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حضرت آقا در اولين روز جنگ كجا بودند؟
ش��ايد براي خيلي ها اين س��ؤال پيش آيد 
كه مقام معظم رهبري در اولين روز ش��روع 
جنگ كجا بودند؟ پاس��خ اين سؤال را خود 
ايشان ابتداي هفته دفاع مقدس سال 91 در 

سخنان منحصر به فردي داده اند: 
»جنگ در بعد از ظهر روز س��ي ويكم شهريور 
س��ال 1359 اتف��اق افت��اد. در آن روز من در 
كارخانه اي نزديك فرودگاه مهرآباد سخنراني 
داشتم و منتظر بودم وقت سخنراني فرابرسد. 
ناگه��ان صداي عجيب��ي از پنجره ه��ا و درها 
شنيديم كه ناش��ي از موج انفجار بود. برادران 
پاس��داري كه با من بودن��د، بالفاصله بيرون 
رفتند و خبر آوردند چند هواپيماي ش��كاري 
را در آسمان ديده اند كه روي فرودگاه مهرآباد 
و جاهاي ديگر بمب پرتاب كرده اند. طبعاً الزم 
بود س��خنراني ام را كه موجب تقويت روحيه  
كارگران مي ش��د، انجام دهم. پ��س از انجام 
سخنراني به س��رعت به محل ستاد مشترك 
رفتم و با بقيه مسئوالن كشور به بحث و بررسي 
اين روي��داد غيرمنتظره پرداختي��م. براي ما 

جنگ، غيرمنتظره بود و هر چيز غيرمنتظره اي 
در آغاز، كمي بهت انگيز است...« 
 دلم مي جوشيد براي رفتن

ايشان همچنين طي س��خناني احساسات 
دروني ش��ان براي حضور در جبه��ه را هم 
اينطور بيان كرده اند: »ديدم كه هر چه خبر 
مي آيد، يأس آور اس��ت. البته م��ن نماينده 
امام در ش��وراي عالي دفاع و سخنگوي آن 
شورا بودم. ديدم از من كاري برنمي آيد، دلم 
هم مي جوشد و اصاًل نمي توانم صبر كنم. با 
دغدغه كامل، خدمت امام رفتم. هميش��ه 
امام به ما مي گفتند خودتان را حفظ كنيد و 
از خودتان مراقبت نماييد. من به امام گفتم 
خواهش مي كنم اجازه دهيد من به اهواز يا 
دزفول بروم شايد كاري بتوانم كنم. بالفاصله 
گفتند كه شما برويد. من به قدري خوشحال 
شدم كه گويي بال درآوردم. مرحوم چمران 
هم كه آنجا نشسته بود، گفت: پس به من هم 
اجازه دهيد تا به جبهه بروم. ايشان گفتند، 

شما هم برويد...«
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي
نخستين روز از هفته دفاع مقدس به »صالبت 
و سلحش�وري نيروه�اي مس�لح و صنعت 
دفاعي« نامگذاري ش�ده است. هشت سال 
دفاع مقدس ميداني براي سلحشوري هاي 
رزمندگان ب�ود و آنها هر چه داش�تند را در 
طبق اخالص مي گذاش�تند و مقابل دشمن 
مي ايس�تادند. در اين ميان صحنه هاي ناب 
بسياري از تركيب رشادت، صالبت و فداكاري 
رزمندگان به جا مان�ده كه مرورش بزرگي و 
عظمت س�ربازان خميني كبير را به نمايش 
مي گذارد. مطلب پيش رو، روايت اعزام مهدي 
صفائيان به جبهه و شهادت پدر بزرگوارش، 
حس�ن صفائي�ان در آغ�وش وي اس�ت. 

