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صفحه 8
 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ 

۶ جمادی االول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۹

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۳۱(

سه چهار ماهی که توی جبهۀ »دّب حردان« مستقر بودیم، به جز نگهبانی های مرتب و گشت های گاه 
به گاه، تحّرک خاصی علیه بعثی ها نداشتیم. ولی در عوض این سه چهار ماه، فرصت خوبی برای نیروهای 
تازه وارد بود، که با منطقه و شــرایط جنگ آشــنا بشوند و به اصطالح یخ شان را آب کنند. ما توی دسته، 
چند تا نیروی تازه کار بودیم که گاهی با ناشی گری خودمان، کار دست این و آن و حتی گردان می دادیم. 
پیش ترها از یکی از ناشــی گری هایم رونمایی کرده بــودم. یکی دیگرش مربوط به موقعی بود که من را 
به عنوان جایگزین یکی از بچه ها، برای چند روز به آشــپزخانۀ گردان فرستاده بودند. سرآشپز با یکی دو 
ساعت آموزش سرپایی، ما را پای تیان خورشت گذاشت و یک مالقۀ چوبی یک متری هم داد دست مان. 
آشپزخانه در هر وعدۀ نهار و شام، برای سیصد و خرده ای نفر غذا می پخت. سه چهار تا تیان برنج و یک 
تیان هم خورش بار می گذاشتند. نهار روز دوم یا سوم بود که طبق برنامۀ هفتگی باید قورمه سبزی می دادیم. 
گوشت های قورمه شده که نیم پز شد، لوبیای چشم بلبلی را ریختم و بعد سبزی جعفری و شنبلیله و ترۀ 
ساطوری شده را هم به آن اضافه کردم و گذاشتم همه با هم کامال بپزند. نزدیک پخته شدن خورش بود 
که دو تا حلبی چهارکیلویی رب گوجه فرنگی مخصوص فروشگاه اتکا را باز کردم و ریختم توی تیان و با 
مالقۀ چوبی شــروع کردم به هم زدن خورش که هشت کیلو رب گوجه کامال آب بشود. اما هرچه که هم 
می زدم، می دیدم رنگ خورشت سبزی، به قهوه ای و رنگ سیاه می رفت. سرآشپز در طول غذاپختن معموال 
دو سه بار به دیگ های برنج و خورش سر می زد و اگر غذاها کم و کسری داشتند، به ما می گفت. یک بار 
هم آخر سر می آمد غذا را می چشید و دستور کشیدن شان را می داد. غذای هر گروهان را توی دیگ های 
بزرگ خودشان می ریختند و می دادند ماشین های غذا برای شان می بردند. خورشت من آماده بود. سرآشپز 
وقتی آمد و حلبی های خالی رب گوجه و رنگ تیرۀ قورمه سبزی را دید، با فریاد مالقه را از دستم گرفت 
و انداخت دنبالم. می آمد و داد می زد: »دیوانه! رب گوجه رو به خورشت قیمه می زنن نه قورمه سبزی. اون 
هم هشت کیلو رب؟!« آن روز چرخ سرآشپز را چنبر کرده بودم و نهار یک گردان خراب شده بود. همان 
روز پاالنم را آفتاب گذاشت و اخراجم کرد که برگردم خط. اینکه توی خِط دب حردان یا آْب تیمور، چه 
طوری یخ مان را در جبهه آب کردیم، راستش به برکت همین دسته گل هایی بود که در آن سه چهار ماه، 
به آب می دادیم! حدود چهار ماهی که ما و نیروهای بعثی، روبه روی هم خاک ریز زده بودیم، ااّل اینکه در 
طول روز، دو بار سر به سر هم بگذاریم، دیگر کاری به کار هم نداشتیم. صبح ها نوبت ما بود و غروب ها نوبت 

آنها. صبح زود که آفتاب رو به عراقی ها می تابید و 
حرکات شان توی دید ما بود، بچه های خمپاره و 
توپخانه، چند تا گلوله خرج شان می کردند. بعدش 
تا یک ساعت مانده به غروب که آفتاب برمی گشت 
به طرف ما و دید عراقی ها بهتر می شــد، همین 
کار را آنها با مــا می کردند. منتهی بچه های ما 
زمان شــلیک، قناعت می کردند و با شــمارش، 
گلوله ها را می فرستادند. ولی جماعت بعثی که 
دست شــان توی انبار مهمات شرق و غرب عالم 
بود، موقع آتش بازی، دست و دل بازی می کردند 
و سهمیه ما را فله ای می فرستادند. البته شلیک 
ما اکثرا دقیق بود و آنها اغلب قضاقورتکی آتش 
می کردند و بیشترشان توی بیابان و هور می افتاد.

