
صفحه 8
یک شنبه 15 شهریور 139۴ 

۲۲ ذیقعده 1۴36 - شماره ۲1150
moghaavemat@kayhan.ir

شعر

روزشمار دفاع مقدس

می آید  زیــر  در  آنچه 
بخشــی از قســمت دوم 
مجموعه مســتند »آب در 
هاون« کــه درباره آخرین 
تالش هــای نظام ســلطه 
رژیم  حفظ  بــرای  جهانی 
شاه، به نوشته و کارگردانی 
در  است.  مستغاثی  سعید 
بار  اولین  برای  قسمت  این 
اســناد و مدارک معتبر و 
منتشرنشــده ای از حضور 
سربازان اسرائیلی و عناصر 
در  داخلی  صهیونیســت 
 1357 شهریور   17 کشتار 
میدان ژاله تهران در مقابل 
دوربین قرار می گرفت. آنچه 
در همان روزهــا در میان 
افتاده  زبان ها  سر  بر  مردم 
بود. به مناسبت فرارسیدن 
سی و هفتمین سالگرد آن 
فاجعه، به بخشی از متن آن 

برنامه توجه فرمایید.
فرهنگ مقاومت

 تصویر فوق ، عکسی است 
که در 17 شهریور 1357 توسط 
آقای عباس ملکی، برداشته شده 
اســت. در این عکس به وضوح 
می توان عمق یک فاجعه انسانی 
و یک قتل عــام تکان دهنده را 
رویت کرد. قتل عامی که نشان 
از اوج ددمنشی و سبعیت رژیم 
شــاه داشــت. نظامیان شاه به 
دستور مستقیم وی، مردمی را 
که بی خبر از برقراری حکومت 
نظامی در میــدان ژاله تهران 
جمع شده بودند به گلوله بستند 
و بنا بر آمار بیش از چهار هزار 
تن از مردم تهران را به شهادت 
رســاندند. فرمانــداری نظامی 
تهــران و متاســفانه همصدا با 
آن برخــی از تاریخ پردازان به 
اصطــالح اصالح  طلب، ســعی 
کردند تعداد شــهداء را هشتاد 
و اندی بنمایانند ولی فیلم های 
مســتند باقیمانــده و اســناد 
بهشت زهرا)س( که در برخی از 
این فیلم ها ثبت شده، حکایت 
از انتقال بیش از چهارهزار تن به 
این گورستان و همچنین دیگر 
تهران  اطراف  گورســتان های 

15 شهریور 
1360: آزادسازی کرخه کور: در عملیات شهید رجایي و باهنر
پس از عملیات شــهید چمران، نیروهای خودی به منظور 
تثبیت موقعیت خود، در پشت خاکریزی که از دشمن در شمال 
کرخه کور تصرف شده بود. ایجاد موضع نمودند...نیروهای رزمنده 
به منظور تکمیل اهداف عملیات شــهید چمران و آزادسازی 
کامل شمال کرخه کور، عملیاتی طراحی نمودند...قبل از شروع 
عملیات، حاج علي هاشــمي یکي از سخنراني هاي مهیج خود 
را انجام داد،به گونه اي که همه نیروها به شوق آمدند. درحالی 
که انفجار دفتر نخست وزیری تازه اتفاق افتاده بود: »شما امشب 
باید دل امام را شاد کنید. امروز امام محزون است. امام عزادارند.
منافقان و عراقیها خوشحالند. امیدوارم امشب ماشه هاي تفنگتان 
را با خشــم بفشارید و به دشمن امان ندهید.«در دهم شهریور 
1360 به مواضع دشمن در حوالي کرخه کور حمله انجام گرفت 
و موفق شدیم دشمن را از شمال رودخانه به آن طرف برانیم و 
چند کیلومتر از سرزمین اسالمي را آزاد کنیم. به یاد دو شهید، 
نام عملیات شهیدان رجایي و باهنر تعیین شد.در این عملیات 
ارتش و نیروهاي جنگ هاي نامنظم در کنار پاسدارها جنگیدند.
پــس از عملیات و راندن دشــمن از رودخانه کرخه کور به آن 
طرف، علي هاشمي اطالعیه اي داد ودر آن نوشت:»کرخه کور 
با خون مطهر شــهدا براي همیشــه تاریخ به کرخه نور تبدیل 
شد.« از آن تاریخ،کرخه کور،به کرخه نور تغییر نام داد و حتي 
در نقشه هاي جغرافیایي نیز نام جدیدي که علي هاشمي داده 
بود ثبت شد.)برگرفته از کتاب نبردهاي دشت آزادگان نوشته 

محمدامین پوررکني(
18 شهریور 

1361: آغاز عملیات قادر درغرب اشنویه و ارتفاعات کالشن 
درداخل عراق. 

