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صفحه 8
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 

۶ جمادی الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۲۲

یک شهید، یک خاطره

همیشهدربینحرفهایمبهاومیگفتم:
-»توازهمةبچههایمبهترهستیمحمدباقر.«

وقتیبرادرشمحمدتقیشهیدشد،برایاینکهمراازشهادت
اومطلعسازد،کنارمنشستوگفت:

-»دیدیدمادراشتباهکردید؟محمدتقیازمنبهترونزدخدا
دوستداشتنیتربود،برایهمینهمزودترازمنرفت.«

***
خواستیممحمدتقیرادرخواجهربیعدفنکنیمکهگفت:
»وصیتکردممنرودربهشــترضادفنکنین.بعدهاافسوس

نخوریدکهایکاشمزاردوشهیدماندریکمکانبود.«
آنقدرگفتوگفتتااینکهبهخاطرحرفهایشمحمدتقی

رادربهشترضادفنکردیم.
***

هنوزهفتماهنگذشــتهبودکهمحمدباقرهمدرکناربرادر
دوستداشتنیاشآرمید.

خاطره ای از شهید محمدباقر صادق جوادی
راوی: بتول نمازی، مادر شهید

برادِردوستداشتنی
مریم عرفانیان

فعالیتهایجهادیجوانانحزباللهیدرابتدایانقالبتاثیرشگفتانگیزیرویمردممناطقکردنشینداشت
وباعثشدکهضدانقالبتجزیهطلبنتواندبهاهدافشانبرایجداکردنمردمانغیورُکردازنظاموانقالببرسد.
زیرادخترانوپسرانجوانجهادگربافعالیتهایفرهنگیوآموزشی،بهداشتیودرمانیوالبتهعمرانیخود
ازیکطرفچهرهمناطقبســیارمحرومغربکشــورراتاحدودزیادیتغییردادندوازطرفدیگرنفاقوخیانت

ضدانقالبرابافعالیتهایمخلصانهخودبرمالکردند...
منابع:

1-»راز یاس های کبود«-خاطراتی از 11 زن شهید-، به کوشش عصمت گیویان، نشر آرمان براثا، چاپ اول 1393.ش 
2-»دختری با روسری آبی«-خاطراتی از شهیده نسرین افضل-، به کوشش فریبا طالش پور، نشر فاتحان، چاپ اول 1394.ش 
3-»سمیه کردستان«-زندگینامه شــهید ناهید فاتحی کرجو-، به کوشش محمدعلی مردانی و مهدیه شادمانی، نشر 

انتخاب اول، چاپ 1392.ش 
4-»خوابهایت را به آب بگو«-اقتباســی آزاد از زندگی شهیدان پروانه شماعی زاده و علی اصغر محمودنیا-، به کوشش 

شیرین اسحاقی، نشر فاتحان، چاپ 1389.ش 
5-»خاطرات دکتر زرین تاج کیهانی دوست واقع«، به کوشش فریبا انیسی، انتشارات دفتر زنان و خانواده ریاست جمهوری، 

چاپ اول، 1392. ش
6- مجله »پیام زن« -ســال دوم-، شــماره 9، آذر 1372.ش، برگرفته از مطلب »بر بلندای آفتاب«-زندگینامه فهیمه 

ستاری-، صفحه 18 تا 21 

اين درخت هميشه سبز است 
كدام دل پاييزی 

بهار را انكار می كند؟ 
 *

اين درخت هميشه سبز است 
خون ما در ريشه هايش

جان ما 
در برگ برگ 

پنهان بيشه هايش 
 *

اين آسمان 
صاف يا كه ابری 

نيلگون 
فيروزه فام 
سرخ رنگ 
يا ارغوانی

ابرهايش گر ببارند 
يا نبارند

آسمان كشور ماست 
جايگاه پر گشودن 

بال زدن 
پرواز تا اوج 

گنبد نيلوفر ماست 
سقف خانۀ من 

خانۀ تو 
خانۀ هم رهبر ماست 

 *
اين درخت هميشه سبز است 

پای در تاريخ كهن دارد
و سر در آسمان دين احمد 

در دلش عشق محمد 
و علی و فاطمه 

و يازده گرامی گوهر
آيين سرمد 

كه درود حضرت باری تعالی 
بر وجود پاک آنها 

 *
اين درخت هميشه سبز است 

پرترانه، پرجوانه، پر ز رويش 
باغبانش مردمانند 
مردمان پاک و آگاه 

مردمان دين و دانش 
كار و كوشش، جهد و پويش

پيروان مكتب و دين 
در مسير و خط رهبر 

رهبری كه می رود او
همچنان راه خمينی 

هم به ياد آرد جهادش 
مكتب سرخ حسينی 

آنكه او افراشته قامت 
 در طريق استقامت

تا كه دوست نيرو بگيرد 
دشمنان گردند مكّدر 

همچو مواليش خمينی
داده اين درس را مكرر : 

می توانيم، گر بخواهيم پرتوانيم
قدرخويش را گر بدانيم 
در گذر از پيچ و خم ها 

بار خويش را 
ما به مقصد می رسانيم.

