
   عليرضا محمدي
محمد محمديان جانباز 50 درصد دفاع مقدس 
است که به عنوان بسيجي در لشکر 27 محمد 
رسول اهلل)ص( حضور داشت. محمديان چند 
روز پيش با س�رويس ايثار و مقاومت تماس 
گرفت و خاطرات جالبي از نقش مخرب ستون 
پنجم و منافقان در جنگ تحميلي بيان کرد 
که اين خاطرات را از زبان وي پيش رو داريد. 
ما در محله فالح ته��ران زندگي مي کرديم. اين 
منطقه يکي از پرشهيدترين محالت کشورمان 
اس��ت اما در عين حال يک ع��ده از جوانان اين 
منطقه جذب منافقين شده بودند. خيلي جالب 
بود که همسايه روبه رويي ما يک پسر رزمنده و 
يک دختر منافق داشت. پسرش در همان اوايل 
جنگ به عنوان بس��يجي در جبهه به ش��هادت 
رس��يد، اما درس��ت وقتي که خبر شهادتش را 
آوردند، چند ماهي مي شد که خواهر بزرگ ترش 
به عنوان سرپرس��ت يکي از خان��ه تيمي هاي 
منافقين دستگير شده و در زندان به سر مي برد. 
حتي يادم است که آن خانم به صورت محافظت 
شده در مراسم تش��ييع برادر شهيدش شرکت 
کرد. البته بعدها طائب شد و با يک پاسدار ازدواج 
کرد و کاًل روش ديگري در زندگي اش در پيش 

گرفت. 
ماه هاي اولي که منافقين ميليشياي خودشان 
را شروع کرده بودند، هر کسي را دم دست شان 

مي رسيد ترور مي کردند. حتي به شوخي و جدي 
به يکديگر مي گفتيم مراقب محاسن تان باشيد 
چراکه منافقين هر مردي ريش داش��ته باشد را 
به جرم حزب اللهي ب��ودن ترور مي کنند. خيلي 
از افراد به اتهام دوستداري نظام اسالمي توسط 
نفاق ترور شدند. من اوايل دهه 60 يک بسيجي 
12، 13 ساله بودم. يک  بار بعد از نماز صبح که 
به گش��ت زني مي پرداختيم، در باغ هاي اطراف 
محله وصفنارد با صحنه عجيبي روبه رو شديم. 
يکي از بسيجيان فعال منطقه که متأسفانه نامش 

را فراموش کرده ام، توسط منافقين اعدام شده 
بود. پيکر اين شهيد در حالي از درختي آويخته 
شده بود که دمپايي به پا داشت. بعدها اين طور 
متوجه ش��دم که يک عده ش��ب به خانه شهيد 
مي آيند و خودشان را پاسدار معرفي مي کنند. 
شهيد که دم در مي رود، مادر سفره مي اندازد و 
منتظر برگشت پسرش مي شود اما هرچه انتظار 
مي کشد فرزندش نمي آيد و صبح هم که ما پيکر 

بي جانش را پيدا کرديم. 
يا شهيد حسين رسول زاده از بسيجي هاي واقعاً 

فع��ال منطقه بود. بن��ده خدا آزارش به کس��ي 
نمي رسيد و فقط در بسيج خدمت مي کرد. همان 
اوايل دهه 60 خبر رسيد حسين را روي موتورش 
زده اند. يک نفر با موتورسيکلت کنار موتور شهيد 
توقف کرده و از او پرسيده بود: »رسول زاده شما 
هستيد؟« وقتي حس��ين جواب مثبت مي دهد 
يک گلوله به سرش شليک مي کند و مي گريزد. 
نفاق اين طور ک��ور هدف هايش را شناس��ايي 
مي کرد و از بين مي برد. ح��دود 12 هزار نفر از 
هموطنان مان به اعتراف خود منافقين توس��ط 
آنها ترور شده اند، خب همين طور کور مي زدند 