صالح کار کجا و مِن خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
بشد که یاِد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

 ... هی می رفت و می آمد. برای رفتن به خانه دو دل بود. یادش رفته بود نان بگیرد. بهش گفتم: 
»سهمیه امروز یه دونه نان و ماسته همینو بردار و برو«. گفت: »اینو دادن این جـا بـخورم، نمی دونم 
زنـم می تـونـه بخـوره یا نـه« گفتـم: »این سهـم تـوست، می تونی دور بریزی ، یا بخوری«. یکی دو 

باری رفت وآمد ، آخر هم نان و ماست را گذاشت و رفت. 
خاطرات شهید حسن باقری برگرفته از كتاب روایت فتح

پرهیز از
 لقمه شبهه ناک

تاریخ 40 ســال اخیر ایــران، عرصه ظهور 
بزرگ مردانی بود که در زندگی روزمره، ســر به 
زیر و خاکی بودند و در میدان نبرد، ســرفراز و 
افالکی شــدند. در بر مردم، با مهربانی و تواضع 
می جوشیدند و در برابر دشمن، بی باک و هراس 

می خروشیدند.
سعید سیاح طاهری، یکی از این مردان 
بود. او در دوران هجوم به حریم کشــورمان 
در جنگ هشت ســاله، کمتر لحظه ای آرام 
گرفت؛ سیر سنگرهای عشق و زخم خوردن 
در دفاع مقدس، پایان راه او نبود. چون پس 
از جنگ، دشــمن از راهی دیگر به زمین ما 
هجوم آورد؛ پس ســیاح نیز همچون برخی 
دیگر از یارانش، در زمینه فرهنگ فعال شد. 
او بــه نیکی دریافت که روش های معمول و 
کلیشــه ای دیگر جواب نمی دهد؛ هر چند 

غرب آسیا در سال 1357درگیر تحوالت عمده ای شد؛ دو رویداد 
مهم کودتا در افغانستان و پیروزی انقالب اسالمی در ایران در همان 
ســال به وقوع پیوســت. با اینکه انقالب اسالمی با شعار »نه شرقی، 
نه غربی، جمهوری اسالمی« شناخته می شد، دولت وقت افغانستان 
براین باور بود که انقالب اســالمی نوعی انقالب کارگری اســت؛ لذا 
پیام تبریکی ارســال کرد. حضرت امام)ره( با شناختی که از ماهیت 
حکومت و رهبرانش داشت به این پیام پاسخی نداد. دولت افغانستان 
که روزبروز با اعتراض های مردمی روبرو می شد جمهوری اسالمی را 
دشمن خارجی خود پنداشت وهر ازگاهی در کابل راهپیمایی به راه 
می انداخت و شــعار علیه ایران سر می داد. ناگهان رسانه های جهان 
خبر ســقوط شهر هرات بدست قیام گران محلی را به جهان مخابره 
کردند. با ورود ارتش سرخ در ششم دی 1358 به افغانستان، اولین 
کشوری که اشغال نظامی را محکوم و از مجاهدانش حمایت کرد، دولت 
جمهوری اسالمی ایران بود. مجاهدان افغانستانی با دست خالی دربرابر 
اشغالگران مقاومت می کردند؛ اما با گسترش حمالت هوایی فشار بر 
مردم بیشتر شد. در این شرایط، امام خمینی با حمایت کامل از مرم 
و مجاهدان مسلمان افغانستانی فرمودند: »اسالم مرز ندارد.« معنای 
این جمله کوتاه برای افغانستان حمایت از ورود مهاجران به ایران بود.

قابل ذکر آنکه سپاه پاسداران، شماری از نیروهای آگاه به مسائل 
نظامی را در سال 58 به منظور آموزش نظامی روانه والیات افغانستان 
کرد. طرح حمایت و آموزش مجاهدان که تا پیش از تجاوز عراق در 
افغانستان اجرا می شد؛ این بار درخاک ایران و زیرنظر مرکز آموزش 
نهضت های اســالمی بــه مرحله اجرا درآمد. زمانــی که مجاهدین 
مهارت های تخصصی را فرا گرفتند؛ اکثریت چون مقلد امام)ره( بودند 

و هم برای ادای دین راهی جبهه ایران می شدند.
حاصل ۱۴ سال پژوهش

کتاب »از دشــت لیلی تا جزیره مجنــون؛ خاطرات رزمندگان 
افغانســتانی دفاع مقدس«، به قلم محمدســرور رجایی حاصل 14 
سال پژوهش اســت. این اثر ارزنده و خواندنی نتیجه همکاری های 

شاید ماهی نباشد که خبری از انفجار در پاراچنار منتشر نشود. در همین چند ماهی که گذشت اگرچه در اخبار 
رســمی خبری منتشر نشــد اما اخبار محلی خبر از وقوع چند حادثه تروریستی در آن منطقه دارد. با این حال این 

منطقه کماکان با مشکالت مختلف امنیتی و قومیتی دست و پنجه نرم می کند. 
پاراچنار كجاست؟ 

در منابع اطالعاتی آمده است: پاراچنار، شهری در ایالت سرحد در شمال غربی پاکستان است که بیشتر مردمان این 
شهر و روستاهای اطراف آن پیرو مذهب تشیع هستند. پاراچنار به دلیل مجاورت با مرزهای افغانستان در زمان اشغال 

این کشور توسط ارتش شوروی، یکی از مراکز نفوذ مجاهدین افغانی به خاک افغانستان بود. 
در 13۶4هـ. ش ژنرال ضیاءالحق، رئیس جمهور وقت پاکستان فرمان بیرون راندن شیعیان را از شهِر تقسیم  شده 
پاراچنار صادر کرد. عامالن این امر مجاهدین ســنی مذهب افغانی بودند که با سنیان محلی ارتباط داشتند. پس از 
سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، اعضای القاعده و طالبان از افغانستان به کشورهای هم جوار از جمله پاکستان 

