
ابتكارات استعدادها را تقويت كرد، باعث شد كه االن 
موش��ك هاي نقطه زن، هواپيما و بالگرد مي سازيم 
يا پيشرفت هايي كه در زمينه س��اختن جاده، پل 
و س��د وجود دارد، برگرفته از تجربيات مهندس��ي 

جنگ است. 
خود ش�ما در بنياد حفظ آثار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع مقدس دايره وسيعي 
از مس�ئوليت هاي فرهنگي در اشاعه 
ارزش هاي دفاع مقدس برعهده داريد. 
يك مورد از اين مسئوليت ها راهيان 
نور است، بزرگ ترين حركت فرهنگي 
كشور.  در آخرين آمار )پيش از كرونا( 
چه ميزان زائ�ر در مناط�ق عملياتي 

دفاع مقدس حضور يافتند؟
مقام معظم رهب��ري فرمودند: جنگ گنج اس��ت. 
واقعيت اين اس��ت كه ما بايد اول اين گنج را كشف 
و بعد بياييم اين گنج را پيرايش كنيم و به نمايش 
دربياوريم. من از اواسط سال 91 آمدم بنياد و هشت 
سالي است كه در اين مس��ئوليت خدمت مي كنم. 
سال 96 كه با سرلش��كر باقري خدمت حضرت آقا 
بوديم به ايشان عرض كردم كه در پنج سال گذشته 
به اندازه 20 س��ال كار كرده ايم. ولي 50سال ديگر 
كار مانده اس��ت. االن هم مي توان��م بگويم در اين 
هشت سالي كه حضور داش��تيم به اندازه 30 سال 
كار كرده اي��م، ولي حداقل 40س��ال ديگر بايد كار 
شود. دفاع مقدس خيلي از نظر طول و عرض و عمق 
وسيع است، شايد تا االن نتوانسته ايم حتي 50درصد 

دفاع مقدس را كشف كنيم و نمايش بدهيم. 
در همين بحث راهيان نور، سال 92 حدود 4 ميليون 

زائر به اين س��فر معنوي مي رفتند، ولي امروز اين 
آمار به 7ميليون نفر رس��يده اس��ت. لط��ف خدا و 
عنايت سيدالشهدا اس��ت كه هم ما و هم دوستان 
در مجموعه بسيج، سپاه، ارتش، نيروي انتظامي و... 
توفقياتي داشته ايم و االن راهيان نور به بزرگ ترين 
حركت فرهنگي كش��ور تبديل ش��ده اس��ت. يك 
كار بزرگي كه در اين بحث صورت گرفت، مس��ئله 
تدوين و تصحيح و ابالغ سند ملي راهيان نور است؛ 
راهيان نور االن س��امان پيدا كرده است. يك سند 
ملي داري��م كه 40 دس��تگاه اعم از س��ازمان هاي 
نيروهاي مسلح، وزارتخانه ها، شهرداري ها و... حيطه 
وظايف و مسئوليت هاي همه در اين سند مشخص 
و تثبيت شده و به سراسر كشور ابالغ شده است. در 
هيئت امناي ما 12نفر از اعضاي هيئت دولت عضو 
هس��تند، بنابراين مصوبات ما اول ب��ه روزنامه هاي 
رس��مي مي رود و سپس نهاد رياس��ت جمهوري و 
وزراي مربوطه اين مصوبات را به كل كش��ور ابالغ 
مي كنند. با ساماندهي كه در بحث راهيان نور صورت 
گرفت، ش��كر خدا در همين چهار س��ال اخير 25 
ميليون نفر زائر به راهيان نور رفتند و از هفت استان 
كش��ور ديدار كردند؛ خوزس��تان، ايالم، كرمانشاه، 
كردس��تان، آذربايجان غربي، هرمزگان و بوش��هر 
استان هايي هستند كه مورد بازديد قرار مي گيرند. 
در دو استان بوشهر و هرمزگان ما راهيان نور دريايي 
هم داريم. راهيان نور االن 12ماهه شده است. قباًل 
اوج و پيك س��فرهاي راهيان نور از 15 اس��فند تا 
15فروردي��ن بود، اما االن 12 ماهه ش��ده اس��ت. 
يك مس��ئله كه دغدغه آقا هم بود، مس��ئله ايمني 
راهيان نور بود كه ش��كر خدا در سال هاي 97 و 98 
تلفات س��فرهاي راهيان نور صفر بود. واقعاً لطف و 
توجه خداست كه 7ميليون نفر هر سال به راهيان 
نور بروند و هيچ اتفاقي نيفتد؛ ش��كرخدا و با همت 
دوس��تان در راهداري و نيروي انتظامي و... همگي 

