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دفاع مقدس

  عليرضا محمدي
اکنون که به سالگرد 40 س��الگی دفاع مقدس رس��یده ایم، هر روز ابعاد تازه ای از جنگ 
تحمیلی به روی مان گش��وده می ش��ود. از تأثیر جنگ در ادبیات و فرهنگ و سیاس��ت و 
مناسبات اجتماعی گرفته تا تأثیر آن بر مراودات منطقه ای و جهانی. دفاع مقدس به عنوان 

یک پدیده، تأثیر عمیقی بر نسل ها، حوزه ها و دهه های مختلف گذاشته است. 
این جنگ تحمیل شده به ملت ایران، نه تنها  در کشورمان،  در عراق بعثی و منطقه، بلکه 
در سطح جهانی نیز تأثیرگذار بود. کشورها و جریان هایی که در این جنگ دخیل بودند، 
آنقدر گسترده و متعدد هستند که گویی دو جهان متضاد مقابل هم صف آرایی کرده بودند تا 
سرنوشت تاریخ را رقم بزنند. انقالبی که تنها دو سال قبل از شروع رسمی جنگ به پیروزی 
رس��یده بود، چهره جهان دوقطبی را تغییر داد و همین دگرگونی، خواب های بسیاری را 
آشفته کرد. از حکومت های مرتجع و غالباً ثروتمند منطقه گرفته تا قدرتمندان گردنکش 

جهانی، همه آمده بودند تا جهان را به وضع پیشین خود برگردانند!
واقعیت این است که جنگ تحمیلی هیچ گاه منحصر به ایران و عراق نبود. آنهایی که از 
صدام دفاع می کردند، از گسترش یک ایدئولوژی مذهبی می ترسیدند که در شعار اسالم 
ناب محمدی امام خمینی)ره( خالصه   می شد. همین دیدگاه بود که به دفاع مشروع ملت 
ایران تقدس بخش��ید و باعث جذب رزمندگان داوطلب  از سراس��ر جهان شد. از هند تا 
پاکستان، افغانستان، بحرین، عربستان و حتی فرانسه، رزمندگانی آمده بودند تا در تغییر 
تاریخ به نفع جبهه مستضعفین سهیم باشند. حتی اقلیت های دینی که از قدیمی ترین 
اقوام ایرانی هستند هم پشت مردمی ترین نظام حاکم در وطن شان ایستادند تا به سهم 
خود شکست هایی را که در سده های اخیر به دلیل بی کفایتی حکومت های وقت به ایران 

وارد شده بود، جبران کنند. 
در پایان هش��ت س��ال جنگ که یک روی طبیعی آن ویرانی، ش��هادت و اسارت است، 
تاریخی متولد ش��د که آن را مستضعفان نوشته بودند. از تس��ری الگوی دفاع مقدس به 
جبهه مقاومت اس��المی گرفته تا بالندگی سپاه پاس��داران جوان و ارتش ایران در بحث 
خوداتکایی و پیشرفت های شگرف نظامی، جنگی که قرار بود نقطه شکست حق خواهی 
 ایرانیان باش��د، با پایم��ردی و ایس��تادگی ملت ایران ب��ه درخش��ان ترین مقطع تاریخ

چندهزار ساله شان تبدیل شد. 

درخشان ترين مقطع 
تاريخ چند هزار ساله ايران

فهرست
2     |   تاریخ دفاع مقدس را  باید با قصه قهرمانان جنگ نوشت

5     |   نه تنها سپاه که کل تاریخ انقالب وامدار دفاع مقدس است
8     |   نیروی دریایی ما از زمین تا آسمان با گذشته فرق می کند

11     |   حوادث پایان جنگ را  باید از 2 منظر داخلی و خارجی دید
14     |   امروز به هر نقطه ای از جهان که اراده کنیم می رویم

18     |   برترین دستاورد جنگ »عمل به تکلیف« بود
20 |   ادبیات دفاع مقدس سند چشم انداز ندارد

22 |   مرتجعین منطقه  از قهرماني هاي صدام داستان سرایي مي کردند!
25 |   شوروي در زمان جنگ یک نیروي هوایي  به صدام هدیه داد!

28 |   برادر شیرخوارم  در آغوش مادر شهید شد
30  |   بابا می گفت بعد از مرگ همنشین پسرانم می شوم

32  |   توقعی از انقالب و کشور  برای 4 فرزند شهیدم ندارم
34  |   عاقبت به خیری 5شهید خانواده از تربیت دینی و نفس قدسی امام بود

36  |   بیمارستان کلیمیان  در خدمت مجروحان جنگ بود
38  |   خون ارامنه  و هموطنان مسلمان درهم آمیخته است

40  |   قلب شهدای مسیحی ماالمال از ایمان بود
42  |   می گفت با اشغال ایران دیگر زنده نخواهم ماند

44  |   »از سکوت تا خروش«   رفتار متضاد یک ملت در 2 جنگ
46  |   جنگ تحمیلي نوراني ترین مقطع تاریخ چند هزار ساله ایران است

  اول جنگ، وقتي كه هفت، هشت، ده روزي گذشت، 
ديدم كه هر چ�ه خبر مي آيد، يأس آور اس�ت؛ البته، 
من نماينده امام در ش�وراي عالي دفاع و سخنگوي 
آن ش�ورا بودم؛ ديدم كه از من كاري برنمي آيد، دلم 
هم مي جوش�د و اصاًل نمي توانم صبر كنم. با دغدغه 
كامل، خدمت امام رفتم. هميشه امام به ما مي گفتند 
كه خودتان را حفظ كنيد و از خودتان مراقبت نماييد. 
من به امام گفتم، خواهش مي كنم اجازه بدهيد، من به 
اهواز يا دزفول بروم، شايد كاري بتوانم بكنم. بالفاصله 
گفتند كه شما برويد. من به قدري خوشحال شدم كه 

گويي بال درآوردم. 
مقام معظم رهبري
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تک تک دستاوردهایی که سپاه به آنها رسیده است، میوه های مقاومت است. تا آخر جنگ هیچ کسی حاضر نشد حتی 
یک تانک به ما بدهد. اما در پایان جنگ ما شاهد بودیم که سپاه لشکرهای زرهی تشکیل داده بود. همه این تانک ها و 

ادوات زرهی را هم با استفاده از غنائم به دست آورده بود. 

يادتان است شروع جنگ كجا بوديد 
و چطور از بمب�اران فرودگاه        ها مطلع 

شديد؟
من آن موقع در اطالعات بودم و شب و روز با منافقین 
و گروهک ه��ای ضد انق��الب درگیر بودی��م. روز 31 
شهریورماه 1359 از تهران خارج شده بودم و در مسیر 
ش��مال بودم که ش��نیدم فرودگاه مهرآباد را زده اند. 
دلم می خواس��ت به جبهه بروم، اما به ما اجازه حضور 
نمی دادند و می گفتند االن تکلیف شما جهاد در جبهه 
دیگری است. تا زمستان 1360 درگیر منافقین بودم و 

بعد از آن توفیق پیدا کردم که به جبهه بروم. 
معموالً نام سردار نقدی و حضورش در 
جنگ كه می آي�د به ي�اد فرماندهی 
لش�كر بدر می افتيم، اما اين موضوع به 
بعد از شهادت سردار دقايقی در سال 65 
برمی گردد، اولين مس�ئوليت ش�ما در 

جبهه چه بود؟
در اوایل حضور در جبهه        ها مس��ئول اطالعات غرب 
کشور بودم. در همان جا سعادت همرزمی و همراهی 
با شهید بروجردی نصیبم ش��د. کمی بعد که قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( به فرماندهی شهید بروجردی 
تش��کیل ش��د، به همراه ایش��ان آنجا رفتی��م و بنده 
مس��ئولیت اطالعات این ق��رارگاه را برعهده گرفتم. 
بعد قضیه تش��کیل قرارگاه برون مرزی رمضان پیش 
آمد که بنده فرماندهی آن را برعهده گرفتم و تا سال 
65 در همین مسئولیت بودم. قرارگاه رمضان عملیات 

برون مرزی انجام می داد. از مرز تا عمق خاک دشمن، 
در حیطه مأموریت این قرارگاه قرار داشت. نیروهایش 
به عمق ش��مال عراق می رفتند و آنج��ا با معارضان و 
مجاهدان عراقی ارتباط می گرفتند و عملیات ایذایی 
و برون مرزی انجام می دادند. در همان س��ال 65 به 
جنوب کشور رفتم و مدتی با سردار باقری در کارهای 
اطالعاتی فعال بودیم. نهایتاً پس از ش��هادت سردار 
اسماعیل دقایقی، فرماندهی لشکر بدر به بنده واگذار 
ش��د که تا پایان دفاع مقدس و مدتی بع��د از آن، در 

خدمت برادران و مجاهدان عراقی بودم. 
غالباً در گفت وگو        هايی كه با رزمنده        ها 
يا خانواده شهدای حاضر در جبهه های 
غرب انجام می دهيم، يادی هم از ش�ما 
می شود. مثاًل شهيد رسول حيدری كه از 
معدود ش�هدای ايرانی جنگ بوس�نی 
اس�ت، گويا مدت�ی در ق�رارگاه رمضان 
نيروی ش�ما بود. در چه مقطعی با شهيد 

حيدری همرزم بوديد؟
وقتی من مس��ئول اطالعات غرب کشور بودم، شهید 
حیدری مسئول اطالعات مالیر بود و با هم همکاری 
می کردیم. اطالعات غرب کشور چهار استان را شامل         
می شد؛ کردستان، کرمانشاه، ایالم و همدان. منطقه 
بندی در آن دوره به این صورت بود. با شهید حیدری 
و شهید مفقوداالثر رس��ولی که متأسفانه کمتر نامی 
از او برده می ش��ود در آنجا آشنا شدیم. شهید رسولی 
مس��ئول اطالعات نهاوند ب��ود. ق��رارگاه رمضان که 

تشکیل شد، این دو ش��هید بزرگوار و دیگر دوستان 
به این قرارگاه آمدند و تیم تش��کیل دادند و در محور 
دربندیخان و جنوب استان س��لیمانیه عراق فعالیت 
می کردند. یک مس��ئله ای ک��ه مزید بر علت ش��د تا 
این نیرو        ها به قرارگاه رمضان بیایند، تش��کیل وزارت 
اطالعات بود. آن عده از نیروهای اطالعاتی س��پاه که 
نمی خواستند وارد وزارت اطالعات بشوند، آمدند در 
قرارگاه رمضان کار کردند. تقریباً مشکل گروهک        ها و 
منافقین هم تا حد زیادی رفع شده بود و این بچه        ها با 
فراغ بال بیشتری می توانستند بیایند در جبهه محور 
بگیرند و کار کنند. شهید حاج رسول حیدری هم در 
محوردربندیخان  )جنوب استان سلیمانیه( مسئولیت 

گرفت و کار کرد. 
چطور شد كه از كارهای اطالعاتی به 
فرماندهی لشكر بدر انتخاب شديد؟

خب من در خصوص عراق کار کرده بودم و کردستان 
عراق را می شناختم. ذیل فعالیت های قرارگاه رمضان 
در شمال عراق پایگاه        هایی دایر کرده بودیم و به آنجا 
رفت و آمد داش��تیم. اوضاع و احوال عراق را تا حدی 
می شناختم و شاید چون ش��ناختم نسبت به مسائل 
کش��ور عراق نس��بت به دیگر فرماندهان بیشتر بود، 
فرماندهان تصمیم گرفتند من جای ش��هید دقایقی، 
فرمانده لشکر بدر بشوم که نیروهایش را رزمندگان و 

مجاهدان عراقی تشکیل می دادند. 
 چه خاطره ای از كار با مجاهدان عراقی 

داريد؟

همان اولین روزی که فرمانده وقت نیروی زمینی من را 
به بچه های لشکر بدر معرفی کرد، داخل یک کانکسی 
بودیم. ایشان )فرمانده نیروی زمینی( که بیرون رفت، 
طبق عادتی که در قرارگاه برون مرزی رمضان داشتیم 
گفتم خوب اس��ت فعالیت های مان را به عمق خاک 
عراق ببریم و آنجا به دشمن ضربه بزنیم. تا این حرف 
را زدم، همه ش��ان ریختند سرم! ]می خندد[ بندگان 
خدا چون خودشان عراقی بودند و از وحشیگری های 
رژیم بعث با مجاهدان عراقی و خانواده های شان اطالع 
داش��تند، می گفتند ما حاضریم خودم��ان در جبهه 
شهید بشویم، اما هرگز زنده دست بعثی        ها نیفتیم. آن 
وقت نه تنها خودمان که همه خانواده و اقوام مان هم 

با خطر بزرگی مواجه می شوند. 
سپاه در اوايل جنگ يک نيروی جوان 
با حداكثر چند گردان بود. آن هم نه 
گردان ه�ای تمام عيار، چه ش�د كه اين 
ني�رو در دل جنگ پيش�رفت ك�رد و به 
چنان قدرت و قابليتی رس�يد كه اكنون 
در بس�ياری از حوزه        ها پيش�رفت های 

معجزه واری دارد؟ 
وقتی که شما تصمیم می گیرید در مقابل یک قدرت 
زورگو بایستید و به خدا تکیه کنید، خدا هم وعده داد 
که: »إِْن تَْنُصُروا الَلَهّ یْنُصْرُکْم«. اگر ش��ما خدا را )دین 
خدا را( یاری بدهید، خدا هم ش��ما را یاری می دهد. 
پیشرفت های س��پاه بر همین اس��اس است و فرمول 
مادی ن��دارد. ما اگر ب��ه تاریخ جن��گ و واقعیت های 

 تاریخ دفاع مقدس را 
باید با قصه قهرمانان جنگ نوشت

سپاه و بالندگی در جنگ در گفت وگو 
 با سردار محمد رضا نقدی از فرماندهان   دفاع مقدس

 تاريخ دفاع مقدس بايد انسان محور باشد 
 شهيد بروجردی در تاريخ انسان محور جنگ استاد كادريابی 

و كادرسازی در جبهه ها بود

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حالی وارد جنگ شد كه حتی يک تيپ تمام عيار نداشت و عمده 
توان آن درگير اغتشاشات كردستان يا مس�ئله منافقين و ضد انقالب بود. اما هشت سال بعد، در 
پايان جنگ، سپاه تقريبًا در همه استان های كشورمان يک لش�كر به جبهه        ها معرفی كرده بود و 
قوای سه گانه زمينی، دريايی و هوايی خود را نيز تش�كيل داده بود. اوج گيری سپاه آن هم در دل 
يک جنگ ويرانگر، داليلی دارد كه سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ كننده سپاه شاه بيت 
آن را واليتمداری و توكل برخدا می داند. او كه پيش از شروع جنگ به عنوان يک نيروی اطالعاتی 
درگير منافقين و ضد انقالب بود، در زمس�تان سال 1360 توانس�ت به جبهه برود و در اين ميدان 
جديد، سمت        ها و مس�ئوليت های مختلفی را تجربه كرد كه تأسيس         قرارگاه برون مرزی رمضان و 
فرماندهی لشكر9 بدر پس از شهادت سردار اسماعيل دقايقی، تنها بخشی از فعاليت های وی در 
جبهه های دفاع مقدس را شامل می شود. در گفت وگو با سردار نقدی سعی كرديم عالوه بر پرداختن 
به چگونگی گس�ترش س�پاه در دل جنگ، گذری هم به خاطرات وی از دوران حضورش در دفاع 

مقدس داشته باشيم. 

عليرضا محمدی
فاطمه بيضايی

ان
جو

ی| 
صاف

دی 
 مه

مد
مح



3  

 چله پايداری| ويژه  چهلمین سالگرد  دفاع مقدس
| شهريور 1399|  روزنامه جوان | 

ان
جو

ی| 
صاف

دی 
 مه

مد
مح

رزمنده ها در میدان عمل محک می خوردند و بروز و ظهور پیدا می کردند. اس��تاد و سرآمد کادرسازی در جبهه ها 
هم شهید بزرگوار محمد بروجردی بود که متاسفانه چندان برای مردم شناخته شده نیست. خیلی از اسطوره های 
دفاع مقدس شاگردان ایشان بودند. هنر بزرگ شهید بروجردی کادریابی بود. در واقع گوهر یاب بود. ایشان خیلی از 

رزمنده های گمنام را که سابقه ای نداشتند، کشف کرد و به آنها میدان عمل داد تا توانایی های شان را بروز بدهند.  

آن ن��گاه کنیم، می بینی��م که س��پاه در اوایل جنگ 
محدودیت ه��ای بس��یاری داش��ت. در مراحل دیگر 
جنگ هم همیش��ه جبهه ما در مضیقه بود ولی اوایل 
جنگ بحث دیگری دارد. آن زمان مسئول لجستیک 
سپاه گریه می کرد برای اینکه چند قبضه آر پی جی7 
به دست رزمنده های سپاهی برساند. اما اکنون سپاه 
ماهواره به فضا پرتاب می کند. بین این دو اتفاق تنها 
چند سال فاصله اس��ت. بیش��تر هم به یک افسانه و 
رویا شبیه است. اما به خواس��ت خدا و با توکل برخدا 
این مس��ئله در واقعیت اتفاق افتاده است. من به شما 
خالصه بگویم که تکی��ه به خدا و اطاع��ت از والیت، 
فرمول کار س��پاه اس��ت و هیچ فرمول مادی در کار 
نیست. پیشرفت های سپاه از دل مقاومت        ها متولد شد. 

قدرت سپاه از دل ایستادگی به دنیا معرفی شد. 
یک روز منافقین از س��ران نظام گرفته تا مردم عادی 
و...  خیلی        ها را ترور کردند و یک جو ترور و وحش��تی 
راه انداختند. سپاه تصمیم گرفت به فرمان امام مقابل 
اینها بایستد. این ایستادگی که توکل بر خدا و تاسی 
به والیت داشت، باعث ش��د اکنون یک نیروی عظیم 
امنیتی متولد بشود. نیرویی که می تواند مقابل امریکا 
بایستد و عرض اندام کند. تک تک دستاورد        هایی که 
سپاه به آنها رسیده است، میوه های مقاومت است. تا 
آخر جنگ هیچ کس��ی حاضر نشد حتی یک تانک به 
ما بدهد. اما در پایان جنگ ما ش��اهد بودیم که سپاه 
لشکرهای زرهی تشکیل داده بود. همه این تانک        ها و 
ادوات زرهی را هم با استفاده از غنائم به دست آورده 
بود. یا گروه های توپخانه سپاه از غنائم جنگی تشکیل 
ش��د. ما در دفاع مقدس درگیر جنگ ش��هر        ها شده 
بودیم. دش��من تهران را با موشک های 9 متری و 12 
متری می زد و ما کاری نمی توانس��تیم انجام بدهیم. 
حتی نمی توانستیم پنج کیلو مواد منفجره را با سالحی 
که دستاورد خودمان باشد به عمق چند متری خاک 
عراق پرتاب کنیم. اما امروز قدرت موشکی ما به حدی 
رسیده اس��ت که می توانیم موش��ک های نقطه زن را 
چند صدکیلومتر آن طرف تر به هدف بزنیم. ش��هید 
طهرانی مقدم که از بنیانگذاران موشکی سپاه است، 
در ابتدا خمپاره چی بود. اینه��ا جوان هایی بودند که 
آمدند خمپاره های 120 و غیره را یاد گرفتند و بعد با 
شهید ش��فیع زاده از توپ های غنیمتی توپخانه سپاه 
را تش��کیل دادند و کم کم کار را توسعه دادند. وقتی 
اولین موشک های زمین به زمین ناقص و مشکل دار 
از جاهای دیگر تأمین ش��د و به ایران آمد، اولین کار 
ش��هید طهرانی مقدم این بود که ی��ک نمونه از این 
موش��ک        ها را داد محققان خودمان آن را باز و رویش 
کار کنند. در شرایط جنگ هر کسی دیگر بود می گفت 
باید همین تعداد کم را استفاده کنیم نه اینکه رویش 
آزمایش انجام بدهیم. اما چون بحث ایس��تادن روی 
پای خودمان بود، با توکل بر خدا این کار        ها انجام شد 
و حاال ما یک قدرت هوافضا داریم. در نیروی دریایی 
سپاه هم نظیر همین اتفاق افتاد. جوانهایی مثل شهید 
نادر مهدوی با قایق        هایی کارشان را شروع کردند که 
این قایق        ها حتی توان ایس��تادگی در برابر موج های 
سنگین را نداش��تند. اما حاال نیروی دریایی سپاه اگر 
امریکایی        ها چند متر هم وارد آب ما شوند می روند و 
تفنگداران شان را بازداشت می کنند. همه اینها مدیون 
والیت مداری و توکل برخدا است. در خصوص ارتش 
هم چنین اتفاقی افتاد. همان سال اول جنگ عنوان         
می شد که اغلب جنگنده های ما ساعت پروازی شان را 
پر کرده اند و باید قطعات شان تعویض یا تعمیر شوند. 
این کار        ها زمان طاغوت توسط مستشارهای امریکایی 
صورت می گرفت. اما برادران ارتشی هم سعی کردند با 

توکل بر خدا روی پای خودشان بایستند و االن نیروی 
هوای ارتش با قدرت به فعالیتش ادامه می دهد و حتی 

ما در داخل کشور جنگنده هم می سازیم. 
كادرس�ازی و پ�رورش فرماندهان و 
نيروهای نخبه از عملكردهای موفق 
سپاه اس�ت كه ريش�ه در دفاع مقدس 
دارد، يافت�ن نيرو        هاي�ی مث�ل باكری         و 

زين الدين چطور صورت می گرفت؟ 
 همه اینها در میدان عمل انجام می گرفت. اصاًل مجال 
و فرصتی نبود تا مثاًل یک نیرو برود در دانش��گاه و در 
یک مورد خاص تخصص بگیرد یا اس��تعدادش را در 
یک زمینه خاصی کشف کند و بعد چند سال رویش 
کار کن��د و آن را پرورش بده��د. رزمنده        ها در میدان 

عمل محک می خوردند و بروز و ظهور پیدا می کردند. 
اس��تاد و س��رآمد کادرس��ازی در جبهه        ها هم شهید 
بزرگوار محم��د بروجردی بود که متأس��فانه چندان 
برای مردم شناخته شده نیست. خیلی از اسطوره های 
دفاع مقدس شاگردان ایشان بودند. هنر بزرگ شهید 
بروجردی کادریابی بود. در واقع گوهر یاب بود. ایشان 
خیلی از رزمنده های گمنام را که سابقه ای نداشتند، 
کشف کرد و به آنها میدان عمل داد تا توانایی های شان 
را بروز بدهند. شهید کاوه یکی از همین جوان        ها بود 
که توسط شهید بروجردی شناخته ش��د و بعد        ها به 
فرماندهی لش��کر ویژه شهدا رس��ید و منشأ خدمات 

بزرگی شد. 
خيلی از همي�ن كادر        ه�ا و نيروهای 
جوان كه در جنگ ب�روز و ظهور پيدا 
كردن�د، طرح        ه�ا و ابتكار        هاي�ی را ارائه 
می دادند كه شايد به معجزه بيشتر شبيه 
بود، خود ش�ما در بين نيروه�ای تان از 

چنين جوان های خالقی داشتيد؟
به شهید حیدری و شهید رس��ولی قبل از این اشاره 
کرده بودم. ش��هید حیدری خیل��ی از مواقع چندین 
ماه در عمق خ��اک عراق می ماند و حتی یادم اس��ت 

ایشان یک بار 9 ماه در شمال عراق ماند و کار کرد. این 
جوان        ها درس جنگ های نامنظ��م را نخوانده بودند، 
استعداد و توانایی های شان در همین جنگ بروز یافت 
و رفته رفته در میدان عمل کار        هایی انجام می دادند که 
کمتر نظیرش دیده می شود. حیدری و رسولی طرحی 
داش��تند که می خواس��تند بر طبق آن بروند اسرای 
اردوگاه موصل را آزاد کنند. شناسایی های خوبی هم 
انجام داده بودند، اما به هرحال فرصت و مجال این کار 
پیش نیامد. شهید رسولی در همین قضیه به شهادت 
رسید و پیکرش مفقود شد. ایشان یک منبعی گرفته 
بود و بر طبق آن به ش��هر        ها و عمق خاک دش��من و 
حتی اردوگاه های اسرا رفت و آمد می کرد. یکبار که با 
ماشین به داخل یکی از پایگاه های بعثی        ها رفته بودند، 

درگیری پیش می آید و رسولی به شهادت می رسد. 
اكنون كه بيش از س�ه ده�ه از اتمام 
جنگ گذشته، به تعبيری ما داريم از 
يک موضوع تاريخی صحبت می كنيم. به 
نظر شما ش�يوه تاريخ نگاری جنگ بايد 
چگونه باش�د كه حق مطلب ادا ش�ود و 
نس�ل های جوان تر مش�تاق دانستن و 

شنيدن از آن بشوند؟
مهم  ترین مس��ئله تاریخ جنگ مسئله انسان        ها است. 
جوهر اصلی تاریخ دفاع مقدس ما را نه تجهیزات و نه 
تاکتیک های نظامی و نه مسائل استراتژیک سیاسی 
و...  بلکه انس��ان        ها و آدم        هایی تش��کیل می دهند که 
همه وجودشان را وقف اسالم و دفاع از کشور کردند. 

