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۲۸جمادی االول143۸ - شماره۲15۷۲

رفتن به مناطق  دفاع مقدس یا همان کربالی ایران در اسفند 
ماه که همه دغدغه خرید و گشت و گذار را دارند و خودشان را برای 
عید آماده می کنند نصیب هرکسی نمی شود. تک تک زائران این 
مناطق پر نور با دعوت شهدا راهی اردوهای راهیان نور می شوند، 
به پادگان دژ رفتم پادگانی چون حماسه، ایثار و از خودگذشتگی. 
پادگانی به وسعت یک ارتش و برابر با تمام ارزش ها و آرمان هایی 
که سربازان آن خون پاک خویش را برای پایداری آن نثار کردند. در 
گوشه و کنار این پادگان الله هایی پرپر شدند تا نام این پادگان برای 
همیشه سبز و جاویدان باقی بماند. دژهایی که تا ابد نماد مقاومت، 
پایداری و شجاعت نیروهایش باقی خواهند ماند. این دژها زبان 
گویای مظلومیت و غربت افسران و سربازان این پادگانندکه جانانه 
از مرزهای میهن خود تا آخرین قطره خون دفاع کردند. پادگان 

گفت وگوی صمیمانه کیهان با امیر سیدباقر صادقی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 92 زرهی نزاجا 

دژهایی که تا ابد نماد مقاومت، پایداری و شجاعت هستند
دژ، یادآور اولین گلوله هایی است که به سمت ایران شلیک شد، 
یادآور شهید استوار خسروی که می گفت: »من زنده باشم و تو به 
خاکم تجاوز کنی؟« و یا یادآور سخن شهید ستوان امیری که در 
آخرین ساعات زندگیش گفت: »ایران کشوری فراخ و بزرگ است 
ولی جایی برای عقب نشینی امیری وجود ندارد« طنین صدای این 
دالورمردان نیروی زمینی ارتش هنوز هم در خاک پهناور خرمشهر 

شنیده می شود.
پادگان دژ بر مبناي یک گردان، به نام گردان 151 پیاده دژ بنا نهاده 
شد که این گردان متشــکل از 4 گروهان رزمي، یک گروهان ارکان و 
حدود 1500 نفر پرســنل در مبناي اولیه بود، در این پادگان امیر سید 
باقر صادقی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشــکر 92 زرهی نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران را دیدم وگپ دوستانه ای زدم؛ که شما را 

به خواندن آن دعوت می کنم.
سید محمد مشکوه الممالک

* امیــر، در ابتدا برایمان از وقایعی که در این پادگان اتفاق افتاده 
است بگویید.

هدف از تشــکیل این پادگان، ایجاد یک گــردان ویژه و منحصر به فرد به 
نام گردان 151 دژ خرمشــهر بود. این پادگان، سازمانی متشکل از هزار و 300 
نفر و حدود 120 قبضه توپ 106 داشــت که این تعداد توپ تجهیزات بســیار 
سنگینی برای یک گردان بود. هدف از سازماندهی این گردان در نزدیکی مرز، 
انجام درست مأموریت 48 ساعته در صورت ایجاد عملیات یا بحران در منطقه 
غرب تا پیوســتن سایر یگان ها بود. در زمان جنگ با وجودی که یک مقدار از 

نظر آمادگی، به دلیل شرایط خاص دوران انقالب پایین تر بودند شاهد بودیم هر 
درگیری که اتفاق می افتاد ضربه اول را ارتش می گرفت و ماموریت اصلی ارتش 
هم همین است. آن زمان همین گردان وارد ماموریت شد و وظیفه 48 ساعته 
خود را 34 روز ادامه داد، لشــکرهای تا بن دندان مســلح رژیم بعثی را متوقف 

کرد و اجازه ورود به خرمشهر را به آنها نداد.
آن زمان، نیروهای بسیجی، مردمی، عشایری، ژاندارمری و نیروهای شهربانی 
کمک می کردند؛ اما ماموریت و مقاومت اصلی بر عهده این گردان بود، فرمانده 
این گردان در یک عملیات از صبح تا ظهر سه بار تغییر کرد. فرماندهان شهید 
می شدند و فرمانده بعدی جایگزین می شد. جنگ تن به تن طوری بود که دو بار 
فرمانده گردان به شهادت رسید وحتی وقتی که به افراد باقیمانده گردان که حدود 
25 نفر بودند اصرار می کنند که عقب نشینی کنید؛ یکی از افسران می گوید که 
ایران اسالمی مرز بزرگی دارد اما من یک قدم جایی برای عقب نشینی ندارم و باید 
دفاع کنم این عزیزان در همین پادگان ماندند، دفاع کردند و به شهادت رسیدند.

زمانی که ژنرال های رژیم بعثی و حتی دیکتاتور عراق صدام حسین وارد این 
پادگان شد به افسران این قسمت ُکلت هدیه می کرد و درجه و پاداش می داد؛ 
جشن می گرفتند و خوشحال بودند. همه این موارد نشان می دهد که این پادگان 
برای آنها بسیار مهم بود. یک قسمتی از پادگان که به نام کاخ صدام بود؛ هنوز 
وجود دارد. صدامی که ادعا می کرد در عرض یک هفته تمام ایران را فتح می کند 
با گرفتن این یک پادگان خیلی ابراز خوشحالی می کرد. به قدری این پادگان آنها 
را خسته کرده بود که باور نمی کردند توانستند آن را بگیرند. این پادگان به خاطر 
خون شهدایی که وجب به وجب آن را پر کرده دارای قداست بسیار باالیی است.