که آمار جنايت هاي شان باالتر مي رفت. 
س��ال 65 که به جبه��ه رفت��م، منافقين تازه 
وارد عراق ش��ده بودند. آنها ديگ��ر خيانت به 
کشورش��ان را علني کرده بودند. يادم اس��ت 
مسئوالن آموزشي به ما گوشزد مي کردند که 
مراقب نفوذي ها باشيم. کساني که گاهي داخل 
غذاي رزمنده ها مواد مسموم مي ريختند و هر 
کاري از دست ش��ان برمي آمد ب��راي تضعيف 
جبهه خودي انجام مي دادند. يکي از دوستانم 
تعريف مي کرد که در يک مورد غذاي فاس��د 
به يک گردان داده شده اس��ت. وقتي جوياي 
احوال مي شوند، مي فهمند که آشپزها مقصر 
نيس��تند بلکه يک نيرو )به ظاهر بسيجي( به 
عنوان کمک و با اصرار، خودش را به آشپزخانه 
مي رساند و در خفا ماده شوينده داخل خورشت 

غذا مي ريزد. 
از اين دس��ت موارد زياد ديده مي شد. ما با يک 
کش��ور بيگانه در جنگ بوديم، ام��ا نفاق تمام 
تالش��ش را براي کمک به دشمن متجاوز انجام 
مي داد. از والفجر مقدماتي گرفته تا کربالي4 و 
بسياري عمليات ديگر، اين منافقان بودند که با 
خبررساني به دشمن، اسباب شهادت بسياري 
از جوانان کش��ورمان را فراهم آوردند. حاال که 
مي بينيم با چنين ذلتي از عراق رانده مي شوند 
و در به در آلباني و اروپا مي شوند، همگي از آثار 

خيانت هايي است که به کشورشان کرده اند.

جدول

گزارش

سپاه سردمدار مبارزه با تروريسم
شهيد »طالب طاهري« نمادي از مظلوميت پاسداران

   آرمان شريف
اس��تکبار جهاني در حالي ب��ا ارائه طرح هاي 
تفرقه افکنانه ب��ه دنبال تروريس��ت معرفي 
کردن و تحريم سپاه، اين نهاد انقالبي است که 
به گواه تاريخ، سپاه در راه مبارزه با تروريسم 
س��ال ها س��ابقه دارد و بهترين نيروهايش را 
در همين مس��ير از دس��ت داده اس��ت. بايد 
حافظه کوتاه مدت مان دچار مش��کل ش��ده 
باشد که مسير دشوار و س��خت پاسداران از 
زمان پيروزي انقالب تا به ام��روز را فراموش 
کرده باشيم. روزهايي که دشمنان و منافقين 
با ناجوانمردي نيروهاي سبزپوش سپاه را ترور 
مي کردند و هيچ سازمان و دولتي اين اعمال 

تروريستي را محکوم نمي کرد. 
به گزارش »جوان«، س��پاه پاس��داران که به 
عنوان نيرويي مردمي چند ماه پس از پيروزي 
انقالب در دوم ارديبهشت سال 1358 تأسيس 
شد، از همان نخستين روزها امنيت شهرها و 
کشور را بر عهده داشت. مخالفان نظام نوپاي 
اس��المي خيلي زود چهره پليدشان را نشان 
دادند و به دنبال ناامن کردن فضاي کش��ور 

بودند. 
زماني که سازمان مجاهدين خلق به اهداف 
سياس��ي اش در براندازي جمهوري اسالمي 
دس��ت پيدا نکرد خيلي زود دست به اسلحه 
برد و شروع به ترور چهره هاي مطرح انقالب، 
پاس��داران و مردم عادي ک��رد. رهبران اين 

سازمان براي رس��يدن به اهداف شان از هيچ 
کاري فروگذار نبودند و هر روز در کشور دست 
به ترور مي زدند. روزهاي سخت اوايل دهه 60، 

هنوز در ذهن مردم نقش بسته است. 
انج��ام عمليات مهندس��ي در س��ال 1361 
نمونه اي از جنايات اين سازمان است. در اين 
عمليات ها شکنجه گران آزاد بودند به هر روش 
ممکن - هر روشي- از افراد اطالعات بگيرند 
و قربانيان نيز هيچ س��رانجامي جز مرگ در 
انتظارش��ان نبود؛ آن هم مرگي دردناك، چه 
اطالعات بدهند و چ��ه ندهند. چه اطالعاتي 