اینها با همه وجود به صحنه آمدن��د و همان        ها بودند 
که حماس��ه        ها را خلق کردند. به نظر من پرداختن به 
شخصیت این آدم ها، کسانی که بار جنگ را بر دوش 
گرفتند و آن را مدیریت کردن��د، جنگیدند، حمایت 
کردند و از همه چیزش��ان گذشتند، باید محور اصلی 

تاریخ دفاع مقدس قرار گیرد. 
يعنی تاريخ دفاع مقدس بايد انسان 

محور باشد؟
دقیقاً. ببینید ما اگر بخواهیم محور بحث تاریخی مان 
مثالً مسائل سیاسی و دیپلماتیک و روابط بین کشور        ها 
و این طور مسائل باشد، چیزی در نمی آید! اگر محور 
را تس��لیحات و تجهیزات و تحوالت تجهیزاتی و این 
چیز        ها بگذاری��م، باز هم چی��زی درنمی آید. یا محور 
تاکتیک        ها و ش��گردهای نظامی هم باشد باز چیزی 
عایدمان نمی شود. آن چیزی که ما را پیروز کرد همان 
رزمنده بسیجی مخلصی بود که در دل تاریکی شب، 
زمانی که نمی توانستی حتی دس��تت را ببینی و این 
رزمنده فرصت و دالیل زیادی داشت تا از میدان رزم 
شانه خالی کند، برود زیر یک تخته سنگ قایم بشود، 
در حالی که کسی هم نمی توانست او را ببیند که چه 
می کند و کجا رفته اس��ت، اما با احساس مسئولیش 

دشمن تهران را با 
موشک های 9 متری 
و 12 متری می زد و ما 
كاری نمی توانستيم 
انجام بدهيم. حتی 
نمی توانستيم پنج كيلو 
مواد منفجره را با سالحی 
كه دستاورد خودمان 
باشد به عمق چند متری 
خاک عراق پرتاب كنيم. 
اما امروز قدرت موشكی 
ما به حدی رسيده است 
كه می توانيم موشک های 
نقطه زن را چند 
صدكيلومتر آن طرفتر به 
هدف بزنيم
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مهم ترین مسئله تاریخ جنگ مسئله انسان ها است. جوهر اصلي تاریخ دفاع مقدس ما را نه تجهیزات و نه تاکتیک هاي نظامي 
و نه مسائل استراتژیک سیاسي و... بلکه انسان ها و آدم هایی تشکیل می دهند که همه وجودشان را وقف اسالم و دفاع از کشور 
کردند. اینها با همه وجود به صحنه آمدند و همان ها بودند که حماسه ها را خلق کردند. به نظر من پرداختن به شخصیت این 
آدم ها، کسانی که بار جنگ را بردوش گرفتند و آن را مدیریت کردند، جنگیدند، حمایت کردند و از همه چیزشان گذشتند، باید 

محور اصلی تاریخ دفاع مقدس قرار گیرد.

می ایستد و مردانه می جنگد. هر آنچه از دستش برمی 
آید انجام می ده��د و از ترکش و گلوله های دش��من 
نمی ترس��د. دفاع مقدس را آدم        هایی ساختند که نه 
تنها از جنگ نمی ترسیدند، بلکه برای ورود به عملیات 
اصرار و حتی التماس هم می کردند. بار        ها پیش می آمد 
که یک جوان به فرمان��ده اش مراجعه می کرد و مثل 
یک بچ��ه گریه می کرد ت��ا اجازه بگی��رد در عملیات 
ش��رکت کند، کجای دنیا نظیر چنی��ن صحنه        هایی 
دیده ش��ده اس��ت؟ من خودم در دفاع مقدس از این 
صحنه        ها بس��یار دیده ام. اینها اصل ماجرای حماسه 
دفاع مقدس اس��ت که باید پرداخته بش��ود و شاکله 
تاریخ جنگ را تشکیل بدهد. اگر می خواهیم درست 
تاریخ جنگ را بنویسیم، یکی یکی همین بسیجی های 
گمنام که از جان مایه می گذاش��تند همگی در تاریخ 
جنگ و خلق حماس��ه دفاع مقدس نقش دارند. فقط 
این طور نیست که بگوییم فرماندهان بزرگ کارهای 
بزرگ انجام می دادند و بار اصلی روی دوش آنها بود. 
نه اصال این طور نیست. پیروزی ما وابسته به تک تک 
همین بچه های رزمنده است. چه آن بسیجی ساده یا 
آن فرمانده گردان و لش��کر و...  همگی ملخصانه کار 
می کردند. من یاد دارم همین سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی که نمونه بارز یک رزمنده مکتبی بود، وقتی 
در عملیات کربالی 5 در قرارگاه جلسه گذاشته بودند 
و از او خواستند در جلسه شرکت کند، نیامد. شرکت 
در جلس��ه آن هم در بحبوحه عملیات، غیر از هدفی 
که جلسه مورد نظر دنبال می کرد، یک وقت تنفسی 
بود تا فرماندهی که فشار عصبی هدایت نیروهایش را 
بردوش می کشد و توامان در شرایط جنگی خط مقدم 
است، یک وقت اس��تراحتی ولو برای دو، سه ساعت 
به دس��ت بی��اورد. در عملیات گاه پی��ش می آمد که 
رزمنده        ها و فرماندهان 48 ساعت مدام زیر شدید        ترین 
فشارهای دشمن بودند. منتها وقتی از قرارگاه خواسته 
شد که سردار سلیمانی مثل باقی فرماندهان یگان        ها 
دو س��اعتی عقب بیاید برای جلسه و مشورت، ایشان 
در همان کانال خط یک ماند و گف��ت من بچه هایم 
اینجا درگیر هستند و نمی توانم عقب بیایم. این همان 

ایستادگی است که گفتم. این شخص فرمانده همان 
بسیجی        هایی است که تک تک شان قهرمان های جنگ 

هستند و هرکدام شان حماسه        ها خلق کردند. 
س�پاه يک نيروی نظامی است، اما در 
مسائلی مثل محروميت زدايی و توجه 
به مناطق محروم، كمک در حوادث غير 
مترقبه و...  ورود می كند. به نظر می آيد 
همين رويكرد محروميت زدايی در سپاه 
هم ريش�ه در دفاع مقدس داشته باشد، 
اين تفكر از كجا نش�ئت می گيرد و چرا 
بايد يک نيروی نظامی خودش را مكلف 

به كمک به محرومان بداند؟
این برمی گردد به احساس مس��ئولیتی که در بین 
بچه های انقالب وجود داش��ته و دارد. با این س��ؤال 
شما کسی که در جلوی چش��مانم مجسم می شود 
شهید برونسی است. حتماً داستانش را خوانده اید. 
ایشان از همان مردان و انس��ان هایی است که برای 
ش��ناخت دفاع مقدس باید زندگ��ی اش را مطالعه 
کرد. نقل شده شهید برونسی بعد از مدتی حضور در 
جبهه می خواست برای دیدار با خانواده به خانه اش 
برود. بچه های زیادی هم داش��ت و مدتی از آخرین 
دیدارش با خانواده گذش��ته بود. وقتی به ش��هرش 
می رسد، متوجه می شود س��قف خانه یکی از شهدا 
ریخته و خانواده شهید به مشکل افتاده اند. به جای 
اینکه به خانه خودش برود، شروع می کند از مهارت 
بنایی اش استفاده کردن و خانه آن شهید را ساختن. 
این محرومیت زدایی که االن سپاه در آن ورود جدی 
دارد، از همان زمان جنگ وجود داشت. یعنی در بطن 
و ذات یک جوان انقالبی وجود دارد. در دفاع مقدس 
رزمنده        ها 12 ماه سال را درگیر جبهه و جنگ بودند، 
اما هرجا فرصتی پیش می آمد از یاد قشر مستضعف 
غافل نمی شدند. ما در زمان جنگ الاقل تا اواسط آن 
درگیر منازعات و اغتشاش��ات کردستان بودیم. یک 
سندی را خود من مطالعه کردم که مربوط به ارتش 
عراق بود. در این سند که به تاریخ 16 آذر ماه 1359 
بود و جزو اس��ناد سراس��ری ارتش عراق بود )سند 

قرارگاه فرمانده��ی(، در خصوص ح��دود و وظایف 
نیروهای عراقی در تجاوز به کشورمان مطالبی ایراد 
شده بود. مثاًل گفته بودند که سپاه سوم باید از بصره 
تا فالن جا را پوش��ش بدهد. س��پاه یکم از فالن جا 
و همین ط��ور وظایف توضیح داده ش��ده بود. وقتی 
رسیده بودند به کردستان نوشته بودند که نیروهای 
مبارز ما در داخل ایران )همان ضد انقالب و گروه های 
جدایی طلب( در ای��ن منطقه جل��وی رزمندگان و 
نیروهای نظامی ایران را می گیرند و اجازه نمی دهند 
که آنها به مرز برسند. در واقع گروه        هایی مثل کومله 
و دموکرات مثل س��ایر نیروه��ای نظامی عراق یک 
وظیفه ای را در این س��ند برعهده گرفته بودند و آن 
وظیفه هم مشغول کردن نیروهای نظامی کشورمان 
بود تا به مرز نرس��ند. برهمین مبنا آنها ما را درگیر 
ک��رده بودند و تا مدت        ه��ا هم ما نتوانس��تیم به مرز 
برس��یم. درگیری در منطقه کردس��تان شدید بود. 
اما چه چیزی باعث ش��د تا ما به انبوه گروه های ضد 
انقالب که خودش��ان را بین مردم پنهان می کردند 
غلبه کنی��م؟ همین همراه��ی رزمنده        ه��ا با مردم 
محروم و همیاری آنها با م��ردم منطقه بود که باعث 
شد ضد انقالب شکس��ت بخورد. این امنیت از مهر 
و محبتی که بین مردم و س��پاه وجود داشته و دارد 
نشئت می گیرد. عش��ق موجود بین مردم و سپاه به 
همان زمان جن��گ برمی گردد. هن��وز هم خیلی از 
مردم منطقه با فرماندهان و رزمنده های دوران دفاع 
مقدس ارتباط دارند و مثل یک خانواده به هم س��ر 

می زنند و باهم مراوده دارند. 
واژه دفاع مقدس ش�ما را ي�اد كدام 

شهيد می اندازد؟
ش��هید بروجردی برای من اس��وه بوده و هست. ایشان 
فرمانده غرب بود. اخالص و پاکی و ساده زیستی خاصی 
داش��ت. یک رزمنده و فرمانده مکتبی به تمام معنا بود. 
تواضع واقعی داشت. یعنی در ذاتش بود. نه اینکه سعی 
کند متواضع باشد. با مردم کردستان طوری رفتار می کرد 
که هنوز هم آثار حالوت و ش��یرینی مهر و محبت او به 
مردم را می توانیم در بین ش��ان سراغ بگیریم. بروجردی 

دنیا را طوری دیگر می دید. مال ای��ن دنیا نبود. در تمام 
این سال        ها که خدا توفیقی داد و توانستم در جبهه های 
مختلف حضور داشته باشم، چه آن زمان که جوان بودم 
و چه االن که به این سن رسیده ام، همیشه سعی کردم 
ش��هید بروجردی را الگوی خودم ق��رار بدهم. هرچند 
که هرگز نتوانس��تم خودم را به مرزهای وجودی ایشان 
برسانم. البته اغلب ش��هدای ما هر کدام مثل گل، رنگ 
و بو و عطر خودشان را داش��تند. مثل جاویداالثر شهید 
رسولی که متأسفانه جایی اسمی از ایشان نیست. هیچ 
خیابانی به نامش نیست. اینها انسان های بزرگی بودند و 
کارهای بزرگی را هم انجام دادند. یک شهید بزرگواری 
داشتیم با نام مس��تعار طاهر که او هم انسان بزرگی بود. 
ایش��ان با نیروهای ضد انقالب ارتباط می گرفت و سعی 
می کرد آنها را به خط و مس��یر انقالب بی��اورد. با اخالق 
حس��نه ای که داش��ت، در اغلب مواقع موفق         می ش��د. 
توانسته بود چند هزار نفر از نیروهای ضد انقالب را جذب 
کند که در میان این چند هزار نفر چند صد نفرش��ان در 
جبهه های دفاع مقدس به شهادت رسیدند. کسانی که 
تا دیروز روی ما اس��لحه می کش��یدند، آمدند و در کنار 
 ضد انقالب جنگیدند و به عاقبتی چون ش��هادت دست 

پیدا کردند. 
بر اثر اقدامات شهید طاهر بود که بسیاری از پایگاه های 
امن ضد انق��الب را نیروهای توبه کرده خودش��ان لو 
دادند و ما توانستیم در عمق دشمن به او ضربه بزنیم. 
ایشان در هر شهری یگانی درس��ت کرده بود که این 
یگان        ها به دلیل آنکه از توابین تش��کیل شده بودند، 
اش��راف خوبی روی ضد انقالب و پناهگاه های ش��ان 
داش��تند. ضربات فلج کننده همی��ن یگان        ها بود که 
باعث ش��د ضد انقالب پایگاه های امن��ش را در ایران 
ر        ها کند و به آن طرف مرز        ها برود. همه این حرکت        ها 
و کارهای ب��زرگ از طریق انس��ان های پاکی صورت 
گرفت که اکنون خیلی از آنها گمنام هس��تند. تاریخ 
دفاع مقدس باید مرور مجاهدت این انسان های پاک 
باشد. خیلی از این اقدامات صورت گرفته اصاًل جایی 

بیان نشده است.  
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من در خصوص عراق كار 
كرده بودم و كردستان 
عراق را می شناختم. 
ذيل فعاليت های قرارگاه 
رمضان در شمال عراق 
پايگاه        هايی داير كرده 
بوديم و به آنجا رفت و 
آمد داشتيم. اوضاع و 
احوال عراق را تا حدی 
می شناختم و شايد چون 
شناختم نسبت به مسائل 
كشور عراق نسبت به 
ديگر فرماندهان بيشتر 
بود، فرماندهان تصميم 
گرفتند من جای شهيد 
دقايقی، فرمانده لشكر 
بدر بشوم
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در ابتداي جنگ تحمیلي، سپاه نو پا و جوان و بسیج ما هیچ کدام آموزش خاص و تجربه اي در خصوص جنگ نداشتند. حتي در 
ابتداي پیروزي انقالب، امام فرمودند سپاه 90 درصد عقیدتي و 10درصد نظامي است. اما به مرور شرایطي بر انقالب گذشت و 
دشمني هایي عریان شد. گروه هاي معاند و ضد انقالب در داخل کشور دست به اغتشاش زدند و بعد همین گروهک ها پیوندي با 

دشمن خارجي که رژیم بعث عراق بود، رقم زدند و به کشور ما حمله کردند

 سپاه در شروع جنگ يک نيروي تازه 
تأسيس و متشكل از جوانان پاسداري 
ب�ود ك�ه خيل�ي از آنه�ا تجرب�ه جنگ 
نداش�تند، اما اين نيرو به مرور توانست 
چن�ان قابليت هاي�ي را در جنگ از خود 
نشان بدهد كه همگان را شگفت زده كرد. 
چه انگيزه و نيرويي در سپاه بود كه او را به 

چنان قابليت هايي رساند؟ 
در ابتداي جنگ تحمیلي، سپاه نو پا و جوان و بسیج ما 
هیچ کدام آموزش خاص و تجربه اي در خصوص جنگ 
نداشتند. حتي در ابتداي پیروزي انقالب، امام فرمودند 

سپاه 90 درصد عقیدتي و 10درصد نظامي است. اما به 
مرور شرایطي بر انقالب گذشت و دشمني هایي عریان 
شد. گروه هاي معاند و ضد انقالب در داخل کشور دست 
به اغتش��اش زدند و بعد همین گروهک ها پیوندي با 
دش��من خارجي که رژیم بعث عراق ب��ود، رقم زدند 
و به کش��ور ما حمله کردند و 12 تا 15 هزار کیلومتر 
از خاک ما را به اش��غال در آوردند. اگر این احس��اس 
تکلیف و احساس وظیفه نبود، ما با دانش نظامي و علم  
نظامي و تجهیزات نظامي که ابتدا به ساکن نداشتیم، 
نمي توانستیم در مقابل دشمن بایستیم. البته حوادث 
داخل کش��ور قدري ما را آبدیده کرد، قدري تجربه و 

دانش ضمني حاصل ش��ده بود. اما آنچه ما آموختیم 
در مقابل با دش��من بود. به جرئ��ت مي توانیم بگوییم 
که رزمندگان بسیجي و س��پاهي اولین تیرشان را در 
مقابل با دشمن شلیک کردند و با اطاعت از امر امام از 
خودشان و خانواده شان براي دین خدا سرمایه گذاري 
کردند. تا جایي که این حضور حماسي و تکلیف مدارانه 
توأم شد با تجربیات و اندوخته هایي که ابتکار و خالقیت 

هم به آن اضافه شد. 
 در دوره بني صدر خیلي اجازه داده نشد که ما نیروهاي 
مس��لح به یک وحدت عیني و عملي برسیم و با عزل 
بني صدر و با ف��رار وي، جبهه جن��گ داخلي و جبهه 

جنگ با دشمن خارجي به جوانان سپرده شد و از طرف 
دیگر ارتش مقتدر جمهوري اس��المي ایران و شهید 
صیاد و دیگر فرماندهان، فضایي را فراهم کردند تا همه 
ظرفیت هاي نظام در مقابل دشمن صف آرایي کنند. 
در این صف آرایي ظرفیت ها به میدان آمد و تجمیعي از 
اعتقاد و انگیزه و آموزش و تجهیزات با هم ادغام شد و 
خون شیعه و سني در هم تنیده و از دین خدا دفاع شد. 
دفاع ما مقدس بود چون ما مهاجم نبودیم به ما حمله 
شده بود و ما از کشور و ناموس مان دفاع مي کردیم. در 
این میان جوانان فداکار براي خدم��ت به دین خدا و 

شرکت در دفاع مقدس از هم سبقت مي گرفتند. 

»حاج علي فضلي« بچه هاي جبهه و جنگ، همان سرداري است كه امروز هم با روحيه و منش بسيجي به خدمت ادامه مي دهد و يكي از محبوب ترين يادگاران دفاع مقدس 
است. او همان كسي است كه امام خامنه اي در 26 مهر 1377 در مراسم صبحگاه لشكر سيد الشهداءدر خصوصش گفت: »فتح الفتوح، اين جوانان بودند، همين سرداران 
شهيدي كه اين لشكر را به وجود آوردند؛ همين سردار »علي فضلي«، همين سردار »ناصح«، همين جوانان مؤمن و همين نوراني هايي كه نورانيت آنها مي تواند دل هايي را 
روشن كند. اينها مايه شرفند، اينها مايه عزتند. براي يک كشور، داشتن اينها افتخار است.« چندين سال پيش وقتي كه سردار فضلي جانشين سازمان بسيج مستضعفين 
بود به ديدارش رفتيم و امروز در كسوت جانشين معاون هماهنگ كننده سپاه و مسئول ستاد گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس رو به روي مان نشست و پرانگيزه و 
پرانرژي با ما به گفت و گو پرداخت و پاسخگوي سؤاالت مان در خصوص نحوه انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به نسل جوان و همچنين برنامه هاي ستاد گراميداشت چهلمين 

سالگرد دفاع مقدس شد. 