عملیات »قادر« نخســتین عملیات مســتقل ارتش پس از 
عملیات بدر بود و سرهنگ »علی صیاد شیرازی« فرماندهی آن 

را بر عهده داشــت. در این عملیات یگان هایی از سپاه و ارتش 
حضور داشتند.این عملیات دو ماهه طی سه مرحله و با نامهای 
قادر یک، دو و سه اجرا شد و هدف از انجام آن در غرب، تسلط 
بر شهر »سیدکان« استان »اربیل« عراق و آزادسازی بلندی های 
منطقــه بود. رزمندگان ایرانی در ســاعت دو بامداد با رمز »یا 
صاحب الزمان )عج(« خطوط پدافندی دشــمن را شکافته و از 
غرب شهر »اشنویه« ایران به سوی بلندی های »کالشین« عراق 
پیشــروی کردند. در هر یک از مراحل این عملیات هدف هایی 
تأمین شد، اما عواملی هم چون پاتک های سنگین دشمن سبب 
گردید تا ســرانجام این عملیات در تاریخ 18 شهریور 1364 با 
عدم موفقیت کامل روبرو گردد و تنها به انهدام نیروها و ماشین 
جنگی دشمن اکتفا شود. سرهنگ »حسن آبشناسان« فرمانده 
تیــپ 23 نوهد نیروهای تــکاور ارتش در روند این عملیات به 
شهادت رسید.نتیجه این عملیات پیوسته، آزادسازی بلند ی های 
»سر سپندار«، »کالزرده« و »بربرزیندوست«، آسیب سه گردان 
پیاده کماندویی از ســپاه پنجم عراق و کشته و زخمی شدن و 
اسارت بیش از هزار تن از نیروهای دشمن بود.)به نقل از دانشنامه 

جنگ ایران و عراق(
19 شهریور

1365: آغاز حرکت نیروهاي غواص در جزیره مجنون براي 
اجراي عملیات. 

همچنین در همین تاریخ: در حمله هواپیماهاي عراق به یک 
نفتکش، هفت تن کشته یا زخمي شدند. هفت  هواپیماي  عراقي  
براي  سرکوبي  عملیات  پیشمرگان  مسلمان  کرد عراق ، روستاي  
یاغسمر را بمباران  کردند. یک  هواپیماي  سوخو با آتش  پدافند 

قرارگاه  رمضان  سقوط کرد.
20 شهریور 

1364: ناکامي عراق از استفاده از سوپراتانداردهاي فرانسه و 
پس فرستادن سه فروند از آنها به فرانسه )دو فروند آن توسط 

پدافند ایران ساقط شد.(

فرزندم دهانت را از آب مگیر!
سرت از بالین نرم ماسه برندار!

آیالن بخواب!
آرام بخواب!

زنده؟! کسی نیست!
همه خوابند! پس توهم بخواب!

گالیپ و ریحان  توی آب اند!
در انتظار آنها  تو هم بخواب!

تا آن زمان که  صدای گالیپ! بوســه های ریحان بیدارت 
نکند!

آیالن بخواب!
حق تو در عالم بشریت افسانه است! 

تا آن زمان که افسانه است توهم بخواب!
تو هم بخواب! آیالن!

 توفیق وحیدی آذر
 آیالن کوردی کودک سه ساله پناهجوی کرد سوری که جسدش 
در ساحل بدروم ترکیه بعد از غرق شدن کشتی پناهجویان از چنگ 

و جنگ قدرت طلبان پیدا شد.
گالیپ برادر پنج ساله و ریحان مادرشان نیز در کشتی غرق شدند.