* از رزمندگان این پادگان چه تعداد زنده ماندند؟

اگر رزمنده ای هم از این پادگان مانده، همگی جانباز هستند و حتی یک نفر 
از بچه های این پادگان هم عقب نشینی نکردند. همه بچه ها دفاع جانانه کردند 
و جانانه به شهادت رسیدند مگر کسانی که آن زمان در بیمارستان یا در دوران 
مرخصی بودند و تمام بچه هایی که در عملیات ها شرکت کردند شهید یا جانباز 

شدند. شهدای به نام این پادگان شهید کبریایی و شهید جهان شیر هستند.
* گردان 151 دژ خرمشهر در دفاع 34 روزه چند شهید داده است؟
این گردان یک گردان پیاده مکانیزه است که بیش از 300 نفر شهید داده 
اســت، وقتی می گوییم این گردان 300 نفر شهید داده است یعنی چندین بار 

نفرات جایگزین شدند تا 300 نفر به شهادت رسیدند.
* از سختی کارتان در مرزها بگویید؟

لشکر 92 ، منطقه وسیعی را از زمان ابتدای جنگ تا به امروز بر عهده داشته 
و امروز هم یگان هایی را تحت کنترل عملیاتی خود دارد و از منطقه های قدیمی 
چند قله تا مرز خوزستان حدود 300 کیلومتر محافظت کرده و محافظت خواهد 
کرد. عملیاتی نیســت که در آن عملیات اثری از لشکر 92 وجود نداشته باشد 
و یکی از اثرات آن هم چهارهزار و 500 شــهیدی است که تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران نموده است. در حال حاضر هم یگان هایی در منطقه 
عملیات مستقر هستند. در مناطق رفیه، طالییه، کوشک طالییه، حمید و جفیر 
یگان ها مستقر هستند و حرکات دشمن را رصد می کنند و آمادگی صددرصدی 

دارند تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانند پاسخ دندان شکنی به دشمن بدهند.
منطقه عملیاتی، بیابانی است و به همین خاطر مشکل کمبود برق و امکانات 
زیستی وجود دارد. این کار هم مانند هر کار دیگری سختی خاص خود را داراست؛ 
اما روحیه باالی جوانان، تربیت صحیح و عشق به کار آنها تمام سختی های این 

در خط آن زمان در وضعیت دفاعی قرارگرفت و از ما پشتیبانی و حمایت کرد؛ 
اما متأســفانه این حمایت برای خودگروهان گران تمام شد و یگان های ارتش 
عــراق به گونه ای این یگان را بمباران کردند که جایی از زمین بدون ترکش و 
گلولــه باقی نمانده بود. گروهانی کــه از ما حمایت کردند تلفات زیادی از نظر 
لجســتیکی و نیروی انسانی دادند و جوانهای زیادی در آن عملیات خون خود 

را در راه خدا تقدیم کردند.
در منطقه غرب در دشت دیره، در مأموریتی بودیم. آن زمان من دانشجوی 
ســال آخر بودم و مأموریت مهمی بود. منافقین، آدرس دقیقی به دشمن داده 
بودند که دشــمن بتواند آن منطقه را کامال بمباران کند. دشــمن هم بمباران 
کرد. شــاید تمام علفها و سنگهای آن منطقه به آتش کشیده شد اما بحمداهلل 

دانشجویان آسیبی ندیدند.
* از تلخی ها و شیرینی هایی که در جبهه دیدید بگویید.

من و پســرعمویم دانش آموز مقطع راهنمایی بودیم. خیلی تالش کردیم 
که از خانه فرار کنیم و به عنوان بسیجی خودمان را به منطقه جنگی برسانیم. 
لباس شخصی تنمان بود. به محض این که به همین منطقه حسینیه رسیدیم 
برای گرفتن لباس رزم، ما را به سمت قرارگاه راهنمایی کردند. قبل از این که 
به قرارگاه برســیم به قدری از طرف توپخانه دشمن ترکش می آمد که دست 
پسرعمویم آسیب دید. در همان جریان دست پسرعمویم قطع شد. مدتی در 
بیمارســتان دزفول بســتری بود 16 روز می شد که هیچ خبری از ما نبود، آن 
زمان تمام ناراحتی ما از این بود که نتوانستیم وارد میدان کارزار بشویم و قبل 
از این که به خط مقدم جنگ برسیم پسرعمویم مجروح شد و ما مجبور شدیم 
به خاطر مداوای ایشــان به عقب برگردیم. این ناراحتی و تلخی همیشه با من 

است که نتوانستم به آرزویم برسم. یکی از دالیلی که من نظامی شدم همین 
بود؛ من آگاهانه نظامی شدم و دوست داشتم رزمنده باشم.

شیرین ترین خاطره از زمان دفاع مقدس آزادسازی خرمشهر بود. فراموش 
نمی کنم ســال 61 زمانی که خرمشــهر آزاد شد من دبیرستانی بودم. مردم به 
خیابان ریختند و گل و شیرینی تقسیم می کردند. آن روز برای من خاطره شیرینی 
به جای گذاشت؛ هر چند که آن زمان درک کاملی از وقایع خرمشهر نداشتیم.
* از دالورمردی ها و حال و هوای رزمندگان اسالم برایمان بگویید.