مديريت و خالقيت هاي جوانان در جنگ تحميلي در گفت و گو با سردار علي فضلي

نه تنها سپاه كه كل تاریخ انقالب وامدار دفاع مقدس است
صغری خيل فرهنگ
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 كادر سازي و معرفي مديران موفق و 
كارآمد، از رويكرده�اي اصلي و مهم 
سپاه است كه ريش�ه در تجربيات دفاع 
مق�دس دارد، در دوران جن�گ انتخاب 
فرمانده�ان اغل�ب جوان ب�راي تصدي 
مس�ئوليت هاي مه�م چط�ور ص�ورت 

مي گرفت؟
امام به جوانان با اعتقاد و با انگیزه و با روحیه حماسه آفرین 
اعتماد کردند. امروز هم ش��ما مي بینید حضرت آقا به 
جوانان اعتماد کردند. بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبري صریحاً اعتماد به جوانان و سپردن امور کشور و کار 
به جوانان است. دوران دفاع مقدس هم همینطوربود. در 
آن برهه فضایي فراهم شد که جوانان خودشان را به ظهور 
و بروز رس��اندند. اعتماد امام در مورد جوانان در میدان 
عمل پیاده شد و تدابیر ایشان به واقعیت پیوست. به دلیل 
همین اعتماد، جوانان مجاهدت هاي زیادي از خودشان 
نشان دادند. به رغم همه تحریم ها و فشارهاي که از سوي 
غرب و شرق و منطقه به ما وارد مي شد، جوانان با توکل 
و اعتماد به خدا و با اعتقاد راسخي که داشتند، خالقانه 
نوآوري و ابتکارات فراواني را به میدان آوردند. یک زماني 
در دفاع مقدس ما سالحي نداشتیم که 50 کیلومتر جلوتر 
از خودمان را زیر آتش بگیرد. بزرگ ترین توپخانه حدود 
36 کیلومتر بردش بود که بای��د یک مقداري عقب تر از 
خط مستقر مي کردیم و شلیک مي شد. اما امروز خروجي 
آن ابتکارات و خالقیت ها شهیدان طهراني مقدم، حسن 
باقري و حاج قاسم سلیماني شده است که هر کدام سر 

منشأ خیر و برکات در دفاع از دین خدا بودند. 
جواناني که آن دوران هم ب��ا اطاعت محض و بي چون 
و چرا از ولي فقیه نایب بر حق امام زمان)عج( مجدانه 
براي حفظ اسالم تالش کردند. سر منشأ اعتماد امام 
به جوانان از اعتماد پیامبر اکرم و امام علي)ع( در صدر 

اسالم به جوانان الگو گرفته بود. 
 در س�ال 64 حض�رت ام�ام فرم�ان 
تش�كيل نيروهاي س�ه گانه سپاه را 
ص�ادر كردند، ح�ال اين مس�ئله مطرح 
مي شود كه ايشان چه ظرفيت هايي را در 
نيرو هاي انقالبي و جوان سپاه مي ديد كه 
در بحبوحه دفاع مقدس و زماني كه كشور 
درگير جنگ و بحران بود، دستور تشكيل 

نيروهاي سه گانه سپاه را صادر كردند؟
دفاع مقدس یک الزام��ات و ظرفیت ه��اي نهفته اي 

را در خود داش��ت که به عینه در آن دوران احس��اس 
مي شد. در آن دوران این نیاز احس��اس شد که سپاه 
هم باید نیروهاي زمین��ي، دریایي و هوای��ي را براي 
پشتیباني از رزمنده ها داشته باشد. فرمان نوراني امام 
در 26 شهریور ماه  1364 حکایت از راهبري پیامبر گونه 
ایشان دارد. امام نیاز و کمبود دفاع را از نظر سازمان و 
ساختار احساس کردند و فرمان تشکیل سه نیرو را به 
سپاه صادر کردند. از آنجایي که در سپاه بستر و زمینه 
الزم مهیا بود با س��رعت این فرمان امام پیاده سازي و 

عملیاتي شد. 
از طرف دیگر اعتم��اد و اعتقاد ام��ام خمیني)ره( به 
جوانان ب��ود. در ط��ول دوران دفاع مق��دس از میان 
رزمنده ها جواناني انتخاب شدند که اداره نیرو ها را به 
عهده گرفتند. فرمانده��ان جواني که با موفقیت دفاع 
مقدس را پشت سر گذاشتند. امام باور داشت که همین 
جوانان در این شرایط مي توانند این نیروها را مدیریت 
و به جنگ کمک کنند. لذا این سه نیرو تشکیل و براي 
دفاع از انقالب مانا و حتي بعدها تکمیل شدند؛ )چنانکه 
بعدها نیروي هوایي به هوافضا تبدیل ش��د( در ادامه 
ما نیروي قدس س��پاه را براي هدایت و مأموریت هاي 
برون مرزي، نیروي مقاومت یا همان س��ازمان بسیج 
مستضعین را براي عمق بخش��ي داخلي و استفاده از 

ظرفیت بي بدیل مردم عزیز و ش��ریف مان تش��کیل و 
ساماندهي کردیم. سپاه این پنج نیرو را تشکیل داد و 
در فرآیند زمان نیاز انقالب و جبهه مقاومت و نیاز داخل 
کشور تأمین شد. امروز ما به این مفتخرهستیم که در 
حوزه دفاع و امنیت دغدغه اي براي مردم وجود نداشته 
و نخواهد داشت. فرزندان دلبند این مرز و بوم شبانه روز 
و همیشه در همه شرایط با چشم باز دشمنان انقالب و 
اسالم را رصد مي کنند و اگر تحرکي از آنها دیده شود 
عکس العمل هاي متناسب با آن را بنابر تدابیر دکترین 

نیروهاي مسلح انجام مي دهند. 
 پيشرفت هاي كنوني سپاه تا چه ميزان 
وامدار دفاع مقدس و تجربيات حاصله 

در اين دوران با شكوه است؟
برداش��ت خود من این اس��ت که ما صد درصد وامدار 
دفاع مقدس هستیم، نه تنها در سپاه در همه مراحل 
و تاریخ انقالب. چون دفاع مقدس یک دفاع آرماني و 
بي بدیلي بود که آن روز رخ داد. دفاعي که عمل به قرآن 
و عمل به احکام در آن موج مي زند. ل��ذا ما باید امروز 
براي تکمیل ساختار و سازمان وهر آنچه که مورد نیاز 
پیشروي انقالب اس��ت، به آن تجربه هاي دوران دفاع 

مقدس دسترس��ي پیدا کنیم. طبیعتاً همان ساختار 
بود که کش��ور و انقالب اس��المي و جبهه مقاومت را 
بیمه کرد. همین طور امام خامن��ه اي فرمودند ما هر 
چه در جمهوري اسالمي پیش��رفت کردیم، ریشه در 
دف��اع مقدس م��ان دارد. البته این مح��دود به عرصه 
نظامي نیس��ت و در همه عرصه ها دیده مي ش��ود. از 
این رو ما مرهون روزهاي دفاع مقدس و تجربیات آن 

روزها هستیم. 
 س�پاه يک نيروي نظامي است، اما در 
مث�ل  مباح�ث  از  بس�ياري 
محروميت زدايي، ح�وادث غير مترقبه 
نظير سيل، زلزله، كرونا و. . . در صف اول 
خدمت رساني حضور داشته و دارد. چه 
رويكرد يا انگيزه هايي باعث ورود سپاه به 

چنين عرصه هايي مي شود؟
توان سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در لوح زریني 
نوشته شده که شما پاسدار انقالب اسالمي هستید. هر 
جایي و در هر عرصه اي که انقالب نیاز داشته باشد، چه 
گذش��ته و چه امروز و آینده، ما خودمان را با نیازهاي 
انقالب تطبیق مي دهیم و حض��ور پیدا مي کنیم. یک 
روزي دفاع ، یک روزي تأمین امنیت، یک روز ارتقا در 
حوزه هاي فناوري، سازندگي و خدمت رساني به مردم 

نیاز اس��ت، یک روز حضور در کنار م��ردم در حوادث 
غیرمترقبه و اخیراً هم در بحث کرونا. س��پاه پاس��دار 
انقالب و دس��ت آوردهاي انقالب اسالمي است. براي 
همین خودش را با نیاز انقالب و مردم تطبیق مي دهد. 
مردم ولي نعمت ما هستند و آنچه که ولي نعمت هاي ما 
به آن نیاز داشته باشند در اولویت سپاه خواهد بود و ما 
در صف اول خدمت رساني خواهیم بود و به این حضور 

و همراهي افتخار مي کنیم. 
 زمان جنگ هم با وجود اشتغال كشور 
و مردم در مس�ائل جن�گ، بچه هاي 
انقالبي و رزمن�ده در بح�ث محروميت 

زدايي ورود مي كردند؟
ما در دوران دفاع مقدس، جهاد س��ازندگي داش��تیم 
و این مس��ئولیت متوجه جهاد بود. اما س��پاه و بسیج 
هم به جه��اد کمک مي کرد. جهاد س��ازندگي یکي از 
حلقه هاي دفاع از انقالب اسالمي بود. جهاد سازندگي 
پیشینه بسیار درخشاني در کمک رساني به محرومین، 
مس��تضعفین و حتي در دفاع مقدس داش��ت. بخش 
مهندس��ي رزمي جهاد زبانزد همه بود. سنگرس��ازان 
بي سنگر در دفاع مقدس فداکاري زیادي از خود نشان 

دادند که در تاریخ دفاع مقدس براي همیشه ماندگار 
شده اس��ت. امروز هم بسیج س��ازندگي ادامه دهنده 
همان مس��یر در بخش محرومیت زدایي است. امروز 
گروه هاي جهادي که به فرموده رهبري آتش به اختیار 
وارد عرصه شدند در خدمت رساني به مردم پیشتاز بوده 
و هستند. بسیج س��ازندگي در عقبه این کار قرار دارد 
و ماهم چون دوران دف��اع مقدس که کمک کار جهاد 
س��ازندگي بودیم، در کنار این عزیزان مساعدت هاي 

الزم را خواهیم داشت. 
 جوان نسل امروز ما جنگ را نديده و 
مسلمًا با حال و هواي آن آشنا نيست. 
به نظ�ر ش�ما در معرفي دف�اع مقدس و 
ارزش هاي آن به نسل جوان بايد روي چه 

بُعد اين پديده تاريخي تمركز كنيم؟ 
شاید ما توفیق معرفي در شأن دفاع مقدس را نداشتیم، 
خصوصاً براي جوانان عزیز. اما تکلیف از دوش ما ساقط 
نیست. همه ما مکلف هس��تیم دفاع مقدس را با همه 
آن ویژگي هاي منحصر به فرد و س��ازنده اش به مردم 
عزیزمان به ویژه به جوانان معرفي کنیم. دفاع مقدس 
پایه و اس��اس قرآني دارد. اگر در این 42 س��ال بعد از 
پیروزي انقالب دنبال قطعه اي که عمل به قرآن و عمل 
به احکام الل در آن بیش��تر س��اري و جاري و برجسته 
بود بگردیم، بي تردید هشت س��ال دفاع مقدس مانند 

خورشید مي درخشد. 
امام عظیم الشأن ما ذوب در اسالم، قرآن و مکتب رسول 
الل بودند. ایش��ان تعابیر متفاوتي از جنگ داش��تند و 
دش��من را از همان ابتدا تحقیرکردند و فرمودند: حاال 
دیوانه اي آمده س��نگي زده و شیشه اي را شکسته... در 
عین حال ابتدا فرمودند: از دشمن اصلي غافل نشوید و 
دشمن اصلي را امریکا تفسیر کردند. کما اینکه در این 
42 سال بعد از پیروزي انقالب همواره دشمني هایي که 
دشمنان به ویژه امریکایي ها و صهیونیست ها علیه مردم 
ما اعمال کردند، در ذهن و حافظه تاریخ مانده است. اما 
دفاع مقدس حریت و آزادگي مردم و دفاع از ارزش ها را 
به نمایش گذاشت. به رغم شرایطي که داشتیم و با وجود 
تحریم ها و امکانات محدودمان که با دش��من برابري 
نمي کرد، دفاع مقدس یک درس تاریخي و ماندگار براي 
همه مردم و براي همه آزاد اندیشان و مردم جهان شد. 
این دفاع از حق و حقانیت و دفاع از ارزش ها و نوامیس 
بود. در این مدت بس��یاري براي آش��نایي نسل سوم و 
چهارم ب��ا مفاهیم و ارزش هاي دف��اع مقدس زحمات 
زیادي کشیدند. اما کافي نیست و این تکلیف همه ما به 
ویژه رسانه هاست که باید اطالع رساني کنیم و به جوانان 

تغذیه فکري بدهیم. 
در دفاع مقدس جوانان بودند که به فرموده امام جنگ 
را اداره کردند. سخت ترین موردي که مي تواند به یک 
کشور تحمیل شود، جنگ است که امام این را به جوانان 
واگذار کردند. از همان ابتداي پیروزي انقالب دشمني ها 
آغاز شد. منافقین دست به کار شدند. ما در جبهه داخلي 
و خارجي با دش��منان درگیر بودیم. اما همین جوانان 
بودند که طومار این دشمني ها را برچیدند. در این مدت 
همه ظرفیت ها متوجه جنگ شد. جنگي که پنج استان 
خوزستان، ایالم، کردستان، آذربایجان غربي وکرمانشاه 
را درگیر کرده بود. 1608 کیلومتر در اشغال عراقي ها 
درآمده بود. مرزهاي ما در اش��غال دشمن قرار گرفته 
بودند. اما نفس گرم امام و راهبري ایشان به مدد جوانان 
و مردمي آمد که ایس��تادگي کرده و مقاومت کردند. 
ارتشي ها به میدان آمدند و سپاه نوپا و جوان وارد کارزار 
ش��د. رهبري پیامبر گونه امام همه را ب��ه میدان آورد. 
الحمدلل نیروها س��ازمان بندي ش��د و پیشروي هایي 
حاصل شد که دشمن ناگزیر به عقب نشیني شد و این 

در دفاع مقدس جوانان بودند که به فرموده امام جنگ را اداره کردند. سخت ترین موردي که مي تواند به یک کشور تحمیل شود، 
جنگ است که امام این را به جوانان واگذار کردند. از همان ابتداي پیروزي انقالب دشمني ها آغاز شد. منافقین دست به کار شدند. 

ما در جبهه داخلي و خارجي با دشمنان درگیر بودیم. اما همین جوانان بودند که طومار این دشمني ها را برچیدند

يک زماني در دفاع 
مقدس ما سالحي 
نداشتيم كه 50 كيلومتر 
جلوتر از خودمان را زير 
آتش بگيرد. بزرگ ترين 
توپخانه حدود 36 
كيلومتر بردش بود كه 
بايد يک مقداري عقب تر 
از خط مستقر مي كرديم 
و شليک مي شد
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سپاه اسالم بود که فتوحات زیادي را به دست آورد. 
 ش�ما در يك�ي از س�خنان تان دفاع 
مق�دس را »جن�گ هوي�ت« معرفي 
كرديد؟ برخ�ي از جريان ها مي گويند در 
جنگ ما صرفاً از خاک ايران دفاع كرديم، 
اين جنگ چه در خود دارد كه مي توانيم 

آن را جنگ هويت بدانيم؟
همانطور که مي دانید بعد از پیروزي انقالب اسالمي ما 
با دشمنان فراواني از بلوک شرق و غرب مواجه شدیم. 
حتي بعضي از کش��ور هاي منطقه در ای��ن موضوع از 
دشمن ما حمایت مي کردند. همه ظرفیت ها و امکانات 
سردار ناکام قادسیه، از سوي بیش از 40 کشور تأمین 
مي شد. موضوع ما در دفاع مقدس، موضوع ملي گرایانه 
یا صرفاً موضوع دفاع از خ��اک نبود. دفاع مقدس دفاع 
برگرفته از هویت دیني و اس��المي ما بود. در گذ شته 
جنگ هایي اتفاق افتاده و بخش هایي از ایران جدا شده 
بود که مي توان گفت موض��وع اینها آب و خاک بود که 
خیلي راه به جایي نبردند، اما در دوران انقالب در دوران 
هدایت و راهبري انقالب توسط حضرت امام و امروز هم 
حضرت آقا، طبیعتاً ما از هویت اسالمي و والیي مان دفاع 
کردیم. بنابراین دفاع از کش��ور و ناموس ما یک تکلیف 
الهي بود. اگر غیر از این بود جنگ ممکن بود س��الیان 
بیش��تري طول بکش��د و به طور حتم اداره آن در ید 
نیروهاي مسلح نبود. شما مي بینید مردم در قالب بسیج 
آمدند و در دفاع مقدس نقش آفریني کردند. سهم بزرگ 
و عمده اي را از آن خود کردند. اگر نقش بسیج مردمي 
را در یک کفه ترازو قرار بدهیم و در کفه دیگر خانواده 
بزرگ نیروهاي مسلح که ارادت زیادي خدمت شان دارم 
را بگذارید، اصاًل قابل قیاس نیست. این به میدان آمدن 
مردم دفاع از هویت بود و دفاع از کیان انقالب اسالمي 
که عزیزان احساس تکلیف کردند و به امر امامین انقالب 

جانانه مجاهدت کردند. 
 شنيدن اصطالح »دفاع مقدس« شما 
را ياد كدام يک از سرداران و فرماندهان 
شهيد جنگ تحميلي مي اندازد؟ به تعبير 
ديگر با كدام يک از سرداران شهيد جنگ 

ارتباط قلبي بيشتري داشتيد؟
همه شهدا پیش خدا آبرو دارند و ما دست به دامان هر 
کدام از آنها بشویم، اهل کرم هستند. من ارادت زیادي 
به شهید یدالل کلهر دارم، ایشان قائم مقام لشکرسید 

الشهدا و لشکر حضرت رس��ول بود. شهید کلهر استاد 
اخالق و مرشد من بود. فردي کم حرف، پرکار و عامل 
بود. عامل به آنچه خدا به ایشان روزي کرده بود. شهید 
عزیز دیگر که الگوي همه ما است، حاج قاسم سلیماني 
است. ایشان رفیق، برادر و سال ها همسایه دیواربه دیوار 
ما بود. اتفاقاً من این جمله را بارها از شهید کلهر شنیدم 
که فرمود: »هر کاري اجر و مزدي در درگاه خدا دارد، اگر 

خدا کمتر از شهادت به ما بدهد گالیه مي کنیم.«
سردار س��لیماني بزرگمرد تاریخ انقالب چیزي کمتر 
از ش��هادت نه قانعش مي ک��رد و نه مس��تحقش بود. 
مردم کش��ور در تشییع ایشان س��نگ تمام گذاشتند 
و با عظمت��ي غیرقابل وصف از ایش��ان تجلیل کردند. 
ان شاء الل توفیق پیدا کنیم که راه این شهدا را شجاعانه 

و صادقانه دنبال کنیم. 
 امسال شما مسئول ستاد گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس هستيد، 
اين ستاد چه برنامه هايي دارد و خط مشي 

كلي آن چيست؟
امسال در 40سالگي دفاع مقدس یک توفیق مضاعف 
پیدا شد تا فراتر از یک هفته دفاع مقدس که همه سال 
با شکوه برگزار مي شد، برنامه هایي برگزار شود. معموالً 
چله ها حرف هاي زیادي براي گفتن دارند. امسال یک 

فرصت طالیي براي همه نیروي مس��لح اعم از ارتش، 
سپاه، بسیج، نیروي انتظامي، ستاد کل نیروهاي مسلح و 
وزارت دفاع فراهم شده است. خوشبختانه بنیاد حفظ و 
نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس با اخذ نظرات نیروهاي 
مسلح دستور العمل کامل و جامعي را براي برگزاري با 
شکوه چهلمین سال دفاع مقدس سازمان دهي کرده 
است. امسال به جاي یک هفته، 40هفته را به مناسبت 
دفاع مقدس که چهلمین سالش است، خواهیم داشت. 
این 40هفته از سوم خرداد سال جاري که سالروز غرور 
آفرین فتح خرمشهر است، آغاز شد و تا پایان سال ادامه 
خواهد داشت. این اتفاق مبارک فرصت مناسبي براي 
انتش��ار فرهنگ غني و مقدس دفاع مقدس و انتش��ار 
ناگفته ه��اي این دوران اس��ت؛ چراک��ه در یک هفته 
نمي شود همه این داشته ها و گنجینه ها را براي جوانان 
و نس��لي که دفاع مقدس را لمس نکرده است، منتقل 
کرد. جوانان این م��رز و بوم گردن ما ح��ق دارند. باید 
فضاي معطر و مقدسي براي اطالع رساني فراهم شود 
که در این 40هفته ان ش��اءالل همه خواسته ها محقق 
مي شود. ما این 40 هفته را طبق مناسبت هاي پیش رو 
بین رده هاي سپاه تقسیم کرده ایم و نقش آفریني هر 

نیرو مشخص شده است. 
نیروي زمیني سپاه که حکم ستون فقرات سپاه را دارد، 
بخش هاي وسیعي از این مس��ئولیت و مأموریت را بر 
عهده دارد. قرارگاه ها و لشکرهاي منتسب به این نیرو، 

ویژه برنامه هایي دارند.  
نیروي دریایي س��پاه هم بخش های��ي از این 40 هفته 
را در برنامه خود دارد. روز نیروي دریایي روز ش��هادت 
نادر مهدوي است که هیمنه امریکایي ها را در سال 66 
شکست. آنها عاجز هستند که مکتب شهید نادر مهدوي 
را از بین ببرند و امروز افتخار مدارانه مي گوییم، مکتب 
سردار سلیماني همان مکتب شهید مهدوي است که 
نیروي مقتدر دریایي امروز مرهون زحمات بزرگمرداني 

چون ایشان است. 
نیروي هوافضاي سپاه هم در این برنامه ها سهیم است. 
چند هفته متعلق به هوا فضا است. بزرگترین نمایشگاه 
ما در هفته دفاع مقدس مربوط به هوا فضاي سپاه است. 
سازمان بسیج مستضعفین هم به نسبت وسعي که دارد 
بیش از چند هفته را به خود اختصاص داده است. نیروي 
قدس مشارکت جدي در این عرصه دارد. سه هفته به 
این نیرو اختصاص پیدا کرده تا از عملیات برون مرزي 
)عملیاتي که هدایت آن بر عه��ده نیروي قدس بوده و 
همچنین از عملیات انجام گرفت��ه در دفاع از حرمین( 

تجلیل شود. به ویژه از مقام شامخ همه شهیدان و شهید 
حاج قاسم س��لیماني و ابومهدي المهندس که سمبل 

مقاومت هستند، تجلیل خواهد شد. 
 س��پاه هاي اس��تاني هم هر کدام یک هفته را به خود 
اختصاص داده اند ت��ا بتوانند مجاهدت مردم ش��ان را 
در دفاع مق��دس و در عملیاتي که حضور داش��تند به 
نمای��ش بگذارند که ان ش��اءالل با کمک رس��انه ملي، 
رسانه هاي اس��تاني، رس��انه هاي نوش��تاري و فضاي 
مجازي به استحضار مردم عزیز برسانیم. اقشار بسیج 
و نیروها در این 40 هفته برنامه هاي متنوع و متراکمي 
را بر عهده دارند که بخش��ي تولید و بخش عمده دیگر 
هم از آرشیوها اس��تفاده مي کنیم. آرشیوهایي که در 
سال هاي گذشته امکان انتشار آن پیدا نشده و فرصتي 
براي ارتباط با مردم نداشتیم. البته اقشار بسیج 22 گانه 
سازمان بسیج مستضعفین در انتشار این فرهنگ سهم 
بس��زایي را از آن خود کردند. ما برنامه هاي مفصلي را 
پیش بیني کرده ایم که در این 40 هفته هر کدام از این 
برنامه ها زاویه اي را در نظر گرفته اند. هر چند باز توفیق 

کامل پیدا نمي شود. 
در این راس��تا م��ا س��ال ها از عزیزان رزمن��ده غفلت 

داشتیم و نتوانستیم از همه آنها تقدیر کنیم. امسال در 
برنامه ریزي هایي که صورت گرفته قرار است، فرمانده 
محترم کل س��پاه با تقدیم لوح تقدی��ر از 2میلیون و 
450هزار رزمنده که نزدیک به 2میلیون بس��یجي و 
450هزار سرباز بسیجي که در دوران دفاع مقدس در 
سپاه خدمت کردند، قدرداني به عمل  آید. ممکن است 
قدرداني از همه شان در طول هفته دفاع میسر نباشد، اما 
از همین هفته دفاع شروع و تا پایان سال ان شاءالل این 
لوح هاي تقدیر دست همه این رزمنده ها خواهد رسید. 
مي خواهیم بگوییم که ما نوکر شما هستیم. اگر تا امروز 
نتوانستیم از شما و از خدمات با ارزشي که شما در دوران 
دفاع مقدس از خودتان نشان دادید قدر داني کنیم، اما 
یاد و نام شما و ارزش هایي که خالقش بودید، همیشه در 
یادها خواهد ماند و ثمره این حماسه آفریني هاي شما 
خلق جواناني بود که در جبهه مقاومت اسالمي حضور 
پیدا کردند و ادامه دهنده راه شما در اعتالي پرچم اسالم 

و زمینه سازي ظهور امام زمان)عج( شدند. 
 اخيراً شما جلسه اي را با امير سياري و 
برخ�ي از فرماندهان ارتش در س�تاد 
گراميداشت هفته دفاع مقدس داشتيد، 
ارتباط و همراهي سپاه و ارتش در دوران 
دفاع مق�دس چگون�ه بود؟ اكن�ون اين 
همكاري ها در چه س�طحي ق�رار دارد؟ 
خصوصاً بفرماييد در س�تاد گراميداشت 
هفت�ه دف�اع مق�دس ق�رار اس�ت چه 
همكاري هاي�ي بين ارتش و س�پاه انجام 

گيرد؟
 ما برنامه هاي مش��ترکي با برادران ارتشي مان در این 
40 هفته داریم و این را فرص��ت مغتنمي مي دانیم که 
همه بخش هاي سپاه، بسیج و نیروهاي مسلح و ارتش 
در کنار هم فعالیت کنند. ما جلسات مشترکي با ارتش 
داریم. برنامه هاي مش��ترک مان را در دبیرخانه ستاد 
بزرگداش��ت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس تنظیم و 
تعریف کرده ایم که ان ش��اءالل این مشارکت همچون 
همراهي م��ان در روزهاي جنگ در کن��ار ارتش انجام 
مي شود. ما در این جلس��ات یک هدف اصلي را دنبال 
مي کنیم تا اخوت و برادري ما به گوش همه برس��د تا 
کسي فرصت این را پیدا نکند که بین صفوف ما رخنه و 
نفوذ ایجاد کند. عمده برنامه هاي ما مشترک است، چون 
فضاي وسیعي است که هر کدام در بخش هایي به آن 
مي پردازیم. ما هزاران برنامه کوچک و بزرگ داریم که 

نشان از وفاق و برادري ما دارد. 
در راس��تاي گرامیداش��ت 40س��الگي دفاع مقدس، 
همکاري صد در صدي با ارتش داریم که آنها به اندازه 
ما و شاید بیشتر از ما برنامه دارند و اجازه نمي دهیم از 
یک بیاني سوءاستفاده شود. برادرعزیزم امیر سیاري از 
ما و ما از ایشان هس��تیم. ممکن است جایي کسي هم 
نقدي داشته باشد، اما در برخي رسانه ها بي تقوایي شده 
و نیت شان ایجاد شکاف بین س��پاه و ارتش جمهوري 
اسالمي اس��ت. ما از همان روزهاي اول انقالب و بعد از 
آن در تحوالت دوران دفاع مقدس با برادران ارتشي عقد 
اخوت داشتیم و مفتخر هستیم که امروز هم با عزیزان 

ارتش جلسات في ما بیني داریم. 
ما این موهب��ت برادري ب��ا ارتش را ب��ا دنیایي عوض 
نمي کنیم. خون بچه هاي ارتش، س��پاه، بسیج، ناجا، 
جهاد و شیعه و سني در هم تنیده شده است. ما یک نگاه 
آرماني داریم. پاي این نگاه آرماني مان هم هستیم. ما 
از این اخوت و همسنگري با ارتش، مراقبت و پاسداري 
مي کنیم که خناس ها و ش��یاطین نتوانند از هر نکته 
کوچکي بزرگ نمایي کنن��د و در واقع سوءاس��تفاده 

کنند.  

برداشت خود من این است که ما صد درصد وامدار دفاع مقدس هستیم، نه تنها در سپاه در همه مراحل و تاریخ انقالب. چون 
دفاع مقدس یک دفاع آرماني و بي بدیلي بود که آن روز رخ داد. دفاعي که عمل به قرآن و عمل به احکام در آن موج مي زند. لذا 
ما باید امروز براي تکمیل ساختار و سازمان وهر آنچه که مورد نیاز پیشروي انقالب است، به آن تجربه هاي دوران دفاع مقدس 

دسترسي پیدا کنیم

من ارادت زيادي به 
شهيد يداهلل كلهر 
دارم، ايشان قائم مقام 
لشكرسيد الشهدا و 
لشكر حضرت رسول بود. 
شهيد كلهر استاد اخالق 
و مرشد من بود. فردي 
كم حرف، پركار و عامل 
بود. عامل به آنچه خدا به 
ايشان روزي كرده بود
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درست در زماني که در هواپیما بودیم، فرودگاه مهرآباد بمباران ش��د و هواپیماي ما آسیب دید. بعد از فرود و جابه جایي با هواپیماي دیگري 
به سمت بندرعباس پرواز کردیم. اتفاقاً وقتي متوجه شدیم که در بندعباس فرود آمده ایم، پرسیدیم خرمشهر جنگ است، ما در بندرعباس 
چه مي کنیم؟ گفتند دشمن قصد تصرف جزایر را دارد. ما ظرف 24 ساعت تمام جزایر به ویژه جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي را 

شناسایي کردیم. نیروي دریایي آنجا استقرار داشت.

 

 
ظهر روز 31 شهريور 1359، درست در لحظه اي كه 
هواپيماي حامل امير سياري و همرزمانش قصد داشت 
فرودگاه مهرآباد را به مقصد جنوب كشور ترک كند، 
فرودگاه بمباران مي ش�ود و هواپيماي آنها آسيب 
مي بيند. جنگ كه پيش از ش�روع رسمي اش براي 
سياري و همرزمانش از ناآرامي هاي خرمشهر شروع 
شده بود، حاال مي رفت تا نام رزمنده هايي را در تاريخ 
به ثبت برساند كه با دست هاي خالي مقاومت جانانه اي 
را در برابر دش�من رقم زدند. امير حبيب اهلل سياري 
كه اكن�ون به عنوان مع�اون هماهنگ كننده ارتش 
جمهوري اس�المي ايران خدمت مي كند، از معدود 
نظامي هاي كشورمان است كه نشان درجه يک فتح 
را از دست مقام معظم رهبري دريافت كرده است. او 
كه اين نشان را به پاس سال ها مجاهدت در جبهه هاي 
دفاع مقدس و خدمت در نيروي دريايي ارتش به دست 
آورده، مي گويد خدمتگذاري است كه به وظيفه اش 
عمل كرده است. به مناسبت گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس، گفت و گويي با امير سياري انجام 

داديم كه ماحصلش را پيش رو داريد. 

 در دوره 20 ماه�ه پي�روزي انقالب تا 
شروع جنگ تحميلي ارتش تنش هاي 
بسياري را پشت سرگذاشت، گاهی شعار 
انحالل ارتش از سوي برخي جريان ها سر 
داده مي شد، اما آنكه بيش از همه به ارتش 
اعتماد داش�ت، حضرت امام بود. اعتقاد 
امام راحل به ارتش از چه واقعياتي نشئت 

مي گرفت؟ 
ارتش ایران از آغاز نهضت امام خمیني)ره( در سال 42 
مورد توجه ایشان بود. آنجایي که امام در سخنراني هاي 
خود بارها و بارها نام ارتش را ب��رد و فرمود: »آقا، من 
اعالم خطر مي کنم!  اي ارتش ای��ران، من اعالم خطر 
مي کنم!  اي سیاسیون ایران، من اعالم خطر مي کنم! 
 اي بازرگانان ایران، من اعالم خطر مي کنم!  اي علماي 
ایران،  اي مراجع اس��الم، من اع��الم خطر مي کنم...« 
در واقع حضرت امام با دوراندیش��ي و نگاه بلندشان، 
مي دانس��تند و یقین داش��تند براي پیروزي و حفظ 

انقالب، ارتش را باید حفظ کنند. 
امام مرج��ع تقلید بود. ایش��ان بدنه ارت��ش را خوب 
مي شناخت. امام خمیني ارتش شناس بود و کاري به 
سران ارتش که به نظام شاهنشاهي یا به عناصر خود 
فروخته وابسته بودند، نداشت. امام به خوبي مي دانست 

که این وابستگي فقط در ارتش اتفاق نیفتاده بود. همه 
ارگان ها و سازمان هاي آن زمان در گیر این وابستگي 
بودند. طبیعي است اگر این وابستگي در آن دوران نبود، 
به آنها مسئولیتي براي اداره امور مملکت داده نمي شد. 
نکته حائز اهمی��ت در این مج��ال همراهي کارکنان 
ارتش با انقالب بود. از زماني که تظاهرات مردمي آغاز 
ش��د و انقالبیون به میدان آمدند تا نظام شاهنشاهي 
را شکست بدهند؛ یعني از سال هاي پیش از 56 بدنه 
ارتش با مردم همراهي کرد. بررس��ي رفتار و عملکرد 
شهیدان صیادشیرازي، شهید قرني و شهید کالهدوز 
و برخي دیگر از نیرو هاي ارتش��ي در این برهه خاص، 
نشان از این همراهي ها داشت. همین همراهي ارتش با 
انقالبیون باعث شد تا انقالب اسالمي ایران در کمترین 

زمان ممکن و با کمترین آسیب به پیروزي برسد. 
نکته دیگري که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است 
که وقتي امام فرمود سرباز ها پادگان ها را ترک کنند، 
بسیاري از سربازها به فرمان امام لبیک گفتند که خود 
این امر نشان از شناخت امام نسبت به ارتش و بالعکس 
شناخت ارتش نسبت به امام خود است. اگر این اتفاق 
نمي افتاد، قطع��اً در جریان انقالب تلفات بیش��تري 
مي دادیم و زمان بیش��تري براي پیروزي انقالب نیاز 
داش��تیم، اما در ادامه بعد از به ثمر نشس��تن انقالب 

با وجود همه اتفاقات و 
شعارهايي كه در جهت 
انحالل ارتش داده 
شد، امام خميني )ره( 
29 فروردين ماه 58 
را به عنوان روز ارتش 
نامگذاري كردند؛ يعني 
 پاسخ دندان شكني 
 به همه اهداف 
چنين جرياناتي دادند

صغری خيل فرهنگ

گذری بر نقش و حضور ارتش در وقايع انقالب در گفت و گوبا امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران 

امروز  اگر دشمن از توانمندي دفاعي و تجهيزاتي ما اطالع نداشت بي درنگ به ما حمله مي كرد

نیروی دریایی ما
از زمین تا آسمان با گذشته فرق می كند

 چله پايداری| ويژه  چهلمین سالگرد  دفاع مقدس
| شهريور 1399|  روزنامه جوان | 

ان
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اتفاق خوشایندي که در بحث نیروي دریایي افتاد، دقیقاً اجرایي شدن تدابیر مقام معظم کل قوا بود. ایشان در 14 مهر 1388 در دانشگاه امام 
نوشهر خطاب به نیروي دریایي فرمودند: نیروي دریایي امروز در بسیاري از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروي راهبردي است، به چشم یک 
نیروي راهبردي به نیروي دریایي باید نگریسته شود.  منظورشان از نیروي دریایي راهبردي این بود که ما بتوانیم در آب هاي آزاد دنیا حضور 

داشته باشیم. ایشان فرمودند: »مظهر استقالل کشور در دریاها نیروي دریایي است.«

اسالمي برخي به فکر انحالل ارتش افتادند و بر این باور 
بودند حاال که انقالب شده، همه سازمان هاي وابسته 
باید از بین بروند! اما با کمي جریان شناس��ي به خوبي 
متوجه مي شدیم، چه کساني شعار انحالل ارتش را سر 
مي دادند و چه هدفي را دنبال مي کردند؟ آنها کساني 
بودند که مي خواستند در آینده نزدیک مسیر انقالب 
را به نفع خودشان تغییر بدهند. یعني مسیري نباشد 
که مد نظر امام)ره( بود. به عبارت دیگر نیتشان این بود 
که انقالب سپر دفاعي از خودش نداشته باشد؛ چراکه 
وقتي انقالب سپر دفاعي از خود داشته باشد، در مقابل 
همه نامالیمات مي ایستد. همه حواشي را کنار زده و 
در مسیر اصلي خود گام بر مي دارد. براي همین اولین 
اقدام یکسري از جریان ها این بود که سپر دفاعي این 

انقالب، یعني ارتش را منحل کنند. 
بعد از پیروزي انقالب اسالمي، ارتش در هر جایي که 
الزم شد، حضور داشت. به عنوان مثال در 27 مرداد 58 
حضرت امام)ره( با صدور فرماني باعث عقب نش��یني 
ضدانقالب و شکست حصر پاوه شد. امام فرمود: »من 
به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور 
مي دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به 
تمام پادگان هاي ارتش و ژاندارمري دس��تور مي دهم 
که بي انتظاِر دس��تور دیگر و بدون فوت وقت، با تمام 
تجهیزات به سوي پاوه حرکت کنند. « و ارتش در آن 
مقطع هم خوش درخش��ید. با وجود هم��ه اتفاقات و 
ش��عارهایي که در جهت انحالل ارتش داده شد، امام 
خمیني )ره( 29 فروردین ماه 58 را به عنوان روز ارتش 
نامگذاري کردند؛ یعني پاس��خ دندان شکني به همه 
اه��داف و جریاناتي دادند که انحالل ارتش را در س��ر 
مي پروراندند. 29 فروردین روز تولد ارتش ش��د. امام 
فرمودند: »ارتش متعلق به مردم اس��ت. ارتش متعلق 
به اسالم اس��ت... مردم از ارتش حمایت کنند. ارتش 
متعلق به مردم اس��ت. « ارتش به عنوان س��پر دفاعي 
انقالب ماند تا بسیج، سپاه و نیروهاي مسلح به وجود 
آمد. در ادامه در کنار هم هشت سال دفاع مقدس را با 
سر افرازي پشت سر گذاشته و امروز نظام اسالمي بالنده 

در جهان مي درخشد. 
 آغاز جنگ شما كجا بوديد و چه زماني 

وارد ميادين نبرد شديد؟
من پیش از 22 بهمن57 تا امروز در ارتش در خدمت 

این انقالب و نظام بوده و هستم. شهریور59 در خرمشهر 
بودم. م��ا قرائن و ش��واهد حمله ع��راق را مي دیدم و 
گزارش ها و مشاهدات مان را ارائه مي کردیم. 48 ساعت 
قبل از آغاز رسمي جنگ ما را به منجیل احضار کردند. 
من و تعدادي از همرزمانم با قطار ب��ه تهران آمدیم و 
از تهران با اتوبوس به منجیل رفتیم. وقتي رس��یدیم 
30شهریور بود. آنجا از ما خواستند تا تجهیزات مان را 
کامل کنیم و آماده حرکت شویم. ما هم تجهیزات مان 
را عوض کرده و بالفاصله نیازهاي مان را تأمین کردیم. 
صبح روز 31 شهریور سوار اتوبوس شدیم و به تهران 
آمدیم و به فرودگاه مهرآباد رفتیم. ساعت دو بعد از ظهر 
سوار هواپیماهاي س��ي 130 شدیم و به سمت مقصد 
نامعلوم پرواز کردیم. درست در زماني که در هواپیما 
بودیم، فرودگاه مهرآباد بمباران ش��د و هواپیماي ما 
آس��یب دید. بعد از ف��رود و جابه جایي ب��ا هواپیماي 
دیگري به سمت بندرعباس پرواز کردیم. اتفاقاً وقتي 
متوجه شدیم که در بندعباس فرود آمده ایم، پرسیدیم 
خرمشهر جنگ است، ما در بندرعباس چه مي کنیم؟ 
گفتند دشمن قصد تصرف جزایر را دارد. ما ظرف 24 
س��اعت تمام جزایر به ویژه جزایر تنب کوچک، تنب 
بزرگ و ابوموسي را شناس��ایي کردیم. نیروي دریایي 
آنجا اس��تقرار داش��ت. منتهي براي تقویت استقرار، 
شناس��ایي کردیم. بعد به ما گفتند باید برگردید و ما 
بدون اطالع از مقصد سوار هواپیما شدیم. ساعت یک 
نیمه شب و وضعیت قرمز بود. درگیري شدید بود. براي 
همین هواپیما نشست و از ما خواستند پیاده شویم. بعد 
از تحویل گرفتن مهمات و تجهیزات متوجه شدیم در 

دزفول هستیم. 
بالفاصله به سمت منازل پایگاه هوایي دزفول رفتیم. 
من فرمانده دس��ته بودم و بعد از نمازصبح با فرمانده 
گروهان مان عل��ي صالحي و فرمانده دس��ته دیگر به 
باشگاه افس��ران پایگاه هوایي دزفول رفتیم تا توجیح 
شویم. به محض ورود چش��م مان به آقاي زهیر نژاد و 
بني صدر افتاد. بني صدر نشسته روي مبل خوابیده بود 
و آقاي ظهیرنژاد هم در حال قدم زدن بود. مشخص بود 
که دغدغه داشت و عصباني بود. بعد از کمي صحبت 
به ما گفت سریع به شوش بروید. دشمن قصد دارد از 
کرخه عبور کند، اگر از کرخ��ه و پل نادري عبور کند، 
فرودگاه اضطراري دزفول را مي گیرد و دزفول و شوش 

به خطر مي افتد. ما بنا بر دس��تور حرک��ت کرده و در 
ساحل کرخه مس��تقر شدیم. با اس��تقامت توانستیم 
پل نادري را حفظ کنیم. سه، چهار روز آنجا ماندیم تا 
یک گردان از نیروي زمیني آمد و مسئولیت را به آنها 
تحویل داده و به خرمشهر رفتیم. در نهایت توانستیم 
پل نادري و فرودگاه دزفول را حفظ کنیم. اگر این اتفاق 
نمي افتاد قطعاً پل ش��وش از بین مي رفت و شوش را 
تصرف مي کردند، بعثي ها براي همین آمده بودند که 

الحمدالل به اهدافشان دست پیدا نکردند. 
 در روزها و ماه هاي اول جنگ، نيروي 
درياي�ي و ني�روي هواي�ي ارت�ش با 
عملي�ات مرواريد و كمان 99 دش�من را 
متحي�ر ك�رد، ام�ا روي زمي�ن بعثي ها 
پيشروي داشتند، شما به عنوان تكاور كه 
در نبرد خرمشهر حضور داشتيد، عملكرد 
نيروي زميني ارتش را در روزها و ماه هاي 

اول جنگ چطور ارزيابي مي كنيد؟
در ماه هاي ابتدایي جنگ فرمانده کل قوا بني صدر بود. 
اگر اتفاقاتي در آن دوره افتاد به خاطر حضور ایش��ان 
و س��وءمدیریتي بود که داش��ت. با وجود فردي چون 
بني صدر، در سال هاي ابتدایي جنگ »ارتش« نه تحت 
فرماندهي بني  صدر، بلکه تحت فرماندهي امام خوش 
درخشید. نیروي زمیني ارتش با وجود همه اتفاقاتي 
که برایش افتاده؛ یک ساله شدن سربازي نیروها، انتقال 
متخصصان و بسیاري مشکالت دیگر توانست به وظیفه 
خودش در صیانت از مرزها عمل کند. مسئولیت نیرو 
زمیني چیس��ت؟ وظیفه اش جلوگیري از پیش��روي 
دشمن اس��ت. نیروي زمیني جلوي دشمن را گرفت 
و بعد او را از مرز بیرون ک��رد. آیا نیروي زمیني با همه 
مشکالتي که داش��ت، مأموریتش را انجام نداد؟ خدا 
وکیلي انجام داده است. اگر به وظیفه اش عمل نکرده 
بود که دشمن آبادان، خوزستان و اهواز را مي گرفت. 
مگر دش��من تا آب تیمور نیامده ب��ود. مگر فاصله آب 
تیمور تا اهواز چقدر است؟ دشمن تا بن دندان مسلح با 
تجهیزات و آمادگي باال وارد میدان شده بود و الحمدالل 

نیروي زمیني وظیفه اش را به نحو احسن انجام داد. 
ارتش از 26 ماه قبل از آغاز جنگ یعني از بهمن 57 تا 
شهریور 59، هیچ رزمایشي انجام نداده بود، به خاطر 
درگیري اش با مسائل انقالب آمادگي الزم را نداشت. 

بعد بالفاصله بعد از تجاوز دش��من، ب��ه یک باره 140 
فروند هواپیماي ارتش برفراز آس��مان ع��راق به پرواز 
درآم��ده و اکثر پایگاه ه��اي هوایي بعث��ي را بمباران 
مي کنند و برمي گردند. این در دنیا بي سابقه بود. الحق 
ارتش خوش درخشید. اکثر خلبانان، افراد فني کار و 
مستشاران از کشور رفته بودند. به طور طبیعي آمادگي 
ما باید صفر مي ش��د. در اصل صدام با همین تفکر به 
کشور حمله کرد. فکر مي کرد ما آمادگي الزم را نداریم، 
اما در عین ناباوري ایستادیم. همین نیروي دریایي در 
ش��صت و هفتمین روز از جنگ، نیروي دریایي عراق 
را شکس��ت داد. نیروي دریایي عراق خیلي قوي بود. 
ناوهاي کالس اوزا داشت، ما در مقابل اینها ایستادیم و 
جنگیدیم. عملیاتي نظیر کمان 99 یا مروارید و بسیاري 
دیگر از عملیات غرور آفرین را با تقدیم تعدادي شهید با 

پیروزي به اتمام رساندیم. 
 شما س�ال ها فرمانده نيروي دريايي 
ارتش بوديد، اتفاقاً در دوره فرماندهي 
ش�ما دايره مأموريت ناوهاي كشورمان 
بس�يار گس�ترش يافت و براي اولين بار 
ايران در آب هايي نظير تنگه باب المندب 
و خليج عدن حضور يافت. اول بفرماييد 
چه امتيازي به حض�ور نيروي دريايي در 
دوران دفاع مقدس مي دهيد و ثانياً اكنون 
س�طح توانايي ها و آمادگي ه�اي نيروي 

دريايي را چطور ارزيابي مي كنيد؟
اتفاق خوش��ایندي که در بحث نیروي دریایي افتاد، 
دقیقاً اجرایي ش��دن تدابیر مقام معظ��م کل قوا بود. 
ایشان در 14 مهر 1388 در دانشگاه امام نوشهر خطاب 
به نیروي دریایي فرمودند: »نی��روي دریایي امروز در 
بسیاري از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروي راهبردي 
است، به چشم یک نیروي راهبردي به نیروي دریایي 

باید نگریسته شود. « 
منظورش��ان از نیروي دریایي راهبردي این بود که ما 
بتوانیم در آب هاي آزاد دنیا حضور داشته باشیم. ایشان 
فرمودند: »مظهر اس��تقالل کش��ور در دریاها نیروي 

دریایي است.«
حاال هر جا که پرچم اس��تقالل کش��ور را باال ببریم، 
افتخاري است که نصیب ما شده است. دریاي عمان، 
شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، کانال سوئز، مدیترانه 
و جبل الطارق از س��وي دیگر خلیج بن��گال، اقیانوس 
آرام، بنادر چین، اقیانوس هند، کش��ورهاي آفریقایي 
و ورود به اقیانوس اطلس مسیرها و آبراه هایي هستند 
که نی��روي دریای��ي در آن حضور پیدا کرده اس��ت. 
مقام معظم رهب��ري هم در این ب��اره فرمودند: »وقتي 
شما در این مناطق حضور پیدا مي کنید، دشمنان شما 
مانند زنبور شروع مي کنند به جوش و خروش مي دانند 
که شما قصد تعرض ندارید، اما نفس حضور شما باعث 
اعتماد بخشي به کش��ورهاي همس��ایه و کشورهاي 
منطقه است.« و امروز ما به عنوان یک نیروي دریایي 
راهبردي پرچم عزت و سربلندي کشور را در باالترین 
نقطه بر افراش��تیم و در اکثر کش��ورها حضور یافته و 
دیپلماسي دریایي برقرار کردیم. توان خودمان را براي 
حفظ امنیت در خلیج عدن برقرار کردیم. ما به عنوان 
عضو اصلي همایش فرماندهان نیروي دریایي اقیانوس 
هند در تمامي جلسات شرکت کردیم و قاطعانه حرف 
انقالبي زده و اس��تکبار را زیر سؤال بردیم. ما امریکا را 
از همایش بنگالدش حذف کردیم. تنها مخالف امریکا 
نیروي دریایي جمهوري اسالمي ایران بود که مخالفت 
کرده و امریکا را در این همایش راه ندادیم و توانمندي 

خودمان را به نمایش گذاشتیم. 
نیروي دریاي در مقطع 13- 12 سال توانست امنیت را 
در خلیج عدن برقرار کند و با دیپلماسي دریایي در اکثر 
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شهید ابومهدي 
المهندس 

 متولد 1333 در بصره، مهندس عمران، عضو حزب الدعوه اسالمي، شرکت در قیام انتفاضه رجب 1979 )خرداد 1358(، 
ورود به ایران در سال 1360، شرکت داوطلبانه در دفاع مقدس از سال 62، از اعضاي اولیه تیپ بدر، از اعضاي کادر فرماندهي 

لشکر بدر، فرمانده نیروهاي بدر، جانشین فرمانده حشدالشعبي.  شهادت: 13 دي ماه 1398، فرودگاه بغداد
سخن شهيد: خوش به حال ایراني ها که کسي مثل امام و مقام معظم رهبري را دارند. 

آب هاي دنیا حضور داشته باشد و نشان بدهد توانسته 
به فرامین رهبري جامه عمل بپوشاند. ما براي اولین بار 
به مدیترانه رفتیم. پیش از این م��ا با اختیار خودمان 
در دوره هخامنش��یان به مدیترانه رفته بودیم، ولی ما 
دس��تور رهبري و رهنمود هاي ایشان را در این زمینه 
گوش کرده و حضور پیدا کردیم و توانمندي این ملت 
و انقالب را بر همگان نشان دادیم. ان شاءالل ادامه هم 
خواهیم داد. البته این بدان معنا نیس��ت که به همین 
نمره بسنده کنیم، نه! ما نمرات مان خیلي باالتر از اینکه 
اس��ت باید برود، اما نیروي دریایي تمام تالش خود را 
انج��ام داده و بارها مورد رضای��ت مقام معظم رهبري 
قرار گرفته است. این نشاني که من امروز با افتخار در 
سینه خود دارم، نشان درجه یک فتح است که در پایان 
فرماندهي نیروي دریایي به من اعطا کردند و فرمودند: 

»انصافاً حق شما بود.« 
مقام معظ��م رهب��ري درباره اقت��دار نی��روي دریایي 
فرمودن��د: »امروز بحم��دالل نیروي دریای��ي ارتش، 
با نیروي دریایي ارت��ش در س��ال هاي اول انقالب از 
زمین تا آس��مان تفاوت و فرق کرده اس��ت. بنده، هم 
آن نیروي دریایي را با جزئیات مي ش��ناختم، هم این 
نیروي دریایي را مي شناس��م؛ بچه هاي مؤمن، آماده 
به کار. همکاري داشته باشید، همدلي داشته باشید، 
به یکدیگر کمک کنید، از تجربیات یکدیگر اس��تفاده 
کنید؛ این هم افزایي، کمک خواهد کرد، این ثروت ملي 

را افزایش خواهد داد.« 
الزم به ذکر اس��ت که پس از صدور فرمان مقام معظم 
رهبري مبني بر لزوم توجه وی��ژه به منطقه راهبردي 
سواحل مکران، نیروي دریایي ارتش با تأسیس منطقه 
دوم دریایي والیت جاسک در سال 1387، اولین گام 
در راستاي تحقق منویات فرمانده کل قوا را برداشت. 
تأسیس منطقه دوم دریایي نداجا در این منطقه به این 
دلیل اهمیت دارد که سواحل مکران در هم زیستي با 
دریاي عمان، ورودي یا عقبه خلیج فارس محس��وب 
مي شود و در صورتي که دش��منان فرامنطقه اي قصد 
تجاوز احتمالي را داش��ته باش��ند، مي توان با استقرار 
سامانه هاي دفاعي و پدافندي از ورود آنها به خلیج فارس 
جلوگیري و در برابر آنها ایس��تادگي کرد. در واقع این 
هدفي است که نداجا عالوه بر تالش براي آباداني این 

منطقه برعهده دارد. 
 در تحليل�ي كارشناس�ان غرب�ي، 
بس�ياري از تجهي�زات ارت�ش ك�ه 
روزگاري به دست مستشارهاي امريكايي 
اداره مي شد، با گذشت بيش از چهار دهه 
از پيروزي انقالب دچار فرسودگي شده 
است، پاسخ معاون هماهنگ كننده ارتش 

به اين سخنان چيست؟
شکي در این نیست که تجهیزات ما از قدیم تجهیزات 
غربي بود، اما این را که سامانه هاي به کار گرفته شده در 
این تجهیزات ساخت داخل کشور است را دشمنان ما 
نمي دانند. یعني بعد از گذشت این سال ها از توانمندي 
رزمي این تجهیزات نه تنها کم نش��ده، بلکه اضافه هم 
شده است. مثاًل مي گویند فالن هواپیماي شما غربي 
اس��ت، اما نمي دانند که ما روي این کار کردیم و چه 
تجهیزاتي را با خود دارد. ی��ا مي دانند یا نمي خواهند 
به زبان بیاورند. ما به نقطه اي رس��یدیم که مي توانیم 
هواپیما تولید کنیم. ما امروز ناو شکن، ناو موشک انداز، 
تانک، زیر دریایي، توپخانه، رادار سوالر و سامانه پدافند 
هوایي مي س��ازیم. همه اینها در نمایش��گاه هایي که 
وزارت دفاع یا خ��ود نیروها برگزار مي کنند به نمایش 

در آمده است. 
حتي همین ناوش��کن هاي قدیمي با آنکه قبل از این 

بوده متفاوت است. این نشان از قدرت نگهداري و تعمیر 
تجهیزات به همت نیروهاي ما دارد. ما از تجهیزات آن 
نس��ل به خوبي نگهداري کردیم و با جابه جا کردن و 
تعمیر س��امانه هایي ک��ه روي آنها بود نظیر س��امانه 
اطالعات س��ونار و همه س��امانه هاي رانش، به سطح 
باالیي از پیش��رفت و توانمندي رس��یدیم که دشمن 
حاضر به اذعان آن نیست. کشوري که 42 سال است 
انقالب کرده و همه این 42 سال با تحریم مواجه بوده، 
اگر با همت، ابتکار، توانمن��دي و خالقیت کار نکرده 
بود، امروز به اینجا نمي رس��ید و نیازمند کمک فالن 
کشور و بهمان کشور مي ماند. به جرئت باید بگویم که 
اگر دش��من از توانمندي دفاعي و تجهیزاتي ما اطالع 
نداشت، بدون لحظه اي درنگ و واهمه اهداف شوم خود 
را علیه ما عملي کرده و به ما حمله مي کرد، اما االن هر 
چه زمان مي گذرد، ترسش بیشتر مي شود. این نشان 

از توانمندي ما دارد. 
 اقتدار پدافند هوايي ارتش به عنوان 
يک نيروي حساس و باز دارنده چقدر 
اهمي�ت دارد و االن در چ�ه ش�رايطی 

هستيم؟ 
همانط��ور ک��ه مي دانی��د 10 ش��هریور روز پدافن��د 
هوایي ارتش اس��ت. اتفاقاً س��ردار س��رتیپ بسیجي 
محمد شیرازي، رئیس دفتر فرماندهي معظم کل قوا، 
طي تماس تلفني با امیر سرتیپ علیرضا صباحي فرد، 
فرمانده نیروي پدافن��د هوایي ارتش، پیام مقام معظم 

رهبري را ابالغ فرمودند: »سالم مرا به کارکنان هوشیار 
پدافند هوایي کشور برس��انید، امنیت کشور مرهون 
آمادگي و بیداري پدافند هوایي اس��ت. مردم متدین 
ما قدردان تالش هاي بي وقفه ش��ما هس��تند، این را 
پاس بدارید. « س��ردار ش��یرازي در این ارتباط تلفني 
خواستار ابالغ سالم محبت آمیز و قدرداني رهبر معظم 
انقالب اسالمي به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده 
پدافن��د هوایي ش��دند. توجه مقام معظ��م رهبري به 
پدافند هوایي بس��یار حائز اهمیت است. دشمنان ما 
باید بدانند هر جا که الزم باشد پدافند هوایي با تاکتیک 
عاشورایي وارد میدان ش��ده و مي جنگد، همانطور که 
در دوران دفاع مقدس ثابت کردیم هر جا که الزم بوده 
تاکتیک هاي ما عاشورایي است. در حال حاضر هم ما 
در مقابل هر تهدیدي مي ایستیم. نیروي پدافند هوایي 
قبل از انقالب و بعد از آن جزو نی��روي هوایي بود، اما 
پدافند هوایي طي چند سال اخیر از نیروي هوایي جدا 
شده و به عنوان یک نیروي مقتدر فعالیت مي کند. دو 
نکته در این مبحث قابل توجه است. ابتدا بحث آموزش 
نیروها، بیش��تر متخصصان ما در پدافند هوایي ارتش 
دانش آموخته غربي ها بودند، اما امروز ما براي پرورش 
افراد نیاز به خارج از کشور نداریم. این بدان معنا نیست 
که دلمان نخواهد تبادل علم و فن��اوري کنیم، نه! ما 
از علم و دانش هر جا که باش��د اس��تفاده مي کنیم. ما 
امروز به جایي رسیدیم که مي توانیم نیروي خودمان 
را خودمان آم��وزش بدهیم. مبح��ث دوم تجهیزات 

است. شما بررسي کنید که پدافند هوایي مادر دوران 
دفاع مقدس چه داش��ت؟ چند ی��گان توپخانه و چند 
موشک زمین به هوا، آن هم در برد متوسط نه برد باال، 
اما در حال حاضر چه توانمندي در اختیار دارد. این را 
با پدافند هوایي امروز مقایس��ه کنید تا اقتدار پدافند 
دست تان بیاید. ما آن زمان چند رادار معمولي داشتیم 
که نمی تواند تمام زوایاي کش��ور را پوشش بدهد. در 
عملیات طبس امریکایي ها از جنوب ش��رق کش��ور و 
با اس��تفاده از نقطه کور راداري و ضع��ف راداري نفوذ 
کردند، اما امروزه تمام مرزها و نق��اط مختلف مرزي 
کشور تحت پوشش رادار است. رادارهایي که در داخل 
کشور تولید شده است؛ در ارتش، در وزارت دفاع و... ما 
با علم و دانش خودم��ان تجهیزات قبل را هم مجهزتر 
ساخته و وارد میدان کرده ایم. بسیاري از این تجهیزات 
با نوع خارج��ي اش در ح��ال رقابت اس��ت. خب این 
توانمندي از کجا به دست آمده؟ اینها به برکت انقالب 

به دست آمده که هر روز در حال پیشرفت است. 

 به ش�خصه با ك�دام يک از ش�هداي 
دفاع مقدس ان�س و الفت بيش�تري 
داش�تيد، اگر مي ش�ود از ش�هدايي كه 

مد نظر تان است، يادي كنيد؟ 
همه ش��هدا عزیز هس��تند و قطعاً ب��راي آناني که در 
روزهاي دفاع مقدس در میدان نب��رد حق علیه باطل 
حضور داشتند، همواره یاد و نام چند شهید در اذهانشان 
باقي مانده است. بنده نه فقط در ایام دفاع مقدس که 
هر از گاهي یاد شهید اسماعیل شعباني، شهیدي که 
به تیربار خ��ودش مي گفت، »نام��وس من« در ذهنم 
تداعي مي ش��ود. در میدان رزم سالح براي یک سرباز 
حکم ناموسش را دارد و ارزشمند است. باید تمام جانت 
را بگذاري تا سالحت را حفظ کني. شهید شعباني به 
تیر ب��ار ژ. 3 اش مي گفت بلبل. 24مهر که خرمش��هر 
خونین شهر شد، ما در خیابان 24متري موضع گرفته 
بودیم. ایشان فرمانده گروه من بود و نزدیک هم بودیم. 
رو به من ک��رد و گفت: »تا بلبل من چ��ه چه مي زند، 
خیالت راحت باش��د. من تا صبح هم فشنگ دارم. اگر 

بلبل چه چه نزد، من شهید شدم.«
نزدیکی های صبح متوجه شدم که دیگر صداي تیربار 
ش��عباني نمي آید. انگار خاموش ش��ده بود. خودم را 
کشان کشان به او رس��اندم و دیدم شهید شده است. 
به طوري ک��ه ترکش هاي گلوله، تیرب��ارش را تکه تکه 
کرده و این ترکش ها و قطعاتي از تیربار در بدن مطهر او 
جاي گرفته بود. هرگز از ذهن من نمي رود که شعباني 
چطور با آن تیر بارش که حکم ناموسش را داشت، با آن 
روحیه به شهادت رس��ید. با بیان این خاطرات هرگز 
نمي خواهم بین شهدا فرق قائل شوم. هر کسي رفته و 
جانش را از دست داده، باید قدردانش باشیم و با همه 

سر شلوغي هاي کاري نباید از یاد آنها غافل شویم. 
یک روز ی��ک بنده خدایي به دفتر م��ن آمد و گفت من 
براتي هستم. گفتم کدام براتي. گفت فرزند شهید براتي 
از همرزمان شما. شما در تلویزیون خاطره اي از شهادت 
پدرم تعریف کردید که مي خواهم ب��ار دیگر آن خاطره 
را اینجا از زبان شما بش��نوم. من هم که شوق و شور او را 
دیدم خاطره شهادت پدرش شهید براتي را برایش مجدداً 
روایت کردم. او بعد از شهادت پدرش به دنیا آمده بود و 
تشنه شنیدن روایات و خاطرات از پدر و شخصیت ایشان 
بود. ما همراه شهید براتي در تیم اسکورت کشتي ها بودیم. 
او پشت تیربار مي نشست. در یکي از مأموریت ها کشتي 
براتي آسیب دیده و او باالي کشتي مانده بود. وضعیت 
قرمز و زرد بود. هر بار که وضعیت کمي آرام مي شد ما با 
هلیکوپتر باالي سرش مي رفتیم و طناب را مي انداختیم 
که او خودش را باال بکشد و از نقطه خطرناک رها شود. 
دو، سه مرتبه رفتیم، اما ایشان همراه ما برنگشت. آخرش 
کار به بحث کشید. رفتیم باالي سرش گفتیم بیا. گفت 
نمي آیم. بعد که عصباني شدیم گفت پس اول تیربار من 
را با خودتان ببرید، بعد من را باال بکشید. اول تیربارش را 
باال کشیدیم و بعد خودش را نجات دادیم. وقتي آمد باال 
گفت اگر بدون اسلحه مي آمدم، شما به من مي خندیدید. 
در عملیات بعدي شهید براتي روي یک شناور یدک کش 
بود که ناگهان در همان نقطه موشک به یدک کش خورد 
و همه همرزمان ما در آن یدک کش به شهادت رسیدند 
و اثري از آنه��ا باقي نماند. در زم��ان جنگ همه آنهایي 
که آمده بودند به اس��الم، مملکت و کشورشان خدمت 
کنند، افرادي عاشق بودند. اینطور نبود که کسي براي 
مال دنیا آمده باشد. امام فرموده بود کشورت، ناموست، 
وطنت و انقالبت در خطر است. همه آمدند هر کسي با 
هر چه در توان داشت آمد. شهدا از تعلقات دنیایي شان 
گذشتند. همین روحیه امروز هم عامل برتري ما در مقابل 

دشمنان مان است.  

توجه مقام معظ�م رهبري به پدافند 
هواي�ي بس�يار حائز اهميت اس�ت. 
دش�منان م�ا بايد بدانند ه�ر جا كه 
الزم باشد پدافند هوايي با تاكتيک 
و  ش�ده  مي�دان  وارد  عاش�ورايي 
مي جنگ�د، همانطور ك�ه در دوران 
دفاع مقدس ثاب�ت كرديم هر جا كه 
الزم بوده تاكتيک هاي ما عاشورايي 
است. در حال حاضر هم ما در مقابل 
ه�ر تهدي�دي مي ايس�تيم. نيروي 
پدافند هوايي قب�ل از انقالب و بعد 
از آن ج�زو ني�روي هوايي ب�ود، اما 
پدافند هوايي طي چند س�ال اخير 
از نيروي هوايي جدا شده و به عنوان 
ي�ک نيروي مقت�در فعاليت مي كند

اعطای نشان درجه يک فتح به امير سياری
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سردار شهید 
علي غیور 
اصلي 

 متولد 1331 در مشهد، از نیروهاي تیپ ویژه هوابرد ارتش، طي دوره هاي نظامي در آلمان، ایتالیا، مصر و اردن، زنداني 
سیاسي در دوران طاغوت، پیوستن به سپاه پس از پیروزي انقالب، مسئول آموزش نظامي کل استان خوزستان و طراح 

و فرمانده اولین عملیات موفق علیه بعثي ها در دفاع مقدس. شهادت: 9 مهرماه 1359. 
سخن شهيد: فقط با انسان مؤمن و واقعي دوستي کنید و از افراد بي اعتقاد دوري نمایید. 

 خيلي از مواقع براي مقطع شروع جنگ 
از واژه »غافلگيري« اس�تفاده مي شود. 
شما خودتان اهل خوزستان هستيد؛ يک 
پاسدار در اس�تاني مرزنش�ين. با توجه به 
مشاهدات شما يا همرزمان تان از تحركات 
مرزي عراق پيش از ش�روع رسمي جنگ، 
تعريف شما از »غافلگيري« در اوايل جنگ 

چيست؟
بحث غافلگیر شدن یا نشدن مسئله مهمي است که دیدگاه 
و نظرات متفاوتي درباره اش وجود دارد. در جنگ سطوح 
متفاوتي داریم که یکي از سطوح سطح راهبردي است که 
شامل سران و دولتمردان در حوزه سیاسي و دفاعي کل 
کشور مي شود. سطح دیگر عملیاتي است که فرماندهان 

ارشد جنگ را دربرمي گیرد و سطح تاکتیکي هم داریم که 
سطح یگان هاي جنگ است. در رابطه با بحث غافلگیري بنا 
بر ادله هایي که وجود دارد، به جرئت مي توانیم بگوییم در 
سطح تاکتیک به هیچ عنوان غافلگیر نشدیم. دلیلش هم 
این است که فعالیت هاي سیاسي و تحرکات مرزي عراق 
از حداقل شش ماه قبل از جنگ به شدت زیاد شده بود. 
کودتاي بدون خونریزي، به شهادت رساندن مراجعي که 
ممکن بود در زمان جنگ برایش مشکل ایجاد کنند و فتوا 
بدهند تا شیعیان عراق به جنگ نروند و برگزاري جلسه 
با عناصر ضدانقالب نمونه اي از این فعالیت ها بودند. عراق 
در تقسیم بندي هاي بین المللي یک کشور شرقي تلقي 
مي شد و وابسته به شوروي بود. اما آنها در حوزه سیاسي 
و بین الملل تغییر رویکرد  دادند و جلساتي با امریکایي ها 
 گذاشتند. س��ران حزب بعث عراق از رئیس جمهورش 
گرفته تا نخس��ت وزیرش در سخنراني هایشان ادعاها و 
پرخاشگري هایي را نسبت به ایران اتخاذ کردند که سه 

جزیره براي اعراب است، چرا اروندرود باید اینگونه باشد 
و ما قرارداد الجزایر را قب��ول نداریم. به عالوه اینها بیش 
از س��ه هزار گزارش و اطالع از ارتش، سپاه و ژاندارمري و 
اس��تان هاي مرزي و نیروهاي مردمي به مرکزیت نظام 

ارسال مي شد که عراق در حال انجام تحرکاتي است. 
سپاه خوزستان حدوداً سه ماه قبل از شروع جنگ به مرز 
نیرو اعزام کرد. چون ش��واهد و قرائن وقوع جنگ خیلي 
برایمان قطعي و روشن بود. تیر و مرداد از شهرهاي مختلف 
خوزستان به مرز نیرو  فرستادیم. مثالً یک گروه از امیدیه 
آقاجاري به شلمچه، یک گروه از ماهشهر به چزابه و یک 
گروه از دزفول به مرز فکه رفت. این اعزام نیروي ما جدي 
بودن مسئله را نشان مي دهد. با وجود اینکه ما به عنوان 
سپاه پاسداران مسئولیتي نداشتیم و در مرز ژاندارمري و 
ارتش مستقر بودند، اما ما به دلیل احساس خطر شدیدي 
که مي کردیم و وقوع جنگ را خیلي نزدیک مي دیدیم و 

نیرو اعزام مي کردیم. 

مروري بر وقايع دفاع مقدس از شروع جنگ تا پذيرش قطعنامه 
در گفت وگو با سردار احمد غالمپور 

 حوادث پایان جنگ را 
باید از 2 منظر داخلی و خارجی دید

بحث غافلگير شدن 
يا نشدن مسئله 
مهمي است كه 
ديدگاه و نظرات 
متفاوتي درباره اش 
وجود دارد. در جنگ 
سطوح متفاوتي 
داريم كه يكي 
از سطوح سطح 
راهبردي است 
كه شامل سران و 
دولتمردان در حوزه 
سياسي و دفاعي كل 
كشور مي شود

تاريخ هشت ساله دفاع مقدس از نخستين روزهاي شروع جنگ تا پذيرش قطعنامه دوره هاي مختلفي را به خود ديده است. عمليات مختلفي انجام شده كه گاه با 
موفقيت روبه رو بوده و گاه با عدم الفتح. تحليل وقايع جنگ و نگاه جزئي نگر به اتفاقات نكات بسياري را پيش روي عالقه مندان به تاريخ دفاع مقدس مي گشايد و 
براي تحليل شرايط آن روزها، فرماندهاني كه در صحنه نبرد حضور داشته اند، بهترين مفسرانند. به همين منظور با سردار احمد غالمپور، از فرماندهان عالي رتبه 
دفاع مقدس در دانشگاه امام حسين)ع( قراري گذاشتيم و ساعتي درباره مسائل مختلف جنگ گفت وگو كرديم. غالمپور كه در كارنامه فرماندهي اش، فرماندهي 

قرارگاه كربال و قدس را دارد، به برخي از ابهامات و سؤاالت درباره شروع و پايان جنگ پاسخ مي دهد كه در ادامه مي خوانيد. 

احمد محمدتبريزي
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سردار شهید 
حاج حسین 
بصیر

 متولد 1322 در فریدونکنار، حضور در افغانستان و کمک به مجاهدان این کشور، بازگشت به ایران در اولین روزهاي دفاع 
مقدس و شرکت در جبهه هاي جنگ، از رزمندگان گروه فدائیان اسالم، مؤسس گردان یا رسول الل)ص(، جانشین تیپ 

یک لشکر25 کربال ، جانشین فرمانده لشکر ویژه 25 کربال.  شهادت: دوم اردیبهشت 1362. 
سخن شهيد: من خود را قطره اي مي دانم از دریاي بیکران رزمندگان و خودم را رزمنده به حساب نمي آورم. 

 يعني در آن مقطع فقط سپاه پاسداران 
استان خوزس�تان اين احساس خطر را 

مي كرد؟
ایالم ه��م همین وضع را داش��ت. در اس��تان هاي مرزي 
چنین وضعي وجود داش��ت، ولي چون من در خوزستان 
حضور داشتم شاهد اعزام نیروها به مرز بودم. چون خطر 
حمله را جدي مي دیدیم، به مبادي ورودي مثل شلمچه، 
چزابه و فکه نیرو  فرس��تادیم. در مرکز هم خیلي ها مطلع 
بودند و گزارش ها را مي خواندند، اما متأس��فانه چون در 
مرکز یک دعواي شدید سیاس��ي بر مجموعه مسئوالن 
نظام و حکومت غلبه داشت، باعث مي شد توجه کافي به 
اتفاقات نداشته باشند. جریان بني صدر و طیف یاران امام 
در یک تقابل شدید سیاسي قرار داشتند و حواسشان به 
این گزارش ها نبود و شاید این باور را نداشتند که ممکن 
است حمله اي صورت بگیرد. بدتر اینکه سران ارتش هم 
این باور را نداشتند که عراق جرئت حمله به ما را پیدا کند. 
نگاه آنها به ایران و عراق، نگاه ایران و عراق قبل از انقالب بود. 
چون قبل از انقالب عراق و ایران از لحاظ تقابل نظامي قابل 
مقایسه نبودند. حتي بعضي از فرماندهان ارتش مي گفتند 
عراق غلط مي کند بخواهد حمله کند. وقتي مي گویم در 
سطح تاکتیک غافلگیر نشدیم چون همه چیز معلوم بود. 
اما در س��طح راهبرد به نظرم غافلگیر شدیم. وقتي سطح 
راهبردي با وجود این همه ش��واهد و قرائني که از سطح 
تاکتیک مي رسد، باور به شروع جنگ ندارد، طبیعتاً یک نوع 
غافلیگري به شمار مي رود. چون تصمیم گیرندگان مسائل 
کشور در سطوح راهبردي هستند و آنها باید تصمیم بگیرند 
که یگان ها و امکانات بروند یا نه. ل��ذا عماًل دچار یک نوع 
غافلگیري شدیم و به همین خاطر عراق در کمترین زمان 

ممکن 17 هزار کیلومتر از خاکمان را اشغال کرد. 
 خود حض�رت امام چطور؟ ايش�ان چه 
تحليل ي�ا نظري در خص�وص تحركات 
ع�راق بعثي قبل از ش�روع رس�مي جنگ 

داشتند؟
امام در صحیفه نور فرمایش��ي دارد که امریکا به عنوان 
استکبار غرب به صدام دستور داد و به ایران حمله کرد. 
این جمله یعني اینکه صدام بدون چراغ س��بز امریکا به 
هیچ عنوان نمي توانست به کشورمان حمله کند. چون 
عراق الزاماتي را براي حمله به ایران مي خواس��ت. صدام 
اگر مي خواست وارد چنین جنگي شود، پول و امکانات 
نیاز داشت و امریکا به عنوان محوریت کشورهاي حاشیه 
خلیج فارس را مجاب کرد، پول جنگ را به صدام بدهند. 
سناریوي اصلي شروع جنگ به نظرم امریکایي ها بودند. 
البته امریکایي ها قبل از تحمیل جنگ به ما، یک سناریوي 
دیگر داشتند که کودتا بود. آنها کودتاي نقاب را طراحي 
کردند و اگر آن کودتا پیروز مي شد، قطعاً هیچ ضرورتي 
به تهاجم صدام نبود و امریکایي ها اجازه چنین کاري را 
نمي دادند. کودتا که شکست  خورد سناریوي دوم پاي کار 

 آمد که تحمیل جنگ و حمله عراق است. 
اتفاقي قبل از 31 ش��هریور افتاد که ای��ن اتفاق به نظرم 
بزرگترین هشدار به ما مي توانست باش��د. در تاریخ 16 
و 19 ش��هریور عراق دوب��ار به مرزهاي م��ا حمله کرد و 
دو ارتفاع را که قرار بود در ق��رارداد الجزایر به عراق داده 
شود، اش��غال  کرد. وقتي عراق حمله مي کند و مناطق 
مرزي ما را اش��غال مي کند آیا این نشانه جنگ نیست. 
باز هم مسئوالن هنوز این را جنگ تلقي نمي کنند. بعد 
هنگامي که عراق در بعدازظهر 31 ش��هریور بخش قابل 
توجهي از فرودگاه ها و شهرهاي ما را بمباران مي کند همه 
شگفت زده مي شوند. معلوم هست هیچ کس انتظار چنین 
اتفاقي را نداشت. شوک هاي 16 و 19 شهریور ما را بیدار 

نکرد تا در 31 شهریور بیدار شویم. 
البته اینجا دو کد مهم داریم که امام مي دهد. یک کد این 

است که امام یکسال قبل از جنگ نسبت به تهاجم عراق 
هشدار مي دهد. ایش��ان در سخنراني شان مي فرماید من 
بعید مي دانم ارتش عراق حاضر شود به ما حمله کند. کد 
دوم اینکه شش ماه قبل از شروع جنگ، امام، بني صدر را 
به عنوان فرمانده کل قوا معرفي مي کند. بااینکه بني صدر 
در یک جنگ سیاسي با یاران امام هست و خیلي با فضاي 
انقالب همسو نیست، ولي امام چون نگران این است که 
مملکت دچار جنگ و تهدیدي شود و دوگانگي در مدیریت 
کشور به وجود نیاید، بني صدر را به عنوان فرمانده کل قوا 
معرفي مي کند. اما بني صدر این مسائل را درک نمي کند. 
حتي یک جلسه شوراي عالي دفاع را که امام قبل از جنگ 
دستور داده بود، تشکیل ش��ود به خاطر همین دعواهاي 
سیاسي تشکیل نمي شود و 20 روز پس از جنگ تشکیل 
مي شود. این نش��ان مي دهد امام مي خواس��ته بهانه را از 
بني صدر بگیرد. اختیارات الزم را ب��ه او مي دهد که او هم 

استفاده نمي کند. 
 شما همراه شهيد غيور اصلي در ماجراي 
شهادتش بوديد، كسي كه اولين عمليات 
موفق كشورمان را به انجام رساند. عمليات 
غيور اصلي با توجه به امكانات ناچيز بچه هاي 
سپاه و رزمنده ها در اوايل جنگ، چطور انجام 

گرفت؟

عراق روز س��وم جنگ بس��تان و روز شش��م سوسنگرد 
را مي گیرد. بعد به س��مت حمیدیه حرک��ت مي کند. از 
یک طرف لش��کر پنج مکانیزه از جاده اهواز خرمشهر تا 
20 کیلومتري اهواز و از طرف دیگر لشکر 9 زرهي عراق تا 
15 کیلومتري اهواز آمده تا حمیدیه را بگیرد. روشن است 
ظرف چند روز آینده این دو یگان مي آیند و اهواز را قیچي 
مي کنند. اهواز اگر سقوط مي کرد اشغال آبادان و خرمشهر 
دیگر معنا و مفومي نداش��ت. هنوز در جنوب خوزستان 
اتفاق خاصي نیفتاده و خبري از اشغال و حصر خرمشهر و 
آبادان نبود. شهید بهشتي روز دوم یا سوم جنگ به اهواز 
مي آید و صحبتي با ایشان مي شود و دوستان نگراني شان 
از سقوط اهواز را منتقل مي کنند و مي گویند کسي نیست 
از ما حمایت کند و امکاناتي هم نداریم و اگر اهواز سقوط 
کند، انگار خوزستان سقوط کرده است، اگر مي شود شما 
این موضوع را به امام منتقل کنید. ش��هید بهش��تي در 
تهران خدمت امام مي رود و مي گوید بچه هاي خوزستان 
نگرانند اهواز سقوط کند و نیاز به حمایت و کمک دارند. 
شهید بهش��تي مي گوید امام بدون اینکه عکس العمل 
خاصي نش��ان دهد و حتي س��رش را باال بگیرد و به من 
نگاه کند مي فرماید مگر جوانان اه��واز مرده اند که این 

شهر سقوط کند. 
آقاي شمخاني نیز جلسه اي در سپاه خوزستان گذاشت و 

صحبت هاي کامالً احساسي اي براي بچه ها کرد. طبیعتاً 
رزمندگان در فضاي انقالبي بودند و وقتي فهمیدند امام 
چنین جمالتي را گفته غلیان و جوشش احساسات در 
وجودشان به وجود آمد. همه نیروها بچه هاي عملیاتي 
نبودند. چون بچه هاي عملیات��ي در قالب یک گردان به 
کردس��تان رفته بودند و نیروي عملیات��ي قابل توجهي 
در اختیار نداشتیم. هر کس��ي که آنجا بود از تدارکات و 
حتي آشپز تصمیم گرفته بودند شب به حمیدیه بروند. 
همگي تصمیم گرفته بودیم برویم یک شبیخون بزنیم 

و کاري کنیم. 
حدود 25 نفر آمدند ساعت 2 صبح روز دهم جنگ به آنجا 
رفتیم و شبیخون زدیم. خدا کمک کرد بچه ها تانک عراقي 
را زدند و ماشین مهمات شان منفجر شد و فضایي ایجاد 
شد که عراقي ها خیلي وحشت کردند. چون عراقي ها از 
مرز که راه افتاده بودند تا 15 کیلومتري اهواز رسیده بودند 
اتفاقي برایشان نیفتاده بود. ناگهان اینجا خیلي وحشت 
کردند. پیاده تا سوس��نگرد رفتیم و خوشبختانه دیدیم 
عراق بین حمیدیه و سوسنگرد نیرو نچیده است. عراق 
سرش را پائین انداخته بود و آمده بود و بنا را براي آمدن 
گذاشته بود. حتي به سوس��نگرد هم رسیدیم خبري از 

ارتش عراق نبود. یکسري عناصر را دستچین کرده بود تا 
شهر را اداره کنند. بخشدار و فرماندار را خودش گذاشته 
بود. آنقدر اطمینان داشت که با س��رعت تمام مي آید و 
خوزستان را اشغال مي کند که حتي از نیروهاي ارتشش 
در سوسنگرد استفاده نکرده بود. ما به سوسنگرد رسیدیم 
و به این شهر س��ر و س��اماني دادیم. غروب هوا در حال 
گرگ و میش ش��دن بود. من به شهید غیوراصلي گفتم 
بیا سمت بستان برویم و شناسایي کنیم دشمن تا کجا 
عقب رفته است. من یک جیپ استیشن داشتم که براي 
شرکت نفت بود و یک جوان به نام ویسي راننده اش بود. 
به همراه شهید غیور و یکي از دوستان به نام حسین که از 
کادر خودش بود چهار نفري سوار ماشین شدیم. من جلو 
نشستم و شهید غیور عقب نشست. حرکت کردیم و کمتر 
از 5 کیلوتر از حرکت مان نگذشته بودکه در یکي از پیچ هاي 
سوسنگرد تصادف کردیم، راننده من و غیور اصلي شهید 
شدند. من و حسین هم مجروح شدیم. آن عملیات موجب 
شد که اهواز نجات پیدا کند. آن عملیات یا شبیخون با 
اینکه ما هیچ توقعي ازش نداشتیم، حرف امام را ثابت کرد. 
این عملیات باعث شد نه تنها اهواز نجات پیدا کند، بلکه 
روند جنگ را نیز تغییر دهد. این عملیات تمام نقشه هاي 

دشمن را به هم ریخت. 
 در طول دفاع مقدس شاهد بروز و ظهور 
اس�تعدادهاي درخش�اني در بي�ن 
پاسدارهاي جوان بوديم. اصالً نحوه تشكيل 
سپاه در استان ها با امكانات آن زمان حكايت 
خودش را دارد، چه برسد كه همين سپاه در 
شرايط سخت جنگ و محدوديت ها گسترش 
يافت، چه ديدگاهي در نيروهاي جوان سپاه 
حاكم بود كه توانستند از تهديد جنگ يک 

فرصت براي توسعه و پيشرفت بسازد؟
تشکیل ساختاري سپاه از سپاه شهرس��تان ها به سپاه 
استان ها از قبل از جنگ شروع شد. قبل از جنگ سپاه هاي 
استان ها تشکیل ش��ده و تقریباً فعال بودند. شما وقتي 
به صحنه جنگ و فرماندهانش نگاه مي کنید مي بینید 
همه جوان هس��تند. فرمانده کل سپاه 28 سالش است. 
میانگین سني ما روي 20 تا 22 س��ال بود و فرماندهان 
18 ساله هم داشتیم. متوسط سن مان حداکثر 23 سال 
بود. فرماندهان صحنه جنگ همه جوان بودند. ما اعتقاد 
داریم جنگ مان جنگ انقالبي بود. در جنگ دو نیرو وجود 
دارد. یک نیروي ارتش که متکي به نبرد کالسیک است 
و یکي نیروي انقالبي که متک��ي بر جهاد عمل مي کند. 
هیچ کدام از ما آموزش درس��تي ندیده بودیم و خیلي از 
مسائل نظامي سردر نمي آوردیم. به نظرم یکي از نکات 
مهمي که مي توان تأکید کرد، این بود که ما خودمان را 
متناسب با شرایط تغییر مي دادیم و خودمان را به وضع 
موجود مي رساندیم. مثاًل من با فرمانده لشکر و فرمانده 
قرارگاه شدن خیلي فاصله داش��تم. یک فرمانده لشکر 
باید خیلي خدمت کند و آموزش هاي تخصصي ببیند و 
تجربه کسب کند تا به فرماندهي برسد. در ارتش هم یک 
فرمانده باید بیش از 20 سال خدمت کند و تجربه کسب 
کند. این ویژگي انقالب است. مي توان گفت تناسب انقالب 
با نیروهاي خودش است که به صورت جهشي و خالقانه 

آنها را جلو مي برد. 
 بعد از اخراج دش�من از خرمش�هر، ما 
سياست تنبيه و تعقيب متجاوز را انتخاب 
كرديم، در اين خصوص يک ش�ائبه مطرح 
مي ش�ود كه جبه�ه اي�ران ش�عار و هدف 
مشخصي يا به تعبير ديگري حد و نهايتي 
براي پيش�روي خودش در خاک دش�من 

تعيين نكرده بود؟
آقاي رضایي قبل از عملیات ثامن االئمه)ع( از امام حکم 

تش�كيل س�اختاري س�پاه از سپاه 
شهرس�تان ها به سپاه اس�تان ها از 
قب�ل از جنگ ش�روع ش�د. قبل از 
اس�تان ها تشكيل  جنگ سپاه هاي 
شده و تقريباً فعال بودند. شما وقتي 
ب�ه صحن�ه جن�گ و فرماندهان�ش 
نگاه مي كنيد مي بيني�د همه جوان 
هستند. فرمانده كل سپاه 28 سالش 
اس�ت. رن�ج س�ني م�ا روي 20 ت�ا 
22 سال بود و فرماندهان 18 ساله هم 
داش�تيم. متوسط س�ن مان حداكثر 
ب�ود. فرمانده�ان صحنه  23 س�ال 
جن�گ همه جوان بودن�د. ما اعتقاد 
داريم جنگ مان جن�گ انقالبي بود
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سردار شهید 
ناصر كاظمي

 متولد 1335 در تهران، دانشجوي رشته تربیت بدني، معلم مدارس جنوب شهر تهران، زنداني سیاسي رژیم طاغوت، 
از اعضاي اولیه سپاه، شرکت در فرونشاندن غائله هاي سیستان، خوزستان و کردستان، فرماندار و فرمانده سپاه پاوه، 

فرمانده سپاه کردستان و فرمانده تیپ ویژه شهدا. شهادت: 6 شهریور 1361. 
سخن شهيد: شاید بیش از دو سال است که آمادگي شهادت را به نظر خودم دارا هستم ولي نظر خودم اصالً شرط 

نیست، نظر خداوند شرط است. 

سپاه نقش بسيار مؤثري 
در اداره و روند جنگ 
داشت. از دو منظر 
مي توان اتفاقات آخر 
جنگ را نگاه كرد كه 
يكي از منظر دشمن 
است. به اين معنا كه 
بعد از والفجر8 كه فاو 
را گرفتيم، امريكا و 
شوروي به اين نتيجه 
رسيدند كه جنگ به 
جاهاي خطرناكي كشيده 
شده است

گرفت و مهر ماه 1360 هم بعد از عملیات شکست حصر 
آبادان و شهادت فرماندهان در حادثه هواپیما شهید صیاد 
فرمانده نیروي زمیني ارتش  ش��د. بعد از شکست حصر 
آبادان با توجه به تغیی��ر فرماندهي در جنگ، مهمترین 
اتفاق نوشته شدن راهبردي براي جنگ بود. این راهبرد دو 
بخشي است. بخش اول آزادسازي مناطق اشغالي و بخش 

دوم تعقیب و تنبیه متجاوز. 
براي انج��ام عملیات ها هم طرح ریزي ش��د. عملیات ها 
پلکاني انجام مي ش��د. اول طریق القدس را انجام دادیم 
که در یک منطقه محدود و کوچک و به اندازه وسع مان 
بود. فتح المبین چند برابر طریق الق��دس بود و بعد الي 
بیت المقدس چند برابر فتح المبین. ما ظرف کمتر از 9 ماه 
عملیات الي بیت المقدس را انجام دادیم و خرمشهر آزاد 
 شد. آیا در بیت المقدس هدف ما خرمشهر بود؟ خیر. در 
طرح بیت المقدس قرار بود برویم کنار شط العرب و شرق 
بصره دفاع کنیم. چون تنها موضع دفاعي که خیال مان 
را راحت مي ک��رد که عراق دیگر نمي توان��د به ما حمله 
کند رفتن به پشت شط العرب بود. با این طرح خرمشهر 
خودبه خود آزاد مي ش��د. در بیت المقدس هدف اصلي 
ما خرمشهر نبود و ما مي خواستیم به شرق بصره برویم. 
در جواب برخي که مي گویند چرا پس از فتح خرمشهر 
مي خواس��تید وارد خاک عراق ش��وید باید گفت برنامه 
این عملیات از قبل نوش��ته ش��ده بود. منتهي وقتي به 
مرز  رسیدیم، دیدیم توان ما با عراق قابل قیاس نیست. 
ما نزدیک به 30 روز جنگ مس��تمر داشتیم و تمام توان 
ما حدود 15 گردان بود. ما با 15 گردان نمي توانس��تیم با 
پنج لشکر عراق مقابله کنیم و به پشت شط العرب برویم. 
فرماندهان در عملیات الي بیت المق��دس تدبیر خوبي 
کردند و گفتند اگ��ر بخواهیم نی��روي محدودمان را به 
شرق بصره بفرستیم آنها آسیب مي بینند و دستمان به 
جایي نمي رسد حداقل برویم خرمشهر را آزاد کنیم. ما 
با 15 گردان که کمتر از 4 هزار نفر مي ش��دند به سمت 
خرمشهري که 30 هزار نفر نیرو داخلش بود، رفتیم. طرح 
آنقدر خوب اجرا  ش��د که فقط 19 هزار اس��یر از دشمن 
گرفتیم. این اعداد و ارقام شگفت آور است و در محاسبات 
نظامي قابل هضم نیست. بعد از اینکه ما خرمشهر را آزاد 
کردیم، عراق عقب نشیني تاکتیکي کرد و روي مرز رفت. 