علیرضا چخماقی

در تکریم چهلمین بهار پیروزی انقالب اسالمی ایران 

اين درخت
 هميشه سبز است 

یکروزبرايکسباطالعازکمبودهايانباربهآنقسمتسرکشي
ميکرد.وقتيمشغولبازدیدازوضعیتانباربود،مسئولانبار،»حاجامــرا...
«کــــهآقـامهــــديراازرويقیـافــهنميشناخت،روبهاوکردوبا
صدايبلندگفت:جوون!چراهمینطورایســتادهايونگاهميکني؟بیا
کمککنتااینگونيهاروبهانبارببریم.اگهاومدهاياینجاکارکني،
بایدپابهپايبقیهاینبارهاروازکامیونخاليکني!فهمیديبابا؟کتف
آقامهدي،قبالمورداصابتتیرقرارگرفتهبودونميتونستزیادازآن
کاربکشه،بااینوصفمشغولبهکارشد.نزدیکظـهر،یـکيازبچههاي
ســپاهبرايدادنآماربهحاجامراهللبهاونجاآمد.حاجامراهللبهاوگفت:
یهبســیجيپرکارامروزبهکمکماآمده.نميدانمازکدامقسمتاست.
ميخواهمبروموازفرماندهاشبخواهمکهاورابهقسمتمامنتقلکند.
وبهآقامهدياشارهکرد.آنسپاهيکهایشانراميشناخت،بهسرعتبه
کمکآقامهديرفتوبهحاجامراهللگفت:آخرميدانياوکیست؟این
آقامهديباکرياست.فرماندهلشگرخودمان.حاجامراهللودیگربسیجيها
بهطرفاورفتند،آقامهديبدوناینکهبگذاردآنهاحرفيبزنند،صورتشان

رابوسیدوگفت:حاجامراهلل!منیکبسیجيام،همین!
 )خاطرات شهید مهدی باکری، برگرفته از من یک بسیجی ام، جلد5(

منیکبسیجیام،همین

یادی از 6 نفر از بانوان جهادگر شهید مناطق مرزی غرب کشور 

نقالب  را   برمال   کردند  د   خیانت  ضدا ن خو نی که  با خــو زنا
مناطق کردنشین غرب کشور و انقالب اسالمی

باپیروزیانقالباسالمیوبعدازفرمانامامخمینی)ره(مبنیبرتشکیل
جهادسازندگی،گروههایجهادیبرایخدمترسانیبهمناطقمحرومکشور

عازمشدند.
ازمناطقبسیارمحرومکشور،مناطقمرزیدواستانکرمانشاهوکردستان
شرایطویژهایداشت.مردممناطقمرزنشینُکردمحرومیتهایزیادیدردوران
پهلویتحملکردهبودندوازسادهترینامکاناتبهداشتیورفاهیمحرومبودند.
نفرتعجیبرژیمپهلویازمردمانغیوراینمناطق،داستانعجیبیاستکه
هنوزدرذهنپیرترهاباقیماندهوماجراهایسوزناکیازآندرخاطردارند.

باپیروزیانقالباســالمیامامردماناینمناطقازیکطرفبادوگروه
کوملهوحزبدموکراتیمواجهبودندکهبهآنهاوعدهآبادانیوخوشبختیبعد
ازخودمختاریمناطقکردنشــینمیدادندوازطرفدیگرباجوانانیمواجه
بودندکهبرایخدمترســانیدرزمینههایبهداشــتیودرمانی،آموزشیو
عمرانیبهشــهرهاوروســتاهایمختلفکردســتانآمدهبودند.پسدراین
میانبخشیازمردممتدینکردستانجذبجوانانانقالبیودرنتیجهنظام
جمهوریاسالمیشدندوبخشیهمباباورکردنوعدههایضدانقالببهصف
کوملهودموکراتپیوستند.البتهگروهیهمباصبرمنتظرماندندتاببیننددر
طولزمانکدامیکازایندوجریانواقعابرایخدمتوآبادانیدرکردستان

مشغولبهفعالیتهستند...
گرچهباشروعفعالیتمسلحانهضدانقالبدرمناطقمرزیکردنشینعلیه
نیروهایسپاهپاسدارانوجهادسازندگی،کمکمحقایقبرایآنبخشیازمردم
کردســتانکهدرپییافتنحقیقتدربارهانقالبیونبودند؛روشنمیشد؛اما
حضورمخلصانهوبیریایجهادگراندرروشــنشدنمیزانصداقتنیروهای

وابستهبهنهادهایانقالبیبسیارموثرتربود.
جبهه های غرب خانقاه بود...