عاملی که ما را به پیروزی رســاند اخالص رزمندگان بود. در شرایطی که 
اعالم کرده بودند فالن منطقه تا لحظات دیگر مورد حمله شیمیایی قرار می گیرد 
رزمندگانی بودند که ماسک خود را به همرزم و دوست خود تقدیم می کردند؛ 
ایثارگری رزمندگان اســالم بود که ما را در دفاع مقدس پیروز میدان کرد، در 
شرایطی که آب نبود و هر کسی ممکن بود از فرط تشنگی از دنیا برود باز هم 

آب قمقمه خود را به دیگری تقدیم می کردند، کسانی بودند که تازه ازدواج کرده 
بودند برای اولین بار به منطقه آمده بودند فهمیده بودند که هفته دیگر عملیات 
است مرخصی نمی رفتند و گاهی تا نود روز در منطقه می ماندند؛ سختیها را به 

جان می خریدند تا در عملیات شرکت کنند و به شهادت برسند.
هدف رزمندگان شــهادت بود. اگر هدفی به این بزرگی نداشــتند هیچ وقت 
نمی توانستند از دنیای خود بگذرند. شجاعت، دالورمردی ها و اخالص رزمندگان 
اسالم بود که ما را پیروز کرد، امروز هم دروازه شهادت باز است. امروز وقتی برای 
سوریه 50 نفر الزم است می بینیم که 500 نفر داوطلب می شوند؛ این همان روحیه 
ایثار و شــهادت طلبی است و رزمندگان اسالم در ارتش، سپاه و بسیج از آمادگی 
کافی برخوردار هستند.توصیه من به جوانان این است که تابع محض والیت فقیه 
باشند. امروز تمام تالش دشمن بر این است که ما را از والیت و از اسالم جدا کند 
و در رسانه ها، فضای مجازی، برنامه های ماهواره ای و اینترنت سعی کرده است تا 
جوانان را منحرف کند؛ در واقع او اعتقادات و دین ما را نشانه گرفته است. دشمن 
هیچ وقت باور نمی کرد که نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران سی و چند سال 
عمر کند و انتظار داشــت در عرض چند ماه نظام را از بین ببرد؛ لذا شــبانه روز 
تالش می کند که اعتقادات ما را از ما بگیرد تا شاید خودش به موفقیتی در مورد 
ایران برسد. توصیه من به جوانان این است که خط والیت را گم نکنند. همیشه 
پشتیبان والیت فقیه باشند تا به قول حضرت امام )ره( به این مملکت آسیبی نرسد.

صبــح روز پنجشــنبه 30 دی 1395 
آتش سوزی در ساختمان قدیمی پالسکوی 
تهران که مرکز تولید و پخش گسترده پوشاک 
بود باعث شد تا تیم های متعدد آتش  نشانی 
با حضور به موقع در محل حادثه نســبت به 
اطفای حریق و امداد رسانی اقدام نمایند. پس 
از نزدیک به چهار ساعت از تالش آتش  نشانان 
که مصدومیت، سوختگی و دود گرفتگی برخی 
از آنها را در پی داشت، در حالی که نیروهای 
فداکار آتش نشان پس از تخلیه ساختمان از 
مردم و کســبه در حال جدال با آتش بودند 
ناگهان و در عین ناباوری این ساختمان 54 
ساله  فرو ریخت و عده  ای از آتش نشانان و 
هم وطنان که تعداد آنها حدود بیست نفر بود 

در زیر آوار هولناک گرفتار شدند.
سوء استفاده از حادثه پالسکو

از همان آغاز وقوع حادثه پالســکو افراد 
زیادی در داخل و خارج به همدردی پرداخته 
و عده زیادی نیز هر آنچه در توان داشــتند 
برای آواربرداری و تعیین تکلیِف اشــخاص 
مؤمن و متعهدی که در زیر آوارها گرفتار شده 
بودند، به کار بسته بودند اما با نهایت تأسف و 
شرمساری برخی افراد و جناح ها بدون توجه 
بــه عمق فاجعه و بــدون توجه به فداکاری 
آتش  نشانان غیور و قهرمان و هموطنان فهیم 
و با مســئولیتی که به آواربرداری مشــغول 
بودند، به سوء اســتفاده از حادثه و احتماالً 
بهره برداری سیاسی با هدف تخریب برخی 
مســئوالنی که فکر می  کردند در انتخابات 
ریاست  جمهوری آتی می  خواهند شرکت کنند 
مبادرت ورزیدند. این طیف پروژه کشته  سازی 
را دنبال کرده و کوشیدند تا موج  سواری کرده 
و بر طبل افزایش دروغین قربانیان بکوبند تا 
برخی مسئوالن را تخریب کنند و سند این 
مدعا نیز آن است که بی  محابا و بدون توجه 
به جو همدردی و همکاری عمومی در کشور 
در شیپور اختالفات دمیدند و تیتر زدند که 

فالنی  ها باید استعفا دهند.  
کفتارها و مرده  خورهای 

حادثه پالسکو
از این افراد در برخی جاها با عنوان کفتار 
و مرده خور یاد شده بود که بسیار تعبیر به جا 

و واقع  گرایانه  ای است.
این پدیده شــوم نشان داد که متأسفانه 
برخی افراد در عرصه قدرت  طلبی حد و مرزی 
نمی شناسند و حتی برای جنازه  های مردم هم 
برنامه دارند و پیکرهای مطهر شهدا را نیز از 
اغراض سیاسی  شــان بی  نصیب نمی  گذارند. 
این طیف آرزوی تلفات ســیصد نفری را در 
این حادثه داشتند که ان شاء اهلل این دست 

آرزوها را هر چه زودتر به گور خواهند برد.
تأســف  بارتر از همه آنکــه یکی از اولین 
پایگاه هایی که شــایعه تلفات سیصد نفره را 
منتشر کرد روزنامه وابسته به دولت یازدهم 
بود و دردناک تر از همه اینکه یکی از دشمنان 
خونی ملت ایران یعنی بی  بی  ســی کثیف و 
توطئه  گر از این اقدام تشکر و قدردانی کرد.   
بگذریم هر چه کمتر در این بحر نجس 
غوطه ورتر شــویم بهتر اســت؛ خدا بهتر از 
پس این طیف برمی  آید و امید اســت - اگر 
قابل هدایت نیستند - هر چه زودتر رسوا و 

