 
شهرستان دامغان و گردان ولی )عج( در شهرستان سمنان، با اهداء 

لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.
از برنامه های دیگر این سازمان در هفته دفاع مقدس،  حضور فرمانده 
های گردان های این استان در سه برنامه صدا و سیمای مركز استان 

جهت روایت گری و ارائه عملکرد جهاد سمنان در جنگ بود.
هم چنین،  دیدار با رزمندگان پیشکسوت جهادگر و خانواده معظم 
شهدا در سطح استان و شهرستان های تابعه با حضور مسئولین این 

سازمان انجام شد.
و  سازمان  محیط  در  مناسب  سازی  فضا  ها،  برنامه  این  كنار  در 
شهرستان های تابعه جهت بزرگداشت یاد و خاطر شهدای جهادگر، 
تهیه تابلوی عکس شهدای گرانقدر استان همراه با گلچینی از وصیت 
نامه شهدا به تعداد 118 شهید جهت نصب در دفتر كار همکاران به 
منظور زنده نگهداری یاد و خاطره شهدای گرانقدر و ثبت سخنانی 
از بزرگان و گزیده وصیت نامه شهدا در سربرگ نامه های اداری نیز 

صورت پذیرفت.
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اخبار استا ن ها

سیستان و بلوچستان

فارس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان فارس

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان سیتان و بلوچستان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از ایثارگران 
هشت سال دفاع مقدس درسازمان جهادكشاورزی  استان سیستان و 

بلوچستان  برگزارشد.
جلسه ویدئو كنفرانس سراسری تجلیل از رزمندگان جهــــادگر با 
حضور دكتر خاوازی وزیر محترم جهاد كشاورزی و مدیران و اعضای 
كمیسیون و نماینده های ایثارگر ادارات كل وابسته و مهندس نیکبخت 
ریاست سازمان جهاد كشاورزی استان سیستان وبلوچستان برگزارشد.

 همچنین شركت تعداد 25 نفر از رزمندگان پیشکسوت سازمان)) 
سنگر سازان بی سنگر (( به صورت نمادین در برنامه مراسم محوری 

شروع  روز  اولین  در  مقدس  دفاع  رزمندگان  از  تجلیل  نکوداشت 
برنامه زنده وئدیو كنفرانس مقام  با  گرامیداشت دفاع مقدس همراه 

معظم رهبری همزمان با سراسر كشور نیز برگزارشد.
درحاشیه این مراسم، نمایشگاه دستاوردهای جهاد سازندگی در دوران 
دفاع مقدس در محل اداره كل حفظ آثار ونشر دفاع مقدس نیز برپا 

شد.
از دیگر برنامه های این سازمان؛ مراسم غبارروبی گلزار مطهر شهداء در 
زاهدان  با شركت  مسئولین و ایثارگــــران بود كه ضمن عطرافشانی 

و نثار گل ، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
  همجنین نصب بنر و تزیین درب ساختمان اداری سازمان و ادارات 
وابسته ، ایجاد سنگر درب ورودی ساختمان اداری سازمان و ادارات 
همکاران  به  مقدس  دفاع  هفته  بمناسبت  پیامک  ارسال   ، وابسته 
امام  فرمایشات  درج  شهداء،  محترم  خانواده  و  جانبازان  ایثارگران، 
راحل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله( در خصوص دفاع مقدس 
در سربرگ نامه های اداری در طول هفته دفاع مقدس، حضور تعداد  
7نفر از برادران رزمنده در برنامه های زنده صدا و سیما و پرداختن به 
ذكر خاطرات نقش سنگرسازان بی سنگر در دوران هشت سال دفاع 
هفته  سالگرد  چهلمین  بمناسبت  تصویری  نماهنگ  پخش  مقدس، 
دفاع از طریق نمایشگر )تلویزیون شهری ( نصب شده در ساختمان 
شماره یک مشرف به تقاطع بلوار بهداشت وبلوار جانبازان شهرستان 
زاهدان بمدت هشت شبانه روز و ایجاد نمایشگاه دستاوردهای جهاد 
سازندگی در دوران دفاع مقدس در محل اداره كل حفظ آثار ونشر 

دفاع مقدس نیز انجام شد.