داشته باشند و چه نداشته باشند. 
يکي از اعضاي دس��تگير ش��ده منافقين در 
بازجويي خود در مورد اين عمليات  مي گويد: 
»در پي ضربات ش��ديد در اوايل سال 61 و لو 
رفتن بس��ياري از خانه هاي تيمي، س��ازمان 
دستور داد افراد مش��کوکي را که در حوالي 
خانه هاي تيمي مش��اهده مي کردند، ربوده 
و س��پس آنها را براي کس��ب اطالعات مورد 
شکنجه قرار دهند و تحليل در مورد عمليات 
مهندسي نيز اين بود که کار مهندسي خيلي 
پيچيده ت��ر از کار عملياتي اس��ت و احتمال 
بريدن هس��ت. ما ش��کنجه مي کنيم چون 
مجبوري��م ول��ي وقتي ک��ه حاکم ش��ويم، 

نمي کنيم.«
شنيدن نام »طالب طاهري« هنوز دل آنهايي 
که ماجراي ش��هادت وي را به ي��اد دارند، به 

درد مي آورد. جوان 17 ساله اي که به همراه 
دو پاس��دار و يک کفاش به فجيع ترين شکل 
ممکن شکنجه ش��دند و بدن  زخمي شان به 
آتش کشيده شد. منافقين پوست بدن طالب 
را کنده و چش��م هايش را از حدق��ه درآورده 
بودند. پدر ش��هيد درباره ش��هادت پسرش 
مي گويد: »وقتي به کميته انقالب رفتم، پيکر 
3 شهيد را ديدم. پاسداران از من خواستند تا 
فرزندم را از ميان اين سه شهيد شناسايي کنم 
اما به دليل رفتارهاي غيرانساني و شکنجه هاي 
وحشيانه منافقين فرزندم قابل شناسايي نبود. 
براي شناسايي طالب عاجز شده بودم که به 
ياد جاي ترکشي که در کمر داشت، افتادم.  از 
پاسداران خواستم پيکرها را به پشت برگردانند 
تا شايد از روي ترکش بدنش شناسايي شود. 
سوره »والعصر« را زير لب زمزمه مي کردم که 
شهدا را به پشت برگرداندند. يک دفعه چشمم 
به جاي سوختگي »اتوي برقي« افتاد که دقيقاً 
در جاي ترکش بر پشت کمر فرزندم گذاشته 
بودند. با ديدن اين صحنه ديگر چيزي متوجه 
نشدم و تنها از خدا خواستم که در آن لحظه به 

من صبوري عطا کند.«
ضدانقالب چه در ش��هرها و چ��ه در مناطق 
مرزي فجاي��ع بس��ياري آفريدن��د، بيش از 
200 پاس��دار را ترور کردند. زماني که کشور 
در آتش جنگ با دش��من بعثي مي سوخت 
منافقين با شهادت پاسدارهايي که از بهترين 

نيروهاي عملياتي و اطالعاتي بودند، آب در 
آسياب دشمن مي ريختند. از ميان 17 هزار 
شهيد ترور، نام پاس��دارهاي زيادي به چشم 
مي خورد. پاسدارها در سال هاي سخت دهه 
60، ضمن مبارزه با دشمنان خارجي بايد با 
تروريست هاي داخلي هم مبارزه مي کردند. 
آن روزها نيروهاي سپاهي تک و تنها و با تکيه 
بر اعتقاد و اراده ش��ان به مقابله با دشمنان و 
تروريست ها مي پرداختند و هيچ گروه حقوق 
بشري و آزاديخواهي کالمي درباره مظلوميت 

اين بچه ها سخن نگفت. 
سپاه آن روزهاي سخت را پشت سر گذاشت 
و امروز ب��ا اتکا به نيروهاي��ش، به يک قدرت 
نظامي تبديل شده است. همين قدرت گرفتن 
سپاه پاس��داران خار چشم دش��منان شده 
است. در صورتي که خود س��پاه پيش قراول 
مبارزه با تروريسم اس��ت، دشمنان به دنبال 
مح��دود ک��ردن ق��درت آن و چس��باندن 
برچسب تروريستي به اين سازمان هستند. 
اگر سياس��تمداران غربي در جست وجوهاي 
اينترنتي ش��ان به نام هاي »طالب طاهري«، 
»محسن ميرجليلي« و »شاهرخ طهماسبي« 
برسند، مفهوم تروريست بودن و مظلوميت 
پاسداران را خيلي خوب درك خواهند کرد. 
مردم ايران آن جنايت هاي وحشيانه و سياه 
را فراموش نکرده اند و اگر الزم باشد با ايجاد 

کمپيني مي توان مرورش کرد.