آیالن بخواب!  سربازان اسرائیلی در کشتار 17 شهریور
بازخوانی یک راز تاریخی

 سربازان اسرائیلی در کشتار 17 شهریور
دارد که بسیاری از این افراد به 
دلیل عدم شناسایی هویت شان، 
دفن  دسته جمعی  گورهای  در 
شدند و نام آنها هرگز به عنوان 

شهید ثبت نگردید.
پس از فاجعه جمعه سیاه در 
میدان شهدای تهران، بسیاری 
از نجات یافتــگان آن واقعه این 
شایعه را با خود تکرار می کردند 
که سربازانی که به سمت مردم 
فارســی  به  کردند،  تیراندازی 

تکلم نمی کردند.
خمینی )ره(  امــام  حضرت 
چنــدی پس از واقعــه خونین 
17 شــهریور، طی ســخنانی 
بــر این مســئله که ســربازان 
اسرائیلی و نظامیان سازمان های 
کشــور  داخل  صهیونیســتی 
در کشــتار و قتل عــام مــردم 
تظاهرکننده در میدان شهدای 
تهران دســت داشــتند، صحه 
می گذارند. ایشــان گفته بودند: 
»حتی راجــع به این قتل هایی 
که شــد، به ما گفته بودند که 
از اســرائیل آمده ولی من سند 
درست در دســت نداشتم. در 
چند روز پیــش از این یک نفر 
آمد اینجا گفــت که فالن آدم 
پیش من گفته است ...اینها این 
ملت ما را با سربازهای اسرائیل 
کشــته اند...اما واقعیت امر چه 

بود؟«
با توجه به اینکه براســاس 
اســناد و روایات یاران نزدیک 
امام، ایشــان هرگــز خبرها و 
گزارش هــا را بدون تحقیق  از 
طریق نماینــدگان ویژه خود، 
براســاس  و  نمی پذیرفتــه 
شــایعات و گفته هــا، قضاوت 
مورد  )فی المثل در  نمی کردند 
شــهادت آیت اهلل ســعیدی به 
علی رغم   شاه،  مزدوران  دست 

گزارش هــای مختلف و موثق، 
تا هنگامی که نماینده ایشــان 
از ایران، خبر دقیــق نیاورد و 
آن را با ســند و مدرک خدمت 
ایشــان ارائه نکــرد، حاضر به 
صدور اعالمیه درباره شــهادت 
به  نشــدند(،  سعیدی  آیت اهلل 
نظر می آید اظهار نظر حضرت 
امام )ره( درمورد حضور سربازان 
اسرائیلی در فاجعه 17 شهریور، 
ناظر بــه این مطلــب بود که 
مطبوعات اسرائیل فاش ساختند 
که اســرائیل و مقامات دفاعی 
این کشــور در دوران انقالب، 
اســلحه و تفنگ های گازی در 
اختیار رژیم شاه گذاشته بودند. 
روزنامه هاآرتص در شماره 23 
اکتبــر 1978 و روزنامه داوارد 
در شماره های 10 و 23 اکتبر 
و مجله نظامی سیکراهودشیت 
در شماره ســوم نوامبر 1978 
نوشــتند که اســرائیل چگونه 
به تقاضای شــاه سربازان خود 
را برای ســرکوب انقالبیون به 

تهران فرستاد.
ایــن  نوشــته  براســاس 

مطبوعــات، اســرائیل یک پل 
هوایی از فرودگاه لود و فرودگاه 
نظامی رامات داوید از نزدیکی 
سالح های  رساندن  برای  حیفا 
خاص به ایــران ایجاد کرد. از 
جمله این سالح ها، تفنگ های 
پخش کننــده گاز بــود کــه 
فلج کننده  اثــر  آن  گلوله های 
داشت. همچنین یک گروهان 
کماندو و عامل سابوتاژ و عملیات 
شــهری با هواپیماهای شرکت 
ال عــال از اســرائیل به تهران 
تابع  فرستاده شدند. این گروه 
اداره اطالعات ارتش اســرائیل 
بود که در دهــه 60 میالدی، 
فرمانده بخش مانه اســرائیل و 
سپس مشــاور نخست وزیر در 
مســائل  مبارزه با تروریسم و 
کاربــرد مهمــات مخصوص و 
تکنیک های مربوط به آن بود. 
در ایــن گروهان تعــدادی از 
صهیونیست های ایرانی بودند که 
زبان فارسی را خوب می دانستند 
و همــه افراد واحــد، اونیفورم 
نظامــی ارتش ایــران را به تن 
داشــتند. مقامــات ایرانی این 