بدعاقبت  شان نماید.
تدبیر رهبر انقالب

در چنین شــرایطی و در شــرایطی که 
طیف های یادشــده در حال موج  ســواری و 
سوء اســتفاده و فراکنی بودنــد، بزرگ ترین 
پاســداِر عزت، کرامت و حقــوِق ملت ایران 

یعنی رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
آیــت اهلل العظمی خامنه  ای بــه فریاد همه 
رسیدند و این جو پلید و توطئه  های شیطانی 
هم ســوی داخلی و خارجی را خنثی نموده 
و در پیامــی روحیه  بخــش و وحدت  آفرین 
شــهامت و فداکاری آتش  نشانان را ستوده و 
بر ضرورت تالش برای نجات گرفتارشدگان 

حادثه پالسکو تأکید فرمودند.
بخشــی از پیام معظم  له که در 30 دی 
1395 در پی حادثه دردناک آتش ســوزی و 
فروریختگی ساختمان در مرکز تهران صادر 

شد به این قرار است:
»حادثه   دردناک آتش  سوزی و فروریختگی 
ساختمان در مرکز شهر مایه  اندوه و تأسف 
و نگرانی عمیق اینجانب اســت. شهامت و 
فداکاری آتش  نشانانی که در عملیات نجات 
مردم، خود دچار حادثه   خطیر شده و در حال 
فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار 

آمده  اند، دل را از تحســین و تمجید و نیز از 
نگرانی و اندوه، آکنده می سازد.

در حال حاضــر همه   تالش ها باید برای 
نجات جان گرفتارشدگان جهت  دهی شود. 
رسیدگی به علل حادثه مسئله   بعدی است.

از همه مســئوالن می خواهم همانگونه 
که در این چند ســاعت، تالش کرده  اند کار 
مجاهدانه   خود را ادامه دهند و وظیفه   فوری 

را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند.«
صدور این پیام باعث شــد پیگیری  های 
مسئوالن در مورد عوامل حادثه به بعد موکول 
شود و مســئوالن به تبعیت از دستور رهبر 
انقالب سخنی در این مقوله نگویند و ملت و 
مسئوالن همدل و همدوش یکدیگر در عزمی 
ملی به آواربرداری بپردازند هر چند که در این 
مدت نیز شانتاژها و لجن  پراکنی  های کفتارها 
و مرده  خورها ادامه داشــت؛ همان کســانی 
کــه خود را به کر و کور بــودن زدند و پیام 
رهبر و مجاهدت  های مردم و همدردی  های 
ملت ایران و مردم دنیا را ندیده و نشــنیدند 
و همچنــان تخریب برخی مســئوالن را در 
دستور کار قرار دادند و علیه مسئوالن تیتر و 
مطلب می زدند و فقط روسیاهی در این ماجرا 

برای شان ماند.
پدیده  انسان ایرانی مؤمن

بــا تالش مجاهدانه  مســئوالن، مردم و 
آتش  نشــانان آواربرداری انجام شــد و پیکر 

حدود بیست شهید کشف گردید.  
رهبــر انقالب پس از آواربــرداری و در 
آستانه به خاک سپاِر شهدای حادثه پالسکو 
پیامی صادر فرمودند. در بخشی از پیام رهبر 
انقالب در تجلیل از فداکاری آتش نشــانان 
مؤمن و شجاع که در 10 بهمن 1395 صادر 

شد آمده است:
»اکنون پس از شبها و روزهای تلخ نگرانی 
و کاوش، نوبت آن اســت کــه یاد فداکاری 
با شکوه و مظلومانه  آتش نشانان مؤمن و شجاع 
ملت ایران ثبت و بزرگ داشته شود و مردانی 
را که حقاً باید قهرمانان کم اّدعا و با اخالص 
نامیده شوند همگان بشناسند و درس آنان 

را در خاطر نگه دارند.
این جوانمــردان برای نجات جان و مال 
هم میهنان خود، با شــهامتی شــگفت انگیز 
بــه درون آتــش و آوار رفتند و جان خود را 
در خطــر نهادند و خــود را فدا کردند. آنان 
یک بار دیگــر خاطرات فداکاری های دوران 
دفاع مقدس را زنده کردند و نشان دادند که 
ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای 
ادای وظیفه در میان اســت عزمی راســخ و 
شجاعتی مثال زدنی را تجّسم می بخشد و در 
راه خــدا متاع جان را بی چند و چون عرضه 

می کند. خانواده های داغدار و همه  ملت ایران 
به این عزم و شهامت برخاسته از ایمان ببالند 
و صاحبنظــران، این پدیده را در تحلیل ها و 
محاسبات خود درباره  ایران و ایرانی مؤمن به 
حساب آورند. این حادثه از سوئی غم انگیز و 
از سوئی افتخارآمیز است. اینها شهیدان راه 
خدمت دشوار و انجام وظیفه  پرخطرند و هرگز 

فراموش نخواهند شد ان شاء اهلل.«
در پایــگاه اطالع  رســانی دفتر حفظ و 
نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی 
خامنه  ای در تاریخ 16 بهمن 1395 مقاله   ای 
در مورد این پیــام رهبری با عنوان »پدیده  
انســان ایرانی مؤمن« درج شــده است که 

بخش هایی از آن را نقل می  نماییم.
در ابتدای این مقاله آمده اســت: »پیام 
اخیر رهبر انقالب درباره  آتش نشانان، در کنار 
تسلیت و تجلیل، با پیشنهاد یک تحلیل همراه 
بود: »خانواده های داغدار و همه  ملت ایران به 
این عزم و شهامت برخاسته از ایمان ببالند 
و صاحب نظران، این پدیده را در تحلیل ها و 
محاســبات خود درباره  ایران و ایرانی مؤمن 

