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حسین از یک خانواده روحانی و آشنا به مسائل اسالمی و مذهبی بود. به انقالب، رهبر، نیروهای 
مذهبی و حزب اللهی، روحانیت و کاًل مسائل اخالق و انسان ساز عالقه داشت. عالقه ایشان به امام 
فراتر از این ها بود طوری که در سخنی فرموده بود: »امام قلب من است و پدر و مادر چشم من. 

بدون چشم می توانم زندگی کنم؛ ولی بدون قلب زندگی برایم میسر نیست.«
از لحظه ای که امام را شناخت همه زندگی اش امام بود و بس.

خاطره ای از شهید حسین قائنی، از مجموعه ایثار نامه جلد63 
راوی: سید محمد مبرقعی، دوست و همرزم شهید

 امام قلب من است
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

روایت مقابله با کرونا به سبک شهید آوینی
کامران پورعباس

رهبر معظم انقالب اسالمی در 21 اردیبهشت 1399 در ارتباط تصویری با ستاد 
ملــی مبارزه با کرونا بر ضرورت تثبــت و ضبط مجاهدت های بی نظیر ملت ایران در 
عرصه مقابله با کرونا تأکید و فرمودند: »کاش کســانی بتوانند مثل شهید آوینی این 
جهاد عظیم و عمومی را روایت کنند؛ همچنان  که شهید آوینی با آن بیان شیرین و 
زیبا و اثرگذاِر خودش توانست جزئّیات جبهه را برای ما روایت بکند و آن را ماندگار 
بکند. کاش کســانی بتوانند این کار را بکنند؛ هم در گفتار و هم در نوشــتار و هم در 

کارهای هنری و نمایش ها و پدیده های هنری.«
حال سوال اینجاست که کار هنرِی شهید آوینی چه ویژگی هایی داشت که رهبر 

انقالب بر لزوم الگو گرفتن از آن در شرایط کنونی تأکید دارند.
ویژگی های کار هنری 

شهید آوینی
صدای معصوم و نجیب با 
استحکام ویژه، نوشتاری قوی 
و هنرمندانه؛ رهبر انقالب در 
تهیه کنندگان  بــا  مصاحبه 
مجموعه روایت فتح در 11 
شهریور 1372، ویژگی های 
فوق العاده روش هنری آوینی 

را چنین تشریح فرمودند: 
زی،  مستندســا »در 
نقــش کالم همان کاری که 
خود مرحوم شــهید آوینی 
می کرد خیلی مهم است. هم 
نوشتار و هم بیان آن نوشتار، 
بسیار بسیار مهم است. اگر 

نکته گویی های او نبود، خیلی از منظره ها اصاًل معنی نداشت. ... 
کســی که می خواهد چنین برنامه هایی بســازد، باید آن نجابت و معصومیت و 
اســتحکام و اطمینان به سخن را داشته باشد. گاهی حرفی را کسی می زند و حرف 
بزرگی اســت؛ اما پیداســت که خودش اعتقادی به این حرف ندارد. اّما این صدا، آن 
صدایی اســت که بزرگترین حرف ها را می زد و خودش اعتقاد داشت. مثاًل می گفت: 
»این جوانان ما، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.« این را چنان می گفت 
که گویا راه های آســمان را خودش رفته، دیده و می داند که اینها آشناتر هستند! ما 
خیال می کنیم صدای جنگی باید صدای کلفت و نخراشیده ای باشد. اّما ایشان آن طور 
صدایی نداشت. صدایی بود معصوم و نجیب و درعین حال استحکامی ویژه داشت؛ در 

قالب نوشتاری قوی و هنرمندانه.«
استقبال از آرزوی رهبر انقالب

ســایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی در مطلبی با عنوان »در استقبال از 
آرزوی رهبر انقالب/آوینی دهه نود کیست و چه می کند؟«، بصورت مفصل خصوصیات 

متعدد فعالیت های هنری شهید آوینی را بررسی و تبیین نموده است.
برخی نکات ذکر شــده در این مقاله عبارت اند از: - به روشــنی واضح است که 
مســتندهای روایت فتح نیاز به چند بار دیدن دارند و این از تبحر تکنیکی آوینی بر 

ابزارهای سازنده مستندهایش حکایت می کند.
- در مستندهایش نیز نشان می دهد که به روایت های کالسیک سحرانگیزی اعتقاد 
دارد که مخاطب را میخکوب می کند و احساسات او را به شدت درگیر می کند. آوینی بر 
ابزاری که انتخاب کرده است کاماًل مسلط است و استفاده او از این ابزار خودآگاه است.
- بلد بود که چه موقع مخاطبش را غافلگیر کند؛ چه موقع اشکش را دربیاورد و 

چه موقع مخاطب احساس کند که همراه او در جبهه هاست.
- تکنیک سینمایی آوینی به تکنیک های صرف دانشکده های سینمایی محدود 
نشد. آوینی ارزشی به آن افزود. او در مستندسازی شیوه ای را دنبال می کرد که خود 
آن را شیوه اشراقی در فیلمسازی می نامید. این اصطالح را اولین بار او به کار برد و این 
چنین تعریفش کرد: »ما در گروه روایت فتح شیوه مستندسازی خودمان را اشراقی 
می خواندیم. زیرا ما به تجربه دریافته بودیم که حقیقت هستی امکان ظهور در سینما 
را دارد، منتها باید تکنیک و تکنولوژی سینما را که همواره مانع و حجاب این تقرب 
هســتند، اهلی کرد و این اهلیت اگرچه با مهارت فنی نسبتی غیرقابل انکار دارد، اما 
بیش از هر چیز به نسبتی رجوع دارد که فیلمساز با عالم وجود خود برقرار می کند. 

بنابراین خودمان را یکسره تسلیم واقعیتی می کردیم که در جبهه ها وجود داشت.«
- آوینی و دوســتانش عالوه بر خوش تکنیکی، نســبتی وجودی با دفاع مقدس 

برقرار کرده بودند که فیلمسازی آنها را کاماًل متحول کرده بود.
- آوینی برای ســاخت و پخش فیلم هایش می جنگید. تعهد او به ســاخت فیلم 
برای دفاع مقدس، دستوری و فرمایشی و مهم تر از همه سفارشی نبود. دل آوینی در 
جبهه های دفاع مقدس بود و از همین رو بود که هر چه می خواســت بگوید را دیده 

بود. رمز و راز شگفت انگیز تأثیر کارهای او همین برآمدن از دل او بود.
- یک تنه کار صدنفر را می کرد و به اندازه همان یک نفر توقع داشت.

- پاک و پاکیزه مستند می ساخت و بقیه تعلقات حتی سیاسی اش را داخل این 
مستندهای مقدسش جاری نمی ساخت.

- روایت فتح مجموعه مســتندی بود که تیتراژ نداشت. هیچ اسمی از عواملش 
آورده نمی شد.

- آوینی درباره این روحیه روایت فتحی ها می گوید: »این کارهایی که ما می کردیم 
از پول، بروکراسی یا سیستم های نظامی یا هر چیز دیگر برنمی آید. عشق می خواهد 

و انگیزش و ریشه هر انگیزشی هم در عشق است«.
- آوینی سر سوزنی سازش نسبت به آنچه بدان معتقد بود نداشت. در عین متانت 
و ادبــی که آدم خیال می کرد خصیصه ذاتی اوســت آوینی هیچ گاه چه در زندگی 
فردی چه در زندگی مطبوعاتی و رسانه ای و چه در مستندهایش اهل مسامحه نبود. 
- هیچ گاه اهل شــعارهای دهان پرکن روشــنفکری که به شدت آوینی را تحت 
فشار قرار می داد نبود و هیچ گاه خودش را به ذره ای سانسور و پنهان کاری عقایدش 

مجبور نکرد.
- آوینی با استناد مفهومی به دو مصداق کربال و آخرالزمان کارهایش را پیش می برد.

- کتاب های منتشر شده از آوینی به قدر کافی کفایت تسلط او بر مباحث فکری 
را نشان می دهد اما جالب است که این را بدانیم که پروژه روایت فتح در واقع بخشی 
از پروژه فکری شــهید آوینی بوده اســت. او می اندیشید و تأمل می کرد و چنین بود 
که نتیجه کارهایش عمقی و با انبوهی از تفسیرها و تاویل ها مصادف می شد. آیا این 
گمشــده مستندسازی در عصر ما نیســت؟ ما با انبوهی از مستندهایی مواجهیم که 
مشخص است پیوست اندیشه ای پیشینی نداشته است. مستندساز هیچ گاه در یک 
خط فکری ثابت حرکت نمی کند؛ درک عمیقی از سوژه پیش رویش ندارد و نهایتاً ما 

را با آثاری تاریخ مصرف دار مواجه می کند.
- سید مرتضی آوینی مرد جزئیات است. مستندهای بی رقیب او از دفاع مقدس 
در عین نمایش کلیتی که آن مستند به خاطرش شکل گرفته است و تولید شده است 

پر است از جزئیاتی گفتاری و رفتاری از سوژه های مقدسش.
- آوینی »راحت« فیلم می سازد و این راحت فیلم ساختن و حرف زدن اساسی ترین 

ویژگی ساختار کارهای آوینی است.
- خود را کاماًل در قالب یک بسیجی حزب اللهی تصور می کند که آرمانش خمینی 
بزرگ است و عاشورا و کربال راه پیش رویش. آوینی البته قبل تر و بعدتر هزینه های 
حزب اللهی ماندنش را به قدر کافی؛ بیش از اندازه معقولش در فضای آن روز جامعه 

ایران می دهد.
- آن چیز دیگری که او و مستندهایش را امروز هم ماندگار کرده است تعارف بردار 

نبودن اوست.
- آوینی روایت فتح یک حزب اللهی تمام عیار است که از داد کشیدن عقیده اش 
هیچ ترسی ندارد. هیچ وقت تصور نمی کند که برای دیده شدن باید به جامعه فرهنگی 

و هنری باج دهد و هیچ هراسی از برچسب خوردن ندارد.

صفحه 8
یک شنبه ۱8 خرداد ۱۳۹۹
۱۵ شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴8۲

جانبازان شــاهدان زنده تاریخ پر فراز و نشــیب 
دفاع مقدس هستند، آنها تمام لحظات جنگ را با تمام 
سلول هایشان درک کردند، شهادت و اسارت یارانشان 
را به چشم دیدند و با دل خونین به مبارزه ادامه دادند، 
با دست و پایی که دیگر نبود در میدان ماندند و حسرت 
شهادت و پیوستن به رفقایشان را در دل نهان کردند و 

امروز راویان صحنه های بی بدیل آن دوران هستند. 
محمدرضا حاجی پور جانباز 55 درصد دفاع مقدس 
یکی از همین افراد اســت، او که هر روز را با درد ستون 
فقرات و آثار ناشی از جراحات شیمیایی به شب می رساند 
هنوز هم دست از مبارزه برنداشته و در میدانی دیگر، دفاع 
از مظلومان جنایات جنگی را پیشه خود کرده و در قالب 
انجمن دفاع از حقوق جانبازان شیمیایی فعالیت می کند.
آنچه در ادامه می خوانید شرح زندگی پرفراز و نشیب 
این جانباز گرانقدر از دوران پیروزی انقالب اســالمی 
تا کنون و اتفاقات تلخ و شــیرین دوران 8 ساله دفاع 
پیروزمندانه رزمندگان است که کلمه ها البه الی سرفه های 
یک جانباز شیمیایی روایت از رشادت ها و سختی هاست...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

لطفا خودتان را معرفی کنید
بنده محمدرضــا حاجی پور جانباز 55 درصد 
شیمیایی و کمری و متولد سال 47 ودر حال حاضر 
به عنوان مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق جانبازان 
و قربانیان سالح های شیمیایی استان فارس در حال 
فعالیت هستم، در اصل خدمتگزار جامعه ایثارگران 
و به همراه دوســتان هم در بحث داخل کشور و 
هم خارج از کشــور در حوزه بین المللی در حوزه 
دیپلماســی ایثارگری و صلح فعالیت هایی داریم.

مدرک تحصیلی کاردانی دارم و در رشته شیمی  و 
ترکیبات گازها تحصیل می کنم. 

انقالب اسالمی هم  آیا در دوران پیروزی 
فعالیت انقالبی داشتید؟

در اوایل انقالب و حتی قبل از انقالب که حدود 
9 ســالم بود مســجد می رفتم و به مسجد خیلی 
عالقه مند بودم، طوری که بین من و دوســتانمان 
بــرای مکبر بودن در مســجد رقابت بود و خدا را 
شــاکرم که در برهه ای از زندگی ام با مســجد و 
اصحاب مســجد آشنا شــدم تا اینکه در سال 57 
و در سن 10 ســالگی با اصحاب مسجد در تمام 
فعالیت های انقالبی شــرکت می کردم. انقالبیون 
اصلی مسجد شهید دست باال، شهید اقبال پور و 
شهید عقیقی راهنمای ما بودند و ما اگر چیزی را 

داریم از آنها داریم.
مســجد ما بین خیابان حضرتــی یعنی حرم 
حضرت شاه چراغ )ع( به طرف شاهزاده قاسم بود، 
اوج تظاهرات مردم هم از خیابان حضرتی به طرف 
ســه راه نمازی و در واقع محوریت در این منطقه 
بود، به دلیل اینکه مدارس روحانیون اطراف حرم 
مطهر و شهید آیت اهلل دستغیب و آیت اهلل محالتی 