  عليرضا محمدي
ش�هداي مداف�ع ح�رم م�وج جدي�دي از 
اسالم خواهي را نه تنها در ايران که در سراسر 
جهان اسالم ايجاد کرده اند. آنها داشته هاي 
دفاع مقدس را غني کردند و فصول ديگري 
بر کت�اب قط�ورش افزودند. ش�هيد عباس 
دانش�گر يکي از ش�هداي مدافع حرم است 
که به تعبير مقام معظ�م رهبري لفظ »جوان 
مؤمن انقالبي« شايسته اوست. چندي پيش 
در گفت وگو با يکي از رزمندگان مدافع حرم 
توصيفي ب�ر وصيتنامه اش داش�تيم و امروز 
با معرف�ي کتاب »اينج�ا حلب، به گوش�م« 
نگاهي گذرا به زندگي وي خواهيم انداخت. 
اينجا حلب، به گوشم... نام پرمسمايي بر کتابي 
اس��ت که به معرفي يکي از شهداي مدافع حرم 
مي پردازد؛ شهيد عباس دانشگر که با آن لبخند 
دلنشينش بر جلد کتاب نگاه مان مي کند و پشت 
س��ر او گنبد حرم حضرت زين��ب)س( خالصه 
تمام آن ارزش هايي اس��ت که عباس ها برايش 

جان دادند. 
»عب��اس دانش��گر فرزن��د مؤم��ن، هجده��م 
ارديبهش��ت 1372 در شهرس��تان سمنان در 
خانواده اي متدين به دنيا آمد.« کتاب زندگينامه 
شهيد دانشگر نثر و س��بکي ساده و خطي دارد. 
زندگي شهيد را به سادگي بيان مي کند. روايت ها 
و نقل قول ه��ا در خصوص عب��اس را از مقطع 
کودکي اش آغ��از مي کند و زير ه��ر خاطره اي 
نيز ن��ام راوي آورده مي ش��ود: »از همان دوران 
کودکي، مس��ير بندگي را در پي��ش گرفته و 9 
ساله بود که اعتکاف هاي رجبي اش را آغاز کرد« 

)پدر شهيد(. 
خاطرات، قدم به قدم ما را با زندگي يک شهيد 
آشنا مي سازند. از حسن خلق عباس در مدرسه 
و احترام به والدين��ش در خانه و... از آنجايي که 
شهيد دانش��گر در خانواده اي مذهبي پرورش 

يافته بود، بس��ياري از خاطرات مربوط به او، با 
خاطره عبادت هايش عجين شده است: »عباس 
بعد از نماز در مسجد به تعقيبات مشغول مي شد. 
يکي از مس��تحباتي که از هشت سالگي شروع 
کرده بود، بعد از هر نماز حدود 3 تا 5 دقيقه سر 

به سجده مي گذاشت.«
گردآورندگان کتاب براي هر بخش، تصويري از 
شهيد در نظر گرفته اند که به جذابيت کار اضافه 
مي کند. جاذبه اي در اين کتاب است که عطرش 
را از وجود خود شهيد مي گيرد: »موقع رفتن به 
مدرسه در مقطع ابتدايي و راهنمايي سرش را 
مي شست، بعد جلوي آينه مي ايستاد و موهايش 

را شانه مي کرد و به لباسش عطر مي زد.«
عباس دانش��گر پنجم مهر 1390 وارد دانشگاه 
امام حس��ين)ع( ش��د و رخت رزمندگي به تن 
کرد. دوراني را ش��روع کرد که او را تا ش��هادت 
باال برد. »هميشه مي گفت نکند ما به اندازه اي 
که حقوق دريافت مي کنيم به همان اندازه کار 
نکنيم؟ همين که در س��پاه خدمت مي کنيم و 
توفيق خدمت در اين نهاد انقالبي را داريم بايد 
خدا را شاکر باشيم و حقوق و مزايا کمترين چيز 