به حساب آورند.«
پدیده  انسان »ایرانی مؤمن« و »عزم« و 
»شجاعت«ش که این روزها در آتش نشانان 
شــهید بروز و ظهور یافتــه موضوع کمتر 
تحلیل شده ای است. موضوعی که به معنای 
واقعی، یک »پدیده« و استثناء است. همین 
خالف آمد عادت بودن اســت که به روایت 
کنــش آتش نشــانان ایرانــی ارزش خبری 
»بداعت« بخشــیده، به آن بُرد خبری داده 
و همدردی آتش نشانانی از سراسر جهان را 
برانگیخته است. در آموزش های کالسیک به 
آتش نشانان می آموزند نجات جان آتش نشان 

بر جان مردم اولویت دارد. از این رو آتش نشاِن 
جهان بیش تر از دیگران، عظمت این عزم و 

شهامت را شهادت می دهند.
حادثه  پالســکو، اگر چه تولد این پدیده  
نبود امــا یک تجلی و نمــود قابل توجه از 
آن بود؛ امــری که ذهن ها را به خاطراتی از 
دفاع مقدس ارجاع می داد. اگر بخواهیم این 
پدیده را تحلیل کنیم الزم است برگردیم به 
موقعیت عدم ایــن پدیده. جایی که این دو 
شاخصه  فوق »عزم« و »شهامت« در انسانی 
ایرانی نبود و این پدیده  انســانی نیز وجود 
نداشــت. در دوره هایــی از حیات اجتماعی 
معاصر جامعــه  ایرانی، اگرچه در میان آحاد 
انسان های ایرانی عزم و شجاعت هایی وجود 
داشت اما به یک وصف اجتماعی تبدیل نشده 
بود و به تاریخ سازی منتهی نیانجامیده بود. 
»انقالب اســالمی« این عزم و شهامت را به 
جهان اجتماعی انســان ایرانی وارد ساخت؛ 
و اگر خواسته باشیم دقیق تر سخن بگوییم 
انقالب اسالمی هم خود محصول این عزم و 
اراده بود. انقالب اسالمی هم همچنان که مولِّد 
این عزم و شجاعت است، خود نیز محصول و 
مولود آن است: از مبدأ انقالب اسالمی انسان 
ایرانی واجد عزم و شهامتی می شود که امکان 
کنش گری اجتماعی و تاریخ سازی را می یابد.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است:
»به تفسیر کنش شجاعانه  آتش نشان ها 
بازگردیم. چرا آنان بــر خالف آموخته های 
کالسیک شغلی شان، جان و حتی مال مردم 
را بر جان خود مقدم دانستند؟ این شجاعت 
از کجا آمده بود؟ اگر بخواهیم فراتر از تجلیل 
از نحوه  مرگ شان، کنش عجیب آتش نشانان 
را تحلیل کنیم، نیاز است این »تهور انسانی« 
را بازگردانیم به یک »تحول انسانی«. تحولی 
بیش از چهار دهه است موجودی عجیب را به 
جهان اجتماعی ما وارد کرده است. موجودی 
که از متــن انقالب، تا بطن دفاع مقدس، تا 
قلب جبهه  کنونی مقاومت در منطقه و تا عمق 
آوار ساختمانی در قلب پایتخت، دست برتر را 
در شکل دهی به تغییرات اجتماعی دارد. از 
این روست که در تحلیل این پدیده باید آن 
را ارجاع بدهیم به انسانی که هرگاه امکانی 
یافته امر درونی و »عزم« و »شهامت« خود 

را بروز داده است.
آتش نشانان شــهید جلوه ای امروزین از 
پدیده  انســان ایرانی مؤمن بودند. جامعه و 
تاریــخ ما در چهار- پنج دهه  اخیر و نیز در 
آینده، با کنش گری این انسان در حال ساخته 
شدن است. انســان ایرانی مؤمن پدیده ای 
نیســت که تنها به کار برداشتن هزاران تُن 
آوار پالســکو بیاید. آوار 2500 سال تاریخ 
شاهنشاهی را همین انسان از میان برداشت 
و آوار آسیب های اجتماعی فزاینده  پیش رو 
و مسائل دیگر را با همین »پدیده« می توان 

بهبود بخشید. 
کافی است امکانی برای بروز و کنشگری 
یابد. هیچ لزومی ندارد میدان کنشگری این 
»پدیده« در بحران ها باشــد. اگر چه بحران 
امکان »نمــود« آن را بیشــتر می کند اما 
»بود« این پدیــده برای تغییرهای بنیادین 
در وضعیت اجتماعی مــان کفایت می کند. 
کافی است امکان کنش گری اجتماعی  او را 
به عرصه های گوناگون حیات اجتماعی مان 
بسط دهیم؛ دیگر چالش ها و مسئله ها نیز با 
پدیده انسان ایرانی مؤمن قابل رفع خواهند 
بــود. تجربه  تاریخــی و اجتماعی ما این را 

می گوید.«

دوره  آموزشي را در پادگان »حر« 
باغشاه سابق زیر نظر تیپ نوهد)کاله 
ســبزها( به خوبي گذراندیم و قرار 
شد پس از آموزش سریعاً به منطقه 
جنگي رفته و به ســتاد جنگ هاي 

نامنظم ملحق شویم.
در حین آموزش عده اي توسط 
گروه گزینش یا عقیدتي سیاســي 
جلوي اسمشان تیک خورده بود از 

جمله یکي از بچه ها به نام مالک...
مالک جواني بود تقریباً 20 ساله 
با قد بلند، چهارشانه، خوشرو و فرز 
و چابک که بدني بسیار قوي و آماده 
داشــت و همیشه جلوي صف گروه 
می ایستاد. در امتحان از همه  مراحل 

روایتی از زندگی شهید »مالک الهی«
 از فرماندهان جنگ های نامنظم در جبهه

حر یا مالک؟
حمید ریاضي

با نمره  ممتاز عبور کرده بود. مالک از 
خانواده بسیار مرفه و پولدار بود و هر 
روز از ساعت پنج عصر به بعد عده اي 
مي آمدند جلوي درب پادگان تا با او 
مالقات کنند. او هر وقت که از آنجا 
برمی گشــت عصبي و ناراحت بود و 
ناراحت به  چهره اش برافروختــه و 

نظرمی رسید.
مــا بچه هــا چندین بــار از او 
پرسیدیم: »چي شده؟ چرا هر وقت 
جلــو درب پادگان بــراي مالقاتي 
مي روي بــه جاي اینکــه خوش و 
شــاداب باشــي، ناراحت و آشفته 

برمي گردي؟!«
نگاهــي بــه جمع مي کــرد و 

مي گفت: »خوش به  حالتان!«
ماهم سردر نمي آوردیم چرا؟

به شــوخي به مالک مي گفتیم: 
»آزاد تــا فــردا عصــر ســاعت 5 

بعدازظهر« همیشه  این طور بود.
به مالک مي گفتیم: »تو مي تواني 
همیشــه بعدازظهر به خانه بروي و 

صبح زود به پادگان بیایي.«
مالــک مي گفــت: »این طوري 

بهتره! چون...«
بالفاصله سکوت مي کرد و دیگر 
ادامه نمی داد واگر هم ما مي خواستیم 
ادامه بدهیــم او موضوع صحبت را 

عوض مي کرد.
باالخره روز اعزام فرا رسید؛ صبح 
آن روز که مي خواستیم با اتوبوس به 
منطقه برویم پــدر و مادرها جلوي 
پادگان آمده بودند تا فرزندانشان را 

بدرقه کنند.
دور و بر مالک هم کلي آدم جمع 
شده بودند. بچه ها به هم مي گفتند 
بابــا مالــک را ببین چقــدر فامیل 
دارد، همه تحویلــش مي گیرند. اما 
خیلی زود متوجه شــدیم که همه 
براي منصرف کــردن مالک از رفتن 
بــه جبهه جلو پادگان آمده اند! مثاًل 
آقایي با حالت خیلی جدی مي گفت: 
»مملکت سرباز داره، ارتش داره، آخه 
من نمي دانم شما چرا کاسه داغ تر از 

آش شده اید؟«
مالــک با آن قد رعنــا و چهره  
دوست داشــتنی و مظلوم سرش را 
پایین انداخت و با آرامي گفت: »شما 

درست مي گویید.«
خیلي با احترام با همه صحبت 
مي کرد ولــي معلوم بود که درونش 

غوغایي برپاست.
خانمي آنجا بود که بسته اي در 

دست داشت و مدام گریه مي کرد و 
ســر و روي مالک را نوازش مي کرد. 
او کمتر صحبت مي کرد و بیشــتر 
اشک می ریخت و معلوم بود که مادر 

مالک است.
ساعت حرکت فرا رسید و همه 
سوار اتوبوس شدیم. مالک هم باوقار 

سوار اتوبوس شد.
آن آقایــي که محکــم و آمرانه 
صحبت مي کرد پشت پنجره اتوبوس 
آمد و مشغول صحبت با مالک شد.

»مالک اگر از این اتوبوس پیاده 
شــدي که هیچ وگرنه دیگر فرزند 
من نیســتي و تــو را از ارث محروم 
مي کنــم.« اطرافیان آن مرد دورش 

را گرفته بودند و ســعی می کردند 
که آتش عصبانیت او را فرو بنشانند.
مرد تندتند به ســیگارش پک 

مي زد و حرف مي زد.
اتوبوس ها به ســمت جنوب به 
حرکت درآمدند. مالک هم مثل بقیه 
بچه ها با خانواده اش خداحافظي کرد 
و برای بدرقه کننده ها دست تکان داد. 
با دورشدن اتوبوس از شهر، چهره  
مالک کم کم باز شــد و  چهره اش از 
شادي و خوشحالي گل انداخت. انگار 
مالک داشت پرواز مي کرد و هرچه به 
منطقه نزدیک تر مي شدیم شاداب تر و 

خوشحال تر مي شد.
چنــد هفتــه از ورودمــان به 
مدرسه اي که پایگاه مان بود گذشت. 
هــرروز صبح زود در تاریکي پس از 
نماز مي دیدمش که با بچه ها ورزش 
مي کــرد. و آمادگــی بدنی خودش 
را مثل دیگران بــاال مي برد. اگر ما 
با »راحت باش« مســئول گروهان 
ورزش را تعطیل مي کردیم و دنبال 
اســتراحت مي رفتیــم، مالک تازه 
اول گرم شــدنش بود و براي همین 
همیشه از دیگران فرزتر و آماده تر به 

نظر می رسید.
بچه هــای گروه را به مدت یک 
هفته به منطقه مي بردند ولي مالک 
را در هیچ گروه و دسته اي نمي دیدم.

چندین بار از او پرسیدم:
» مالک تو مگر جزو دســته و 

گروهي نیستي؟«
هربار با خونســردی جواب می 
داد: »گفتند حاال موقع اش نیست؟!«

یــک روز دیدم که همــراه با 
یک گروه آماده رفتن می شــوند. با 
خوشحالی رفتم جلو و بهش گفتم 
که الحمدهلل عازمي.  با خوشــحالي 

گفت: »بله.«
گروه ما براي استراحت به پایگاه 
برگشــته بود و من هم براي دیدن 
بچه ها داخل محوطه پرسه مي زدم.

مالک و بچه هاي گــروه آن ها 
براي دریافت تسلیحات صف کشیده 
بودند. کم کم نوبت به مالک رسید و 

با خوشحالي جلو رفت.
مســئول انبــار گفت: »شــما 

آقاي؟!«
»مالک...«

مســئول انبار به چهره  او خیره 
شــد و ســرتاپایش را برانداز کرد 
و گفت: »اســم شــما توي لیست 

نیست!«

مالک ُکپ کرده بود!
رنگ از رویش پریده بود یعني 

چه شده که اسمش را!
مسئول انبار گفت: »شما  از کجا 

اعزام شده اید ؟«
مالک سرش را پایین انداخت و 
آرام گفت: »مثل همه بچه هاي این 

پایگاه از تهران.«
مسئول انبار گفت: »احتماالً اسم 

شما تیک دار است.«
مالک گفت: »یعني چه؟«

مسئول انبار گفت: »براي افرادي 
مثل شما فقط یک مأموریت داریم. 

باید تنها بروید.«
گفت: »اگــر از عهده اش بربیام 

با جــان و دل مي پذیــرم و انجام 
مي دهم« مســئول انبار لیســت یا 
آمار را روي میز گذاشــت و از انبار 
بیــرون آمد در آنجا را بســت و از 

پشت قفل زد.
بعــد رو به مالک کــرد و او را 
کناري کشید و گفت: »برو تهران، 
مجدداً اسم نویسي کن و با برگه اعزام 

خوب بیا!«
گفــت: »مگــه ایــن برگه چه 

شکلیه؟«
گفت: »بدون اسم تیک دار!«

خالصه مالک بگو، مسئول انبار 
بگو! جر و بحث آنها یکي دو ساعتي 
طول کشید. من به آسایشگاه رفتم 
و مقداري استراحت کردم اما همش 
تو فکر مالک بودم. فردا صبح خیلي 
زود تو تاریکي دیدمش که داشــت 
اســتوار و پابرجــا ورزش مي کرد. 
پس از ورزش پرسیدم: »مالک چي 
شــد؟« گفت: »قرار شد به صورت 
تدارکاتي یا امدادگر به منطقه بروم.« 
خوشحال بود. از حال خوش او من 
یاد روزهاي  هم خوشحال شــدم. 
آموزشي افتادم که مربیان و تکاوران 
برجســته تیپ نوهــد از مالک به 
عنوان بهترین فرد آموزش دیده یاد 
مي کردند. همیشه مالک اولین فردي 
بود که از بین ما آموزش دیده ها براي 
انجام کارهاي چریکي دعوت مي شد. 
او اول از همــه ایــن کار را انجــام 
می داد و به مــا مي گفتند از مالک 
یاد بگیرید. ولــي اکنون او در پیچ 
و خم کارهاي اداری گیر افتاده بود 
که ما از آن سردرنمي آوریم. مالک با 
خونسردی و خوشرویی این مراحل 
را پشت ســر مي گذاشت. ولی اگر 
چنین برخوردی با من می شد شاید 

لحظه ای در آنجا نمي ماندم. 

باالخره مالک مجهز شد به یک 
قمقمه آب و یک دوبنده، دو عدد 
نارنجک دستي هم داشت که آن ها 
را با کش به فانسقه و کمرش بسته 

بود و دیگر هیچ.
از مالــک براي بــردن جعبه 
مهمات مثل تیر، فشــنگ، گلوله، 
آرپي جــي7، جعبه  پر از نارنجک 
تفنگــي، گلوله تفنــگ 106 و .. 

استفاده مي کردند.
برانکارد  از وقت ها یک  بعضي 
هم همراه داشــت و خیلی جدی 
مي گفــت: »این برانکارد اســلحه 

من است.«
مالک راضي شــده بــود که 

هروقت بچه هاي منطقه جیره جنگي 
الزم داشتند به عنوان تدارکاتچي و 
بعضي از وقت ها به عنوان امدادگر به 
منطقه جنگي برود و تجهیزاتش هم 
همان دو نارنجک به کمر بسته اش و 

یک برانکارد بود.
یک روز مالک برای بردن مهمات 
به خط رفت و پس از تدارکات بچه ها 
شــب را در منطقه ماند. بچه های 
رزمنده در نزدیکی سوسنگرد قرار 
بود شبانه به خط بزنند و مالک هم 
در میان آن ها به عنوان تدارکاتي و 
هم امدادگر حضور داشت. آن شب 
بچه ها به صورت دو دسته غیرمنظم 
بــه نیروهاي عراقــي ضربه زدند و 
برگشتند. نیروهاي عراقي تا صبح آن 
منطقه را به توپ و خمپاره بستند 
و بچه ها در خط به حالت آماده باش 
بودند. تیم یا گروه عملیاتي کارش را 
انجام داده و با موفقیت به سنگرهاي 
اصلي بازگشــتند. اما پــس از آمار 
معلوم شد که یک نفر کم است. در 
گیرودار بارش گلوله توپ و خمپاره 
فرمانده دسته ها آمار مي گرفتند و 
نمي دانستند چه کسي از گروهشان 
کم است تا اینکه یکي از بچه ها فریاد 

زد: »بچه ها مالک، مالک نیست!«
هــوا داشــت کم کم روشــن 
مي شــد. هرکس چیزي مي گفت. 
یکي مي گفت: » مالک برگشت چون 