اینکهشهیدبهشتیدربارهرزمندگانجبهههایغربوجاییمانند»بازی
دراز«فرمــود:»عرفانواقعی،خانقاهشبازیدرازاســت«راالبتهفقطنباید

مصداقشرادربارهرزمندگاندانســت.بلکهاینسخنحکیمانهرابایددرباره
بانوانجهادگروبهویژهبانوانشهیدیکهباخونخودصداقتنظامجمهوری
اسالمیرابهمردمانمرزنشینغربکشورنشاندادندهمکامالصحیحدانست.
بانوانیکهگاهیازکیلومترهادورتربانیتخدمتبههموطنانخودراهی
مناطقمرزیکردنشــینشــدهبودند.آنوقتدرزمینهبهداشتیودرمانی؛
آموزشــیوپرورشــی،فرهنگیوعقیدتیو....بهجهادورفعمحرومیتازآن
مناطقهمتگماردهبودند.بانوانیکهالزماستبایادآوریزندگینامهمختصر
تنهاششتنازآنهاکهبهفیضشهادترسیدند،بارهاوبارهاازروحیهجهادی

وفعالیتهایمخلصانهشانتجلیلکنیم...

 انوشه میرمرعشی

معلم جهادگر

فهیمهستاریدرسال1339ودرشهرزنجانبه
دنیاآمد.روحیهمذهبــیوعالقهعجیبشبهدروس
حوزویباعثشــدوقتیخبردارشدکهدرقمحوزه
علمیهایویژهخواهرانتاســیسشده؛راهیقمشود

برایتحصیلعلومدینی...
کارهایفهیمهبــهنظرخیلیازافرادبهخصوص
خانمهایفامیلوآشــناعجیببود.اینکهیکدختر
تصمیمبگیردکهبرایکسبعلومدینیراهیشهری
دیگرشودکمیجسورانهبود.آنسالهاگرفتنچنین
تصمیمیبهنظرخیلیهاحتیهمکالسیهایفهیمه
عجیببود.انقالبکهپیروزشد،فهیمهدیگرفقطدرس
خواندندرحوزهبرایشکافینبودوقانعشنمیکرد.
پسمثلخیلیازجوانهایانقالبیآنزمانتصمیم
گرفتدرقالبخدمتدرجهادســازندگی،ادایدینی
بهانقالبوامامکردهباشــد.بهخاطرهمینبههمراه
تعدادیازخواهرانطلبهراهیمناطقمحرومکردستان
شدتابهدخترانوپسرانمحرومازتحصیلآنمناطق،
درسبدهد.ازآنجاکهآنروزها،ضدانقالبحســابی
درمناطقغربکشور،بهویژهدربانهوسنندججوالن
میدادند؛پسدرآنشرایط،خوردنبهکمینضدانقالب
درراههایپرپیچوخممنتهیبهشهرهاوروستاهای
کردستان،اصالبرایبچههایجهادگر،غیرقابلانتظار
نبود.برهمیناساسماشینیکهبهوسیلهآنفهیمه
وچندتنازدخترانجهادگردرحالبرگشتبهمحل
استقرارشانبودنددرجادهبهکمینضدانقالببرخورد
وبهاینشکلدرروز12آذر1359فهیمهستاریبه

شهادترسید.

فهیمه ستاری 

اولين شهيده جهادسازندگی 

صدیقهرودباریدر18اسفندسال1340دریک
خانوادهمذهبیودرشهرتهرانبهدنیاآمد.