گروهان صهیونیست را سربازانی 
که از بلوچستان اعزام شده اند، 
معرفــی کردند. کارشناســان 
نظامی اسرائیل و افردی که از 
تشکیالت پنهان صهیونی ایران 
مانند سازمان بنی بریت )که به 
عنوان دفاع نظامــی از اقلیت 
یهود در ایران و اعزام به اسرائیل 
تشکیل شده بودند( در تهران به 
گروهان اعزامی اسرائیل ملحق 
شدند. در این روزها یک پایگاه 

کوچک نظامــی نزدیک آبادان 
و بندرعباس که اســرائیل آن 
را اداره می کــرد، محل تمرین 
عملیات ضد شــورش شهری 

اسرائیل بود.
خبرنگار روزنامه لوموند نیز 
در گــزارش خــود در توصیف 
از جمعــه ســیاه در تاریخ 17 
نوشت:  ســال  همان  سپتامبر 
شــایعات در شــهر حکایت از 
فرود آمدن سه هواپیمای حامل 
کماندوهای اسرائیلی در فرودگاه 
مهرآباد در چهارشــنبه شــب 
می کرد و آنها عامل کار کثیفی 
بودند که سربازان ایرانی حاضر 

به انجام آن نشدند...

قتل عام میدان شهدای تهران 
در  17 شهریور 1357 نشانگر 
اوج ددمنشــی و سبعیت رژیم 
شاه بود و ابطال کننده این ادعای 
پوچ که گویا شاه از کشتار مردم 
پرهیز داشــته است. بر اساس 
از دستورالعمل  ســند موجود 
برای  شاهنشــاهی  ژاندارمری 
حمایت از شهربانی ها در تاریخ 
31 مرداد 1357 )یعنی کمتر 
از 3 هفته به جمعه خونین( که 

به تایید شخص محمدرضا هم 
رســیده، نیروهــای نظامی از 
منع  هوایی  تیراندازی  هرگونه 
شده و دستور داشتند که فقط 
به سر تظاهرکنندگان یا به قول 
تیراندازی  شورشیان  خودشان 

نمایند!
شاید از همین رو بود، خبرنگار 
روزنامه گاردین که خود شــاهد 
ماجرا بود، در توصیف جمعه سیاه 
تهران در 17 ســپتامبر 1978 
یعنــی 9 روز پــس از آن واقعه 
شوم نوشــت: منظره به میدان 
اعدام شــباهت داشت. نظامیان 
مردمی را که تظاهرات ضد رژیم 

می کردند به گلوله بستند.

انگلیســی  بخش  خبرنگار 
روزنامه لومونــد نیز در همان 
تاریخ نوشــت: جمعه هشــتم 
روزی  خونین ترین  ســپتامبر، 
بود که ایران بعد از ژوئن 1963 

داشته است...
گزارش دوم گاردین به نقل 
از مخبر اخراجــی خانم لیتزر 
گــود بود که نوشــت: تصمیم 
شاه در به کار گرفتن اسلحه به 
صورت یک نمایش از بی رحمی 

و ســفاکی و زورگویــی باعث 
نفرت بیشتر ایرانیان شده است. 
می گفت؛  جوان  مهندس  یک  
شــاه دوباره به گلوله متوسل 
شــد، چون راه دیگری جز این 
در  درست  فاجعه  نمی شناسد. 
ســاعت 9 و 20 دقیقــه روز 
جمعه در میدان شــهدا اتفاق 
افتاد، سربازان به سوی جمعیتی 
حدود پنج هزار زن و مرد جوان 
که معترض به رژیم شاه بودند، 

آتش گشودند.
اما پــس از همین قتل عام 
وحشــیانه رژیم شــاه در 17 
شــهریور بود که بازهم ســیل 
پیام های حمایت و پشــتیبانی 
از سوی حکومت آمریکا و دیگر 
دولت های غربی به سوی کاخ 
نیاوران ســرازیر گردید. روز 9 
سپتامبر یعنی درست یک روز 
پس از جمعه ســیاه، کارتر که 
برای برقراری ســازش سادات 
با اســرائیل در کمپ دیوید به 
ســر می برد، از همان جا به شاه 
تلفــن زد و در یک تماس پنج 
دقیقه ای ضمن تاکید بر روابط 
دوستانه دو کشور و ابراز نگرانی 
از حادثه هشتم سپتامبر، آرزو 
کرد که شــاه بر مشکالت فائق 
آید. چند ســاعت بعد نیز کاخ 
سفید بیانیه ای صادر نمود که 
بر اهمیت دوســتی و روابط دو 
کشــور ایران و ایاالت متحده 

آمریکا تاکید شده بود.
کردن  پایمــال  این گونــه 
هرگونه ادعای حقوق بشری در 
روابط ایران و آمریکا مســبوق 
به ســابقه بود. 15ســال قبل  
جــان اف کندی رئیس جمهور 
وقت آمریکا نیز پس از قتل عام 
خرداد 1342 خطاب به شــاه 
پیام فرستاده و از اقدامات وی 

پشتیبانی کرده بود.
ویلیام سولیوان سفیر وقت 
آمریکا در ایــران، در خاطرات 
خویش تماس تلفنی و پشتیبانی 
کارتر از شاه پس از کشتار جمعه 
ســیاه را موجب تقویت روحیه 
وی و تداوم روش خشــونت بار 

وی می داند.

دهها سال این چنین تصور می شد که رئیسعلی دلواری، دشمن 
سرســخت اســتعمارگران و مبارز نامی ایران زمیــن، بدون توطئه 
انگلیسی ها و به دالیل شخصي، توسط یکی از افراد محلی به شهادت 
رســیده است، اما انتشــار ترجمه گزارشات ارســالي معاون کنسول 
بریتانیا در بوشــهر ) در مرکز اسناد وزارت امورخارجه انگلیس( پس 
از قریب یکصد سال نشان داد که برخالف تبلیغات سابق، خود آنان، 

به طور مستقیم در به شهادت رساندن این مبارز، نقش داشته اند. 
هربرت چیک - ویس کنســول و گرداننــده  و میدان دار اصلي 
عمل سیاسی )و در واقع نظامی( دولت  بریتانیا در بوشهر، خود از این 

شهر، برای روسای باالترش در یکصد سال قبل چنین نوشته است:
پنج شنبه پنج ژوئن 1915

رئیسعلی شخصیت شگفت انگیزی است. می گویند دشمن قسم 
خورده ماســت. برخی هم او را آدم آرامی می دانند که کمتر از کوره 
در می رود ولی می گویند اگر خشــمگین شود قدرت کنترل خود را 
ندارد. پیشــتر سرش به کار خودش بود و کدخدایی می کرد و گاهی 
تجارت، ولی یک ســالی اســت که روش زندگی اش را تغییر داده و 
در جستجوی راهی برای مطرح کردن خود است. قبال فکر می کردم 
به دنبال نان و نوایی اســت و برای خموش ساختن او در این زمینه 
کارهایــی کردم و پیغام هایی دادم، ولی گویا کارســاز نبوده و او روز 
بــه روز بر تندروی خود می افزاید. دو ســه نفری را در اطرافش برای 
کنترلش کاشــته ام ولی آ نها جرات زیادی برای برخورد جدی با او 

ندارند.)1(
پنج شنبه 27 اوت 1915

خبرها خوب نیســت. تالش برای هم پیمان شدن خان ها ادامه 
دارد و نیز کوشــش ما برای ایجــاد تفرقه میان آنها، باید یکی از آنها 
را از میان برداشــت. یکی که از میان برداشته شود، چند روزی ادامه 

فعلی  ماجرا به تعویق می افتد.)2(
سه شنبه یک سپتامبر 1915

بــه گمانم راه را یافتم. دیشــب او را یافتم. میرزا رحمت لیلکی 
مرا به نزد او برد. صحبت ها انجام شــد. غالم حســین پذیرفت. شاید 
هیچکس اشــک نریخته مرا ندید. آن کس که باید کار را تمام کند، 
پذیرفت که چنیــن کاری را انجام دهد. نه تنها در این دیار بلکه در 
هر دیاری  هر نوع آدمی پیدا می شــود. پذیرفت و رفت. من و میرزا 
رحمت بازگشتیم. فهمیده بود در فکرم، اصال صحبتی نکرد. برچنین 

مردمی حکومت کردن آسان است. به لقمه نانی خرسندند...)3(
سه شنبه هشت سپتامبر 1915

در ســیالب دگرگونی ها حادثه ای روی داد. تمام شد. یکی رفت. 
رئیس علی کشــته شــد. میرزا رحمت لیلکی همه امروز را چشم به 
مــن دوخته بود و وقتی بعدازظهر خبر را آورد از ســکوت طوالنی  ام 
تعجب کرد. هرگز شانه اش را نفشرده بودم. پس از پایان دوره طوالنی 
سکوتم، شانه اش را فشردم. باید قهقهه سر می دادم، ولی نمی خواهم. 
آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد. در میان درگیری تیری 
و فریــادی و مرگی... پایانی بر یک ماجــرا. آدمی افتاده بر خاک که 
در خاک خواهد خفت. فــردا درباره او و من و آن خاک چه خواهند 
گفــت. من و او جنگیدیم ولی فردا درباره آن کس که تیر را انداخت 

چه خواهند گفت؟
بی حوصله ام. باید بروم پرسه ای بزنم. شبی شرجی و گرم است. 

ازشهرهیچ صدایی نمی آید.)4( 
______________________________________

پانویس:
1- چیک  هربرت - گزارش های مسترچیک از رویدادهای فارس 
و بوشهر در جنگ جهانی اول-  مترجم پرتو افشین - از مجموعه  
کتابهای دانشنامه استان بوشهر به دبیری سید قاسم یا حسینی 

-  نشر همسو و حوزه هنری بوشهر  - 1392  - ص 134
2- ص 150 همان
3- ص 150 همان
4- ص 151 همان

انگلیس؛
قاتل 

رئیسعلی 
دلواری 

 حبیب احمدزاده

ساعت 8 صبح
قبــل از همــدان مســیرمان را به ســمت 
»کبودر آهنــگ« تغییر دادیــم و از آنجا هم به 
سوی »گل تپه«؛ سپس دوراهی غار علیصدر را 
به سمت چپ حدود 20 کیلومتری رفتیم تا به 
»قهرود سفلی« رسیدیم. اگر اشتباه نکنم از آنجا 
تنها 50 کیلومتر تا بیجار کردستان راه مانده بود 
و این حکایت از آن داشت که 70 کیلومتری هم 

از همدان گذشته بودیم.
درست هشت و هفت دقیقه وارد روستا شده و 
هشت و 15 دقیقه هم داخل مدرسه شبانه روزی 
شــدیم که جهادگران گروه »منتظران مصلح« 
از دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی تهران آنجا بودند.
ساعت 8 و 45 دقیقه

حیاط بزرگ مدرســه ولوله بــود، کمیته به 
کمیته خواهران و برادران جهادگر آماده شــده 
و هــر کمیته پذیرایی خــود را که یک کیک و 
آبمیوه ناقابل بود تحویل گرفته و سوار بر خودرو 
به ســمت روســتای محل فعالیت خود حرکت 
می کرد. از کمیته پزشکی و دندانپزشکی که در 
روستاهای مختلف، خدمات مختلف تخصصی را 
عرضه می کردند تا متخصصینی که منزل به منزل 
وارد خانه ها شده تا هیچ یک نفری از روستاییان 
را هم از پیشــگیری و درمان جــا نیندازند و یا 
کمیته عمرانی که دانشجویان رشته های مختلف 
پزشکی و پیراپزشکی همگی مشغول تعمیرات 

سفری جهادی از تهران به همدان و فیروزکوه

  ITکارگرِی متخصص
دانشجوی پزشکی و روحانی محبوب بچه ها

منزل و ســاخت سرویس بهداشتی بودند حّتی 
حاج آقا محمدی چهره آشنای کودکان و نوجوانان، 
روحانــی جوانی که زینت بخش برنامه های عمو 
پورنگ شده و در کنار شور عمو، شعور و معرفت 
را هــم به بچه ها منتقل می کند؛ او نیز آمده بود 
روســتا تا از روح جهاد و ایثار جهادگران، جان 

تازه ای بگیرد.
ساعت 11 و 20 دقیقه 

پس از بازدیــد از عرصه های مختلف، گپ و 
گفتی داشتیم با افرادی متفاوت در اردو که قرار 

بود کاری هنری را برای اولین بار رقم بزنند.
یک ماه قبل بود کــه اردوی جبهه جهادی 

منتظران خورشید پایان پذیرفته و خبرنگار صدا 
و سیما گزارشی از این اردوی کامل آماده کرده 
بود. گویا گزارش در مرحله تدوین بوده که یکی 
از کارگردانان مســتند واحد خبر رسانه ملی آن 
را دیده و شــیفته اردوی جهادی شده بود. وی 
فی الفور طرح اولین مســتند خبری و گزارشی 
معاونت خبر صدا و ســیما را از این اردوها آماده 
و تقدیــم معاون خبر می کند و این معاون عزیز 
نیــز در کمتر از 24 ســاعت موافقت خویش را 
اعالم کرد. این طرح، مرا 7صبح پنجشــنبه به 

رسانه ملی می کشــاند تا نحوه عملیاتی کردن 
آن را با مدیر مربوط و کارگردان بررســی کنیم 
... که باالخره به حضور گروه مستند در این اردو 
انجامید که اصلی ترین بهانه این سفر چند ساعته 
نیز، خداقوت و سرکشــی از این گروه رسانه ای 
بــود. به هرحــال ســاعت 11و20 دقیقه گروه 
منتظران صلــح را به مقصد تهران ترک کردیم 
و ســاعت 14و30 دقیقه نماز ظهر و عصرمان را 
در معاونت روابط عمومی خوانده و پس از صرف 

ناهار حرکت کردیم.
ساعت 15 و 40 دقیقه 

ســاعت 15/30 با ســردار غالمی- مسئول 

ســازمان بسیج ســازندگی- قرار داشتیم برای 
عزیمت به اردوی جهادی متفاوتی در فیروزکوه 
که ایشان هم 10 دقیقه ای تأخیر نمود البته طبق 
معمول به دلیل جلســات مکّرر و پشت سر هم. 
جلساتی که گاه مدیران ما را مسّخر خود می کند 
و اوقات اداری را پشت سر هم پر می کند البه با 
شناخت 5 ساله ام از حاج نعمان )غالمی( یقین 
دارم که او اهل پشت میز نشینی و اداره سازمان 
متبوعش از پایتخت نبوده و از این استان به آن 
استان در حال سرکشی از رده های زیرمجموعه و 

به قول خودش »خدا قوت« به آنان است.
حاج نعمان با همان چهره خاکی و شــلوار و 
پیراهن ساده اش آمد و البته با محاسن بلندی که 
جذابیت چهره این مرد خدا را بیشتر نموده است.
این بار مقصدمان روســتای آرو بود از توابع 

شهرستان فیروزکوه.
ساعت 17 و 5 دقیقه

وارد روستای ییالقی آرو شدیم با 320 خانوار 
و قریب بــه هزار و 200 نفر جمعیت ســاکن. 
روستایی زیبا و خوش آب و هوا که درختان سر 
به فلک کشیده گردو در کوچه پس کوچه های آن، 
سایه ای مستمر برسر رهگذران ایجاد کرده بود.

در این روستا اّما جهادگرانی متفاوت حضور 
 IT داشتند؛ 15 جهادگر که همگی متخصصین
بودند از دو دکترای فناوری اطالعات تا شــش 
کارشناس ارشد و هفت کارشناس این رشته که 
خدمات ارزنده شــان در زیر ساخت های فنی و 
برنامه نویسی شبکه های تخصصی در سراسر کشور 
عیان اســت و اینک آنها را نه در کنار سرورها و 
رایانه ها و ... که بیل و فرغون به دســت مشاهده 
می کردم. دســتانی که در نهایت موس رایانه را 
لمس کرده بــود اینک آمده بودنــد برای یک 
پیرزن روستایی که فرزندی معلول داشت اتاقی 
را بســازند و دیوار خراب او را بازسازی کنند که 
خدا می داند در آن ســاعتی که در محضرشان 
بودم آن پیرزن چگونه مانند یک مادر پیر، گرد 
جهادگران می چرخید و دائما آب و چای می آورد 

تا خستگی ظاهری آنان را برطرف کند.
آن سوی دیگر روستا نیز باز قّصه پیرزنی دیگر 

کــه تنهای تنها بود لذا عاجز بود از تعمیر دیوار 
منزل و حیاطش؛ و در آن منطقه ییالقی، دیوار 
خراب یعنی خانه ای که با کوچک ترین بارانی مملّو 
از آب می شــد و برای او باران یعنی خراب شدن 
منزل و از بین رفتن وسایل زندگی. اّما این مادر 
پیر نیز چند روزی بود که حّتی خودش نیز شاهد 
لبخندهایی بود که مدتی از چهره او رخت بربسته 
بودند و حضور و خدمت جهادگران، جان دوباره ای 
به حیات او بخشــیده بودند و شــاید بزرگترین 

آرزوی او را محقق کرده بودند. 
روســتا،  ایــن  در  جهادگــران  خدمــت 
درخواســت های مردم را برای رسیدگی به سایر 
خانوارها افزایش داده بود و سردار دینی- معاون 
فناوری اطالعات و ارتباطات بسیج- که به قول 
خودش خادم این گروه جهادی بود به شایستگی 
نیازمندان را شناسایی و آنان را راهنمایی می کرد. 
آن پیرمرد و پیرزنی که فرزند جوانی داشــت را 
انگیزه می بخشید تا آستین هّمت را باال زده و خود 
به صحنه بیایند چرا که اولویت برای آنانی است 
که تنها هستند، نیازمندانی که از سویی چشم شان 
به درگاه الهی است و از سوی دیگر به درب خانه 
که آیا جهادگری می رسد که درخواست آنان را 

لبیک گوید؟! 
آری خوشــا بر من و شما که زیست مان در 
حکومت علوی نهاده شد حاکمیتی که راهبرش 
به تأســی از امیرالمؤمنین علیه الســالم پس از 
هزار و 400 سال، هنوز فرش زیر پایش گلیم و 
زیلویی ساده است که ساعتی نشستن روی آن 
»مــرد« می خواهد که پایش درد نگیرد. رهبری 
که حیاتش در اوج ســادگی و بی آالیشی است 
و حتی خانــواده و فرزندانش نیز از زخارف دنیا 

دور هستند.
زهی ســعادت نصیب من و شماست که در 
این دنیــای دنّی که جوانان اروپایی و آمریکایی 
در پی هوای شــیطانی و هوس خیالی در حال 
پرسه زدن های باطل هســتند؛ چشمان ما روز 
و شــب به تمثال هزاران نوجــوان و جوان زیبا 
صورت و پاک سیرتی است که پیشوند مشترک 
نام همه شــان »شهید« اســت و باز هم شکر و 
سپاس حضرت دوست جلت عظمته را که در این 
وانفسای روزگار که فرزند آقای خاص را به دلیل 
افســاد مالی و امنیتی و ... به اوین می برند خیل 
عظیمــی از کاروان همان  نوجوانان و جوانان  از 
جنس نسل سومی و چهارمی این انقالب، در اوج 
تخصص و تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی، 
در بحبوبه  اشتغال روزمره و عناوین و پست های 
مدیریتی در نهادها و ادارات و شرکت های دولتی 
و خصوصی و در اوان حیات مشترک و آغاز پیوند 
آســمانی؛ لباس خاکی خدمت رســانی را برتن 
نموده و با شــعار »همه با هم بسیج سازندگی« 
به دورترین مناطق و روستاها عزیمت می کنند 
و تمام آنچه در این ســال ها آموخته اند در طبق 
عشق و اخالص به مردان غیرتمند و زنان پاکدامن 
روستایی هدیه می کنند ... خدایا! تو را بر این همه 

نعمت شکر.
اسماعیل احمدی