 
چند روز بيش��تر از مهر 59 نگذش��ته بود كه 
فهميديم جنگ شروع شده است. جنگ بيش 
از هر چيزي برايمان نزديك و واقعي بود. وقتي 
خبر اسارت يكي از بستگان را در سرپل ذهاب 
ش��نيديم، احتمال داديم جنگ بيشتر از چند 

روز ادامه پيدا خواهد كرد. 
يك هفته كه گذش��ت ت��ب جنگ ب��ه مردم 
رسيد و پير و جوان به صورت داوطلبانه راهي 
جبهه مي شدند. من هم 18 ساله بودم و بدون 
هماهنگي با خانواده براي رفتن به جبهه ثبت نام 
كردم. شب كه به خانه آمدم، جريان ثبت نام و 
اعزامم را به پدرم گفتم. خنده اي كرد و گفت: 
ش��ما بچه ها چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟ 
ش��ماها بايد باش��يد و ما بايد بروي��م. پدرم از 
مربيان كش��تي بود و رفاقت��ي صميمانه با او 
داشتم. پس از گذراندن يك دوره آموزش 29 

مهرماه 59 راهي جبهه سومار شدم. 
بعد از چند روز به خانه برگشتم و دوباره براي 
اعزام بدون اطالع پدرم، ثبت نام كردم. اين بار 
او هم بدون اطالع من براي اعزام ثبت نام كرده 
بود. هيچ ك��دام از اعزام ديگري خبر نداش��ت. 
روز اعزام وقتي س��وار ميني بوس شدم پدرم را 
داخل ميني بوس دي��دم. هر دو متعجب و هاج 
و واج به هم نگاه مي كرديم. پرسيدم شما اينجا 
چه كار مي كني؟ برادربزرگم كه پاسدار بود، با 
ديدن اين وضعيت هر دو نفرمان را پايين آورد 
و  گفت چون من پاسدار هستم، من بايد بروم. 
سه نفري پاي ميني بوس با هم بحث مي كرديم. 

برادرم با اصرار به فرمانده سپاه مي گفت نبايد 
پدر و برادرم به جبهه بروند و تنها من بايد بروم. 
باالخره پدر اجازه رفتن به برادرم را نداد و من و 

ايشان به جبهه جنوب اعزام شديم. 
وقتي به اه��واز رس��يديم م��ا را در مقري به 
نام دانش��گاه رازي مس��تقر كردن��د. هنگام 
سازماندهي نفرات پدرم را براي كارهاي امداد 
و نجات انتخاب كردند. پدرم مي گفت من بايد 
تيربارچي باشم. آنها مي گفتند شما نمي تواني 
تيربارچي شوي و براي اين كار مهارت نداري. 
پدرم گفت حاضرم با تم��ام بچه هاي گردان 
مسابقه تيراندازي بدهم، اگر كسي امتيازش 
بيشتر ش��د من حاضرم كنار بروم و امدادگر 
شوم.ش��هيد»محب ش��اهدي« يك مسابقه 
تيراندازي گذاش��ت و پدرم در اين مس��ابقه 
اول ش��د. اما باز هم فرمانده آنجا نگذاش��ت 
تيربارچي شود. مي گفت شما از نظر جسمي 
ضعيف هستي. پدرم توضيح مي داد هر كدام 
از شما كه مايل باشد با من كشتي بگيرد و اگر 
يك نفر پيروز شد من حاضرم امدادگر شوم. 
همه بچه ها جمع شدند و دايره بزرگي تشكيل 
دادند و پدرم وس��ط منتظر حريف بود. مربي 
كشتي بود و كسي از اين موضوع خبر نداشت. 
چند نفر از همسن و ساالنش جلو آمدند و او 
آنها را شكس��ت داد. پدرم در كشتي هايي كه 
گرفت، پيروز شد و فرمانده به اجبار او را كمك 

تيربارچي كرد. 
يك روز كه براي تماس گرفتن با خانواده همراه 
پدرم بودم، رو به من گفت من شهيد مي شوم 
و تو وظيفه داري جنازه م��را به عقب بياوري و 
نگذاري به دست دشمن بيفتد. مي گفت پيكرم 
را بايد براي عليرضا، برادر سه ساله ام كه به پدرم 

خيلي وابسته بود، برگردانم. 
در عمليات »طريق الق��دس«  در منطقه چزابه 
درگيري هاي س��نگيني با دش��من داش��تيم. 
تانك ها محاصره م��ان كرده بودن��د و 11 نفر 
مشغول جنگيدن با آنها بوديم. نيروها مثل برگ 
روي زمين مي ريختند و با شهادت هفت نفر از 

رزمندگان، تنها چهار نفر باقي مانده بود. 

يك لحظه س��رم را بلند كردم و وضعيت پدرم 
را ديدم. به نظرم رس��يد اگر ي��ك متر عقب تر 
بيايد موضعش خيلي بهتر خواهد شد. در حال 
تيراندازي فرياد زدم آقاجون! كمي عقب تر بيا. 
حدوداً با هم 20 متر فاصله داش��تيم. شروع به 
تيراندازي كردم و ديدم او هم حالت تيراندازي 
دارد ولي ش��ليك نمي كند. به فكرم نرس��يد 

برايش اتفاقي افتاده باشد. 
احتمال مي دادم صدايم را نمي ش��نود. اين بار 
بلندتر صدايش كردم آقاج��ون! كمي عقب تر 
بيا... ديدم باز هم تكان نمي خورد. شك كردم 
شايد اتفاقي افتاده باشد. سريع خودم را  باالي 
سرش رساندم و ديدم يك گلوله سيمينوف به 
گونه اش خورده و از پشت گردنش درآمده است. 
بغلش كردم و او را بوسيدم. انگار دنيا روي سرم 
خراب شده بود. تمام نيروي ام را از دست داده 
بودم. ايشان لبخند زد و اشاره كرد در لحظات 
آخر پيك��رش را رو به كربال كنم. دس��تانش را  
روي سينه اش گذاشتم و در حالي كه رو به كربال 
بود سالمي به اباعبداهلل)ع( داد و در بغلم جان 

داد و شهيد شد. 
اس��لحه را به س��مت دش��من گرفته ب��ودم و 
نمي دانس��تم  چكار مي كنم. ي��ادم افتاد گفته 
بود جنازه ام را بايد به عقب بياوري. پيكرش را 
به صورت سينه خيز به عقب آوردم. همين طور 
كه به عقب مي آوردم يك خمپاره كنارم خورد 
و مجروح شدم. چند هفته بعد رئيس وقت سپاه 
در خطبه هاي نماز جمعه ش��روع ب��ه تقدير و 
تشكر از رزمندگاني كرد كه پدر و پسر به جبهه 
مي روند و پسر، پيكر پدر را به دوش مي كشد و 

به عقب مي آورد. 

 عليرضا محمدي 
س�اعت هفت بعدازظه�ر 31 ش�هريورماه 
1359 اولين بيانيه حضرت امام در خصوص 
جنگ تحميلي از رادي�و و تلويزيون پخش 
ش�د. اين بيانيه كه با جمله معروف »دزدي 
آمده سنگي انداخته و فرار كرده« شناخته 
مي شود تنها پنج ساعت و نيم پس از بمباران 
فرودگاه هاي كشور منتشر شد. در آغازين 
روز هفته گراميداش�ت دفاع مقدس، با هم 
نكات اصلي اين بيانيه تاريخ را مرور می كنيم. 
اولي��ن جمله بياني��ه امام نه خطاب به دش��من 
خارجي كه به آشوبگران داخلي است. امام تالش 
برخي گروهك ها براي عدم بازگشايي مدارس را 
مورد خطاب قرار مي دهند كه »ش��ما در همچو 
وقتي كه ايران در اين وضع واقع است و عراق رسماً 
اعالم جنگ كرده است به ايران... اگر براي بازشدن 
مدارس اغتشاش به پا كنيد يا شايعه سازي كنيد 
معلوم مي شود كه شما عمال امريكا و همدست 

صدام حسين خبيث هستيد.«
نكته جالب توجه اين است كه امام)ره( در همان 
اول كار، امري��كا را عامل اصلي حمل��ه عراق به 
ايران معرفي مي كند. در همان بخش اول بيانيه 
به صراحت مي گويد كه »اي��ران در حال جنگ 
است با امريكا و اين آلت دست امريكا تجاوز كرده 
است به ايران« به اين ترتيب علت اصلي جنگ نه 
تنها ديوانگي هاي صدام )كه خود امام در بخش 
ديگري از اين بيانيه اين م��ورد را هم عامل ديگر 
مي دانند( بلكه استكبار جهاني و تلقين هاي آن 
معرفي مي ش��ود.  حضرت امام بس��يار ظريف و 
هوشمندانه حساب مردم عراق را با »اذانب امريكا« 
يعني صدام حسين جدا مي كند. مي گويد:»براي 
ملت عراق معلوم باشد كه ما با آنها هيچ كار نداريم، 
بلكه اين صدام حسين است كه به واسطه تحريك 
امريكا به ما تجاوز كرده است و ما اگر جوابي به او 
بدهيم، هرگز به ملت عراق، كه برادر ما هستند، 

مربوط نيست.« امام بعدها نيز وقتي رزمندگان 
خرمش��هر را فتح مي كنند و آماده ورود به خاك 
عراق مي شوند نگراني خود را در خصوص به خطر 
افتادن جان مردم عراق با فرماندهان نظامي مطرح 
مي سازند و مشخص مي كنند كه در اين سخن 

خود صادق بوده و هستند. 
در ادامه اي��ن بيانيه با رهبري هوش��مند طرف 
هستيم كه سعي مي كند اين آلت دست امريكا 
را به خوبي براي مخاطب بيانيه خود معرفي كند. 
مي خواهد بگويد اينطور نيس��ت كه ندانس��ته و 
نشناخته اتهامي را وارد مي كند. مي فرمايد:»اينكه 
االن به ش��عب عراق متوس��ل مي ش��ود )صدام 
دربيانيه آغاز جنگ خود از مردم عراق خواس��ته 
بود به مقابله با ايران بپردازند( اينها شعب عراق 
را سركوب كرده اند. اين صدام حسين، من از اول 
وقتي كه روي كار آمد تنب��ه دادم كه اين ديوانه 

است، اين عقلش درس��ت كار نمي كند، ولهذا با 
ديوانگي دارد عمل مي كند و خودش را به هالكت 
مي رساند.« سال ها قبل از آنكه صدام به دو اشتباه 
تاريخي خود يكي حمله به ايران و سپس حمله 
به كويت كه آن هم نتيجه تهاجم ب��ه ايران بود 
اعتراف كند، امام خميني تذكر داده بود كه »دارد 

ديوانگي مي كند.«
جمله معروف»دزدي آمده، سنگي انداخته و فرار 
كرده، رفته است سرجايش« در ادامه بيانيه مطرح 
مي شود. صرف نظر از آنكه امام مي خواهند مردم 
خونسردي خود را حفظ كنند و ايشان به عنوان 
رهبر جامعه سعي در حفظ آرامش كشور دارند، 
يك نكته قابل تأمل اس��ت و آن اينكه از جمالت 
اين بيانيه مشخص است كه ايشان هيجان جنگ 
و تالفي ندارد! همچنان اميدوار به ختم جنگ در 
همين مرحله اوليه است،لذا از حرف شرط »اگر« 

در ابتداي تهديدهاي خود استفاده مي كند:»اگر 
عراق حد خودش را نداند و تج��اوز را تكرار كند، 
ما دستور بدهيم و ملت بس��يج بشوند...« صدام 
هياهوي جنگ دارد و ايشان مي گويند اگر عراق 
تجاوزش را تكرار كند، يعني اميد است كه با پاسخ 
اوليه اي كه نيروهاي كشورمان به دشمن دادند 
)نظير اولين بمباران عراق توسط جنگنده هاي 
ايراني كه چند ساعت بعد از تجاوز اوليه آنها انجام 
ش��د( جنگ از اين مرحله فراتر ن��رود: »ليكن تا 
مسئله جدي نشود آنها )قواي مسلح ما( جدا عمل 
نمي كنند.«، »من هر روزي كه محتاج به اين بشود 
كه بسيج كنم، خواهم كرد و ان شاءاهلل نيايد آن 

روز كه يك همچو امري واقع بشود.«
كليد واژه هاي كفر و اسالم و استفاده آنها مقابل 
يكديگر كه بعدها در طول جنگ و در س��خنان 
ايشان باز هم تكرار ش��د، در همين اولين بيانيه 

استفاده مي شود: »ارتش عراق بايد بداند كه اين 
جنگ، جنگ با اسالم است به هواداري كفر« نبرد 
استكبار و استضعاف كه در جهان بيني حضرت 
امام وجود دارد، اينجا يك مص��داق عملي پيدا 
مي كند و صدام نه نماينده م��ردم عراق كه آلت 
دست امريكاس��ت و مي خواهد سردمداري نبرد 
تاريخي جبهه كفر با اسالم يا همان استكبار عليه 

استضعاف را با ديوانگي هاي خود رهبري كند. 
حضرت امام در اين بياني��ه از ارتش و ملت عراق 
نيز مي خواهند كه مثل ملت ايران )همانطور كه 
رژيم پهلوي را ساقط كردند( صدام و رژيم بعث را 
كنار بگذارند. امام به عنوان مرجع تقليد شيعيان، 
طوري با ملت عراق صحب��ت مي كنند كه مؤيد 
برادري بين آنها و ملت ايران اس��ت. همين واقع 
بيني و دورانديشي است كه بعدها دو ملت را در 

كنار يكديگر قرار داد. 
جمالت آخر بيانيه ايشان عالوه بر تأكيد بر عدم 
دميدن بر آتش جنگ، مقتدرانه ايراد مي شود:»من 
چنانچه - خداي ناخواسته- دامنه پيدا كرد اين 
كارهاي صدام حسين و ارباب هاي صدام حسين، 
تكليف ملت ايران را تعيين خواهم كرد و اميدوارم 
به آنجا نرس��د و اگر برس��د، ديگر بغدادي باقي 

نخواهد ماند.«

هوشمندي امام در اولين بيانيه شان در جنگ

صدامباديوانگياشخودراهالكميكند

پدرم مي گفت من بايد تيربارچي باشم. 
آنها مي گفتند شما نمي تواني تيربارچي 
ش�وي و براي اين كار مه�ارت نداري. 
پدرم گف�ت حاضرم با تم�ام بچه هاي 
گردان مس�ابقه تيراندازي بدهم، اگر 
كسي امتيازش بيشتر شد من حاضرم 
كنار بروم و امدادگر شوم.شهيد»محب 
ش�اهدي« ي�ك مس�ابقه تيراندازي 
گذاشت و پدرم در اين مسابقه اول شد

نب�رد اس�تكبار و اس�تضعاف ك�ه در 
جهان بيني حضرت ام�ام وجود دارد، 
اينجا يك مصداق عملي پيدا مي كند 
و ص�دام نه نماين�ده مردم ع�راق كه 
آلت دس�ت امريكاس�ت و مي خواهد 
سردمداري نبرد تاريخي جبهه كفر با 
اسالم يا همان استكبار عليه استضعاف 
را ب�ا ديوانگي هاي خ�ود رهبري كند
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بعثي ها دستگاه تبليغاتي گسترده اي داشتند. 
اين واقعيت را نمي توان كتمان كرد. آنها جنگ 
رسانه اي شان را از همان اولين روزهاي پيروزي 
انقالب شروع كردند و در سال هاي بعد شدت 
بيشتري به آن دادند. به عنوان نمونه صدام به 
منظور جلب حمايت كشورهاي عربي، در سال 
59 سفرهايي به كشورهاي عربي منطقه انجام 
مي دهد و موضوع جزاير س��ه گانه و اختالف 