فرار کردند و شهر پاراچنار یکی از پناهگاه های آنان شد.
پاراچنار مرکز منطقه  خودمختار ُکرام ایجنســی است. این منطقه یک شبه جزیره در مجاورت افغانستان است 
که با چهار استان طالبان خیز پکتیا، خوست، ننگرهار و لوگر در آن کشور همسایه بوده و قسمت جنوبی آن هم در 
پاکستان از یک جهت مجاور ایالت وزیرستان )از مراکز اصلی فعالیت طالبان در پاکستان( و از جهتی دیگر با مناطق 

ناصبی نشین در ایالت سرحد به مرکزیت پیشاور همسایه است. 
منطقه در محاصره 

با این حال در سال های اخیر مردم این منطقه از چند جهت مورد هجمه بوده اند. از یک سو گروه های تکفیری 
مردم این منطقه را تهدید می کنند، از ســوی دیگر نیروهای طالبان مستقر در افغانستان به دلیل هم مرز بودن این 
منطقه را تهدید می کند، این در حالی اســت که گاهی ارتش پاکســتان نیز برای فیصله دادن به درگیری ها، موضوع 
را با حمله به شــیعیان جمع می کند. در گزارش ها آمده بود که حامیان گروه تروریســتی داعش در پاکستان هشدار 

داده اند که به شیعیان در مناطق قبایلی این کشور حمله خواهند کرد.
به گزارش »سپوژمی«، افراد وابسته به داعش در پاکستان هشدار داده اند که شیعیان در مناطق قبایلی این کشور 
را هدف قرار می دهند. گروه های تکفیری با افراد وابسته به داعش، شب نامه هایی را در منطقه »کرم ایجنسی« پخش 
کرده اند که در این شب نامه ها آمده است که افراد وابسته به داعش به اهداف خود در افغانستان دست یافته اند و حاال 

شیعیان در مناطق قبایلی را هدف قرار خواهند داد.
این در حالی است که مقامات پاکستانی هر بار در پاسخ به فشارهای جامعه جهانی برای حمایت از تروریسم، تا 
ماه های پیش هیچگونه اقدام مناسبی انجام نداده بودند تا اینکه در تیرماه امسال ژنرال »قمرجاوید باجواه« فرمانده 

ارتش پاکستان حکم اعدام 12 تروریست را که در دادگاه  های نظامی محکوم شده بودند تأیید کرد.
ژنرال باجواه حکم حبس ابد شش تروریست دیگر و آزادی یکی از زندانیان به دلیل نبودن مدارک کافی را نیز 
تأیید کرد. بنابر اخبار واصله تروریســت هایی که حکم اعدام آنها صادر شــد عامالن اصلی حمله به حسینیه مرکزی 
شیعیان در پاراچنار هستند. این تروریست ها همچنین در کشتن 8 نظامی، 2۶ شهروند عادی و زخمی کردن 133 

نفر دست داشتند. 
در حادثه ای مشابه در پاراچنار با وقوع چهار انفجار 30 شهید شدند. به گزارش تی آر تی، وقوع چهار انفجار در 
شــهر پاراچنار پاکستان دست کم 30 کشته برجا گذاشت. منابع پلیس اعالم کردند که انفجارها بعدازظهر در شهر 
پاراچنار در محله بازار اکبرخان این شــهر و هنگامی که تعداد زیادی از مردم مشــغول خرید برای افطار و نیز خرید 
عید فطر بودند، رخ داده است. منابع بیمارستانی نیز اعالم کردند با توجه به وخامت حال تعدادی از مجروحان انفجار 

پاراچنار، احتمال افزایش شمار جان باختگان این حمله تروریستی وجود دارد.
البته این از معدود اقدامات صورت گرفته دراین خصوص بوده و با وجود همه این حمالت و تهدیدهای روز افزون 
در مناطق شیعه نشــین در پاکســتان، ارتش پاکستان در تالش برای خلع سالح مردم در این مناطق است. به تعبیر 
بهتر دولت پاکستان نه تنها از مردم این منطقه دفاع نمی کند بلکه سعی دارد تا با خلع سالح آنها زمینه کشتار بهتر 
آنها را هم فراهم کند. اتفاقی که دو سال پیش از این رخداد و در آن نیروهای طالبان تنها در یک حمله ششصد تن 

از شیعیان پاراچنار را به شهادت رسانده و در اقدامی بی سابقه به قطع دستان کودکان خردسال مبادرت کرده اند.
این در حالی است که مردم این منطقه قرابت بسیار زیادی با ایران داشته و در خیایان های آن عکس های از امام 
خمینی و مقام معظم رهبری نصب شده و همین مسئله این منطقه را به طعمه خوبی برای کشتار شیعیان تبدیل 
کرده اســت. با این همه به نظر می رســد مشکالت روز افزون این منطقه درصورت عدم عزم دولتمردان برای خاتمه 

دادن به این نوع برخوردهای فرقه ای بیش از پیش شود. 