براي ماست.«
حض��ور ش��هيد دانش��گر در جبهه س��وريه از 
جذاب ترين بخش هاي کتاب اس��ت. او که 23 

بهمن 1394 دخت��ر عمويش را به همس��ري 
برگزي��ده بود، کمت��ر از س��ه ماه بع��د در اول 
ارديبهشت سال 1395 عازم سوريه شد: »پشت 
بيسيم شنيديم که يکي از نيروهاي جبهه النصره 
پارچه اي به دست گرفته و روي خط خودنمايي 
مي کند. عباس، قناسه )دراگانوف( درخواست 

کرد. با قناسه او را زد و به درك واصل کرد.« 
خاطرات مقطع س��وريه يکي بع��د از ديگري تا 
ش��هادت عباس آورده مي شوند. شهيد دانشگر 
کمي قبل از ش��هادت نماز ظه��ر را در تيررس 
دش��من اقامه مي کند؛ مثل ياران حس��ين)ع( 
اما باز هم آرام است و اين موقعيت خطرناك از 

کيفيت نمازش کم نمي کند. کسي نمي داند در 
اين نماز ميان عباس و خدا چه مي گذرد. او چند 
ساعت بعد به شهادت مي رسد: »عباس ساعت 
س��ه و نيم بعد از ظهر پنج ش��نبه 95/3/20 به 
شهادت رسيد ولي ما در مقر بوديم، نمي دانستيم 
که عباس شهيد شده يا نه، فقط مي دانستيم که 
عباس براي جلوگيري از پيشروي دشمن به جلو 
رفته، موقع غروب خورشيد بود که همه نگران 
بوديم و مي گفتيم عباس االن مياد، سياهي شب 
فرارسيد، همه بي قرار بوديم. گاهي از مقر بيرون 
مي آمديم، چش��م انتظار عباس بوديم، از س��ر 
شب تا صبح هر صدايي که مي آمد همه بيرون 
مي پريديم که عباس اومد... عباس اومد... صبح 
فرارس��يد، نيروهايي براي تفحص جلو رفتند، 
پيکر مطهرش را به عق��ب آوردند. ديديم خون 
صورت عب��اس را خضاب کرده و س��رخي اش 

سرزمين حلب را رنگين کرده است.«
عباس تازه داماد بود. رفقاي عباس در س��وريه 
هم قسم شده بودند که از او مراقبت کنند و او را 
سالم به ايران برگردانند. بعد از شهادتش گفتيم 
خدا براي او نقش��ه کش��يده بود. عباس درس 

عاشقي را چشيده بود و بايد مي رفت.

معرفي کتاب »اينجا حلب به گوشم« زندگينامه شهيد عباس دانشگر

درسعاشقيراچشيدهبودوبايدميرفت
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يک جانباز دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان«:

منافقين مواد مسموم داخل غذاي رزمنده ها مي ريختند

  روايت

شهيد دانش�گر کمي قبل از شهادت 
نماز ظهر را در تيررس دش�من اقامه 
مي کند؛ مث�ل ياران حس�ين)ع( اما 
ب�از ه�م آرام اس�ت و اي�ن موقعيت 
خطرن�اك از کيفي�ت نم�ازش ک�م 
نمي کند. کس�ي نمي داند در اين نماز 
ميان عب�اس و خدا چه مي گ�ذرد. او 
چند س�اعت بعد به شهادت مي رسد

س�ال 65 که به جبهه رفتم، منافقين 
ت�ازه وارد ع�راق ش�ده بودن�د. آنها 
ديگر خيانت به کشورش�ان را علني 
ک�رده بودند. يادم اس�ت مس�ئوالن 
آموزشي به ما گوش�زد مي کردند که 
مراقب نفوذي ها باش�يم. کساني که 
گاهي داخ�ل غ�ذاي رزمنده ها مواد 
مس�موم مي ريختن�د و ه�ر کاري از 
دست ش�ان برمي آمد ب�راي تضعيف 
جبه�ه خ�ودي انج�ام مي دادن�د
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع