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از ایثارگران 

فارس  استان  جهادكشاورزی   درسازمان  مقدس  دفاع  سال  هشت 
برگزارشد.  از دیگر برنامه های این سازمان؛ مراسم غبارروبی گلزار 
مطهر شهدای استان  با شركت مسئولین و ایثارگــــران بود كه ضمن 

عطرافشانی و نثار گل ، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
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اخبار استا ن ها

وین قز

قم

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان قم

مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت دوران دفاع  مراسم همایش 
مقدس استان بصورت ویدئوكنفرانس با حضورمقام معظم رهبری در 
سالن اجتماعات استانداری برگزار شد و  با اهدا لوح سپاس و هدیه از 

آنان تجلیل بعمل آمد.
همچنین  جلسه گردهمایی سراسری فرماندهان پشتیبانی مهندسی 
به صورت  مقاوت سازمان  و  ایثار  پیشکسوتان  و  رزمی جنگ جهاد 

توسعه  معاون  جلسات  درسالن  وزارت  عالی  مقام  با  ویدئوكنفرانس 
مدیریت و منابع سازمان  برگزار شد و نیز نمایشگاهی بمنظور نقش 
سنگرسازان بی سنگر در دوران هشت سال دفاع مقدس و  فعالیت 
محل  در  جنگی  مناطق  در  جهاد  جنگ  مهندسی  پشتیبانی  های 

ساختمان مركزی سازمان برپا گردید.
 از دیگر برنامه های این سازمان؛  فضاسازی تبلیغاتی ، نصب بنرو 
پالكارد در محوطه سازمان و ساختمانهای شهرستانهای تابعه، ارسال 
وصیت نام شهدای سازمان و پیام از طریق اتوماسیون به همکاران  به 

مناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت.

دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مراسم 
مقدس، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
سازمان جهادكشاورزی استان قم برگزار شد
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اخبار استا ن ها

كرمان

كرمانشاه

كهگیلویه و بویراحمد

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان کرمان

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مراسم 
مقدس، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
سازمان جهادكشاورزی این استان برگزار شد.

كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار  جهادكشاورزی،  وزارت  امورایثارگران 
با حضور  ایثارگران  و  با حانواده معزز شهدا 
مسئولین این سازمان در هفته دفاع مقدس 

انجام شد و از این عزیزان تقدیر گردید.

دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مراسم 
مقدس، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
سازمان جهادكشاورزی این استان برگزار شد.
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گلستان

همایش طالیه داران عرصه ی دفاع مقدس »سازمان جهادکشاورزی استان گلستان«
همایش طالیه داران عرصه دفاع مقدس همزمان با سومین روز از هفته 
دفاع مقدس و به منظور بزرگداشت و تجلیل از سنگرسازان بی سنگر استان 
با حضور حجت االسالم شاهمرادیان معاون امور فرهنگی و آموزشی حوزه 
ی نمایندگی ولی فقیه وزارت جهادكشاورزی و دكتر مختار مهاجر رییس 

سازمان جهادكشاورزی استان گلستان در محوطه سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، در 
این همایش حجت االسالم شاهمرادیان معاون امور فرهنگی و آموزشی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهادكشاورزی با تاكید بر اینکه جهادگران 
استان گلستان با تقدیم 66 شهید بزرگوار به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
حماسه های بی نظیری آفریدند گفت: فرهنگ جهادی یک مکتب است كه 

مقدمات و اصول و معیارهایش همه توحیدی است.
وی افزود: یکی از مولفه های رسیدن به فرهنگ جهادی معرفت اله است.