همت كردند و اين امر مهم اتفاق افتاد. 
در س�ال هاي اخي�ر حض�رت آقا يك 
توجه خاص�ي را به كتاب ه�اي حوزه 
دفاع مقدس مبذول داشته اند، هر سال 
شاهد تقريض هاي ايشان به كتاب هاي 

ادبيات پاي�داري هس�تيم. در بخش 
كتاب چه فعاليت هايي انجام داده ايد؟

بهتر است اين سؤال ش��ما را با آمار و ارقام توضيح 
بدهم. در حوزه كتاب تا سال 93، 700عنوان كتاب 
در خود بنياد منتشر ش��ده بود كه االن اين رقم به 
قريب 6هزار عنوان كتاب رس��يده اس��ت. در سال 
94، 3/5 درص��د از عناوين كتاب در ايران ش��امل 
كتاب هاي ادبيات پايداري مي شد. اين آمار در سال 
98 به 19 درصد رسيد كه 11درصدش را فقط بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس دنبال آن را 
گرفته و به چاپ رسانده است. ما يك كار جديدي را از 
چهار سال پيش شروع كرده ايم كه انتشار كتاب هاي 
صوتي است، خيلي هم طرفدار دارد. االن خيلي از 
مردم كتاب ها را صوتي گوش مي دهند و تا االن 600 
عنوان كتاب صوتي منتشر ش��ده است. نكته ديگر 
مسئله خاطره گويي اس��ت كه نهضت خاطره گويي 
چندين سال است از س��وي بنياد با جديت دنبال 
مي شود. در چهار سال گذشته هزار و 500 مراسم 
خاطره گويي برگزار كرده ايم كه هزار و 800 ساعت 
شده است. 350كارگاه آموزشي و توجيحي هم براي 
يادگاران دفاع مقدس و خاطره گوها برگزار كرده ايم 
تا اين عزي��زان توجي��ه بش��وند و در خاطره گويي 
تحريفي صورت نگيرد. مسئله عدم تحريف و انحراف 
دفاع مقدس از خواس��ته هاي حضرت آقاست. اين 
خاطره هايي كه بازگو مي ش��وند هم همگي ثبت و 

نهايتاً كتاب مي شوند. 
چند س�ال پيش خبري آم�ده بود كه 
قرار است هر اس�تاني يك موزه دفاع 
مقدس داشته باشد، ما االن يك موزه 
در تهران و يك موزه هم در خرمشهر 
داري�م كه مردم بيش�تر با آنها آش�نا 
هستند، موضوع موزه ها به كجا رسيده 

است؟ 
تا سال 95 كاًل چهار موزه داشتيم كه يكي در تهران 
است، همان موزه انقالب اس��المي و دفاع مقدس 
كه ش��ما هم اش��اره كرديد و آقاي قاليب��اف زمان 
شهرداري شان اين موزه را ساختند؛ يك موزه هم در 
خرمش��هر كه موزه كوچكي است؛ يك موزه هم در 
همدان و يك موزه را هم حاج قاسم در كرمان ساخته 
بودند. موزه حاج قاسم اولين موزه اي بود كه ساخته 
شد. شكر خدا ما توانس��تيم در سال هاي 95 و 96، 
11 موزه ديگر را افتتاح كنيم. امسال هم ان شاءاهلل 
9 موزه ديگر در هفته دفاع مقدس افتتاح مي شوند. 
روند ساخت تا افتتاح اين موزه ها كار بسيار سنگيني 
است، از نيروهاي مسلح گرفته تا شهرداري و... خيلي 
از نهاد و سازمان ها بايد پاي كار بيايند و هماهنگ 

بشوند تا يك موزه ساخته و افتتاح شود. 
برنامه ما اين اس��ت كه ت��ا س��ال 1404 مجموعاً 

37موزه داش��ته باش��يم. 31 اس��تان داريم كه هر 
كدام بايد حداقل يك موزه داشته باشند، يك موزه 
استكبار س��تيزي هم كه در طبس در حال ساخت 
است و ان ش��اءاهلل تا س��ال بعد آماده مي شود. عدد 
31 موزه با اين موزه مي ش��ود 32م��وزه. پنج موزه 
ديگر در استان هاي خوزس��تان و كرمانشاه ساخته 
مي ش��وند كه به دليل مرزي بودن اين اس��تان ها و 
اتفاق هايي كه دوران جنگ در آنها رخ داده اند، اين 
دو استان را اس��تثنا قرار داده ايم. در خوزستان بايد 
چهار موزه داشته باشيم كه االن سه تاي آنها آماده 
هستند؛ يكي در خرمشهر يكي در دزفول، يكي هم 
در آبادان كه امسال افتتاح مي شوند. يك موزه هم 
در اهواز در حال ساخت است و كرمانشاه هم بايد سه 
موزه داشته باشد و يك موزه در گيالنغرب داريم. يك 
موزه در يادمان عملياتي مرصاد و ديگري هم كه در 
كرمانشاه در حال ساخت است و البته مردم نجف آباد 
هم درخواس��ت موزه داش��تند كه االن مذاكراتش 
را طي مي كند كه اگر ان ش��اءاهلل مقدماتش فراهم 
شد، با س��اخت اين مورد، 38 موزه خواهيم داشت. 
درخصوص يادمان هاي شهداي گمنام هم االن ما 
9هزار و 669ش��هيد گمنام در 2 هزار و 66 يادمان 
داريم كه قري��ب 80درصد اي��ن يادمان ها تكميل 
شده اند. ان شاءاهلل تا سال 1400 ديگر يادمان شهيد 
گمنام نخواهيم داشت كه تكميل نشده باشند. 68 
كالن پروژه دفاع مقدس هم در دست اجرا داريم كه 
در واقع جعبه سياه جنگ به حساب مي آيند. االن 
54پروژه 100درصد تمام و 14 پروژه باقی مانده تا 
پايان سال انجام مي شوند. عالوه بر فيلم ها، نقشه ها 
و صوت و... كه در اين پروژه ها وجود دارند، فقط يك 
ميليون سند و مدرك در اين پرونده ها وجود دارد. يا 
در حوزه اسناد و مدارك با تشكيل سازمان اسناد و 
مدارك دفاع مقدس تاكنون 25 ميليون برگ سند 
را ساماندهي كرديم كه نظير اين اسناد جايي پيدا 
نمي شود. يك مش��كل از بين رفتن اسناد به مرور 
زمان بود كه توانس��تيم اين اس��ناد را جمع آوري 
كنيم و تاكن��ون اين 25 ميليون س��ند گندزدايي 
شده است و 150 هزار ساعت فيلم و صوت داريم كه 

ساماندهي كرده ايم. 
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نوابغی چون شهید باقری از اعتماد امام به جوانان ظهور یافتند
خاطرات شنيدني از دفاع مقدس در گفت و گوي »جوان« با سردار بهمن كارگر

ساالنه 7ميليون نفر در راهيان نور شركت مي كنند كه 70درصد آنها جوان هاي زير 30سال هستند

چون نمي خواستم مراسم عروسي 
بگي�رم، تصمي�م گرفت�م هم�راه 
همسرم به مشهد برويم و اين سفر 
جاي مراسم ازدواج، بهانه اي باشد 
براي زير يك س�قف رفت�ن و آغاز 
زندگي مشترك مان. خالصه اواخر 
ش�هريور 59 وسايل س�فر را مهيا 
كرديم و با اتوبوس راه افتاديم. دقيقًا 
يادم نيست همان روز رسيدن مان 
به مش�هد بود يا روز بع�د از آن كه 
ش�نيديم عراق فرودگاه مهرآباد و 
چند ف�رودگاه ديگر را زده اس�ت!