انقالبکهشددرمدرسهشانتشکلانجمناسالمی
راراهاندازیکردودرهمانقالببههمراهدوســتانش
شروعبهفعالیتجهادیوخدماتیبههموطناننیازمند
کرد.اوآخرهفتههابهکهریزکویامرکزمعلولینذهنی
نارمکمیرفتوبهپرستارانوبهیارانآنجابرایشست
وشوورسیدگیبهسالمندانومعلوالنکمکمیکرد.
باشروعتحرکاتضدانقالبدرمنطقهکردستانبه
جهادسازندگیرفتوداوطلبخدمتدرمناطقمرزی
غربکشورشــد.پسازمدتیاوبههمراهتعدادیاز
دخترانجوانداوطلببهمنطقهبانهاعزامشد.درآنجا
ازخدماتفرهنگیوآموزشیبهدختراننوجوانوجوان
گرفتــهتامداوایمجروحینوحتیآموزشنظامیبه
خانمهاراانجاممیداد.فعالیتاودربانهآنقدرتاثیرگذار
وپررنگبودکهضدانقالببرایشپیغامفرستادندکه
»اگردستمانبهتوبیفتد،پوستتراازکاهپرمیکنیم«.
ازآنجاکهصدیقهبهاینتهدیداتاهمیتنمیداد
وهمچنانسختمشغولفعالیتجهادیدربانهبود،
ضدانقالبتهدیدشرادرتاریخ28مردادســال59،
عملیکردوتوســطیکــیازنیروهایشاقدامبهترور
صدیقهرودباریکرد.تروریکهپسازچندســاعت
خونریزیوبعدازانتقالبهبیمارستانبهشهادتاولین
بانویشهیدجهادگرکشوردرحالیکهتنها19سال
داشت،انجامید.صدیقهدرآخرینتماستلفنیاشبا
خانوادهگفتهبود:»هیچگاهبهایناندازهبهشــهادت

نزدیکنبودهام...«

صدیقه رودباری

جهادگر فرهنگی
نسرینافضلدرسال1338درخانوادهمذهبیدراستانفارسبهدنیاآمد.نسرینفعالیتهایجهادیخودرادرسال58
وباخدمتدرروستاهایمحروماستانفارسآغازکرد.اماباشروعسال1360بامشورتبرادرش»احمدافضل«کهبعدها
درجبههشهیدشدبافراخوانجهادسازندگیشیراز،بههمراهجمعیازدوستانشبهکردستانرفتوفعالیتهایجهادیاش
رادرآنمنطقهآغازکرد.اومدتیمسئولیتتبلیغاتوانتشاراتسپاهمهابادرابرعهدهگرفت.البتهدرعینحالبرای
رادیویمحلیمهابادهممطلبمینوشــت...اندکیبعدنســرینبهخاطرنیازشدیدآموزشوپرورشبهمربی،باعنوان
مربیتربیتیدرمهابادمشــغولبهکارشــدوهمزمانبهتعلیممعلماننهضتســوادآموزیهممیپرداخت.اودرسال
1361بایکیازپاســدارانازدواجکرد.بهخاطرفعالیتهایجهادگونهفرهنگیاشدرمهابادوبهدلیلتاثیریکهروی
دختراننوجوانوجوانمهابادیداشــت،ضدانقالبچندبارنامهتهدیدآمیزبرایشفرســتادندکهنسرینبهایننامهها
اهمیتنمیداد.برهمیناساسوقتیضدانقالبدیدکهنسرینافضلباتهدیددستازفعالیتهایشبرنمیدارد،بهفکر

حذففیزیکیاوافتاد.بهاینشکلماشیننسرینافضلوهمسرشدرتاریخ10تیر1361بهکمینضدانقالبخوردوبااصابتگلولهبهشهادترسید.

نسرین افضل 

نوجوان جهادگر
ناهیدفاتحیکرجودرچهارمینروزازتیرماهســال1344درشــهرسنندجدرمیانخانوادهایمذهبیمتولدشد.پدرش

محمدازپرسنلژاندارمریوازاهلتسننبودومادرشسیدهزینب،بانوییخانهدارومومنبود.
ناهیدبعدازپیروزیانقالباسالمیوشروعدرگیریهایضدانقالبدرمناطقکردستان،همکاریاشرابانهادهایانقالبی
مانندســپاهوجهادســازندگیآغازکرد.شروعاینهمکاری،خشــمضدانقالببهخصوصگروهککوملهراکهزخمخورده

فعالیتهایانقالبیایننوجوانوسایردوستانشبود،برانگیخت.
همیــنماجراباعثشــدکهگروهــیازاعضایگروهککوملهاورادراولدی1360درمســیربرگشــتشازدرمانگاه
میدانمرکزیســنندجبدزدندوپساز11ماهاســارتوشــکنجهپیکربیجانشرادرسنگالخهایاطرافروستایهشمیز

رهاکنند...