و  قراوالن  پیش  گفت:  سخنانش  ادامه  در  شاهمرادیان  االسالم  حجت   
موثرترین رزمندگان در طول دوران دفاع مقدس، جهادگران و سنگرسازان 
بی سنگر با فرهنگ مترقی جهادی بودند كه حماسه های بزرگ بخصوص 
در مهندسی جنگ آفریدند و جریان تحول در جنگ را به نام خودشان در 

تاریخ ثبت و ضبط كردند.
همچنین حجت االسالم سائری مسوول حوزه ی نمایندگی ولی فقیه در 
سازمان طی سخنانی با تکریم و تجلیل از سنگر سازان بی سنگر استان 

بودند كه  این سنگرسازان بی سنگر  گفت: در طول دوران دفاع مقدس 
فرآیند جنگ را برای رزمندگان با تالش در مهندسی جنگ تسهیل كردند.

وی افزود: امروز نیز امنیت و سالمت غذایی مردم به دست مجموعه ی 
اقتصادی مشغول خدمات  جهادكشاورزی است كه در خط مقدم جبهه 

رسانی هستند.
در ادامه این همایش؛ ساورعلیا یکی از فرماندهان دلیر هشت سال دفاع 
مقدس به بیان خاطراتی از رشادت ها و حماسه های بی شمار رزمندگان 

در جبهه های جنگ حق علیه باطل پرداخت.
سنگر  بی  سنگرسازان  و  ایثارگران  و  جانبازان  از  همایش  این  پایان  در 

سازمان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
مقدس؛  دفاع  ازهفته  روز  سومین  در  سازمان  این  های  برنامه  دیگر  از 
غبار روبی مزار پاک شهدا بود كه با حضور دكتر مهاجر رییس سازمان 
جهادكشاورزی استان گلستان، حجت االسالم شاهمرادیان معاون فرهنگی 
و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادكشاورزی، حجت االسالم 
جهادكشاورزی  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسوول  سایری 
استان به اتفاق جمعی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و جهادگران 
جنگ  شهدای  پاک  مزار  در  استان  جهادكشاورزی  سنگر  بی  سنگرساز 
تحمیلی در امامزاده عبداله گرگان برگزارشد و به مقام شامخ این شهیدان 

ادای احترام گردید.

125اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی شماره 34
مهر و آبان  99



اخبار استا ن ها

گلستان

گیالن

عنوان رتبه برتر به غرفه سازمان جهادکشاورزی استان گلستان» نمایشگاه اقتدار ۴۰«

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان گیالن

در نمایشگاه اقتدار 40 استان گلستان، غرفه سازمان جهادكشاورزی استان 
به عنوان رتبه برتر انتخاب و توسط استاندار گلستان تقدیر شد.

وزارت جهادكشاورزی،  امورایثارگران  اداره كل  عمومی  روابط  گزارش  به 
دفاع  و دستاوردهای  اقتدار 40  نمایشگاه  دفاع مقدس  هفته  با  همزمان 
مقدس و مقاومت استان گلستان در محل تاالر فخرالدین اسعد گرگانی 

برگزار شد و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.
این نمایشگاه با حضور دستگاه های اجرایی، نظامی و عموم مردم  برگزار 
استانی  مسووالن  با حضور  كه  نمایشگاه  این  اختتامیه  مراسم  در  و  شد 
غرفه  شد،  برگزار  مقدس  دفاع  سال  هشت  ایثارگران  و  شهرستانی  و 
ارزیابی  سنگرسازان بی سنگر سازمان جهادكشاورزی استان توانست در 

كارگروه بازرسی و نظارت عملکرد نمایشگاه، حائز رتبه برتر شود .
شایان ذكر است؛ در این مراسم دكتر حق شناس استاندار گلستان از دكتر 
مهاجر رئیس سازمان جهادكشاورزی استان گلستان  با اهدای لوح سپاس 

و تندیس نمایشگاه، از ایشان تقدیر كرد.
در لوح تقدیر دكتر هادی حق شناس استاندار گلستان خطاب به دكتر 

مختار مهاجر رییس سازمان جهادكشاورزی استان گلستان آمده است:
های  رشادت  و  مجاهدت  مرهون  اسالمی  ایران  شکوه  و  عظمت  اقتدار، 
مردان و زنانی است كه در مکتب انسان ساز اسالم ناب علوی درس عشق 
مقاومت ایثار و شهادت آموختند.انسان های عزتمندی كه با دل بریدن از 
تمامی تعلقات به دعوتگاه یار شتافتند و برگ برگ دفتر هستی را با اعمال 
نیک خود جلوه ای دیگر بخشیدند و به راستی دفاع مقدس حماسه ای از 

تاریخ ملت عزیز و سربلند ایران است.
لذا به پاس قدردانی از زحمات و تالش های ارزشمند جنابعالی و همکاران 
خدومتان كه بر اساس نظر كارگروه بازرسی و ارزیابی عملکرد غرفه آن 
سازمان در نمایشگاه اقتدار 40 )دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت استان 

گلستان( رتبه برتر را كسب نموده است این لوح تقدیر اهدا می شود.

دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مراسم 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در  مقدس، 
سازمان جهادكشاورزی استان گیالن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران 
معزز  حانواده  با  دیدار  جهادكشاورزی،  وزارت 
شهدا و ایثارگران با حضور مسئولین این سازمان 
در هفته دفاع مقدس انجام شد و از این عزیزان 

تقدیر گردید.

ـــل پُ الکترونیکی.فرهنگی.خبری   نشریه  126



اخبار استا ن ها

لرستان

بازدید مسئوالن وجهادگران از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در سازمان 
جهادکشاورزی استان لرستان

وزارت جهادكشاورزی،  امورایثارگران  اداره كل  عمومی  روابط  گزارش  به 
لرستان  استان  سازمان جهادكشاورزی  و جهادگران  مسئولین  از  جمعی 
ضمن حضور در نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس در محل دائمي 
های  فعالیت  و  امورایثارگران  غرفه  از  استان،  این  الملي  بین  نمایشگاه 

مهندسی رزمی جنگ جهاد بازدید كردند.
از برنامه های دیگر این استان در ایام هفته دفاع مقدس،  مراسم غبار روبی 
مزار مطهر شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران این استان بود.
همچنین؛ مراسم تجلیل و تقدیر از فرمانده هان و پیشکسوتان جهاد در 
محل سالن جلسات سازمان و حضور درجلسه تجلیل از پیشکسوتان جهاد 
و شهادت در برنامه ویدویو كنفـرانس بـا سـخنراني مقـام معظـم رهبری 

مدظله العالی در این سازمان صورت پذیرفت.
 در حاشیه این برنامه ها؛ ایجاد سنگر و تبلیغات میداني در محل سازمان 
و ادارات تابع ه، اطالع رساني در پیام رسان های داخلی سازمان و ادارت 
نامه  تمامي  سربرگ  در  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  شعار  درج  تابعه، 

های اداری و شركت در مراسم كمیته عشایری و  جلسات كمیسون های 
ایثارگران استان نیز انجام شد.
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مازندران

بازدید جمعی از فرماندهان جهادگر از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس سازمان 
جهادکشاورزی استان مازندران

نیروهای  كل  ستاد  مفقودین  كمیته جستجوی  فرمانده  بازدید 
مسلح، رییس سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران و جمعی 
از فرماندهان جهادگر با همراهی مدیران و معاونین ستاد سازمان 
و ادارات وابسته از نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس وغرفه سنگر سازان بی سنگر سازمان، در مركز فرهنگی 

باغ موزه این استان انجام پذیرفت.
وزارت  امورایثارگران  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جهاد  سازمان  رییس  فر  شهیدی  مهندس  جهادكشاورزی، 
كشاورزی استان مازندران، در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات 
گروه فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس جهاد كشاورزی 
استان، بر اهمیت حفظ آثار و نشر ارزش های رزمندگان جهادگر 
در 8 سال دفاع مقدس تاكید نموده و خواهان استفاده ظرفیت 
كادر جوان در مجموعه سازمان در امر ترویج فرهنگ شهادت، 

ایثار و مدیریت جهادی در امور ایثارگران شدند.
 مهندس اندر خورا؛ رییس امورایثارگران سازمان جهادكشاورزی 
استان مازندران ضمن حضور در این نمایشگاه، عملکرد پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد مازندران را برای حاضرین تشریح كردند.
هفته  گرامیداشت  بمناسبت  سازمان  این  های  برنامه  دیگر  از 
 ( سپهر  كاظم  جهادگر  سرافراز،  جانباز  با  دیدار  مقدس؛  دفاع 
گرانقدر  بزرگوار شهید  پدر  و  مقدس  دفاع  8 سال  یادگاران  از 
رضا سپهر( بود كه با حضور دكتر فالح معاون توسعه مدیریت 
از  باقرزاده  سردار  مازندران،  كشاورزی  جهاد  سازمان  منابع  و 
فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد مازندران و جمعی 

از فرماندهان، ایثارگران و مسئولین شهرستان كالردشت انجام 
قدردانی  و  تجلیل  و خانواده معززشان  ایشان  از زحمات  و  شد 

بعمل آمد.
همچنین طی مراسمی از 3 آزاده سرافراز جهادگر دوران دفاع 
اسماعیل جان  آقای   ، نژاد  درویش  قلی  آقای محمد   ( مقدس 
مدیریت  توسعه  معاون  حضور  با   ) رودگرنژاد  آقای  و  محمدی 
و منابع سازمان جهاد كشاورزی مازندران، جمعی از فرماندهان 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد ، ایثارگران و همکاران ستادی 
و شهرستانی در جهاد كشاورزی نوشهر تجلیل و قدردانی بعمل 

آمد.
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مركزی

همدان

برپایی نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های جهادگران استان مرکزی در دفاع مقدس

» شبی با خاطرات جهادگران استان همدان«

دفاع  دستاوردهای  سنگر)  بی  سنگرسازان  ازغرفه  ازمسئولین  جمعی 
مقدس( سازمان جهادكشاورزی استان مركزی در نمایشگاه موزه دفاع 
كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  كردند.  بازدید  استان  این  مقدس 
امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، در مراسم افتتاح مركز فرهنگی و 
موزه دفاع مقدس استان مركزی كه با حضور استاندار مركزی، معاونین 
استانداری، فرماندهان سپاه، مقامات ارشد نظامی ارتش و نیروی انتظامی، 
مدیران ومسئولین استانی وشهرستانی در محل باغ موزه دفاع مقدس 
برگزارشد از عملکرد و مشاركت سازمان جهادكشاورزی استان مركزی 
باغ موزه دفاع مقدس استان مركزی تقدیر شد. در حاشیه  در تکمیل 
این مراسم،  معاون توسعه نیروی انسانی ورئیس ستاد چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس بهمراه رئیس امور ایثارگران و رئیس روابط عمومی سازمان 
جهاد كشاورزی استان مركزی از استودیو ضبط برنامه تلویزیونی »پالک 
عاشقی« از شبکه آفتاب كه به مناسبت گرامیداست چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شده بود، دیدن كردند.

برگزاری مراسم شبی با خاطرات سنگرسازان بی سنگر و جهادگران 
خانواده  جانبازان،  پیشکسوتان،  حضور  با  مقدس،  دفاع  هفته  در 
معظم شهدا و رزمندگان سازمان جهاد كشاورزی استان همدان در 
باغ موزه دفاع مقدس این استان، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
این استان  این مراسم؛   رییس سازمـان جهادكشاورزی  ابتدای  در 
و  یاد  مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین  پاسداشت  و  خیرمقدم  ضمن 

گرامی  را  استان  این  سنگر  بی  سنگرساز  ایثارگران  و  شهدا  خاطره 
دانسته و از خانواده های این عزیزان تقدیر نمود.

در ادامه این مراسم، خـاطراتی توسط یکی از جهادگران بیان شد.
همچنین مسابقه كتبی با موضوع نقش جهاد در دفاع مقدس برگزار و 
به مناسبت چهلمین سالروز دفاع مقدس40جایزه نقدی به قید قرعه 

به شركت كنندگان اهدا شد.
 در ادامه این مراسم از غرفه امور ایثارگران در نمایشگاه دستاوردهای 

دفاع مقدس باغ موزه نیز بازدید به عمل آمد.

اخبار استا ن ها
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از دیگر برنامه های این سازمان در هفته دفاع مقدس؛ مراسم همایش 
سراسری تجلیل از ایثارگران بود كه باحضور استاندار، مقامات نظامی 
درسالن شهدای  جهادكشاورزی  سازمان  رئیس  و  استان  انتظامی  و 
تجلیل  جهادی؛  پیشـکسوت  دو  از  و  شد  برگزار  همدان  استانداری 

گردید.
در حاشیه این برنامه ها،  هماهنگی با صدا و سـیمای استان و معرفی 
رزمندگان جهادی وخانواده معظم شهدا جهت بیان خاطرات و نقش 
جهاد در دفاع مقدس در برنامه های تلویزیونی خانواده، خط مقدم و 

معبرچهلم انجام شد.
مقدس  دفاع  عکس  نمایشگاه  برپایی  محیطی،  تبلیغات  همچنین، 
درساختمان مركزی سازمان، بیان خاطرات توسط رزمندگان جهادی 
درجمع همکاران بعد از اقامه نمازجماعت ظهر و عصر درطول هفته 
امام)ره( و مقام معظم رهبری  دفاع مقدس و درج سخنان حضرت 
درسربرگ مکاتبات اداری از دیگر اقدامات امورایثارگران این سازمان 
بود. شایان ذكر است، تجدید پیمان با شـهدای گمنام میدان میشان 

زیارت  قرائت  و   الوند  ارتفاعات  دامنه  ارتفاع2500متری  در  همدان 
ایثارگران و همکاران این سازمان در  امور  با حضور رییس   ، عاشورا 

هفته دفاع مقدس برگزار شد.

یزد

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهادکشاورزی استان یزد
مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی در سازمان جهادكشاورزی استان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل امورایثارگران وزارت جهادكشاورزی، 
در ایام دفاع مقدس؛  برگزاری نمایشگاه؛ عکس، پوستر و پخش فیلمهای 
دوران دفاع مقدس در محل درب ورودی سازمان جهادكشاورزی استان 
یزد، جهت بازدید ارباب رجوع وكارمندان سازمان به مدت یک هفته 
مقدس  دفاع  دستاوردهای  درنمایشگاه  اجرا شد. همچنین  شركت 
سازمان جهادكشاورزی استان همگام با سایر دستگاه های اجرایی، با  
برپایی غرفه ویژه دستاوردهای پشتیبانی و مهندسی جنگ  نیروهای 
راوی  روایتگری  و  ، پوستر  قالب عکس  جهادی در دفاع مقدس در 
جهاد جهت روایت ایثار و فداكاری و جانفشانی جهادگران سنگرساز 
بی سنگر برای بازدید عموم برگزارشد. در حاشیه این برنامه،  جلسه 
یاد و خاطره شهدا و ایثارگران جهادگر هشت سال دفاع مقدس با اجراء 
سرود، مداحی و سخنرانی  دكتر احمدعلی زارع یکی از پیشکسوتان 

جهاد و ایثار در خصوص نقش جهادگران در هشت سال دفاع مقدس 
نیز برگزارگردید.