مردم را هدایت می کردند.
در محل ما چند دانشجو اعالمیه های امام )ره( را 
چاپ می کردند و به خاطر خوفی که رژیم منحوس 
پهلوی ایجاد کرده بود نمی توانستند به طور علنی 
فعالیــت کنند؛ لذا من به همــراه چند تا از بچه ها 
اعالمیه ها را داخل منازل می انداختیم. دوســتان 
می گفتند چون شما کم سن و سال هستید کسی به 
شما شک نمی کند. از آن طرف هم ماموران شهربانی 
و کالنتری ها به ما می گفتند بروید داخل خانه هایتان 
و به حرف کسی گوش ندهید، حتی یک پشت سری 
هم به ما می زدند؛ ولی نمی دانستند که در شکم ما 
پر اعالمیه است. اما ما در مدارس شناسایی شدیم، 
درســت کالس چهارم بودم که چند نفری آمدند 
مدرســه با مدیر ما صحبــت کردند، مدیر هم آمد 
ســر کالس و گفت اگر کسی از شما در تظاهرات 
شرکت کند و حرفی بر علیه نظام بزند ما او را برای 
امتحــان نهایی معرفی نمی کنیــم و مردودی او را 
اعالم می کنیم. همان روز من و یکی از دوستانم را 
از کالس بردند بیرون و از ما تعهد گرفتند و گفتند 
تو َدرست را ادامه بده و کاری به کسی نداشته باش. 
یادم هســت که وقتی تظاهــرات می کردیم 
نیروهای شهربانی و ارتش به مردم حمله می کردند 
و مردم وارد کوچه ها می شدند و مردم اینها را راه 
می دادند و با آتش زدن الستیک ها اثر گازهای اشک 
آور را از بین می بردند. این مبارزات ادامه داشــت 
تــا اینکه انقالب علنی شــد و مــردم به کوچه و 
خیابان آمدند و رویارویی با رژیم رودررو و ســینه 
به سینه شد و روی ارگ مردم را به رگبار بستند، 
بعد به اتفاق دوستانمان که از ما بزرگ تر بودند از 
شهرداری به طرف چهارراه کریم خان زند و میدان 
امام حسین علیه السالم حرکت کردیم و دوستان 
مجسمه محمدرضاشاه ملعون را پایین کشیدند، بعد 
رفتیم سمت ساواک و وقتی می خواستند ساواک را 
بگیرند، من را که جثه کوچکی داشتم باال فرستادند 

هوای جبهه هنوز همراه 
جانبازان شیمیایی است

گفت وگوی خواندنی کیهان 
با جانباز 55 درصد 
محمدرضا حاجی پور

عنوان یک عروسک خیمه شب بازی درآورده و او را 
تطمیع کنند که به ایران حمله کند. به او گفته بودند 
ســه یا چهار روزه می توانی ایران را بگیری، مناطق 
نفت خیز ایــران، چاه های نفت و مراکز اقتصادی و 
بندر خرمشــهر و... در اختیــارت قرار می گیرد.که 
مردم و جوانان جلوی اینها را گرفتند و بحث بسیج 
مردمی و دفاع خانه به خانه و کوچه به کوچه از شهر 
و کشور پیش آمد، در همین راستا سپاه پاسداران و 
کمیته تشکیل شد و وارد پروسه دفاع مقدس شدیم. 
در دوران دفاع مقدس چه اتفاقاتی برای 

شما افتاد؟
اوایل سال 59 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تشکیل شد و سپاه هم ارتباط تنگاتنگی با مساجد 

داشتند، دوستان ما از سپاه آمدند در مساجد و یک 
سری از آموزش های نظامی شروع کردند. چرا که 
هســته اولیه انقالب و در اصل هسته اولیه جوانان 
برومندی که پابه پــای صحبت های حضرت امام 
نشســته بودند و گوش به فرمان امام راحل بودند، 
در مساجد تشکیل شده بود. که درمسجد ما شهید 
حمید پسندیده آموزش های کوتاه مدت سپاه شامل 
بحث اســلحه شناسی، نظام جمع و موقعیت های 
نظامی و آشــنایی با تاکتیک های رزمی  را برگزار 
ارائه داد. این دوره حدود 3 هفته طول کشــید و 
گفتند برای کسانی که بتوانند آموزش های نظامی را 
به خوبی طی کنند و این ســالحی را که آورده اند 
چشم بسته باز و بسته کنند گواهی صادر می کنیم. 
من در ســن 12 سالگی بودم که اسلحه را چشم 
بسته باز و بســته کردم، یک آزمون تاکتیک رزم 
هــم از ما گرفتند و کارتی را برای ما صادر کردند 
که هنوز هم آن را دارم، روی آن نوشــته در سال 
59 آموزش های کوتاه مدت ســپاه پاسداران را به 
پایان رساند. حســن این کارت این بود که نشان 
می داد فرد یک سری آموزش های مقدماتی سپاه 

را گذرانده است.
وقتی دفاع مقدس شروع شد و شهیدان دست 
باال، اقبال پور و عقیقی به جبهه اعزام شدند، من 
هم خیلی تالش کــردم که بتوانم به جبهه بروم؛ 
اما دوستانی که نیروها را اعزام می کردند مخالفت 
کردند و گفتند سن و سالت کم هست و می توانی 
در پشتیبانی و تدارکات پشت جبهه حضور داشته 

باشی. 
حدود دو سال و نیم از جنگ گذشته بود، فکر 
می کنم سال 62 بود، من حدود 14 سال داشتم که 
رفتم اعزام شوم، اما باز هم موافقت نکردند، من در 
شناســنامه دست بردم و 47 را کردم 45 که سنم 
دو ســال باال برود و مــن را اعزام کنند. که خیلی 
هم ناشــیانه این کار را انجام داده بودم، مســئول 
اعزام نباشد، االن یک بچه 2 ساله هم این را ببیند 

متوجه می شود. 
آیــا خانواده بــا رفتن شــما مخالفت 

نمی کردند؟
خانواده من به شدت مخالف بودند؛ چون ما دو 

وجود می آمد که می توانستیم در خدمت اسالم و 
امام باشیم. 

باالخــره تصمیمم را گرفتم و مادر و پدرم را با 
اصرار فراوان راضی کردم و این مســئله برای من 
خیلی ســخت بود، گفتم شما به من اجازه بدهید 
بروم، قول می دهــم که رعایت کنم و برگردم. در 
کل دلشان را به دست آوردم. روز اعزام هم مادرم 
همراهم بود، جدایی از مادر هم برایم خیلی سخت 
بود. خب با آن ســن و سال کم معلوم نبود که آیا 
برمی گردم یا نه؛ ولی عشق به امام و والیت، دین، 

اسالم و مردم باعث شد که بروم. 
با آن سن و ســال کم در جبهه چه کار 

می کردید،در بدو ورود به کجا رفتید؟
آموزش های تخصصی را در یک دوره 45 روزه 
در پادگان شــهید دعایی منطقه باجگاه گذراندم، 
بعد هم اعزام شــدم به لشکر 19 فجر و حدود سه 
سال به عنوان داوطلب بسیجی در منطقه بودم تا 

اینکه طی دو مرحله مجروح شدم. 
وقتی ما به منطقه رفتیم در اهواز ما را تقســیم 
کردند در تیپ امام سجاد علیه السالم بودیم، اوایل 
تشکیل لشکر 19 فجر بود و ما به مقر لشکر رفتیم و 
چون سنم کم بود مدتی من را در پادگان نگه داشتند 
و مسئولیت نمازخانه و تبلیغات را داشتیم و بعد با 
دوستان واحد تخریب آشنا شدم و به واحد تخریب 
منتقل شدم. آن زمان وقتی فردی می خواست وارد 
واحد تخریب شود می گفتند اول باید غرور و منیت 
خودت را تخریب کنی، نفس لوامه را تخریب کنی، 
می گفتند اولین اشتباه تو آخرین اشتباه تو است. من 
در آنجا با کسانی بودم که هم از لحاظ اخالقی و هم 

تکنیکی خیلی خوب بودند. 
نگاه شــما به دوران دفاع مقدس چگونه 

است؟
هشــت ســال دفاع مقدس را به واقعه عاشورا 

تشــبیه می کنم، چرا که والیتمــداری، گوش به 
فرمان فرمانده بودن، از جان خود گذشتن، از مال 
خود گذشــتن، از جوانی و آرزوها گذشتن در این 

دوران بود.
من تمام عزیزانی که در این میدان پا گذاشتند، 
جانبازان و مجروحان و آزادگان و حتی کسانی که 
سالم برگشــتند، را در یک تابلوی نقاشی در یک 
محیط بهشــتی تصور می کنــم. حتی آن پیرمرد 
تــدارکات چــی و آن عزیزی کــه در خط مقدم 
حضور داشتند، همه این عزیزان از خودگذشتگی 
و جانفشانی کردند و در تمام این پیروزی ها همگی 
شریک هســتند، در واقع کل مردم ایران در این 
پیروزی دخیل هستند، چرا که وقتی یک رزمنده 
داشت در جبهه می جنگید یک مادر پیر در پشت 
جبهــه از یک تخم مرغ یا یک کیلوحبوبات دریغ 
نمی کرد و یا اگر فردی نان شب نداشت از دو نان 
یکی را برای جبهه می گذاشــت. در آن زمان چه 
مســئولین، چه مردم و چه رزمندگان همه دست 
به دست هم داده بودند و در زیر پرچم امام و اسالم 

خدمت می کردند. 
چه زمانی و به چه صورت مجروح شدید؟

من در ســال 66، در جزیــره مجنون طی دو 
مرحله مجروح شــدم، یک مرحله به وســیله گاز 
خردل مجروح شــیمیایی شدم و یک مرحله هم 
خروج از خودرو داشــتم که گلوله توپ فرانسوی 
دو زمانــه در چند متری خــودرو خورد و خودرو 
واژگون شد و من از ناحیه کمر آسیب دیدم و یک 
ضربه شدید به ستون فقراتم خورد و در حال حاضر 
یک انحنا و یک پیچیدگی در ستون فقراتم است 
که تحت درمان هســتم و عمل جراحی به علت 
چسبندگی مهره ها و پیچیدگی جواب نمی دهد و 

باید با آن بسازم. 
در حال حاضر چه فعالیت هایی دارید؟

بعد از جانبــازی وارد عرصه دفــاع از حقوق 
جانبازان شیمیایی شدم، چون جانبازان شیمیایی 
اسناد زنده بین المللی و داخلی هستند. زمامداران 
هر جامعه ای از ســالح های شــیمیایی میکروبی 
غیرمتعارف استفاده کنند جزء جنایتکاران جنگی 
هســتند. در یک مرحله ای رزمندگان ما به طور 
ناجوانمردانه ای در عقبه با شلیک های راکت و توپ 
و گلوله های دشــمن شیمیایی شدند و بیشترین 
گازی هم که استفاده می شد خردل بود. این گاز به 
صورتی هست که به مرور شخص را ناتوان می کند، 
در اصابت اولیه یک کوری دست می دهد، بدن تاول 
می زند و یک نوع خفگی ایجاد می کند و اگر شخص 
از بین نرفت و یک بهبودی حاصل شد، بیماری تا 
آخر عمر با شخص است و هر شب و هر روز تا مرز 

مرگ پیش می رود. 
چگونه از حقوق جانبازان شیمیایی دفاع 

می کنید؟
از حــدود 15 ســال پیش اقدام به تاســیس 
انجمن یا یک ســازمان مردم نهاد یا ان جی اوی 
دفاع از قربانیان ســالح های شیمیایی کردیم که 
سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرتجاری بود 
که همگی اعضا جانبازان شــیمیایی هســتند. ما 
با مجوز اســتانداری فارس شــروع به کار کردیم. 
اســتان فارس حدود 5500 جانباز شیمیایی دارد 
که حدود 4000 نفر اینها تعیین درصد شــده و 
تشــکیل پرونده داده اند، تعدادی هم هستند که 

پیگیر تشکیل پرونده اند.
مــا فعالیت های بین المللــی و جهانی داریم و 
حضور 10، 15 ســاله در ســازمان منع گسترش 
سالح های شیمیایی در کشور هلند داریم و به اتفاق 
جانبازان شــیمیایی در کنفرانس های بین المللی 
حضور پیدا می کنیم، نمایشگاه می زنیم و در صحن 

رسمی بیانیه می خوانیم.
در این سازمان 193 کشور عضو هستند و مقامات 
سیاســی می آیند و ما در کنار مقامات دیپلماتیک 
به دفــاع از نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
و مظلومیت جانبازان شــیمیایی می پردازیم،سال 
گذشته هم به مناسبت بیست و چهارمین کنفرانس 
جهانی او پــی اس دبلیو در آذرماه یا نوامبر 2019 
اعزام شدیم که با هماهنگی دوستانمان در تهران و 
انجمن هایی مثل انجمن سردشت، انجمن موزه صلح 
تهران و جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی به 
اتفاق انجمن جانبازان شــیمیایی فارس در عرصه 
بین المللی حاضر شدیم و در کنار مسئوالن وزارت 
امــور خارجه نقش ســفیران صلــح را ایفا کرده و 
 از نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایــران دفاع 

کردیم.

از دوران دفاع مقدس چه خاطراتی دارید؟
شــیرین ترین خاطره من در عملیات والفجر8 
بود. این عملیات یکی از بزرگ ترین عملیات های 
آبــی خاکی ایران بود که با اقتدار و هماهنگی که 
بین رزمندگان و فرماندهان محترم صورت گرفت 
و شناسایی هایی که حدود یک سال قبل در عراق 
انجام شده بود، عبور از اروند بررسی و عملیاتی طرح 
ریزی شد؛ در حالی که از دید و منظر تئوریسین ها 
و افسران ارشد نظامی و حتی ژنرال های نظامی عبور 
از اروندرود با شرایط موجود ایران امکان پذیر نبود؛ 
چرا که اروند یک رودخانه وحشی بود که در طول 
شبانه روز دو بار جزر و مد داشت. ما هیچ رودخانه ای 
را نداریم که در طول شــبانه روز دو بار جزر و مد 
داشته باشد؛ اما نیروهای رزمنده با رهبری حکیمانه 
امام و نفس گرم ایشان و لبیکی که به ایشان گفته 

بودند از اروند گذشتند. 
در عملیات والفجر 8، در یک طرف لشکر 19، 
لشکر 41 ثاراهلل مستقر بود و در یک طرف آن لشکر 
21 کربال مســتقر بود و دو نهر ابوعقاب و الخلیل 
به دست لشکر 19 فجر باز شد و لشکر 41 ثاراهلل 
هم توانســت از همین محور عبور کند. زمانی بود 
که فرماندهان جنگ مردد بودند که آیا از رودخانه 
عبور کنند و عملیات را در خاک دشــمن شروع 
کنند یا اینکه ســاحل را به وسیله ادوات سنگین 
بکوبنــد بعد از رودخانه ارونــد بگذرند. دو تئوری 
بســیار مستحکم که انتخاب را سخت می کرد. در 
نهایت تئوری پذیرفته شــد که می گفت نیروها از 
اروند بگذرند و پشت کمین دشمن مستقر شوند. 
این تئوری می گفت اگر آن موقع بتوانند کمین ها 
را خفه کنند و دشمن را غافلگیر کنند بهتر است. 
و خیلی از عزیزان ما در این عبور از اروند شــهید 
شدند و یک عده از غواص های ما هرگز برنگشتند؛ 
اما ُحسن عملیات این بود که شهر استراتژیک فاو 
تصرف شد و با تصرف فاو، ما چند امتیاز به دست 
آوردیم کــه یکی از آنها این بود که معادله جنگ 
از لحاظ سیاسی به هم خورد؛ چرا که عراق تا آن 
زمان در خاک ما بود و ما اکنون توانســته بودیم 
یک شــهر بندری مهم را تصرف کنیم و از سمتی 
سایت های موشکی عراق که در فاو مستقر بود به 
تصــرف نیروهای ما در آمده بود و از طرفی کویت 
از جزایر بوارین نمی توانست به عراق دسترسی پیدا 
کند و به او کمک کند، از طرفی هم، ما ســه راه 
اســتراتژیک ام القصر و راب بصره را تصرف کرده 
بودیم و به همین دلیل صدام می خواســت به هر 
طریقی بصره را پس بگیرد؛ لذا این سه راه شهادت 
یا ســه راه خور یا کارخانه نمــک محلی بود که 
قتلگاه رزمندگان ما شد، جایی بود که رزمندگان 

ما با شرافت دفاع کردند و در مقابل تکاوارن عراقی 
ایستادند و مقاومت جانانه ای کردند.

- دلتان برای آن حال و هوا تنگ نشده؟
عجیب! جانا ســخن از زبان ما می گویی. من 
دلم می خواهد در کل عمرم هیچی نداشــته باشم 
و همان لباس برزنتی خاکی که در دمای 40، 50 
درجه می پوشیدیم را داشته باشیم؛ اما همان حال 

و هوا و روحیه باشد، آن زمانه باشد. 
بعد از مجروحیت هم به جبهه رفتید؟

بعــد از مجروحیت هم به جبهــه رفتم و در 
عملیات والفجر 10 در منطقه غرب، حضور داشتم. 

در قضیه شیمیایی کردن حلبچه در آنجا بودیم.
در برهه ای از زمان سعی داشتند القا کنند 
که صحبت در رابطه با دفاع مقدس روحیه 
این  می کند، خوشبختانه  تضعیف  را  جامعه 
نگرش را تا حــدودی از بین رفته، حال نظر 

شما به عنوان یک جانباز چیست؟
در جامعه بین الملل داریــم می بینیم افرادی 
بودند که در جنگ جهانی اول، دو یا ســه روز به 
عنوان نیروهای مردمی  یا همان پارتیزان ها مثال در 
منطقه ای از ایپر بلژیک مانده اند و آتشی را روشن 
کرده اند و قهوه ای درســت کرده اند. و بعد ها یک 
یادمان از این افراد درست کرده اند و مردمی که از 
موزه جنگ دیدن می کنند موظف هستند که بروند 

به آنها ادای احترام کنند.
اگر این کشور اروپایی این فرد را به یادمان تبدیل 
کرده بحث آن شخص نیست، بحث این است که او 
به این روحیه مقاومت و از خودگذشتگی و جانفشانی 
برای مردم احترام می گذارد و این اقتدار آن کشور را 
می رساند، پس ما باید یاد زمان دفاع مقدس، تکریم 
ایثارگران، کهنه ســربازان، احترام به داوطلبانی که 
موظف نبودند و نظامی  نبودند و از جان و جوانیشان 
گذشــتند و رفتند را به جامعه بیاوریم و آنها را در 

و رفتم در را باز کردم، وقتی وارد شــدیم نیروهای 
ساواکی از ضلع جنوبی فرار کرده بودند که نیروهای 

انقالبی مدارک و ادوات را ضبط کردند.
چه زمانی وارد جبهه شدید؟

غائله ناامنی کشــور که در مرزها آغاز شد ما را 
به علت ســن کم مان اعزام نکردند. تا اینکه جنگ 
تحمیلی شروع شــد و انقالب اسالمی ما وارد یک 
پروسه جدیدی شــد؛ از یک طرف مسائل داخلی، 
ضدانقالب و افراد وابسته به طاغوت بودند و از یک 
طرف هم انقالب ما از مرزهای بیرونی مورد تهدید 
قرار گرفت. باالترین تهدید این بود که ابرقدرت ها 
به این نتیجه رســیده بودند که صدام حسین را به 

تا برادر بودیم و من هم پسر بزرگ تر بودم و شاگرد 
اول ناحیه بودم و خیلی روی من حساب می کردند، 
می گفتند درس ات را بخوان، االن وقتی نیست که 
تو بروی، افرادی هســتند که بروند و بجنگند.من 
هم فکر کردم و گفتم خدایا اگر اینها از من راضی 
نباشند خوب نیست و از طرفی می دیدم که اسالم 
در خطر اســت. یک دوگانگی بین عشق و حرف 
شنوی در من ایجاد شده بود. ما در واقع دانه های 
باران بودیم که می شــدیم جوی هــای روان، بعد 
می شــدیم رودخانه و در نهایت دریایی می شدیم 
که می توانستیم یک موجی را ایجاد کنیم. از همان 
دانه های کوچکی مانند ما خوشــه ها و باغ هایی به 

اذهان عمومی زنده کنیم تا آن بحث ایثار و مقاوت و 
سلحشوری در بین مردم زنده شود. به نظر من زنده 
نگه داشتن این خاطرات و بازگو کردن آنها برای مردم 
و جوانان بسیار بسیار درس بزرگی است، حتی غرور 

ملی جوانان ما را زنده می کند. 
اگر یک جوان که هجمه رسانه ها و شبکه های 
مجازی را می بیند، یک ساعت بدون هیچ تبلیغ و 
توقعی پای درد و دل یک جانباز و رزمنده بنشیند 
منقلب و متحول می شود، چنانچه بارها این مسئله 
دیده شــده و اینکه آنها به ایرانی بودن و مسلمان 
بودن خودشــان افتخار می کنند، به اینکه رهبری 
دارند که از همه چیز خود گذشته و به هیچ چیزی 
چشم ندارد و فقط برای اسالم و خداوند کار می کند. 
اگر خواسته ای از مسئوالن دارید بفرمایید.

از روزنامه کیهان تشکر می کنم که با توجه به 
این وضعیتی که در جامعه اســت، به بحث ترویج 
و تحکیم فرهنگ ایثار و شــهادت می پردازد، و در 

این راه زحمات زیادی می کشد. 
از مســئوالن چه در بحث رسانه، چه جامعه و 
چه مســئوالن اجرایی می خواهم که آن روحیه و 
تفکر بسیجی و بحث انقالبی بودن که مقام معظم 
رهبری فرمودند را داشــته باشند، تا اینکه بتوانیم 
دســتاوردهایی را که داشته ایم حفظ کنیم، این 
گوهرهــا و عزیزانی که تجارب دفاع مقدس و بعد 
از آن را دارند را قــدر بدانند؛ چرا که ایثارگران و 
تشکل های ایثارگری پتانسیل ها و نیروهای بالقوه ای 
دارند که می توانند به جامعه و مســئوالن اجرایی، 
فرهنگی، نظامی  و رســانه ها در هر برهه ای کمک 
کنند، اینها امتحان های خود را پس داده اند، کسانی 
بوده اند که در برهه ای از زمان بین مرگ و زندگی، 
برای دفاع از کشورشــان و دینشان و لبیک گفتن 

به رهبرشان مرگ را انتخاب کرده اند. 
یــاد و خاطره اینها را زنده نگه دارند و در جامعه 
بفهمانند که اینها هم زمانی پا در عرصه جهاد و شهادت 
قرار داده اند، هر چند خود اینها هیچ توقعی ندارند. 

کالم آخر
ما جانبازان پاکباخته بسیاری را می بینیم که هر 
روز را با درد و رنج بسیار دست پنجه نرم می کنند؛ 
اما هیچ گاه نمی توانیم عمق درد این عزیزان را درک 
کنیم و شاید امروزه که دنیا با یک بیماری همه گیر 
مواجه شده، امروز که بیمار کرونایی تنها چند روز 
را با ســختی نفس می کشد و هر لحظه جان خود 
را از دست رفته می پندارد بیشتر بتوانیم جانبازان 
شیمیایی را درک کنیم، جانبازی که نه چند روز 
بلکه سال هاست تنگی نفس جان و روحش را آزرده 
می کند. و شــاید امروز بیشــتر از هر زمانی قدر و 

قیمت ایثار و ایثارگری را بدانیم.