به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم
 حاج سعید سیاح طاهری

آرش فهیم برنامه های معمول در پاسداشت دفاع مقدس 
و شهدا، ذاتا ارزشمند و قابل ستایش است. اما 
سیاح طاهری، در پی راه های تأثیرگذارتری 
بود. به همین دلیل هم یک جشنواره متفاوت 

و زیبا را راه اندازی کرد. 
جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس، ابداع 
این شهید محسوب می شود که هدف اصلی اش، 
احیا و امتداد فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس در 
مناطق محروم و کم برخوردار بوده است. به ویژه 
مناطق مرزی، که مردمش معموال هم از تنگنای 
معیشــتی در رنج هستند و هم صف اول دفاع از 
این سرزمین در برابر حمالت احتمالی خواهند 
بود. شهرهایی مثل سوســنگرد، ایالم، بستان، 
هویزه، روستاهای حومه اهواز، شهرها و روستاهای 
زلزله زده آذربایجان، کردســتان، کرمانشــاه و... 
یعنی دقیقا مناطقی که بچه های آن اصال سینما 
نرفته بودند. در مصاحبه ای که چند سال قبل از 
شهادت سیاح طاهری با وی انجام دادم، گفته بود: 

»مردمــي که در مناطق مرزي زندگي مي کنند 
از یک طرف با مشکالت فراواني مواجه هستند و 
از طرف دیگر اولین ســد دفاعي کشور در مقابل 
هرگونه هجوم از خارج محسوب مي شوند. با این 
حال، جوانان این مناطق آگاهي چنداني نسبت 
به دفاع مقدس ندارند. با توجه به این مسائل، الزم 
بود که به طریقي با فرزندان این مناطق ارتباط 
برقــرار کرده و ارزش هاي دفاع مقدس را به آنها 
منتقل کنیم که جشنواره دانش آموزي فیلم دفاع 

مقدس با همین انگیزه راه اندازي شد.«

اما روش شهید ســیاح طاهری در برگزاری 
جشــنواره دانش آموزی دفاع مقدس با دیگران 
تفاوت داشت. یعنی به جای برگزاری برنامه های 
بی خاصیت و بی مناسبت با حال و روحیه کودکان 
و نوجوانان، در فضایی پر از شــادی و نشــاط به 
انتقال فرهنگ ازخودگذشــتگی و ایســتادگی 
می پرداخت. یعنی موضوع سخت و عمدتا تراژیکی 
چون جنگ، در این برنامه ها در قالب جشــن و 
پایکوبی روایت می شــد. شهید درباره این روش 
می گفت: »ادعای ما این است که رزمندگان ما، 
همه از روحیه ای شاد و بانشاط برخوردار بودند. 
در ســخت ترین لحظات نبرد، می خندیدند و با 
هم شــوخی هم می کردند. شما بروید فیلم های 
مستندی که از روزهای دفاع مقدس باقی مانده 
را تماشــا کنید ببینید رزمنده ها بیشتر در حال 

شادی و خنده هستند یا  گریه و زاری؟«
شــهید ســیاح طاهری، در بخــش دیگری 
از گفت وگــو با نگارنده بیان کــرده بود: یکي از 

ویژگي هــاي مهم جشــنواره دانش آموزي فیلم 
دفاع مقدس، شاد بودن آن است. یعني محتواي 
ارزشي و دفاع مقدسي را در قالب سرود و جشن 
و همخواني هنرمندان و بچه ها مطرح مي کنیم. 
در این برنامه ها همچنین ما کتاب هاي با ارزش 
دفاع مقدســي را هم به شرکت کنندگان معرفي 

و اهدا مي کنیم.
و البته نتیجه این جشنواره و فضای پرنشاط 
و توأم با عالیق کــودکان و نوجوانان هم گرفته 
بود. چنان کــه در همان مصاحبــه بیان نموده 

بــود: معموال بعد از برگزاري این جشــنواره در 
هر منطقــه اي، مراجعه بچه ها براي عضویت در 
بســیج بیشتر مي شــود. برگزاري این جشنواره 
در مناطق زلزله زده تاثیر بســیار زیادي داشت. 
چون اصلي ترین ارزشــي که ما در این جشنواره 
مطرح مي کنیم، مقابله با سختي ها و پیروزي با 

حداقل امکانات است. همان چیزي که در جنگ 
هشت ساله تجلي یافت. به یاد دارم که در حین 
برگزاري این جشــنواره در منطقــه اروندکنار، 
وقتي این گونه مســائل را مطرح کردیم، جواني 
به ما مراجعه کرد و گفت که از شدت افسردگي 
قصد خودکشي داشته، اما پس از حضور در این 
جشــنواره بار دیگر به زندگي بازگشــته است. 
البته این تاثیرگذاري فقــط روي مخاطب هاي 
جشنواره نبوده و حتي خود هنرمندان نیز از آن 
تاثیر مي پذیرند. چون آنها در این برنامه ها عمدتا 

به عنوان یک نــذر فرهنگي و بدون اینکه پولي 
دریافت کنند شــرکت مي کنند. همراهي آنها با 
پاکي و صداقت بچه ها و دور شدنشان از کالس 
و دیسیپلین هنرمندانه، تجربه نوعي بازگشت به 

خویشتن است.
شــهید ســیاح طاهری، با همین رویکرد، 

مســابقات کتابخوانــی دفاع مقــدس را هم در 
ندامتگاه های شــهرهای مختلف برگزار می کرد. 
او کتاب هایــی درباره مجاهدت و مبارزه آدم های 
معمولی در شــرایط دشــوار جنگی را در اختیار 
آســیب دیدگان در بند می داد بخوانند و همین 
مسابقه زمینه را برای بهبود روانی و اخالقی آنها 

فراهم می کرد. 
اما روح حاج سعید سیاح طاهری هم مثل همه 
افالکیان، در خاک نمی گنجید. این زندگی و مسیر 
هنرمندانه باید پایانی زیبا و حماسی هم می داشت. 