سازمان  رئیس  حضور  با  تلویزیونی  برنامه  پخش   همچنین 
در خصوص  یزد  سیمای  زنده  برنامه  در  استان  این  جهادكشاورزی 
نقش مهندسی و پشتیبانی جهاد در جنگ تحمیلی و اجراء مسابقه و 

اهداء جوایز به افراد برتر نیز صورت پذیرفت.
 از دیگر برنامه های این استان، برگزاری مسابقه فرهنگی با همکاری 
پایگاه بسیج سازمان بین كارمندان و بازنشستگان بسیجی و جهادی 
به همراه اهداجوایز ، كمک مؤمنانه) توزیع اقالم وكمک های همکاران 
به ایثارگران و سایر افراد نیازمند دراین هفته با همت و تالش پایگاه 
شهید قدوسی سازمان ، حوزه نمایندگی ولی فقیه و كانون سنگرسازان 
- ارتباط و احوالپرسی از طریق تماس تلفنی با خانواده محترم شهداء 
با توجه به محدودیت های بازدید حضوری به دلیل بیماری كرونا و 

رعایت شرایط بهداشتی و شرایط سنی خانواده ایثارگران بود.
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تشکيل ستاد پشتيبانی جنگ، سال 51359 مهر
شهادت مهدی رجب بيگی سال 1360 بدست منافقين

 تشکيل اولين سمينار  4 روزه شورای های اسالمی روستا در دانشکده فنی7 مهر
تهران، سال 1360

شهادت حاج اسداهلل هاشمی سال 1365 شلمچه8مهر
 برپايی نمايشگاه عکس و فيلم به نام انقالب ادامه  انقالب توسط انجمن اسالمی

دانشگاه علم و هنر مانيل فليپين، سال 1359
شهادت حميد حاج جعفری سال، سال 1359

عمليات مسلم بن عقيل سومار- ارتفاعات مسلط بر مندلی - سال 91361مهر
شهادت عبدالحسين ناجيان، سال 1361، سومار10مهر

عمليات نامنظم ظفر ۲ شهر کوی از توابع استان کرکوک عراق، سال 1۲1366مهر
 عمليات نامنظم فتح 1 ، منطقه ی کرکوک واقع در عمق 150کيلو متری داخل19مهر

خاک عراق، سال 1365
شهادت خليل پرويزی فرمانده مهندسی رزمی جنگ جهاد فارس، سال 1364 فاو۲3مهر
عمليات ميمک - ارتفاعات منطقه مرزی، سال ۲51363مهر

 عمليات والفجر 4 شمال مريوان و منطقه عمومی پنجوين در دره شيلر در داخل۲7مهر
خاک عراق، سال 136۲

عمليات عاشورای 4 - غرب درياچه ام النعاج  در هورالعويزه 1364ش30مهر

حدیث حماسهمناسبت اهی مهر ماه:
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شهادت مظلومانه آيت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی، سال 1356 1 آبان    

 شهادت حاج هاشم ساجدی فرمانده پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد 5 آبان    
قرارگاه نجف منطقه ميمک، سال 1363

عمليات نامنظم فتح ۲ منطقه دوکان در شمال شرقی عراق، سال 1365 8 آبان    

 عمليات محرم در مناطق عملياتی شرهانی زبيدات ، بيات ، غرب عين 10 آبان    
خوش و جنوب شرقی دهلران، سال 1361

 تسخير النه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام، سال 1358 13 آبان    

روز دانش آموز 13 آبان    

 شهادت سردار حسن تهرانی مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفايی ۲1 آبان    
سپاه پاسداران، سال 1390

 عمليات نامنظم فتح 3 منطقه زاخو و دهوک در عمق 300 کيلو متری ۲4 آبان    
شمال عراق، سال 1365

 عمليات نامنظم ظفر 3 در منطقه ی دربندی خان عراق در جنوب استان ۲5 آبان    
سليمانيه عراق و بخش سنگاوا از استان کرکوک، سال 1366

سالروز آزادسازی سوسنگرد ، پس از يک سال محاصره، سال 1359 ۲6 آبان    

عمليات نامنظم ظفر 4 در عمق ۲50 کيلومتری استان دهوک عراق، سال 1366 ۲8 آبان    

عمليات نصر 8 منطقه عملياتی ماووت از استان سليمانيه عراق، سال 1366 ۲9 آبان    

مناسبت اهی آبان ماه: حدیث حماسه



کایت یک عکس، یک ح
حدیث حماسه

ماجرای یک خاکریز در عملیات رمضان
همه چیز طبق طرح پیش می رفت. لودر و بلدوزرهای جهاد سازندگی و مهندسی سپاه به همراه رزمنده ها جلو می رفتند. باید 
روبروی دژ خاكریز می زدند تا عراقی ها، نیروهای پراكنده شده در بیابان را نزنند. قرار شد نیروهای حاج همت1 از غرب دژ و 
نیروهای احمد2 از شرق آن زدن خاكریز را شروع كنند، ادامه بدهند تا در نزدیک اولین مثلث دژ، خاكریز را به هم وصل كنند. 

هوا كه تاریک شد رانندگان نشستند پشت فرمان و تا خود صبح تمام وقت كار كردند.
فقط كسی از لودر پیاده می شد كه زخمی و شهید شده باشد. 100متری در وسط دو خاكریز مانده بود كه هوا روشن شد. 
تانک های عراقی در فاصله یک كیلومتری روبروی این صد متر باقی مانده آرایش گرفته بودند و به نوبت شکاف بین دو سد خاكی 
را می كوبیدند. در این یک تکه جا، گلوله جای گلوله می خورد. عراقی ها می دانستند اگر دو سر خاكریز وصل شود راه نفوذشان 
بسته می ماند. احمد با چشم هایی كه مثل دو پیاله خون روی صورت خاک آلودش خودنمایی می كرد دنبال راهی بود كه این 
فاصله را بپوشاند و آن قدر نخوابیده بود كه موقع راه رفتن تلوتلو می خورد. طاقت ایستادن نداشت، بااین حال نمی توانست دست 
روی دست بگذارد. رفت سراغ بچه های مهندسی رزمی. چند راننده لودر و بلدوزر را انتخاب كرد گفت كسانی را می خواهد كه 
داوطلب شهادت باشند. احمد به فرمانده زرهی گفت دو سه تا نفربر بیار جلو روبروی عراقی ها با سرعت به چپ و راست حركت 

كنند و گردوخاک راه بیندازند تا دید آن طرف كور بشه و بتونیم خاكریز رو به هم وصل كنیم.
ساعتی بعد یکی از راننده ها كه حسابی خسته بود از حال رفت و از باالی لودر نقش زمین شد. كسی نبود جای او را پر كند. 
بچه ها جمع شدند دور او و آب به صورتش زدند. بهش روحیه می دادند و قربان صدقه اش رفتند تا با همان حال  و روز دوباره 
نشست پشت فرمان. چند دقیقه بعد گلوله توپ كنار لودر خورد و آن را به آتش كشید. راننده خسته زخمی كه شد به عقب 
فرستادنش. بقیه زدن خاكریز را ادامه دادند. نزدیک 10 كیلومتر طول كل خاكریز بود كه ۹۹00 متر آن را در شب، 8 ساعته 
زده بودند اما 100 متر باقی مانده در روز 5 ساعت طول كشید. با هر زحمتی بود باالخره نزدیکی های ظهر دو سمت خاكریز به 

هم وصل شد. احمد نفس راحتی كشید و با به هم چسبیدن دوسر خاكریز جناح چپ منطقه كمی آرام شد.
1- سردار سرلشگر شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشگر 27 محمد رسول اهلل )ص(     

2- سردار سرلشگر شهید حاج احمد كاظمی فرمانده لشگر 8 نجف اشرف     
منبع: كتاب »مثل من و تو« )زندگی نامه شهید احمد كاظمی(



 سنگرسازان بی سنگر پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاداستان مرکزی 
در حال احداث سنگر اجتماعی.

اقب خاطرات
حدیث حماسه
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