88498481ارتباط با ما

باقري و سرلشكر حسني س��عدي بودند. آنجا اين دو نفر 
بيشتر يكديگر را مي شناسند و دوستي و الفتي بين شان 
رخ مي دهد. خدمت شهيد بروجردي كه بودم، ايشان از 
شهيد باقري به نيكي ياد مي كرد. يادم است كه مي گفت 
باقري يك مدير بسيار باهوشي اس��ت و كارها را خيلي 
خوب مديريت مي كند. بعدها شنيدم كه چنين ارادتي 
را شهيد باقري هم نسبت به ش��هيد بروجردي دارد و از 
ايشان خيلي تعريف مي كرد. خدا هر دوي اين دو شهيد 

گرانقدر را رحمت كند. 
از اواخر س�ال 59 كه حس�اب كنيم، شما 
حداقل چند س�الي را به جبهه رفت و آمد 
داش�تيد، ُگل خاطرات ت�ان از حض�ور در 

جبهه ها چيست؟ 
يك خاطره در گوش��ه ذهنم دارم كه هرازگاهي به يادم 
مي آيد. تلخ هم هست و نمي دانم ش��ايد قسمت بود كه 
امروز اين خاطره را تعريف كنم. چون ديشب يادش افتاده 
بودم و االن كه شما گفتيد، اولين خاطره همين به ذهنم 
رسيد. فروردين سال67 عمليات والفجر10 انجام شده 
بود. من آن موقع در س��پاه يكم ثاراهلل بودم. البته اغلب 
اوقات را به منطقه مي رفتم. يك قرارگاهي هم در اطراف 
شوش داش��تيم كه امكان رفت و آمد ما به خط مقدم را 
تسهيل مي كرد. من از همين قرارگاه شوش رفتم پيش 
حاج اسماعيل كوثري و بچه هاي لشكر27 محمدرسول 
اهلل)ص( كه قرار بود عمليات بيت المقدس4 در مناطقي 
مثل دربنديخان، بمو و شاخ شميران و اين نواحي انجام 
ش��ود. به جوانرود و تازه آباد رفتيم، بچه هاي لشكر آنجا 
بودند. اين را هم اضافه كنم كه روز قبل با س��ردار يزدي 
فرمانده كنوني س��پاه تهران به حلبچه رفته بوديم. آنجا 
صحنه هاي عجيبي ديديم. از بمباران شهر مدتي گذشته 
بود، اما هنوز اجساد روي زمين بودند و هرجا كه مي رفتي 
انگار مردم درجا خشك شان زده بود. نمي دانم بعثي ها از 
چه موادي تركيبي اس��تفاده كرده بودند كه باعث شده 
بود مردم حتي فرصت فرار پيدا نكنند. روي باربند وانت، 
كوچه، خيابان و... همه جا اجس��اد ديده مي شدند. ظهر 
روز بعد پيش گردان مقدادي ها )از لشكر27( بودم. سردار 
شهيد غالمرضا صالحي هم آنجا بود چون تا نيمه شب تقال 
كرده و سرپا بود، در يك گوشه اي خوابش برده بود. اذان 
ظهر را كه داد وضو گرفتم و داخل چادر كادر فرماندهي 
گردان مقداد قامت بستم تا نماز بخوانم. فرمانده گردان 
و فرماندهان گروه��ان هم به بنده اقت��دا كردند. همين 
طور باقي رزمنده ها پشت سر هم ايستادند و جمعيت از 
چادر بيرون زد و يك نماز جماعت باشكوهي برگزار شد. 
نمي دانم ركعت اول بود يا دوم كه ناگهان صداي مهيبي 
آمد و داخل چادر كه تاريك بود، كاماًل روشن شد! روي 
زمين پرتاب شدم، گويا جنگنده هاي بعثي مقر را بمباران 
خوشه اي كرده بودند. يك بمب هم كنار ما خورده بود، اما 
قسمتم آنجا شهادت نبود، حتي يك تركش هم از اوركتم 
عبور كرده و سر كنار دستي ام را متالشي كرده بود، مغز 
بنده خدا روي سر و صورتم پاشيده بود، اما سهم من از اين 
ضيافت تركش، آتش و تكه تكه شدن چند تركش روي 
بازويم بود و موج انفجاري كه براي لحظاتي گيجم كرده 
بود. به خودم كه آمدم، احس��اس كردم سرم بزرگ شده 
اس��ت! موج انفجار معموالً چنين حالتي ايجاد مي كند. 
ديدم در داخ��ل و بيرون چادر خيل��ي از بچه ها تكه تكه 
شده اند. از مسئوالن لشكر، شهيدصالحي و مرحوم سعيد 
اميني كه بعدها در تهران تصادف كردند و مرحوم شدند، 
سالم بودند. البته اميني پايش تركش خورده بود. اما روي 
پا بود. من هم سعي كردم به خودم مسلط شوم و بچه ها 
را مديريت كرديم تا مجروحان را س��وار تويوتاها كنند و 
ببرند. تقريباً همه ماش��ين ها الستيك هاي شان تركيده 
بود و بايد روي رين��گ حركت مي كردند. اوضاع عجيبي 
بود، قابل وصف نيس��ت. اين خاطره هميش��ه در ذهنم 

ماندگار شده است. 
صحبت از ماندگاري ش�د، چه صحنه اي از 

جنگ در ذهن تان ماندگار شده است؟ 
در همين ماجراي بمباران مقر لش��كر27 من دو صحنه 
عجيب و مان��دگار ديدم. ي��ك مورد آن به ش��ش نفر از 
رزمندگان اطالعات- عمليات لشكر مربوط مي شود كه 
اين بچه ها همگي شب قبل در عمليات شناسايي شركت 
كرده بودند و خسته در چادرشان خوابيده بودند. چون با 

موتورهاي شان تردد مي كردند، داخل چادرشان بنزين 
نگه مي داشتند. با بمباران مقر اين بنزين ها آتش گرفته 
بود و هر شش نفرشان كاماًل س��وخته بودند. هيچ كاري 
نمي شد براي اين بچه ها انجام داد. مورد دوم هم مربوط به 
يك بسيجي نوجوان مي شود كه در جريان بمباران پايش 
قطع شده بود. خودش روي تپه بود و پايش پايين افتاده 
بود. با چفيه زخمش را گرفته بود و از آنجا داد مي زد پايش 
را به او برسانيم. يكي از بچه ها دويد باالي تپه و او را كول 
كرد و پايين آورد. بعد پايش را به دستش داد، اين نوجوان 
پا را محكم بغل كرده بود و يك لحظه رهايش نمي كرد. در 
همين حالت او را سوار كردند و به عقب بردند. بنده خدا 
اميد داش��ت بلكه بتوانند پايش را پيوند بزنند. نمي دانم 
پيوند خورد يا نه او يكي از چندين هزار نوجوان حاضر در 
دفاع مقدس بود كه براي رضاي خدا و براي حفظ كشور 
و انقالب از همه چيزشان گذشتند، برخي شهيد و برخي 

هم جانباز شدند. 
فك�ر مي كني�د جوان ه�اي نس�ل حاضر 
ه�م مي توانند در ش�رايط مش�ابه چنين 

رفتارهايي از خودشان بروز بدهند؟
به نظر من جوان هاي نس��ل حاضر نس��بت به نسل هاي 
قبلي ش��ان بهتر هم هس��تند. تجاهم فرهنگي كه االن 
وجود دارد، با توجه به وس��ايل ارتب��اط جمعي و فضاي 
مجازي و... اصاًل قابل مقايسه با زماني كه ما جوان بوديم 
نيست. مصداق بارز جوان هاي نسل امروز همين رزمنده ها 
و ش��هداي مدافع حرم هس��تند كه كيلومتره��ا دور از 
خاك كشورش��ان در دفاع از حريم اهل بيت جنگيدند 
و خون دادند. زمان ما وقتي بعثي ها به كشورمان حمله 
مي كردند، جو كلي جامعه با مسئله دفاع مقدس همراهي 
مي كرد، اما اين جوان ها باي��د در جايي مي جنگيدند كه 
پشت سرشان انواع تهمت ها وجود داشت و اوايل خيلي از 
مردم هم نسبت به مسئله دفاع از حرم توجيه نبودند، ولي 
بصيرت باالي مدافعان حرم باعث شد كه خودشان را به 

اين جبهه برسانند و خون ها بدهند. 
يك نكته را خوب اس��ت اينج��ا طرح كن��م. من خودم 
چند س��ال معاونت اجتماعي ناجا بودم. زير پوست شهر 
را ديده ام. انصافاً نبايد س��ياه نمايي كرد، بعضي ها خيلي 
سياه نمايي مي كنند حاال يا عامدانه يا از سر ناآگاهي. بايد 

منصفانه نظر داد، درست است كه كاستي هايي داريم و 
بايد اصالح بشود، اما االن كشورمان اصاًل قابل مقايسه با 
قبل از انقالب نيست. چه از نظر علمي، فرهنگي، ورزشي، 
پيش��رفت هاي صنايع نظامي و... از هر جهتي ما رش��د 
غيرقابل كتماني داش��ته ايم. شايد فس��اد باشد، ولي در 
كنارش  رويش هاي بسياري را شاهد هستيم. در همين 
بحث در راهيان نور 7ميليون نفر در سال گذشته به اين 
سفر معنوي رفته اند كه 70 درصد آنها بين سنين 15 تا 
30 سال هستند. خب اينها رويش هاي جامعه و انقالب 

هستند. 
وقتي جنگ تحميلي ش�روع ش�د شاكله 
سپاه از پاس�داران جواني تشكيل مي شد 
كه خيلي از آنها دوره هاي تخصصي نظامي 
را پشت سرنگذاش�ته بودند، چه عواملي 
باعث پيش�رفت س�پاه در دل يك جنگ 

ويرانگر شد؟
به نظر من مهم ترين نق��ش را مي توانيم به حضرت امام 
بدهيم. نفس قدسي امام و ديدگاه هاي شان بود كه يك 
پتانسيل عظيمي را در جوان هاي انقالب ايجاد كرد. اين 
ظرفيت و قابليت ريشه هايش در رهنمون هاي حضرت 
امام بود. ش��عار »ما مي توانيم« در جنگ باور شد و بروز 
و ظهور يافت. از سوي ديگر اين وعده الهي است كه اگر 
ملت و گروهي در راه خدا استقامت و مقاومت كنند، خدا 
هم آنها را ياري مي دهد؛ »اِن تَنُصُروا اهللَ ينُصركم.« هنر 
حضرت امام اين بود كه در مسئله جنگ جوان ها را باور 
كردند و مديرت جنگ را به آنها س��پردند. ش��هيد عزيز 
حس��ن باقري يك نمونه بارز چنين جوان هايي اس��ت. 
حضرت آقا يك جمله اي درخصوص ايشان فرمودند كه 
خيلي حرف در خودش دارد. آقا مي فرمايند: شهيد باقري 
سال 59 به جبهه رفت و س��ال 61 شهيد شد. دو سال و 
چند ماه در جنگ بود. از يك سرباز به قول رهبري تبديل 
مي شود به يك استراتژيست. باقري يك خبرنگار بود كه به 
اطالعات سپاه و بعد به جبهه رفت و زماني كه به شهادت 
رسيد جانشين فرمانده نيروي زمين بود. در چهار عمليات 
مهم در رده فرماندهي بود؛ در عمليات فتح المبين و الي 
بيت المقدس فرمانده قرارگاه بود؛ در عمليات رمضان و 
محرم هم فرمانده بود. يا خود آقاي محسن رضايي، خيلي 
از فرماندهان لشكر، سپهبد شهيد صياد شيرازي، بابايي 
و... همگي جوان هايي بودند كه باور »ما می توانيم را«  در  
ذيل رهبري حضرت امام باور  داشتند و ثابت كردند كه با 

توكل برخدا مي شود ره صد ساله را يك شبه طي كرد. 
االن نيروه�اي مس�لح م�ا چ�ه س�پاه يا 
ارت�ش پيش�رفت هاي تس�ليحاتي واقعًا 
ش�گفت انگيزي كرده ان�د، خيل�ي از اين 
پيشرفت ها هم ريش�ه در تجربيات دفاع 

مقدس دارد. 
بله همين طور است. وقتي جنگ به شكل غافلگيركننده 
به ما تحميل ش��د، ما يا بايد تسليم مي شديم يا مقاومت 
مي كرديم. ملت ايران مقاومت را انتخاب كردند و با همان 
خداباوري و توكل برخدا در حالي از نظر تس��ليحات دو 
جبهه اصاًل قابل مقايس��ه نبودند، نيروه��اي نظامي ما 
اعم از سپاه، بسيج و ارتش ايس��تادند و با عنايت الهي و 
تكيه بر توانايي هاي خودشان توفيقات بزرگي را حاصل 
كردند. ما در زمان جن��گ حتي از خريد س��يم خاردار 
محروم بوديم، اما خودباوري كه در جنگ حاصل ش��د و 

  عليرضا محمدي
31 ش�هريور1359 س�ردار بهمن كارگر ك�ه آن موقع 
پاس�داري جوان بود، همراه همس�رش به مشهد رفته 
بودند تا اولين روزهاي زندگي مشترك شان را در جوار 
بارگاه ملكوتي امام هشتم)ع( سپري كنند. تازه به مشهد 
رسيده بودند كه خبر مي رسد، هواپيماهاي عراقي برخي 
از فرودگاه هاي كشورمان را بمباران كرده اند! اين خبر 
غافلگيركننده چنان ولوله اي به جان كارگر مي اندازد 
كه بدون تهيه بليت، خودش را به اولين قطار مي رساند 
و تمام شب را داخل راهروها سپري مي كند تا زودتر به 
تهران برسد. از آن زمان به بعد، او در هر فرصتي كه به 
دست مي آورد به جبهه مي رفت، اما كمتر شنيده يا ديده 
شده كه از حضورش در جبهه ها حرفي بزنند. به مناسبت 
چهلمين سالگرد ش�روع دفاع مقدس به سراغ سردار 
بهمن كارگر رئي�س بنياد حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي 
دفاع مقدس رفتيم تا عالوه بر جوياشدن از چند و چون 
برنامه هاي بنياد در رسالتي كه برعهده دارد، مروري بر 
خاطرات وي از دوران حضورش در جنگ داشته باشيم. 

   
گفت و گ�وي م�ا 31 ش�هريورماه منتش�ر 
مي ش�ود، 40س�ال پي�ش در اي�ن روز كجا 
بوديد؟ چند سال داشتيد و چطور با اين خبر 

غافلگيركننده رو به رو شديد؟
من متولد سال 1340 هستم، س��ال 58 وارد سپاه شدم، 
اواخر همين س��ال ب��راي ازدواج اقدام كردم و اول س��ال 
59عقد كرديم. اوايل انقالب زندگي زوج هاي جوان بسيار 
ساده ش��روع مي ش��د. من هم چون نمي خواستم مراسم 
عروس��ي بگيرم، تصميم گرفتم همراه همس��رم به مشهد 
برويم و اين سفر جاي مراس��م ازدواج، بهانه اي باشد براي 
زير يك س��قف رفتن و آغاز زندگي مشترك مان. خالصه 
اواخر شهريور 59 وسايل سفر را مهيا كرديم و با اتوبوس راه 
افتاديم. دقيقاً يادم نيست همان روز رسيدن مان به مشهد 
بود يا روز بعد از آن كه شنيديم عراق فرودگاه مهرآباد و چند 
فرودگاه ديگر را زده است! اصاًل انتظار شنيدن چنين خبري 
را نداشتم. چنان آشوبي به دلمان افتاد كه تصميم گرفتيم 
هرطور شده به تهران برگرديم، اما هرچه گشتم نتوانستم 
بليت تهيه كنم. امكانات مثل االن نبود كه بش��ود راحت 
وس��يله پيدا كرد. تصميم گرفتم بدون تهيه بليت با قطار 
برگرديم. فوقش بين راه جريمه مي ش��ديم! با همسرم در 
راهروي قطار ايستاديم. من يك پاسدار 19ساله و همسرم 
هم كم سن تر از من، محجبه با روبند داخل راهرو! كمي كه 
گذشت يك خانواده مذهبي آمدند و گفتند ما در كوپه مان 
براي همسرت جا داريم، ولي براي خودت نه! خالصه كل 
شب را در راهرو س��ر كردم و از بس كه به حمله دشمن و 
وضعيت مرزها و اين مس��ائل فكر كردم تا صبح پلك روي 

هم نگذاشتم. 
همان اولين روزهاي جنگ به جبهه رفتيد؟

براي ما كه نيروي كارگزيني واحد پرسنلي ستاد مركزي 
سپاه بوديم، اعزام گرفتن به اين راحتي ها نبود. اوايل جنگ 
س��پاه از بابت نيرو در مضيقه بود و از طرفي همه بچه هاي 
پاس��دار داوطلب رفتن به منطقه بودند؛ كار به قرعه كشي 
كشيد و قرعه هم به نام ما نيفتاد. يك سري از بچه ها رفتند 
و ما هم در انتظار بوديم تا چه زماني نوبت ما مي شود. نهايتاً 
اواخر سال 59 توانستم به جبهه بروم و ديگر تا پايان جنگ 
با مناطق عملياتي در ارتباط بودم و گاه مدت ها در منطقه 

جنگي مي ماندم. 
شما خيلي كم از حضورتان در جبهه گفته ايد. 
در اولين حضورتان در جبهه كجاها رفتيد و 

چه كرديد؟
اوايل حضورم رفتم پيش سردار شهيد حسن باقري، اتفاقاً 
اخوي ش��ان سرلش��كر محمد باقري هم ما را به برادرشان 
معرفي كردند. ش��هيد باق��ري يك مدتي من را فرس��تاد 
پيش سردار شهيدمهدي زين الدين كه آن موقع مسئول 
اطالعات محور سوس��نگرد بود. چند ماهي خدمت شهيد 
باقري و مجموعه اطالعات بودم تا اينكه سردار شهيد محمد 
بروجردي من را با خ��ودش به جبهه غرب ب��رد. با تماس 
تلفني هم اجازه ما را از شهيد باقري گرفت. البته من نيروي 
پرسنلي ستاد مركزي بودم، ولي خب به لحاظ اخالقي به 
شهيد باقري تعهد داشتم. به همين خاطر شهيد بروجردي 
زنگ زد و جريان انتقال من را به اطالع ايشان رساند. از آن 
به بعد مدتي هم در قرارگاه نجف كه جبهه غرب را پوشش 
مي داد، مسئول پرسنلي ش��دم و مدت ها در همين سمت 
خدمت كردم. پرسنلي قرارگاه منطقه هفت كشوري كه ما 
بوديم بيشترين شهيد را در ميان واحدهاي ديگر داد. بنده 
هم توفيق داشتم كه تا پايان دفاع مقدس در عملياتي مثل 
خيبر، بدر، والفجر8، كربالي4 و5 و... حضور داشته باشم. 

اتفاقًا همين اواخر با چند نف�ر از رزمنده ها 
يا فرماندهان جن�گ كه گفت و گو مي كردم، 
حرف از شهيد بروجردي پيش آمد، معموالً 
تعاريف از ايشان رنگ و بوي ديگري مي گيرد، 

شما ايشان را چطور آدمي شناختيد؟
ايشان سال 62 به شهادت رسيد و االن بيش از 37 سال از 
شهادتش مي گذرد، اما چند دهه ديگر هم بگذرد، شناخت 
ابعاد وجودي و شخصيتي اش به اين راحتي ها امكان پذير 
نيس��ت. اينكه مي گويند »مسيح كردس��تان« واقعاً لقب 
قشنگي است كه زيبنده بروجردي است. آشنايي با دو نفر 
زندگي من را خيلي تحت تأثير قرار داد. يكي همين شهيد 
بزرگوار بروجردي و آن يكي ش��هيد حس��ن باقري. نه در 
گذشته كه هنوز هم با اين دو شهيد بزرگوار زندگي مي كنم. 
اتفاقاً شهيد بروجردي و ش��هيد باقري يك مدتي با هم در 
جبهه ها رفت و آمد داشتند و همديگر را مي شناختند. در 
جريان عمليات فتح المبين، بروج��ردي به عنوان نماينده 
فرمانده سپاه به قرارگاه نصر مي رود كه فرماندهانش شهيد 
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 اذان ظهر را كه داد وض�و گرفتم و داخل 
چادر كادر فرماندهي گردان مقداد قامت 
بس�تم تا نماز بخوانم. فرمان�ده گردان و 
فرماندهان گروهان هم به بنده اقتدا كردند. 
همين طور باقي رزمنده ها پشت س�ر هم 
ايستادند و جمعيت از چادر بيرون زد و يك 
نماز جماعت باشكوهي برگزار شد. نمي دانم 
ركع�ت اول بود يا دوم ك�ه ناگهان صداي 
مهيبي آمد و داخل چادر كه تاريك بود، 
كاماًل روشن شد! روي زمين پرتاب شدم، 
گويا جنگنده هاي بعثي مق�ر را بمباران 
خوشه اي كرده بودند. يك بمب هم كنار ما 
خورده بود، اما قسمتم آنجا شهادت نبود