ناهید فاتحی کرجو 

امدادگر و بهيار جهادی
پروانهشماعیزادهدرسال1343درشهرکرمانشاهبهدنیاآمد.بااینکهموقعپیروزیانقالباسالمیتازهبهسننوجوانی

رسیدهبودامااطرافیانشاوراازطرفدارانسفتوسختانقالباسالمیمیشناختند.
پروانهشماعیزاده16سالبیشترنداشتکهجنگشروعشد.بنابراینباشروعجنگخودشرابهگروهیازخانمهای

جهادگریرساندکهدردرمانگاهشهیدنجمیشهرسرپلذهابمشغولامدادگریبهبیمارانومجروحانبودند...
پروانهشماعیزادهتانیمههایسال1363بهعنوانامدادگردرمناطقجنگیمشغولکاربود.بعدبهعنوانمأموربهجهادسازندگی
تهرانرفتوازآنجادوبارهبهکرمانشاهمنتقلودرگروهپزشکیجهادعازمخدمتبهروستاهایمحرومشد.اوازهمانسالهای
ابتداییجنگوشروعفعالیتشبهعنوانبهیاربااندکحقوقماهیانهاشازخانوادههایفقیریکهمیشناختحمایتمالیمیکرد.
فعالیتهایجهادیودرمانیپروانهادامهداشتتادرتاریخ2۷اسفند1366کهبراثربمبارانهواییدرکرمانشاهبهشهادترسید.

پروانه شماعی زاده 

بهياری با روحيه جهادی
فوزیهشــیردلدرتاریخدوماردیبهشتماهسال1338درکرمانشــاهمتولدشد.پسازاخذمدرکسومراهنماییوارد
بهداریشدوپسازگذشتسهسالازخدمتدربهداریشهرکرمانشاهبه»پاوه«منتقلشدودربیمارستاناینشهربه

عنوانبهیارایفاینقشکرد.
فوزیهازنوجوانیروحیهایمذهبیداشتوحتیبهخاطررعایتحجابدردورهپهلویچندیندفعهازطرفمسئولین

مدرسهتوبیخشدهبوداماحاضرنشدهبودحجابشراکناربگذارد.
باپیروزیانقالباسالمیفوزیهبهشکلعلنیدرجاییمثلپاوهکهضدانقالبفعالیتزیادداشت،عکسامام)ره(رادر
اتاقمحلکارشنصبکردهبودوحتیبهخواهرشگفتهبود:»حاضرم20ســالعمرمرابدهمامایکتارموازامامکم
نشود«.فوزیهدرمرکزدرمانیپاوهمشغولفعالیتبودتااینکهدرتاریخ25مرداد1358درجریانحملهگروهکضدانقالب
دموکراتبهبهداریپاوهومحاصرهبهداری،درحالیکهمشغولکمککردنبهیارانشهیددکترمصطفیچمرانبود،مورد

اصابتگلولهقرارگرفتوپسازگذشت16ساعتخونریزیبهشهادترسید...

فوزیه شیردل

پس از پیروزی انقالب اســالمی، در دورانی که هنوز 
پایه های نظام محکم نشده بود و دشمنان این نظام و انقالب 
از درون و بیرون فتنه انگیزی می کردند، زمانی که منافقین 
کوردل هر لحظه دســت به ترور بزرگان و مردم می زدند، 
دســتور امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل کمیته انقالب 
اسالمی خواب دشــمنان را آشفته کرد؛ 23 بهمن 1357 

کمیته های انقالب اسالمی تشکیل شد.
 کمیته را می توان نخستین نهاد رسمی دانست که پس 
از انقالب اسالمی ایران تاسیس شد. در این نهاد نیروهای 
مردمی با توجه به پیام امام خمینی)ره(، وظیفه حفاظت و 

نگهداری از مال و جان مردم را عهده دار شدند.
مانند همیشــه مردان انقالبی این سرزمین پای کار 
ایستادند و از زن و فرزند و آسایش خود گذشتند تا کشور 
روی امنیت به خود ببیند و در این مســیر به موفقیت های 
چشــمگیری دســت یافتند و نه تنها در شهرها آرامش 
حکمفرما شد؛ بلکه این دالورمردان با حضور خود در جبهه ها 

نیز توانستند کمک شایانی به رزمندگان انجام دهند. 
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به پاس فداکاری و 
از خودگذشتگی این دلیرمردان پای صحبت یکی از آنها 
نشست و با وی به گفت وگو پرداختیم تا بدانیم چه بر آنها 

گذشت تا این انقالب به دست نااهالن نیفتد.
 سردار حمیدرضا  هاشمی که از جمله نیروهای کمیته 
انقالب اسالمی  بوده از روزهای شکل گیری کمیته انقالب 
اسالمی و حضورش در جبهه، حماسه لشکر  28 روح اهلل 