امارات با ايران را پيش مي كشد. 
صدام در تاريخ 29 تي��ر 59 در يك مصاحبه 
مي گويد:»اكن��ون ما، نيروه��اي كافي براي 
بازپس گيري جزيره عربي اشغال شده توسط 
ايران را فراهم كرده ايم و برخالف تصور عده اي 
از هنگام اش��غال جزاي��ر در م��ارس 1975 
)اسفند1353( نه سكوت كرده ايم و نه دچار 
رخوت و سستي شده ايم بلكه از آن زمان و پس 
از درگيري و جنگ فرسايش��ي با شاه، توان و 
قدرت نظامي و اقتصادي خود را در مدت هفت 

سال افزايش داده ايم.« 
صدام حسين در مردادماه و در جمع خبرنگاران 
چنين مي گوي��د:» به مخالفان ايران س��الم 
مي گوييم و دست رد به سينه آنها نمي زنيم.«

رهبر حزب بعث ع��راق هش��ت روز پيش از 
تجاوز سراس��ري اش، براي توجي��ه تجاوز و 
ايجاد ذهنيت براي هشت شخصيت جهاني 
و بين المللي نامه مي نويسد. سه روز بعد طي 
يادداشتي به س��فارت ايران در بغداد، با پيش 
كش��يدن بهانه هاي واهي اع��الم مي كند كه 
موافقتنامه الجزاير را كان لم يكن ش��مرده و 
براي بازپس گرفتن زمين هايش به زور متوسل 

خواهد ش��د.  رئيس جمهور معدوم عراق در 
26 ش��هريور 59 در تلويزيون ظاهر مي شود 
و با لغو موافقنامه الجزاير آن را پاره مي كند و 
مي گويد اين توافق در زمان ضعف عراق تنظيم 
شده و ما ديگر احتياجي به آن نداريم. دو روز 
بعد خبرگزاري فرانس��ه به نقل از خبرگزاري 
عراق تأكيد مي كند كه كشتي هايي كه روي 
شط العرب رفت و آمد مي كنند از اين پس ملزم 
هستند پرچم عراق را بر فراز كشتي هاي خود 
به اهتراز در آورند. راديو بغداد نيز ادعا مي كند 
كه در آينده كنترل تمام��ي خليج فارس به 

دست عراق خواهد افتاد. 
ديكتاتور عراق، 31ش��هريور ماه 59 به اميد 
شكستن كمر ايران جنگ را به صورت رسمي 
ش��روع مي كند. صدام اين روز را يوم الرعد به 
معناي روز صاعقه نامگذاري كرده بود. بخش 
فارسي راديو بغداد با هدف نااميد كردن ارتش 
ايران مي گويد:»خلبانان با هواپيماهاي خويش 
به عراق پناهنده ش��وند. رژيم ايران درصدد 
تصفيه ارتش و جايگزين نمودن سپاه به جاي 

آن است.«
با وجود جنگ تبليغاتي گسترده صدام براي 
ايجاد دشمني با ايران و نااميد كردن ايراني ها، 
شروع جنگ هيچ گاه به دلخواه او پيش نرفت. 
با گذش��ت زم��ان توخالي ب��ودن وعده هاي 
رئيس جمهور عراق مشخص و صدام در هر دو 
جبهه نظامي و رسانه اي با شكست مواجه شد. 
پس از جنگ مردم جهان و عرب زبان صدام را با 
عنوان ديكتاتوري جنگ طلب  شناختند كه به 

دنبال ريختن خون بي گناهان است. 

مرور

فعاليت هاي رسانه اي صدام
 در آستانه جنگ با ايران

روايتي از شهادت حسن صفائيان در آغوش پسرش

پدرم در آغوشم رو به كربال شهيد شد
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