شهادت سن نمی شناســد. حتی در آستانه ۶0 
ســالگی و در دوران بازنشستگی نیز راهی برای 
رهایی و پرواز از قفس فراهم می شــود، اگر دل 
کربالیی باشــد. 23 دی سال 94 و منطقه خان 
طومان،  گریزگاه حاج ســعید بود و او در نبرد با 

داعش به یاران شهیدش پیوست. 

پاراچنار، قطعه ای فراموش شده
سید فرید موسوی

نگاهی به کتاب 
»از دشت لیلی تا جزیره مجنون«

مهاجران دل باخته

ناهید زندی پژوه

دوجانبه آقای رجایی با 17 رزمنده افغانســتانی دفاع مقدس است 
تا همه بدانند دو ملت ایران و افغانســتان یگانه هســتند. هم خون 

شریک اند و هم غم شریک.
آقای محمد سرور رجایی که خودش از مهاجرین افغانستانی است 
در مقدمه کتابش توضیح داده: »... از سال 73 از سر ناچاری دل به 
غربتی سپردم که تاکنون دچار آن هستم. به ایران و تهران آمدم. باور 
دارم که خاطرات رزمندگان افغان بخشی از خاطرات دفاع مقدس است 
که اگر به آن اهتمام نشود و ضبط نگردد، بخشی از خاطرات شفاهی 
دفاع مقدس دیده نشده است... مشکل اصلی من نگارنده این بود که 
رزمندگان افغانی حاضر نبودند خاطراتشــان را بیان کنند. آنها خود 
را مصداق ضرب المثل »از اینجا رانده و از آنجا مانده« می دانســتند. 
عده ای هم حاضر شدند صحبت کنند به نوعی ایثارگری کرده اند. در 
تالیف این کتاب سعی در حفظ اصالت متن شده و اصالحات و حتی 

ساختار جمالت را هم سان زبان هموطنان افغانی است.«
کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون«، حاصل ساعت ها گفت وگو و 
مصاحبه نویسنده کتاب با خانواده شهید احمدرضا سعیدی شهید ایرانی 
جهاد مقدس افغانستان و همچنین هفده رزمنده افغانستانی است که در 
طی سال های اغتشاش در آن کشور به عنوان مهاجر به ایران آمدند و 
پس از طی دوره های آموزشی رهسپار جبهه ایران شدند. کتاب دارای 
مقدمه ای مفصل به قلم نویسنده است و ایشان به رسم احترام در بخش 
نخســت کتاب ابتدا به شرح شهید ایرانی جهاد افغانستان - احمدرضا 
ســعیدی - تحت عنوان »خون شریکی« پرداخته و درضمن ویراسته 
خاطرات خود در سفر به افغانستان جهت جمع آوری اطالعات و تهیه 

فیلم از مزار شهید احمدرضا سعیدی را هم اضافه کرده. 
در همین بخش از کتاب، مولف نگاهی گذرا و تطبیقی به مواجهه 

افغانستان با کمونیسم، انقالب و دفاع مقدس ایران داشته است.
قســمت دوم کتاب اختصاص به مشــروح کامــل خاطرات 17 
رزمنــده افغانی دفاع مقدس دارد که برای هر یک عنوانی خاص در 
نظر گرفته شده؛ در خاتمه کتاب شاهد گفت وگو با سردار محمدرضا 
حکیم  جوادی فرمانده تیپ ابوذر در دفاع مقدس هستیم. )ابوذر، تیپ 
مستقل رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس بود که در سال های ابتدایی 

جنگ به پیشنهاد سردار حکیم جوادی تشکیل شد.(
آنچه مسلم است این مجاهدان مسلمان افغانستانی هرگز معرفی 
نشــده اند؛ اما در عالم گمنامی با حضورشان نقش پررنگی در هشت 
سال دفاع مقدس داشته اند. به واقع آنان مجاهدان جهان وطن بودند، 
مجاهدانی که سال هاســت از یاد رفته اند. بدین منظور جهت معرفی 
آنان و نیز آشــنایی خوانندگان با این هفده رزمنده افغانستانی دفاع 
مقدس و همچنین معرفی شهدای ایرانی جهاد اسالمی افغانستان به 
ویژه شهید احمدرضا سعیدی، برش هایی از خاطراتشان را انتخاب و 

ویرایش نمودم که به شرح هر یک می پردازم.

شهیدان ابوالفضل کربالیی پور یزدی، احسان پارسی، احمدرضا 
سعیدی و... از شهدای ایرانی جهاد اسالمی افغانستان هستند. 

شهید احمدرضا سعیدی که عضو سپاه پاسداران بود؛ در زمانی 
که منافقین بخش هایی از کردستان را تصرف کردند راهی کردستان 
می شود و تحت تاثیر سخنرانی امام که فرموده بود: »انقالب اسالمی 
باید جهانی شود«، در ذهنش بود که چگونه راه جهانی شدن انقالب 
را بــرود. چون پیروزی انقالب توام با قیام مردم افغانســتان در برابر 
حکومت کمونیستی بود؛ جهت آموزش نظامی و فرهنگی مجاهدان 
افغانی به افغانســتان می رود. اما متاســفانه در حال آموزش نظامی 
با فداکاری شهید می شــود. محبوبیت شهید احمدرضا سعیدی در 
افغانســتان چنان بود که مزارش در بهسود افغانستان زیارتگاه مردم 

شده و خیلی ها حاجتشان را از مزار شهید گرفته اند.
مروری بر زندگی شهدای افغانستانی

یک( کتاب خاطرات خودنوشت »امان اهلل امینی« به چاپ رسیده 
اســت. او که جانباز قطع نخاعی است و یکی از کلیه هایش را هم از 
دســت داده با مشــکالت حاد ریوی هم درگیر است. او مانند دیگر 
رزمنده های افغانســتانی یادگارهای جنگ را با خود دارد و با وجود 
مجروحیت و مشکالت زیاد، صداقت، پاکی و خلوص نیتش را از یاد 
نبرده. آقای امینی بیش از 25 سال است که روی تخت خوابیده. بنا 
به اظهاراتش: »اگرچه من توانایی کار کردن ندارم و قطع نخاعم، ولی 

در پاســپورتم بیشتر از همه مهر »عدم اشتغال به کار« را زده اند. در 
خاطرات این رزمنده افغانستانی می خوانیم: مهاجرت ریشه در فرهنگ 
دینی مان دارد با این اندیشه، مهاجرت به تکامل رسیدن است. مهاجر 
باید بکوشد از مهاجرت خویش مسائل جدیدی را بیاموزد و وقتی به 
ســرزمینش برگشت به خوبی از آن استفاده کند... گاهی به گذشته 
فکر می کنم متوجه می شــوم در هیچ زمانی آزادی و فراغت روزهای 
جبهه را نداشــتم. حاال افسوس آن روزها را می خورم. افسوس تیپ 
ابوذر که بی ادعا و مخلصانه برای خدمت به اسالم می جنگید، در گذر 

زمان و ایام فراموش شد و از هم پاشید.
دو( حجت االسالم علی احمد ذوالفقاری در سال ۶4 برای فعالیت 
تبلیغی در بین رزمندگان اسالم به طور داوطلبانه در جبهه های ایران 
شــرکت می کند. او باور دارد که انقالب اسالمی نه تنها برای مردم 
ایران، بلکه برای تمام مسلمانان جهان نعمت است؛ چون تنها انقالبی 
در دنیاســت که محور اصلی اش خداست. ایشان، نظارت خردمندانه 
حضرت امام)ره(، فداکاری رزمندگان اســالم، شهدا و دعای مردم را 
از بحران جنگی که شــرق و غرب به پا کرده بودند را موثر می داند. 
حجت االســالم در خاطراتش بیان کرده: در زمان جهاد افغانستان، 
بســیاری از کشورهای اسالمی به مجاهدان افغانی کمک می کردند؛ 
ولی در سال های اخیر شاهد بودیم تمام آنها برای منافع شخصی شان و 
جلب حمایت غرب به این کار مبادرت می کردند. امروزه همان کشورها 

تجاوز آشکار نیروهای خارجی بخصوص آمریکا را نادیده می گیرند.
ســه( محمدعزیز جعفری، رزمنده افغانستانی در بهار ۶2 برای 
آمــوزش نظامی به ایران آمد و بــه صورت داوطلبانه به جبهه غرب 

اعزام شــد. در خاطرات این رزمنده می خوانیــم: به ایران که آمدم 
شــنیدم حضرت امام فرموده: »اسالم مرز ندارد و شیعه و سنی هم 
برادر یکدیگر هســتند. با خود گفتم: در افغانستان برای رضای خدا 
با شــوروی جهاد کردم. اینجا هم برای رضا خدا و به دستور ولی امر 
مسلمانان جهاد می کنم... در سال ۶5 راهی افغانستان شدم اما وقتی 
برخوردهای بد و حسادت های ناشی از بی سوادی مردم و خودخواهی 

بعضی فرماندهان را دیدم؛ به ایران برگشتم
چهار( دکتر سیدعلی شاه موســوی گردیزی در اواخر بهار 58 به 
همراه تنی چند راهی ایران می شود و خیلی زود با مبارزان ایرانی آشنا 
می شــود. پس از جنگ تحمیلی با یقین به اینکه اگر انقالب اسالمی 
ایران حفظ شــود مســلمانان در همه جهان سربلند زندگی می کنند؛ 
عازم جبهه می شــود. ایشان عالوه بر اینکه دکتر رزمنده ها، جهادگران 
و سنگرســازان بی  سنگر بود؛ خیلی وقتها پیش نمازشان هم بود. چون 
در جبهــه هیچ تعصبی در کار نبــود و همگی بر مدار ایمان و دفاع از 
اسالم حرکت می کردند. بنابه گفته ایشان: خودم شاهد حضور بسیاری 
از مبارزان نوجوان بودم من هم در افغانســتان و هم در ایران. آنها به 
آســایش خود پشــت پا زده تا به جبهه بیایند و دین خود را به دین و 
ناموس ادا کنند... چون خود را سرباز روح اهلل و امام زمان)عج( می دانستم؛ 
از جبهه ایران فرهنگ شعارنویسی و شعاردادن و سربند بستن را به جبهه 
افغانستان به ارمغان بردم. دکتر سیدعلی شاه موسوی گردیزی بیش از 

40 مــاه در زندان های بگرام و گوانتانامو بوده و در حادثه تروریســتی 
وقتی که تکفیری ها در دو حمله انتحاری مسجد صاحب الزمان گردیز 

حمله می کنند در اثر تیراندازی زخمی و سپس به شهادت می رسد. 
پنج( رزمنده شیمیایی حسین خدادادی اعتراف می کند بهترین 
دوره زندگیش در جبهه گذشــته و با اعتقاد تمام می گوید: دوست 
ندارم ایران ضعیف باشــد و به خاطر جبهه رفتن، هیچ وقت از نظام 
اسالمی چیزی نخواستم. چون این مملکت را از خود می دانم و دفاع 
از آن را هم واجب. اگر امروز نسل جدید این دیار من را نمی شناسد 
مقصر نیســت؛ این وظیفه مسئوالن بود و هست که من و امثال من 
را به آنها معرفی کند. من در سال های حضورم در جبهه، پیک بودم، 
مسئول  اسکورت، پاس بخش بودم و آر.پی.جی زن. حاال افتخار می کنم 

که جانباز دفاع مقدس هستم.
شــش( سیدمحمد حسینی جانباز موجی و شیمیایی یک بار با 
هویت افغانستانی و یک بار دیگر با هویت ایرانی راهی جبهه های حق 
علیه باطل شده است. در بازخوانی خاطراتش می خوانیم: مسئوالن 
دولت کمونیســتی پدرش را به بهانه های واهی و اتهام جاسوسی و 
مزدوری برای امام خمینی دســتگیر و به زندان بردند و بعد از آزاد 
شدن به دلیل فشار نیروهای دولتی با خانواده عازم ایران می شود. بنا 
به گفته این جانباز دفاع مقدس: »چون مقلد حضرت امام)ره( بودم. 
باور داشــتم دستور مجتهد جامع الشرایط دستور اسالم است.« باید 
متذکر شوم که ایشان برای مبارزه با گروه های تکفیری جبهه النصره، 

داعش و... به سوریه رفته است.
هفت( در خاطــرات رزمنده افغانســتانی محمدابراهیم جاللی 
آمده: هیچ عملیاتی برای ما ســخت نبود، چون هدفمان حفظ دین 
و شــهادت در راه اسالم بود. یادم هست حضرت امام)ره( در یکی از 
سخنرانی های خود فرموده بود: »سربازان من در گهواره ها هستند.« 
اما حضرت مشــخص نکرده بودند که سربازان من در کجا هستند،  
در ایران، عراق و... رزمندگان خط مقدم با ملیت های مختلف، همان 
سربازان گهواره ای حضرت امام بودند؛ سربازانی که حضرت خبرش 
را ســالها پیش داده بودند... ما براساس اعتقاد و ایمانمان از اسالم و 
آرمان های حضرت امام)ره( دفاع می کردیم. ناگفته نماند آقای جاللی 

برای مبارزه با داعش و گروه های تکفیری در سوریه است.
هشــت( حجت االسالم محمدابراهیم واحدی، رزمنده شیمیایی 
جنگ اســت. در روایتگری خاطرات خود می گوید: در یکی از روزها 
در قم چشمم به نوشته ای از فرمایشات حضرت امام افتاد: »ایمان به 
این نیســت که انسان نماز بخواند و روزه بگیرد، جهاد هم درکنارش 
هســت. مسلمان واقعی کسی اســت که هم نماز بخواند و هم روزه 
بگیرد و هم جهاد کند.« این جمله مرا به شدت تکان داد و در سال 
۶0 تصمیم گرفتم به جبهه ایران بروم. آثار معنوی حضور در پشت 

جبهه، مسیرم را به سوی حوزه و درس خواندن تغییر داد و هنوز در 
همین مسیر حرکت می کنم. حجت االسالم اکنون فارغ التحصیل مقطع 
دکترای فقه و معارف اسالمی از شورای سرپرستی جامعه المصطفی 

العالمیه االسالمیه و ساکن شهر مقدس قم است.
نه( جانباز موجی و شــیمیایی، غالم قادر ناصری که روزگاری با 
روســها در شمال افغانســتان و با عراقی ها در جنوب ایران جنگیده 
اســت؛ در خاطراتش بیان کرده: ما چهل طلبه بودیم که با آموزش 
خاص فرمانده شدن به جبهه رفته بودیم تا اینکه دچار موج گرفتگی 
حاصل از انفجار و نیز شــیمیایی شدم و فشار زیادی را تحمل کردم 

به حدی که با حوزه علمیه خداحافظی کردم... وقتی
این همه نیروی شهادت طلب را در ایران می بینم با خود می گویم 
ایران، امروز ابر قدرت ایدئولوژیک جهان اســت. درست است دشمن 
پیچیدگی سالح های مدرن و تجهیزات را درک کرده ولی قدرت درک 

پیچیدگی های انسان باانگیزه و با هدف را ندارد.
10( محمدعلی حسنی از جانبازان جنگ تحمیلی که ترکشی در 
سینه دارد و نصف سرش پر از ترکش است. چشم چپ او دید ندارد. 
او ایمان دارد که همه کارهای بندگی به دســت خداوند است. بنا به 
اظهاراتــش: ما جان به خطر می دادیم چون فرمان حضرت امام )ره( 
بود. به خاطر عشق و عالقه ای که به امام داشتم به جبهه رفته بودم. 
همه رزمندگان عاشق کربال و مطیع فرمان امام )ره( بودند با این نگاه 
هیچ خطری برای ما معنا پیدا نمی کرد. باورم این بود تا کربال پیش 
می رویم. حتی  زمانی که مجروح شدم هم احساس خطر نمی کردم.

11( رزمنده افغانســتانی ناصر حسنی که باور به امداد غیبی در 
عملیات جنگی را دارد در مشــروح خاطراتش بیان کرده: من فقط 
برای رضای خدا و اطاعت از ســخنان حضــرت امام )ره( که مرجع 
تقلیدم بود به جبهه رفتم؛ برایم فرقی نمی کرد در ایران یا افغانستان 
باشم. می گفتم همه مسلمان هستیم. اگر قسمت من شهادت باشد 
باز هم ایران و افغانستان فرقی ندارد. شرکت در جبهه تکلیف بود... 
در یکی از روزها به دیدار حضرت امام در حســینیه جماران رفتیم؛ 
اگر چه حضرت را از نزدیک زیارت نکردم اما این توفیق را یافتم که از 
فاصله پنج، شش متری نگاهش کنم و به سخنان ایشان گوش بدهم.
12( در خاطرات رزمنده افغانستانی اسداهلل توکلی می خوانیم: از قوم 
ما یازده نفر در دفاع مقدس حضور داشتند که چهار نفر شهید و چند نفر 
مجروح شدند. انگیزه ما دفاع از اسالم و مکتب بود،  همه داوطلبانه رفته 
بودیم.. تنها من سالم بودم چون در بخش تدارکات بودم. شوق و ذوق 
حفظ اسالم بر ما حاکم فرما بود و هیچ بیمی از لشکر صدام نداشتیم. 
چون امام خمینی را رهبر مسلمانان می دانستیم. خوش ترین خاطره 

خدمتم روزی بود که به من مدرکی با نشان سپاه دادند.
13( رزمنده جانباز ناصر قاینی که سیزده ماه در لشکر 3 زرهی 
خدمت کرده و در فاو شــیمیایی شــده در خاطراتش آمده: بعد از 
بازگشت به ایران در پرونده جدیدی که برایم تشکیل دادند. حضورم 
را در جبهه هجده روز ثبت کردند. اگر پرونده ام درست نشود، مجبور 

هستم به مزار شریف بروم.
14( حاجی نسیم وکیل زاده از نخستین رزمندگان افغانستانی در 
جنگ ایران و عراق اســت. او که حدود یازده ماه در جبهه های ایران 
بی آنکه به مرخصی برود، مبارزه کرده. او بر این باور است که هر چه 
به نظام اسالمی خدمت کند کم است؛ چون ایران را تنها نظام شیعی 
جهان می داند. بنا به گفته این رزمنده؛ اگر خدای  ناخواسته روزی در 
ایران جنگ شود، اولین کسی هستم که در عملیات انتحاری در مقابل 

دشمن حاضر می شوم خدا شاهد است غلو نمی کنم.
15( سید حبیب احمدی از دیگر رزمندگان افغانستانی است که 
به همراه برادر کوچکترش در جبهه خدمت کرده اما متاسفانه سید 
داوود برادر کوچک تر در سن 17 سالگی شهید می شود. آقای احمدی 
بعد از اتمام جنگ به تهران آمده واز آنجا که قطعات زرهی تانک را 
خوب می شناسد؛ مسئولیت بخش انبار قطعات زرهی پادگان بالل به 
عهده ایشان است که البته این همکاری تا سال 75 ادامه داشته است.
1۶( حاجی امیرجان مرادی، رزمنده ای که به مدت شش ماه در 
بیمارستان شهید بقایی اهواز خدمت کرده. در خاطراتش بیان کرده: 
دشــمنان ملت ما می خواهند افتخارآفرینان جهاد را با عنوان جنگ 
ساالر حذف کنند در حالی که ما غیر از حفظ اسالم هیچ  انگیزه  دیگری 
نداشــتیم. هدف من از رفتن به جبهــه ایران این بود که آموزه های 
پزشکی را در جنگ،  به شکل اصولی و منظم یاد بگیرم تا بتوانم در 
خدمت مجاهدان کشــورم باشم. انگیزه ام در جهاد افغانستان و دفاع 
مقدس ایران فقط خدمت به اسالم بود. برای همین اگر به زادگاهم 
بروم آمریکایی ها مرا به عنوان جاســوس ایران به گوانتانامو خواهند 
برد. برای من افغانســتان، ایران، فلسطین و لبنان فرق نمی کند. هر 
جا جبهه اسالم باشد و به من فرصت بدهند می روم. اگر همین حاال 
مراجع تقلید حکم  جنگ با آمریکا را صادر کند؛ من هم فدایی به خط 
اول می روم. هنوز روحیه  جهادی در من زنده است... مردم ایران باید 
بدانند که در روزهای سخت،  مهاجران افعانستان در کنارشان بودند.
17( جانباز شیمیایی محسن میرزایی که به همراه خانواده خود 
به طور محرمانه به ایران مهاجرت کرده و در عملیات بســیاری در 
جبهه حضور داشــته و  جراحات زیادی دارد. ایشــان به مدت چهار 
سال مفقود بوده. بنا به گفته آقای میرزایی: در دوران اسارت به دلیل 
افغانی بودنم، مشــخصات خود را به عراقی ها اشتباهی گفته بودم... 
یکی از دعاهایم بعد از نماز همیشه »اللهم احفظ امام خمینی« بود. 
این دعا بعد از رحلت امام )ره( تا مدت ها ناخواسته بر زبانم جاری بود.

سیاح ، ستاره بود