اسلحه نداشت که بجنگد.«
یکي مي گفت: » مالک امدادگر 
بود من دیدمــش که با برانکارد تو 

تاریکي دنبال ما مي آمد.«
هوا روشــن و روشن تر مي شد و 
آتــش توپ و خمپــاره کم و کمتر. 
خــط داشــت آرام مي گرفت که از 
دور روي جاده آســفالته یک جیپ 
عراقــي به خط نزدیک  شــد. یکي 

از فرمانده ها دســتور آماده باش داد 
و گفت: » بچه ها تو ســنگر.« جیپ 
نزدیک تر آمد و آن قدر به ما نزدیک 
شد که دونفر عراقي جلوي جیپ را 
به راحتي مي شد دید. بچه ها شروع 
به تیراندازي به سمت جیپ کردند 
که از دور صدایي همه را سرجایشان 

میخکوب کرد.
آره درســت مي شنیدند صداي 

مالک بود.
مالک فریاد مي زد؛ نزنید.

جیپ آهسته جلو آمد و از شیار 
خط داخل خاکریزمان شد.

بچه ها بــاور نمي کردند. اما این 
مالک بــود با دو ســرهنگ نظامي 
 عراقــي. به محض اینکــه به داخل 
خاکریــز آمدنــد، دیدیــم که یک 
درجه دار عراقي با دســت هاي بسته 
در جاي شاگرد کنار راننده نشسته 
اســت و نظامي  دیگر پشت فرمان 
رانندگي مي کند و مالک هم با اسلحه 
پشت آن دو فرمانده نشسته و آن ها 

را تا اینجا هدایت کرده.
پس از تحویل دو درجه دار عراقي 
به بچه ها، مالک دو کلت و دو تفنگ 
آن ها را برداشت و گفت اینها را فقط 
به دکتر تحویل مي دهم، کسی هم 

چیزي نگفت.
قضیه را از مالک پرسیدیم، گفت: 
»پس از عملیات و درگیري من در 
میان نهري که جان پناهم بود کمین 
کرده بودم کــه دیدم جیپ عراقي 
روي جاده آسفالته به جلو مي آید و 
گویي دنبال نیروهایشان می گردند. 
جیپ آمد و از روي پل نهر گذشت. 
من که خــود را آن جا پنهان کرده 
بودم وقتي دیدم که جیپ به سمت 
نیروهاي ما مي رود در هواي گرگ 
و میــش صبحگاهي نارنجکم را باز 
کردم و ضامن آن را کشیدم و پریدم 
پشت جیپ و آن دو نفر را با نارنجک 
تهدید به تســلیم کردم و با مشت 
فرمانده اصلي را ترســاندم و کلت 
کمري اش را بــا زور از کمرش جدا 
کردم. راننده هم ترسید و کلتش را 
درآورد و به من داد. فوري به راننده 
گفتم: »دست هاي فرمانده را ببند.« 
با ترس  و لرز دســتش را بست. آن 
وقت تازه پشت جیپ و زیر پایم دو 
کالش دیدم و خاطرم راحت شد و 
به راننده اشاره کردم برو جلو. او هم 
اطاعت کرد و االن در خدمت شــما 

هستم.«
همه خوشحال و شاد دو درجه دار 
را بــراي گرفتــن اطالعات به عقب 
جبهه بردند و مالک با جیپ نزد دکتر 
چمران رفت و تمام سالح ها را تحویل 
دکتر داد. دکتر ســر و روي مالک را 
بوسید و گفت: »الحق که تو مالکي.«
وضع مالک خوب شــد و کم کم 
براي خودش گروه و دسته اي درست 
کرد. یــک گروه پنج  نفره که با یک 
جیپ و یک تفنگ 106 شــده بود 

نیروي سیار بین جبهه ها.
یک ماه از کار مالک گذشــت. 
همــه او را به صورت یــک الگو یا 
نیروي خوب و ورزیده به هم نشــان 
مي دادنــد و از شــجاعت و ادبــش 
تعریــف مي کردند که یک روز خبر 
آوردند دکتر دیگر مالک ندارد. مالک 
هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت 

رسیده بود.
خبر شــهادت مالک اردوگاه را 
غمناک کرد. همه در غم از دســت 
دادن او به گریه افتادیم و همدیگر را 
در آغوش گرفتیم و فریاد  زدیم؛ مالک، 

مالک، مالک.

کار را هموار می کند.
کار فرهنگی که ســازمان عقیدتی سیاسی در مورد جوانان انجام داده نیز 
در این مســیر بی تأثیر نبوده اســت. امروز وقتی می پرسیم که چه کسی برای 
عملیات های مختلف حتی عملیات برون مرزی آماده است؛ همه از هم سبقت 
می گیرند و ســختی های کار، جوانان مومن و متدین را خســته نمی کند و آنها 

هدف باالی خود را همواره دنبال می کنند.
* از خاطرات دفاع مقدس برایمان بگویید.

روزی با هدف محور شناســی ســوار بر اتوبوس از تپه هــای اهلل اکبر گذر 
می کردیم. متجاوزان بعثی متوجه شدند و اتوبوس را به خمپاره بستند. ما یک 
کاروان بودیم. بعضی از ماشین ها آتش را رد کرده بودند؛ اما اتوبوس ما در آتش 
دشمن قرار گرفته بود. معجزه الهی بود که با آن حجم آتش حتی ترکشی هم 
به اتوبوس برخورد نکــرد، به حرکت خودمان ادامه دادیم یکی از گروهان های 

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

به مناسبت چهلمین روز شهادت آتش نشان ها

ظهور دوباره پدیده  انساِن ایرانِی مؤمن در حادثه پالسکو

..