در خوزستان و ... گفت
سیدمحمدمشکوهًْالممالک
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از ابتدای انقالب 

چه مسئولیت هایی داشته اید؟
پاسدارحمیدرضاهاشمی،ازسربازانکمیتهانقالباسالمی
بــودم.باآغازجنگتحمیلی،بهجبهــهرفتموتاآخرینروزها
درخدمــترزمندگانبودم،بعــدازآنهمکهباادغامنیروهای
انتظامیمواجهشــدیم،ازســال۷0بهعنوانسربازدرنیروی

انتظامیخدمتکردم.
درروزهاییکهانقالباســالمیتازهبهپیروزیرسیدهبود،
مدیراجرایییادولتاجرایی،کمیتهبود،چوننهســازمانهای
دولتیمانندوزارتخانههاشکلگرفتهبودونهقوایانتظامیوجود
داشــتوتقریباهمهاموراجراییتوسطبچههایکمیتهانقالب

اسالمیانجاممیشد.
کمیته در دوران دفاع مقدس چه نقشی را ایفا می کرد؟
وقتــیجنگاتفاقافتادومــردمونیروهایمختلفدرآن
شرکتکردند،کمیتهانقالباسالمیهمدرابتدایجنگازسال
59تقریبابهمدتیکســالبهصورتغیرسازمانیامامتمرکز

گفت وگو با سردار حمیدرضا هاشمی

ايثارگری نيروهای کميته انقالب در دفاع مقدس فراموش نشدنی است
فعالیتمیکرد،مثالدرآبادانیکیازمحورهایاصلینگهداری
آبادانبچههایکمیتهانقالباسالمیبودند،آبادانمحاصرهشد؛
امااشغالنشدودرآنشرایطودرمقابلارتشتادندانمسلح

عراقحرکتبزرگیبود.
دراعزاماولازماهشــهرواردآبادانشــدیم،چونازمسیر
عمومیاهوازنمیتوانســتیمواردشــویم.کمکمکهجلورفتیم،
کمیتهبهطورســازمانیافتهدرجبهههاحضورپیداکرد.تاقبل
ازســال62بچههایکمیتهدرقالبگروهانوگردانهایرزمی
درخدمتبرادرانســپاهوارتشبودند؛اماازســال62بودکه
بهصورتســازمانیافتهودرقالبتیپموســیبنجعفر)ع(به

خدمتپرداختند.
بندههممسئولیتآموزشنیروهایاعزامیبچههایکمیتهرا
داشتمودو،سهماهیرادرپادگانلشکرکتهرانمشغولبودیم.
بزرگ ترین اقدامی  که کمیته انقالب اسالمی  در جریان 

دفاع مقدس انجام داد چه بود؟
مایهشرفوعزتوآبرویبچههایکمیتهجریانیاستکه
درروزهــایآخرجنگاتفاقافتاد.وقتیکهمنافقینبهتحریک
آمریکاوعراقتوانستندارتشیراتشکیلدهندوعملیاتمرصاد
رارقمزدند.درآنزماناتفاقعجیبیبینرزمندههاافتادهبود،
بهاینمعناکهدرمناطقجنگیبچههایرزمندهکمشدهبودند
وفرماندهانشانواردجریاناتسیاسیشدهبودند،بههمیندلیل
دشــمناحســاسکردکهاگربهایرانحملهکندبهموفقیتی

دستمییابد.
آنهــاعملیاتخودراآغازکردندوازغربتا15کیلومتری
کرمانشاهودرخوزستانرویجادهاهواز-خرمشهرآمدند،کهبرای
نیروهایمسلحنقطهضعفبود؛لذاحضرتامام)ره(فرمودحاال
جنگواجبکفاییاستوهرکسمیتواندبایدبرود.عصرهمان
روزیکههمهبهعنواناجرایفرمانامام)ره(آمدند،مقاممعظم
رهبریهمبهعنوانریاستجمهوریدرجبههحضورپیداکردند.
مادرشلمچهخوزستانمحوریراداشتیمکهمحورپدافندی
مابود.درواقعمابهعنوانلشکر28روحاهللبههمراهنیروهای
مردمــیکهازاهوازبرایکمکآمدهبودند،تنهایگانیبودیمکه
عقبننشســتهومقاومتکردهبودوبقیهنیروهاعقبکشــیده
بودند؛البتهمادســتورعقبنشینیهمداشتیماماجلویارتش
عــراقراگرفتیم.موقعبازگشــتحضرتآقــادرقرارگاهکربال
جلسهایتشــکیلدادندکهفرماندهانآخرینوضعیترابرای
ایشــانتشریحکنندوایشانتدبیرکنند.نکتهجالباینکهوقتی

درحضورایشاننشستیمهمهفرماندهلشکرهایامیگفتندیک
گرداندرخطداریمویکگرداندرپدافندیانهایتدوگردان،
تنهالشــکریکهگزارشخوبیدادلشکر28روحاهللبودکهمن
بهعنوانرئیسســتادلشکرگزارشدادمکهدوگرداندرخط
داریموچهارگرداندرعقبهکهدرمجموع6گردانمیشود،که
ازاینهادوگردانازکرمانشــاهبهخوزستاندرحالاعزاماست.
همانلحظهآقایمحســنرضاییازباالیعینکبهمننگاهی
کردکهواقعا4گرداندارید؟حضرتآقاهمدرگوشآقامحسن

گفتبرایصبحگاهبهلشکر28روحاهللمیرویم.
اینمسئلهدونکتهرابههمراهداشت،نخستاینکهحضرت
آقابعدازحضورشاندرمنطقهجنوبدراولینصبحگاهدرلشکر
28روحاهللحضوریافتندودوماینکهنقطهاتکاییبرایریاســت
جمهوریوقتشــدکهبداندکجابرودوتدابیرشراابالغکند.
صبــحهمآمدندوبهلطفخداوهمتبچههاچنانصبحگاهی
داشتیمکهباعثشدعالوهبرحضوردرصبحگاهسخنرانیمفصلی
همداشتهباشندوتدابیرحضرتامام)ره(ومسئوالنجنگراآنجا
ابالغکنندواینبرایماافتخاربود،بعدهمکرمانشاهرفتند.آن
روزبچههایرزمندهروحیهخیلیخوبیگرفتند،طوریکهبعد
ازظهرهمانروزعراقمجبوربهعقبنشــینیبهپشتمرزهای
بینالمللیشــدوحتیعقبترازمرزتهاجمیخودرفتواین

مسئلهنقطهعطفیبرایبچههایکمیتهبود.
نگاه شما و همکارانتان به پذیرش قطعنامه چه بود؟

برایماکهشــخصیتانقالبیماندرجنگشکلگرفتهبود
خیلیسختبودکهرهبرینظامبیایدوپذیرشقطعنامهرادر
قالبســرکشیدنجامزهراعالمکندوبهماهماعالمکنندکه
دستازجنگبکشیدومنتظردستورجدیدباشیدودرواقعیکی

ازحوادثتلخدوراندفاعمقدسبرایآنهاییکهخودشانمتعلق
بهجبههبودندهمینقضیهبودکههضمشهمخیلیسنگینبود.
ماقطعنامهرابهعنوانیکفرمانپذیرفتیمنهبهعنوانیک
رفتارسیاســیومدیریتی،حضرتاماماینتصمیمراگرفت؛و

فقطبحثاطاعتازفرماندهبود.
آیا در جبهه ها هم مسئولیت داشتید؟

ازوالفجر2تابیتالمقدس۷کهآخرینعملیاتسازمانیافته
جمهوریاسالمیبود،حضوربندههمدرعملیاتهاسازمانیافته
بودودرقالبگردانگروهانتیپلشــکروعناوینمســئولیتی
شرکتداشتیم،بعدازقضیهآبادانودروالفجرمقدماتیبهعنوان
یکرزمندهوقتیواردمنطقهشــدیممستقیمرفتیمجنگلیدر
بوستانمستقرشدیموپیکرهایبسیاریازکسانیکهدرکنارمان

بودندهمانجاماند.
از حال و هوای جبهه برایمان بگویید.

معنویتعمدهایکهدرمناطقجنگیزبانزدخاصوعامبود
وبزرگوکوچکبهآنتوجهداشــتنداینبودکههیچکسی،از
رزمندهسادهگرفتهتامسئولجنگ،بهخودشفکرنمیکرد.در
طــولمدتیکهدرجبهههابودمهیچرزمندهایراندیدمکهبه
خودشیاخانوادهاشفکرکندواینباعثمیشدکسیاحساس
خســتگینکند؛حتیشهادتنزدیکانورفقاودوستانیکهدر

کناردستماتکهتکهشدندماراناامیدنمیکرد.
وقتیبدنشهیداکبریدربیتالمقدس۷بااصابتخمپاره
درکنارماشینتکهتکهشد،منشروعکردمبهجمعکردنتکهها؛
ولیخودشکههنوزهوشیاربودمیگفت:آنهارارهاکن،آنهایی
کهدورافتادنیاستبیندازدور.یعنیکسیکهدرحالشهادت
بود،هیچعلقهایبهاعضایبدنشنداشت.میگفتفقطنگذارید
بچههاببینندکهمنبهعنوانیکنیرویاطالعاتعملیاتمجروح

شدهام،تامباداروحیهآنهاتضعیفشود.
جوادافراسیابیکهقبالیکپایشقطعشدهومصنوعیبود،با
چوبوعصاباالمیرفتوقتیدروالفجردوخمپارهخوردوآسیب
دید،گفتیمبگذارتورابهپایینمنتقلکنیم،برایخروجازمنطقه
همکارینمیکردومیگفت:همینجاماندنمبهترازایناســت
کهمنراببرید،اینجابیشتربهدردمیخورم.اوهمانجاماند
وبهدستعراقیهابهشهادترسیدوبعدهاپیکرویراآوردند.
منبابزرگانبســیاریدرجبهههمراهبودهام؛سردارسید
مجتبیعبداللهیفرماندهلشکربودودرحالحاضرهمدرقید
حیاتهســتند،شــهیدگودرزیکهفرماندهگردانبودند،آزاده

موسویکههنوزدردستدشمناسیراست.
نظر شما در رابطه با دفاع از حرم چیست؟

کسیکهبخواهددنبالروحیهانقالبیباشدبایددراندیشه
مقاممعظمرهبریتفکرداشــتهباشــد،ماهیچالگوییبهتراز
ایشــاننداریموهرکسدراینخطحرکتکردبهســرمنزل
مقصودمیرســد،حالاینسرمنزلمقصودگاهیشهادتاست
وگاهیهمدفاعازحرماســتگاهــیراهپیماییاربعینیا22
بهمناستوگاهیهمگوشبهفرمانرهبریبودناست.وقتی
مامیبینیمکهجوانانمابرایدفاعازحرمیاراهپیماییاربعین
صفمیکشــندکهکاریپرازمعنویتاست،غبطهمیخوریم.
درشــهادتماعزیزیراازدستمیدهیم؛اماوقتیبههدفاو
مینگریماینمسئلهناراحتکنندهنیست،رهبراندینیمابراین
باورندکههرچهطولعمرانســانبیشترشوداحتمالخطایاو
بیشترمیشــودوماشهادترانقطهپایاننمیدانیم،مازندگی

واقعیرادردنیایدیگرمیدانیم.
توصیه شما به مسئوالن چیست؟

شنیدهامکهمقاممعظمرهبریبهبرخیافرادفرمودهاند:من
اگرمسئولیترهبریرانداشتمهمهکارهایمرازمینمیگذاشتم
درحوزهفضایمجازیفعالیتمیکردم.بنابراینخیلیخوباست
کهاهلفندراینزمینهکارکنندوجوانانماراکهمســئوالن
فرداومدیرانمادرآیندهنزدیکهســتندروشنکنندوبدانند
کهاینهاتنهاابزارهســتندواگردشمنبیشترکارکنداوپیروز

میدانخواهدشد.
جنــگرامردمپیشبردنــدوهرجاییاحســاسکردند
حضورشــانباعثثباتنظاممیشــودبدوناینکهسازماندهی
کنندخودشانواردصحنهشدنددر88و۷8وجریاناتمنافقین،
اطالعاتازطریقمردمبهدســتمامیرســیدوباکمکمردم

توانستیماینهاراازسطحشهرجمعآوریکنیم.
وقتیمنافقینشــروعبهکارکردنددریکروزیکنفر40
ترورموفقرادرشــهرانجامداد،یعنیقدرتنظامیبرتررادر
دســتداشتند،ولیباهمکاریخوبیکهمردمداشتندهماورا

گرفتیموهمسردمدارانشانراوالبتهبسیاریهمفرارکردند.
صحبت پایانی؟ 

آنهاییازنســلجوانکهباانگیزههســتندحقیقتراپیدا
میکنند،خیلیازبچههاییکهدردفاعازحرمبهشهادتمیرسند
خطرزمندگانراپیداکردهورسیدهاند؛امامشکلازماستکه
بقیه،آنراپیدانکردهاند،چرامیگوینددختریاپسرآقایفالنی
فالنکارراکرد،چوناگرآنآقادرستحرکتمیکرداینگونه
نمیشــد،انتظارمنایناستکهروحیهانقالبیراباترفندهای
جدیدعلمروزدرسیســتمهایرســانهای،باتریبونهایآزادبا
مســابقاتوبرنامههایمختلف،بهاطالعجوانانبرسانند،اینها

میتوانداعتقاداتجوانانراسازماندهیکند.