بعد از عملیات بیت المقدس عراق عمالً شکست را پذیرفت. 
چون بنا داشت خوزستان را بگیرد و نظام را ساقط کند. 
عراق وقتي بعد از فتح خرمشهر روي مرز رفت، گفت باید 
مراقب باشم ایران وارد خاکم نشود. رویکرد عراق از آفند به 
پدافند تغییر  کرد. ما قبل از آزادي خرمشهر بنایمان ورود 

به خاک عراق بود. 
عملیات رمض��ان طرح تکمیلي بیت الق��دس بود و یک 
عملیات جدید و مستقل نبود. اینجا یک شبهه و نگراني در 
ذهن امام پیش آمد. برخالف کساني که شیطنت مي کنند 
و مي گویند امام گفته جنگ را همین جا تمام کنید، ولي 
امام چنین چیزي را نگفت. اس��ناد و شواهد و مدارکش 
هست. بعد معلوم مي ش��ود دغدغه امام مردم بصره بود. 
ایشان مي دانستند، اگر ما به س��مت بصره برویم توپ و 
تانک و آتش است و مردم بصره آسیب شدید مي بینند. 
بعداً تاریخ جنگ نشان داد صدام به قدري ناجوانمردانه 
نسبت به مردم خودش عمل  کرد که در والفجر10 وقتي 
حلبچه را گرفتیم روي سر مردم خودش بمب شیمیایي 
ریخت. چه بسا آن زمان هم عراق خودش بصره را بمباران 
مي کرد. در جلسه اول شوراي عالي دفاع سپاهي ها حضور 
نداش��تند و ظهیرنژاد به عنوان رئیس ستاد مشترک و 
مرحوم هاشمي به امام مي گویند نمي توان روي مرز ایستاد 
و اینجا جاي دفاع ندارد و باید تا پشت شط العرب برویم. 
یک جلسه دیگر هم مي گذارند و در آن جلسه آقاي رضایي 
و شهید صیادشیرازي هم شرکت مي کنند. آنجا این دو نفر 
هم مي گویند، روي مرز امکان دفاع وجود ندارد. اینجا امام 
مي پذیرد و مي گوید پس بروید و اگر رفتید تا آخر بروید. 
این جمله امام خیلي مهم است. وقتي امام متقاعد مي شود 
که باید در پش��ت ش��ط العرب دفاع کرد، براي عملیات 
رمضان خطاب به مردم بصره نامه مي نویسد و از رسانه ها 
پخش مي شود. امام اگر مخالف بود که نامه نمي نوشت. 
امام در طول جنگ براي هیچ عملیاتي نامه ننوشت. ولي 
این نامه را نوشت تا در تاریخ بماند آنهایي که مي خواهند 
فردا شیطنت کنند بدانند ایشان از انجام عملیات رضایت 
قلبي داش��ت. ما در عملیات رمضان شکست خوردیم و 
نتوانس��تیم ورود کنیم. امام مي توانست بگوید حاال که 
شکست خوردید سرجایتان بایستید و دیگر کاري نخورید، 
ولي اجازه دادند سراغ عملیات هاي دیگر برویم. حتي پس 

از رمضان، در عملیات ه��اي دیگر مثل والفجر مقدماتي 
و والفجریک هم شکست خوردیم، امام اصرار داشت که 

جنگ را تا ساقط کردن صدام ادامه دهیم. 
 به دنب�ال اس�تراتژي تعقي�ب و تنبيه 
متج�اوز ما ب�ه دو عملي�ات والفجر8 و 
كربالي5 رسيديم كه طبق تحليل برخي از 
سياسيون، دستاوردهاي شان مي توانستند 
جنگ را به اتمام برسانند، علت ادامه جنگ 
بعد از فتح در فاو و شلمچه چه بود و آيا ما در 
دشمن شناسي مان در دفاع مقدس خوب 

عمل نكرديم؟
شرایط جنگ به س��متي مي رفت که ایجاد فرسودگي 
مي کرد. سپاه نقش بسیار مؤثري در اداره و روند جنگ 
داش��ت. از دو منظر مي توان اتفاقات آخر جنگ را نگاه 
کرد که یکي از منظر دش��من است. به این معنا که بعد 
از والفجر8 که فاو را گرفتیم، امریکا و ش��وروي به این 
نتیجه رسیدند که جنگ به جاهاي خطرناکي کشیده 
شده است. س��ران امریکا و شوروي جلس��ه اي در اسلو 
پایتخت نروژ گذاش��تند. یکي از مصوبات جلس��ه این 

بود که جنگ به نحوي تمام شود که هیچ طرفي پیروز 
نشود. مي گفتند پیش نویس یک قطعنامه اي را آماده و 
تهیه مي کنیم تا خواس��ته هاي ایران هم در نظر گرفته 
شود. به آلمان این مأموریت را دادند که یک پیش نویس 
تحت عنوان قطعنامه 598 تهیه کند و این پیش نویس 
بعداً قطعنامه 598 شد. در پیش نویس آلماني ها هنوز 
شرایط ما در نظر گرفته نشده بود. تعیین متجاوز، تعیین 
خسارت و عقب نش��یني عراق را در نظر نگرفته بودند. 
عقب نشیني به واسطه اراده رزمندگان محقق شده بود، 
ولي دو مورد دیگر خیر. حامیان صدام در گنجاندن این 
دو مورد مقاومت مي کردند و نمي خواستند آن را لحاظ 
کنند. در کربالي5 که عملیات انجام ش��د در آس��تانه 
تصرف بصره قرار گرفتیم و آنها آنجا این پیش نویس را 
کامل کردند و دو شرط ایران را در آن گنجاندند. بعد از 

کربالي5 قطعنامه کامل شد. 
از طرفي به صدام هم اجازه دادند و گفتند:» دس��تت باز 
اس��ت هر کاري مي خواهي انجام بده و ما هم حمایتت 
مي کنیم« و تجهیزات قابل توجهي ب��ه او دادند. وقتي 
پایگاه موشکي را  که در فاو نفس ما را گرفته بود گرفتیم به 
او هواپیماي سوپراتاندارد با موشک اگزوست دادند تا از این 
طریق کشتي هایمان را بزند. همه جانبه پشت صدام آمدند 
تا زمین نخورد. همچنین امریکایي ها خودشان مستقیم 
وارد جنگ شدند. بعد از کربالي5 دو بند را اضافه کردند 
ولي هنوز به قطعنامه تبدیل نشده بود. با وجود اینکه ما 
در طول جنگ چندین بار سازمان رزم ارتش بعث را نابود 
کردیم اما باز عراق چهار برابر ارتشش تقویت مي شد. ما از 
زماني که به خاک عراق در سال 1362 ورود کردیم و جزایر 
مجنون را گرفتیم کارمان سخت تر  شد. ما قباًل هرجایي 
مي رفتیم و منطق��ه اي را آزاد مي کردیم آنجا را دس��ت 
ارتش مي دادیم و خودمان نیروهایمان را آزاد مي کردیم 
و مي رفتیم جاي دیگري عم��ل مي کردیم. نیروهایمان 
محدود بود. س��ال 1362 ما دچار پدیده پدافند  شدیم. 
یعني هر جایي را که مي گرفتیم خودمان هم باید نگهش 
مي داشتیم. جزایر، فاو و شلمچه را گرفتیم و خودمان هم 
باید نگهش مي داشتیم. این یعني همه یگان هاي ما یک 
پایشان در جزایر، فاو و شلمچه بود و بعد باید به شمال و 
غرب مي رفتیم و عملیات هم انج��ام مي دادیم. ما وقتي 
دچار وضعیتي شدیم که هم ناچار بودیم پدافند و آفند 
کنیم توان مان کم شد. از آن طرف توان ما تضعیف شده و از 
آن طرف توان دشمن چند برابر شده بود. همچنین دشمن 
اگر با ساز و کار معمول جنگ به فاو حمله مي کرد ما حتماً 
جلویش را مي گرفتیم. دشمن در یک جنگ نامتعارف که 
در همه جا محکوم اس��ت از خط اول ما را شیمیایي  زد و 
ناجوانمردانه جنگید. آن طوري ک��ه جنگ براي صدام 
مسئله اصلي بود و همه چیز را در جنگ خالصه مي کرد 
ما نمي کردیم. امام مي گفت جنگ در رأس امور است ولي 
برخی از افراد و جریان ها گ��وش نمي کردند. ما در زمان 
جنگ 36 میلیون جمعیت داش��تیم و عراق 16 میلیون 
نفر. با وجود اینکه در دنیا هیاهو مي کردند که ما با نیروي 
انساني مي جنگیم کل نیروي اعزامي ما به جبهه در حالت 
خوشبینانه در طول هشت سال یک میلیون نفر بود. در 
حالي که صدام 3 میلیون نیرو از 16 میلیون جمعیت اعزام 
کرده بود. در نهایت همه این مسائل باعث شد تا جنگ پس 
از فتح فاو و شلمچه ادامه پیدا کند و با تقویت عراق توسط 
ابرقدرت ها، او از ابتداي سال 67 حمالت خودش را علیه ما 
آغاز کرد و سپس ماجراي پذیرش قطعنامه پیش آمد. اما 
به رغم همه کاستي هایي که جبهه خودي در اواخر جنگ 
داشت، رزمنده ها توانستند حمالت سنگین بعثي ها پس 
از پذیرش قطعنامه را با قدرت دفع کنند و نهایتاً شکست 
منافقین در مرصاد باعث شد تا جنگ را با پیروزي به اتمام 

برسانیم.  
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امیر شهید 
حسن 
آبشناسان

متولد 1315 در تهران، از اولین نیروهاي تکاور ارتش، فرمانده یکي از تیپ هاي لشکر21 حمزه، فرمانده نیروهاي ارتش 
در قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، فرمانده لشکر 23 نوهد )نیروهاي ویژه هوابرد(، شهادت هشتم مهرماه 1364. 

سخن شهيد: محل دفن من کربال باشد، اگر راه کربال را خود باز کردیم آسان است، ولي اگر زودتر شهید شدم، پیکرم 
به صورت اماني باقي بماند تا پس از باز کردن راه و انقالب عراق، این کار انجام شود. 

 امروز نيروی دريايی يک نيروی جوان، 
پرانگيزه و پرانرژی است. خود شما هم از 
كادرها و فرماندهان پرورش يافته در دوران 
پس از انقالب و دفاع مقدس هس�تيد؛ چه 

سالی وارد نيروی دريايی شديد؟
همانطور که شما اشاره کردید، نیروي دریایي امروز نیرویي 
بسیار جوان اس��ت. اگر امروز مي خواهیم از نقش نیروي 
دریایي در دفاع مق��دس صحبت کنیم باید بگویم عمده 
کس��اني که امروز در نیروي دریایي هستند، در جبهه ها 
نبودند؛ از جمله خود من که استخدام سال 1365هستم. 
من وارد دانشگاه حضرت امام شدم و آنچه امروز خدمت 
مخاطبین شما تقدیم مي کنم، همه آموخته هایي است که 

در محضر پیشکسوتان تلمذ کردم. 
 به حت�م مطالعه تاري�خ و اس�تفاده از 
تجربي�ات دف�اع مق�دس س�رلوحه 
فرماندهانی است كه امروز سكان هدايت 
نيروهای نظامی ما را در اختيار دارند. يكی 
از مقاطع حساس دفاع مقدس مقطع شروع 
آن اس�ت. با توجه به تحركات ارتش بعث 
ع�راق ماه ها پي�ش از آغاز رس�مي جنگ 

تحميلي، آيا نيروي دريايي خودش را آماده 
رويارويي احتمالي با بعثي ها كرده بود؟

براي پاسخ به این سؤال مهم، باید کمي به عقب یعني به 
سال 1359برگردیم و نگاهي به شرایط مملکت بیندازیم. 
در انتهاي س��ال 57، انقالب اسالمي به ثمر مي نشیند و 
ساختار هاي حکومتي در فرآیند نو شدن و تبدیل شدن 
به ساختارهاي متناسب با نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ایران حرک��ت مي کند؛ یعني سیس��تم هاي اقتصادي و 
ساختارهاي اجتماعي و ساختارهاي نظامي به این صورت 
که امروز هس��ت، هیچ کدام ش��کل نگرفته بود. در کنار 
این ش��رایط، گروه ه��اي مختلفي هم بودن��د که تالش 
مي کردند انقالب را به نوعي مصادره کنند و در راستاي آن 
حرکت هاي شیطاني حزبي و گروهي متعدد و مختلفي را 
رقم مي زدند. در این فضا ارتش هم دچار موضوعاتي بود، 
بسیاري از سران ارتش یا فرار کرده یا باز داشت شده بودند 
یا شرایطي داشتند که ارتش در رأس خودش آن استحکام 
الزم را نداش��ت. در بدنه هم تغییراتي اتفاق افتاده بود. دو 
شاخصه مهم در ارتش، یکي سلسله مراتب و دیگري نظم 
تقریباً کارکرد مناس��ب خودش را نداشت و ارتش را وارد 
شرایطي مي کرد که اگر قرار بود وارد یک صحنه جنگي 

شود، قطعاً بسیاري در موردش این قضاوت را مي کردند که 
ارتش توان وارد شدن به یک جنگ تمام عیار را ندارد، اما 
در همان شرایط نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي 
ایران در دریا و در مرز هایي که مس��ئولیت داشت، خیلي 
هوشیار عمل کرد. به عنوان نمونه در آن شرایط بخش هایي 
از مملکت مسیر تجزیه را طي مي کرد؛ نمونه هایش را در 

کردستان و خوزستان مشاهده مي کردیم. 
در اواخر س��ال 58 در غائله خوزس��تان، تکاوران نیروي 
دریایي به کنترل غائله خوزس��تان کم��ک مي کردند و 
اتفاقاً خیلي خوب هم عمل کردند. اما در کنارش یک عده 
لباس تکاوران را به تن و شروع به شرارت کردند تا چهره 
این تکاوران را خراب کنند. اما اس��تاندار وقت خوزستان 
خیلي خوب و آگاهانه وارد عمل شد، روشنگري و از حضور 

تکاوران حمایت کرد. 
وقتي غائله خوزستان کنترل مي شود، نیروي دریایي در 
فروردین ماه 59 نیروهاي خودش را از خوزس��تان خارج 
مي کند. 15فروردین ماه 59استاندار خوزستان نامه اي به 
ارتش جمهوري اسالمي ایران مي نویسد و از نیروي دریایي 
تقاضا مي کند به واسطه عملکرد خیلي خوب تکاوران این 
نیروها در آنجا باقي بمانند. در پي این تقاضا نیروي دریایي 

گفت وگو با » اميردريا دار حسين خانزادي« فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص نقش اين نيرو در دفاع مقدس و حضور در آب هاي بين المللي

 امروز به هر نقطه ای از جهان 
كه اراده كنیم می رویم

زير دريايي هاي كالس »غدير« گرگ دريا هستند و امريكايي ها به شدت از آن وحشت دارند

با آغاز جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران، 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي، براي تأمين 
امنيت جزاير و س�واحل و دفاع از منافع كشور در 
خليج فارس وارد ميدان ش�د و طي بيانيه اي اعالم 
كرد »كليه مرزهاي آبي نزديک سواحل ايران منطقه 
جنگي تلقي شده و دولت ايران به هيچ عنوان اجازه 
حمل كاال به بنادر عراق را نخواه�د داد. « اين نيرو 
نقش بي بديلي در حفظ س�كوهاي نفتي كشور در 
دوران دفاع مقدس و در عملياتي نظير شكس�ت 
حصرآبادان، آزاد سازي خرمشهر و والفجر 8 داشت. 
به جرئت مي توان گفت كه اولين پيروزي كشور در 
جنگ تحميلي توسط نيروي دريايي و با نام عمليات 
مرواريد رقم خورد كه در اين عمليات بخش عمده اي 
از نيروي دريايي رژيم بعث از بين رفت و به صادرات 
نفت عراق لطمه زيادي زد. به ط�وري كه 7 آذر ماه 
سال1359در پي رش�ادت نظاميان نيروي دريايي 
ارت�ش در برابر تهاجم درياي�ي و هوايي رژيم بعث 
عراق، با تأييد ام�ام خميني، اي�ن روز، روز نيروي 
دريايي نام گرفت. ام�روز نيز حضور موفقيت آميز 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي در درياهاي 
آزاد از جمله خليج عدن، درياي سرخ، خزر، خليج 
فارس و ساير درياها نشان از اقتداراين نيروي دارد. 
گفت و گوي ما با امي�ر دريادارحس�ين خانزادي، 
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

را به مناسبت هفته دفاع مقدس پيش رو داريد.

صغری خيل فرهنگ

در اواخر سال 58 
در غائله خوزستان، 
تكاوران نيروي دريايي به 
كنترل غائله خوزستان 
كمک مي كردند و اتفاقاً 
خيلي خوب هم عمل 
كردند. اما در كنارش يک 
عده لباس تكاوران را 
به تن و شروع به شرارت 
كردند تا چهره اين 
تكاوران را خراب كنند
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امیر شهید 
حسن 
اقارب پرست

متولد 1325 در اصفهان، دانش آموخته دوره تانک چیفتن در انگلیس و دوره جنگ هاي شیمیایي در امریکا، از اعضاي 
ستاد استقبال از امام، از فرماندهان ستاد مشترک ارتش، معاون عملیات لشکر 92 زرهي اهواز، شهادت 25 مهر 1363 

جزیره مجنون. 
سخن شهيد: دعا براي فرج امام مهدي عزیز )عج( از اهم مسائل است. خدا را در هر مسئله و هر لحظه لحاظ کنید و از 

یاد او غافل نباشید. 

با استقرار تکاوران در خوزستان موافقت مي کند  و در این 
فضا نیروي دریای��ي خیلي خوب کار کرده و گزارش��ات 
متعددي براي سیستم هاي حکومتي، نیروهاي مسلح و 
ارتش ارسال و اعالم مي شود که تحرکاتي در حوزه مرزي 
در بخش عراق در حال شکل گیري است و این پیش آگهي 

از تعرضي داده مي شود . 
 با شروع جنگ تحميلي، وظيفه نيروي 
دريايي در ميدان عمل و در آب هاي گرم 

خليج فارس و درياي عمان چه بود؟
در آن شرایط نیروي دریاي خیلي سریع طرح »ذوالفقار « 
را که یک طرح جنگي اس��ت، برنامه ریزي واجرا مي کند. 

دراین طرح همه ابعاد بررسي مي شود اینکه نقش نیروي 
دریایي چیس��ت ؟ چه اقداماتي باید انجام بدهد ؟! براي 
چه باید خودش را آماده کند ؟ساختار و سازوکار چیست 
وچه نقطه اي را به عنوان منطقه جنگي اعالم کند را مورد 
بررسي قرار داده و در طرح مد نظر قرار مي گیرد. سپس 
طرح براي ستاد مشترک ارس��ال و به تصویب مي رسد و 
براي اجرا و آمادگي به نیروي دریایي ابالغ مي شود. نیروي 
دریایي در شهریور ماه59در بوشهر »گروه رزمي 421« 
راتشکیل مي دهد. این در شرایطي است که هنوز جنگي 
اتفاق نیفتاده است. این گروه رزمي یگان هاي شناور در دریا 

را متناسب با آن شرایط ساماندهي مي کند. 

در30ش��هریورماه 59» گروه رزمي 421« اعالم مي کند 
که اتاق جنگ تشکیل داده واز نیروي هوایي مي خواهد که 
گزارشات خودش را براي اتاق جنگ ارسال نماید وموضوع 
پشتیباني هوایي راازاین طریق دنبال و یگان هاي خودش 

را در دریا آرایش مي دهد. 
 در31 شهریورماه 59 که حمله سراس��ري دشمن آغاز 
مي شود، نیروي دریایي آماده ترین نیرویي است که در دریا 
و س��واحل حضور دارد و در خرمشهر هم تکاوران نیروي 
دریایي زبده ترین وآموزش دیده ترین نفراتي هستند که 
در صحنه حاضر هستند. نیروي دریایي با آمادگي کامل 
بدون هیچ غافلگیري به نمایندگ��ي از ارتش در صحنه 

حضور دارد. 
 نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در اولين روز از شروع دفاع مقدس، 
اولين بيانيه قاطعانه خ�ود مبني بر اينكه 
ايران اجازه حمل كاال به عراق را نخواهد داد 
صادركرد. آث�ار و پيامدهاي اين بيانيه چه 

بود؟
صدور آن بیانیه بخشي از طرح »ذوالفقار« بود که عرض 

کردم. در این طرح بخشي از دریا، نیمي از خلیج فارس که 
تحت حاکمیت جمهوري اسالمي بود، به عنوان منطقه 
جنگي اعالم و روي نقشه قرمز مي شود و هر گونه تردد و 
تحرکي از این منطقه تحت کنترل نیروي دریایي ارتش 
صورت مي پذیرد. با آغاز حمله سراسري در 31شهریورماه 
بیانیه مذکور ص��ادر و در آن اعالم مي ش��ود که هرگونه 
جابه جایي کاال به مقصد بنادر عراق و از مقصد بنادر عراق به 
نقاط دیگر ممنوع است و دریا تحت کنترل نیروي دریایي 

ارتش قرار مي گیرد. 
 در همان اولين ماه هاي شروع جنگ ما 
شاهد عمليات موفق»اشكان«و»شهيد 

صفري« عليه س�كوهاي البك�ر و االميه و 
همين طورعمليات مرواريد بوديم كه گويي 
بخش اعظم نيروي دريايي دشمن را از بين 
برد، اين عمليات ها يموف�ق چه تأثيري بر 

روند جنگ در آن مقطع داشتند؟
دو جنبه مهم در این مجال قابل بررس��ي است یکي بعد 
نظامي و دیگري اقتصادي. به عب��ارت دیگر چند روزي 
قبل از اجراي عملیات هاي» اشکان و صفري« درگیري 
اصلي مان در خرمشهر و در مناطق مرزي به واسطه حضور 
تکاوران شکل مي گیرد. صدام در مقابل دوربین قرارداد 
الجزایر را پاره و مصاحبه تلویزیوني را قطع و اعالم مي کند 
که ادامه مصاحبه در تهران انجام خواهد ش��د. او اینگونه 
تصور مي کرد که ظرف دو، سه روز خرمشهر تصرف و وارد 
جاده اهواز مي شود و با عبور از خوزستان ظرف یک هفته 
جشن پیروزي اش را در تهران مي گیرد. در واقع استراتژي 

اصلي صدام این بود. 
به همین خاطر آنچه در خرمش��هر اتفاق مي افتد، دفاع 
جانانه 34روزه مردم و نیروهاي مردمي ژاندارمري، بسیج 
به همراه تکاوران نیروي دریایي است که 34روز دشمن را 

پش��ت دروازه ها متوقف مي کنند. 34روز مقاومت یعني 
فرصت خیلي خوب براي مهیا ش��دن س��ایر رزمند گان 
اسالم در جبهه هاي دفاع از کشور. )دراین میان شهدایي 
چون شهیدان صفري و مختاري تقدیم انقالب شدند که 
بعد ها نام عملیات هاي نیروي دریای��ي با نام این عزیزان 
مزین شد. ( دفاع 34روزه در مرزهاي خرمشهر همان دفاع 
استراتژیک است. جنبه دیگروقابل اهمیت کنترل ظرفیت 
اقتصادي بود. به همین خاطر سکوهاي البکر و االمیه به 
عنوان یکي از اهداف نظامي در دریا تعیین شدند. بعثي ها 
رادارها و ایستگاه هاي کنترلي و شنودي و مراقبتي را روي 
همین سکو ها مستقر کرده بودند. اهمیت سکوهاي البکر 
و االمی��ه در تأمین اقتصاد رژیم بعثي باعث ش��د که این 
سکوهاي نفتي از همان ابتدا مورد حمله نیروهاي دریایي 
ارتش جمهوري اسالمي ایران قرار بگیرد. در آبان ماه سال 
59 نیروي دریایي با اجراي دو عملیات »اشکان« و »شهید 
صفري« علیه س��کوهاي البکر و االمیه که ترمینال هاي 
بزرگ نفتي دشمن براي صدور نفت آن کشور بود توانست 
این سکوها را منهدم کند و به این ترتیب دشمن از امکان 
صدور نفت از طریق این سکوها محروم و از نظر اقتصادي 

در تنگنا قرار گرفت. 
اولین عملیات »اش��کان«بود که س��کوها از طریق دریا 
بمباران شده و بالفاصله بعد از بمباران، نیروها پیاده شدند 
و مواضعي که دشمن روي آن ایجاد کرده بود، تخریب شد. 
عملیات »صفري« در واقع تکمی��ل مرحله اول یا همان 
عملیات »اشکان« بود که چند روز بعد از آن اجرایي شد. 
در این عملیات هم بمباران سکو ها مجدداً انجام شد، اما 
ازآنجایي که سکوها بس��یار بزرگ بودند، به خنثي سازي 
کامل نرسیدند. پس از عملیات موفقیت آمیز شهید صفري، 
به منظور تخریب سکوهاي نفتي دشمن در هفتم آذر سال 
1359 توسط نیروي دریایي در شمال خلیج فارس عملیات 

مروارید اجرا شد. 
»عملیات مروارید« به عنوان تکمیل این زنجیره طراحي 
شد. به طوری که نیروها به وسیله بالگردها روي عرشه پیاده 
شدند و بعد از پیاده شدن نیروها توانستیم اسراي زیادي 
بگیریم و ش��اهد یک جنگ تمام عیار دریایي در منطقه 
شمال اقیانوس هند بین نیروي دریایي ارتش و نیروهاي 
دریایي رژیم بعث عراق بودیم. بسیاري از شناورهاي بعثي 
در این رو یا رویي از بین رفتند و البته نباید نقش بسیار مؤثر 
نیروي هوایي ارتش را که پشتیباني هوایي بسیار خوبي در 

این عملیات داشتند، نادیده بگیریم. 
 قهرمان عمليات مرواريد بود، چطور اين 

ناو چه در تداوم عمليات غرق شد؟
در ادامه  »عملیات مروارید« یکي از ناوهاي موشک انداز 
عراق که ارتفاع کمي هم داش��ت، زیرس��کوها پنهان و 
متأسفانه از دید خارج مي شود. ناوچه پیکان براي اینکه 
اسکله را ترک و اس��را را منتقل کند ، از پست فرماندهي 
استعالم مي کند که صحنه دریا را براي من تشریح کنید. 
آیا من تهدیدي دارم یا نه؟پست فرماندهي هم با کمکي که 
از پوشش هاي هوایي مي گیرد، اعالم وضعیت عادي کرده 
و به ناوچه پیکان مي گوید که شما مي توانید اسکله را ترک 
کنید. ناوچه پیکان در حالي که بیشتر مهمات خودش را 
خرج کرده اس��کله را ترک مي کند. اما در یک غافلگیري 
ناو همیش��ه قهرمان پیکان، مورد اصابت قرار مي گیرد. 
در این واقعه تعدادي از همرزمان م��ا در ناوچه پیکان به 

شهادت رسیدند. 
اما نتیجه عملیات مروارید بسیار درخشان بود؛57 روز از 
حمله سراسري رژیم بعث گذشته اولین پیروزي بسیار 
مستحکم جمهوري اسالمي ایران در دریا شکل گرفت. 
به جرئت مي توان گفت که عملیات مروارید اولین پیروزي 
قاط��ع در رویارویي نظامي جمهوري اس��المي ایران در 
دریا مقابل رژیم بعث بود. در این عملیات نیروي دریایي 

نتيجه عمليات مرواريد 
 بسيار درخشان بود؛
57 روز از حمله 
سراسري رژيم بعث 
گذشته اولين پيروزي 
بسيار مستحكم جمهوري 
اسالمي ايران در دريا 
شكل گرفت. به جرئت 
مي توان گفت كه عمليات 
مرواريد اولين پيروزي 
قاطع در رويارويي نظامي 
جمهوري اسالمي ايران 
 در دريا مقابل رژيم
 بعث بود
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خلبان شهید 
جواد 
فكوري

متولد 1317 در تبریز، دانشجوي رشته پزشکي، خلبان جنگنده اف-4 نیروي هوایي ارتش، فرمانده گردان هوایي، وزیر 
دفاع دولت شهید رجایي، طراح عملیات هوایي کمان 99 و حمله به اچ- 3، از فرماندهان ستاد مشترک ارتش، شهادت 

هفتم مهرماه 1360. 
سخن شهيد: این جنگ پایانش زماني است که ما به دنیا اثبات کنیم ملتي هستیم که به زانو در نخواهیم آمد و حاضر 

هستیم بهاي این تسلیم نشدن را بپردازیم.

کشورمان با انهدام هس��ته اصلي نیروي دریایي دشمن 
توانست ضربه قابل توجهي به آنها وارد کند. به طوري که 
تا پایان جنگ هیچ وقت نیروي دریایي عراق نتوانست در 
دریا حضور پیدا کند و سکو هاي نفتي البکر و االمیه به طور 
کامل از کار افتادند. این سکو ها دیگر نه توان بهره برداري 
نظامي داشتند و نه اقتصادي. هیچ کاالیي اجازه ورود به 
سمت بنادر عراق را نداشت و از بنادر هم هیچ کاالیي بیرون 
نمي رفت. عراق اقتصادي تک محصولي بر مبناي فروش 
نفت داشت و اگر توانست ادامه بدهد از طریق کشور هاي 
منطقه و فرا منطقه اي دریافت مي کرد. دریا نبود، بلکه از 
طریق پشتیباني هایي بود که از طریق کشورهاي منطقه اي 

و فرا منطقه اي دریافت مي کرد. 
 ش�ايد خيلي از مردم ندانند كه نيروي 
درياي�ي در شكس�ت حصر آب�ادان و 
همين طور آزادسازي خرمشهر هم نقش ايفا 
كرد، چند و چون حضور اين نيرو در عمليات 
ثامن االئم�ه)ع( و الي بيت المقدس چطور 

بود؟
بعد از اینک��ه عراقي ها بخش هاي زیادي ازخرمش��هر را 
تصرف کردند، براي اینکه تهدیدي ازپشت سر براي شان 
وجود نداشته باش��د، اقدام به محاصره شبه جزیره آبادان 
کردند. مقاومت جانانه اي در آبادان ش��کل گرفت که اگر 
حمایت هاي الزم از طریق دریا صورت نمي گرفت، قطعاً 
این مقاومت قوام زیادي نداشت. اینجا بود که نیروي دریایي 
کارش را از دریا آغاز کرد. براي اینکه حصر آبادان شکسته 
شود، الزم بود که نیرو، ادوات، تجهیزات و پشتیباني ها و هر 
آنچه براي شکستن حصر الزم بود از طریق دریا جابه جا 
ش��ود، اما چند نکته در این مس��یر داراي اهمیت است. 
ابتدا اینکه اجازه ندادیم محاصره دریایي ش��کل بگیرد، 
دریا تحت کنترل ما بود و ناوگان نی��روي دریایي به دریا 
مسلط بود. نکته دوم اینکه چون شبه جزیره آبادان به لحاظ 
جغرافیایي نزدیک به مرزهاي دریایي عراق بود ، این امکان 
وجود داشت که از طریق ساحل مورد اصابت موشک قرار 
بگیریم. در ادامه هوا دریاي نیروي دریاي ارتش، پشتیباني 
خودش را شروع کرد و هو اناوها یا همان هاورکرافت هایي 
که در اختیار نیروي دریای��ي بودند، به همراه بالگردهاي 
نیروي دریایي عملی��ات را آغاز کردن��د. ظرفیت بزرگ 
حمل و جابه جایي توسط هوا ناوها انجام مي گرفت، آنها 
مي توانستند هفت تا 10 تن بار را به شکل استاندارد جابه جا 
کنند. وقتي هاورکرافت ها وارد صحنه شدند، انگلستان که 
سازنده این وسایل بود در پاسخ به تیتر یک روزنامه کیهان 
که نوشته بود: »هاورکرافت هاي نیروي دریایي وارد صحنه 
جنگ شدند« اعالم کرد، ما س��ازنده این هاور کرافت ها 
هستیم که بیشتر از 48ساعت دوام نخواهند آورد. همین 
هاور کرافت های��ي که انگلیس این ادعا را در مورد ش��ان 
بیان کرده بود تا پایان جنگ یک روز هم متوقف نشدند. 
هر جا و در هر عملیاتي که الزم بود وارد صحنه ش��وند، 

حضور داشتند. 
در عملیات شکس��ت حصر آبادان بیش��تر تالش نیروي 
دریایي متوجه ارسال آمادها توسط بالگرد ها بود) ادوات، 
تجهیزات، مهم��ات و حتي بخش��ي ازنیروهاي نظامي(

مجموع این حضور و تالش صف مس��تحکمي در مقابل 
دشمن ایجاد کرد که نه تنها نتوانستند شبه جزیره آبادان را 
تصرف کنند، بلکه شکست حصر آبادان کلیدي شد براي 

باز پس گیري خرمشهر. 
 به صورت كلي نيروي دريايي چه وظايفي 
را در حراست از آب هاي سرزمين مان در 

دفاع مقدس انجام داد؟
در این س��ال ها اتفاقات زیادي افتاد. به طور مثال بخشي 
از کارکنان نیروي دریایي مثل هم��ه رزمنده هاي دیگر 
داوطلبانه وارد این صحنه شدند و درخواست کردند که 

به جبهه منتقل شوند و جهادش��ان را در آن سنگر ادامه 
دهند. بخش دیگر این حضور، حضور و مشارکت نیروي 
دریایي در عملیات هایي نظیرخیبر و بدر و هر جا که الزم 
بود، نی��روي دریایي ورود کند، ورود مي ک��رد و از طریق 
دریا حضور خود را نشان مي داد،اما بخش دیگر عملیاتي 
بود که نیروي دریایي خودش مس��تقل عمل مي کرد. از 
جمله عملیات مروارید، پدافند جزایر و سکوهاي نفتي. 
پدافند جزایر که به طور مس��تقیم توسط نیروي دریایي 
انجام مي شد. جزیره خارک در دوران دفاع مقدس همواره 
وضعیت قرمز داشت. یعني هر روز مورد حمالت و بمباران 
هوایي قرار مي گرفت. اس��تقرار ناوگان نیروي دریایي و 
البته پدافند هوایي در پیرامون جزیره خارک کمک کرد 
تا مهم ترین پایانه صادرات نف��ت ما بتواند تا پایان جنگ 

کارش را انجام بدهد. 
بعد از اینکه دشمن را در دریا متوقف کردیم، تالش کردیم 
او نتواند خطوط مواصالتي ما را در دریا قطع کند. البته از 
دریا نمي توانست چون ما پیش از انقالب تنها دو، سه تا بندر 
فعال دریایي داشتیم که ظرفیت واردات کالن داشتند. 
یکي بندر خرمشهر که خیلي فعال بود، دومي بندر آبادان و 

سومي بندر امام که بزرگ ترین بندر بود. 
بندر امام از شمال اقیانوس هند آبراهي به طول 90 کیلو متر 
دارد؛ یعني باید مسیري را در خشکي طي کنید تا به بندر 
امام برسید. اگر فقط یک کشتي در این آبراه غرق مي شد، 
کل این بندر مسدود مي شد. ما باید نهایت تالش خودمان 
را انجام مي دادیم که هیچ حمله هوایي و موشکي از سمت 
ساحل عراق منجر به این نشود که شناوري در آبراه غرق 
و باعث مسدود شدن آبراه شود. بندر شهید رجایي، بندر 
شهید باهنر و شهید کالنتري که امروز در حال فعالیتند، 
بنادري هستند که بعد از دفاع مقدس شکل گرفته، توسعه 
پیدا کرده و ظرفیت تجاري پیدا کرده اند. ما هم باید بندر 
را حفظ مي کردیم که کشتي و شناوري در آن غرق نشود 
و هم باید کاالهایمان را به سالمت وارد بندرها مي کردیم، 
چون بنادر خرمشهر و آبادان دیگر عملکردي نداشتند. 
عملیات اسکورت کشتي هاي تجاري و نفتکش آغاز شد. 
نفتکش ها باید به سالمت از جزیره خارک به جزیره سیري 
بارگیري مي کردند و به سمت مقاصد شان مي رفتند. سایر 
کشتي هاي تجاري که پول حاصل از فروش نفت را وارد 

مملکت مي کردند باید بعد از ورود به تنگه هرمز اسکورت و 
در این مسیر وارد بندر امام مي شدند. اوایل بعثي ها خیلي 
تالش کردند که کشتي هاي ما را در دریا با موشک بزنند، 
همانطور که در نقشه مشخص است بندر امام فاصله زیادي 
با عراق ندارد. بعثي ها همه تالش خودشان را صرف کردند 
تا از زمین وهوا کش��تي ها را بزنند. براي همین عملیات 
اسکورت کشتي ها آغاز شد. در ادامه حمالت بعثي ها به 
سمت کشتي هاي ما یا متوقف یا بي اثر شد. نیروي دریایي 
در دروان دفاع مقدس 10 هزار فروند کش��تي تجاري و 
نفتکش را اسکورت کرد تا اینها به سالمت به بندر برسند. 
البته وقتي ب��ا چنی��ن آم��اري مواجه هس��تیم، قطعاً 
آس��یب هایي هم براي کش��تي هاي ما وجود دارد. فکر 
مي کنم حدود20فروند یگان شناور تجاري مورد اصابت 
قرار گرفت که همه اینها عملیات کنترل صدمات رویشان 
انجام شد. همه تالش ما این بود که اینها غرق نشوند یا اگر 
غرق مي شوند، مسیر آب راه مسدود نشود. در کل، این آمار 
بسیار موفقي است. از سال 88 اسکورت کشتي ها شروع 
شده است و حدود 11سال است این کار انجام مي شود. در 
این مدت 6هزار فروند کشتي مستقیم یا غیرمستقیم نیاز 

به اسکورت پیدا کردند. 
اما در زمان جنگ 10 هزار فروند کشتي نفتکش اسکورت 
شد، آن هم در شرایطي که مستشارهاي نظامي کشور را 
ترک کرده، انقالب اتفاق افتاده، پشتیباني ها قطع شده و 
قطعه اي وارد کشور نش��د. در این شرایط نیروي دریایي 
شبانه روز عملیات اس��کورت را انجام مي داد. بعد از پایان 
جنگ مقام معظم رهب��ري فرمودند:» ام��روز ماجراي 
عملی��ات 34روزه دفاع از خرمش��هر و ت��کاوران را همه 
مي دانند، اما کمتر کسي از ماجراي اسکورت کشتي هاي 
نفتکش خبر دارد. همه کشور به نفت بند بود. مي خواستند 
آن را قطع کنند، اما آنجا بود که نیروي دریایي جوهر خود و 
توانایي خود را نشان داد و از اینکه بخواهد به اقتصاد کشور 
آسیب وارد ش��ود، جلو گیري کرد. « در تمام این شرایط 
زندگي سخت تر شد، اما هیچ گاه شاهد قحطي در کشور 
نبودیم. امروز نی��روي دریایي در عرص��ه جغرافیایي در 
منطقه شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه باب المندب 
دریاي سرخ تا کانال سوئز به سمت غرب و همینطور به 
سمت شرق از محدوده سواحل شمال اقیانوس هند که 

منتهي به سواحل هند مي شود، تنگه پالت و همینطور تا 
تنگه ماالگا حضور دارد. 

 افتخار اولين رويارويي جدي و عملي با 
شيطان بزرگ امريكا مدالي است كه بر 
گ�ردن ني�روي درياي�ي ارت�ش خ�وش 
مي درخشد. ماجراي رؤيايي ما با امريكا به 
خليج فارس به چ�ه زماني برم�ي گردد و 
عملكرد نيروي دريايي كشورمان در برابر 
ي�ک ابرق�درت دريايي چ�ون امري�كا را 

چطورارزيابي مي كنيد؟
در دوران دفاع مقدس حمایت ه��اي زیادي از رژیم بعث 
صورت مي گرفت که خیلي آش��کار و اعالم��ي نبود. این 
حمایت ها بیش��تر به صورت پنهاني صورت مي گرفت. 
از این رو ما در صحنه جنگ دریای��ي، هیچ وقت امریکا را 
به عنوان دش��مني که باید رودرروي ما قرار بگیرد، تلقي 

نمي کردیم. 
ما امریکا و همه همپیمانانش) فرانس��وي ها، آلماني ها و 
کشورهاي حاشیه خلیج فارس ( را که تسلیحات دادند، 
به عنوان حامیان رژیم بعث مي ش��ناختیم. بس��یاري از 
کشورهاي دنیا در این صف حمایتي ایستادند. این بدان 
معنا نبود که ما با آنها در جنگ بودیم نه !جنگ اصلي ما در 

زمین، دریا و هوا با رژیم بعث بود. 
با توجه به این شرایط انتظار درگیري ورویارویي مستقیم نه 
وجود داشت و نه متصور مي شد، اما نکته مهم اینجا بود که 
نیروي دریایي، صحنه دریا را خیلي مستحکم تحت کنترل 
گرفت و تالش بعثي ها براي بردن کاال و مهمات و تسلیحات 
به بنادر عراق از سوي بعثي ها به ثمر ننشست. هر شناوري 
که مي خواس��ت تحت حمایت و اس��کورت کشتي هاي 
کشورهاي بیگانه و اس��تکبار جهاني تردد کند، توقیف و 
بازرسي و تفتیش مي شد. حتي اگر در جایي الزم بود که به 

حمالت موشکي آنها پاسخ داده بشود، این کار مي شد. 
امریکایي ها از این نوع حمایت ها نسبت به بعثي ها انجام 
مي دادند و دنبال بهانه هم مي گشتند. برخي از این بهانه ها 
تدریجاً در دریا شکل گرفت. ممکن بود این بهانه ها بعضاً 
شیطنت هایي باشد که انتساب داده مي شد و به نقطه اي 
مي رسید که با نیروي دریایي ایران درگیر شوند. در حالي 

که هیچ اعالم و نشانه اي از این موضوع وجود نداشت. 
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اولین رویارویي29فروردین س��ال 1367رقم خورد. ناو 
موشک انداز جوش��ن براي دریافت خدمات مهندسي و 
همین طور تعویض موش��ک ها از بندر بوش��هر به سمت 
بندرعباس حرک��ت مي کرد ک��ه با اخطاري از س��مت 
امریکایي ها مواجه شد. آنها اخطار دادند که شناور مورد 
حمله قرار خواهد گرفت و اع��الم کردند که نیرو هاي ما 
سریعاً شناور را ترک کنند،اما فرمانده و کارکنان قهرمان 
ناو موشک انداز جوشن در پاس��خ گفتند: اینجا دریاهاي 
جمهوري اسالمي ایران است و آن کسي که اینجا زیادي 
است و باید آب ها را ترک کند، شما هستید. همرزمان ما در 
جوشن مقابل تمام تهدیدات ایستادند. هرچند تجهیزاتي 
که جوشن در مقابل با امریکایي ها در اختیار داشت، بسیار 
ناچیز و نابرابر بود. آنها با یک ناو گروهي وارد صحنه شدند 
که تجهیزات و تسلیحات متعددي از قبیل ناوهواپیما بر، 
انواع ناو ش��کن ها، پش��تیباني هاي هوایي، سیستم هاي 
اطالعاتي ماهواره ها را در اختیار داش��تند، اما ناو جوشن 
با سیس��تم هاي محدود الکترونیکي و تعداد چهار عدد 
موشک در مقابل شان ایستاد و تالش کرد که موشک هاي 
دشمن را منهدم کند و موفق هم عمل کرد. این در شرایطي 
بود که هیچ یک از نیرو هاي خدوم و دالور نیروي دریایي 
حاضر نشدند عرصه شناور را ترک کنند و همه روي شناور 

قهرمانانه ماندند. 
با ادامه درگیري ستاد فرماندهي نیروي دریایي به ناو شکن 
سهند ابالغ کرد که وارد صحنه شود. صحنه دریا صحنه 
گسترده اي اس��ت. تا اخبار و اطالعات بررسي میداني و 
منتقل ش��ود، زمان مي برد. بعد از ارسال گزارش که خبر 
از درگیري جوشن را در دریا مي داد با اینکه هنوز قطعي 
نش��ده بود، س��هند بالفاصله به صحنه اعزام و در مسیر 
حرکت خود به سمت صحنه درگیري توسط سیستم هاي 
ماهواره اي رصد شد و سهند همچون جوشن مورد حمله 
قرار گرفت. صحنه درگیري گسترده شد. سهند هر چه 
در توان داشت و با همه تسلیحاتي که در اختیار داشت، 
وارد عمل شد. کسي از نیروهاي سهند هم عرشه کشتي 

را ترک نکرد. 
در این عملیات 44 نفر از همکاران ما در سهند به شهادت 
رسیدند. ناو سهند هم چون جوشن با در آغوش گرفتن 
پیکر تعدادي از ش��هداي عزیزمان در نیروي دریایي به 
قعر دریا رفت. بعد از این حادثه» سبالن« به دریا اعزام و با 
قدرت حضور پیدا کرد که در روند درگیري با ناو امریکایي 

مورد حمله لیزري قرار گرفت و بخش هایي از آن آسیب 
جدي دید. اگر عملیات کنترل صدمات خیلي خوب روي 
آن انجام نمي شد، شاید ما سبالن را هم از دست مي دادیم. 
تعدادي از بچه هاي ما آنجا جانباز ش��دند تا سبالن غرق 
نش��ود و به کارخانجات نیروي دریایي و در داخل حوض 
خشک باز گردد. حماسه بزرگ دیگر نیروي دریایي حماسه 
احیاي سبالن و باز گرداندن آن به صحنه رزم است. بعد از 

چند سال سبالن باز سازي و به دریا بر مي گردد. 
 ما در حوزه س�اخت ناوش�كن ها تا چه 

ميزان ورود كرده ايم؟
کار س��اخت ناوهاي نظامي با جدیت پیگیري و از اواخر 
دهه 70آغاز ش��د. ما 10 فروند ناو توپ��دار کالس قائم 
را با حمای��ت وزارت دف��اع در دریاي خزر س��اختیم و 
10  فروند ناو سریالي پشت س��ر هم ساختیم. ما تعداد 
قابل مالحظه اي ناو موشک انداز داشتیم، اما در خزر چیزي 
نداشتیم. اینها ابعاد و اندازه محدودتري داشت، اما در خزر 
نیاز به شناورهاي سنگین تر بود که ما دانشش را نداشتیم. 
از این رو اولین ساخت ناو هاي موشک انداز در دریاي خزر 
آغاز شد. ناو موشک انداز پیکان که در عملیات مروارید 
در 5 آذر سال 1359غرق شد، مجدداً با همان توانایي و 
قابلیت ها منتها با ظرفیت هاي بومي احیا کردیم. آن ناو 
را ایتالیایي ها ساخته بودند و فناوري بسیار پیشرفته اي 
داشت. ما در این دهه بعد از پش��ت سر گذاشتن دوران 
دفاع مقدس در دهه 80 موش��ک اندازها را با اس��تفاده 
از ظرفیت بومي در دریاي خزر یکي یکي س��اخته و به 
نیروي دریایي ملحق کردیم. پیکان ساخته شد و بعد از 
آن »سپر« ساخته شد. ما چهار فروند ناو موشک انداز در 
دریاي خزر ساختیم. مقام معظم رهبري در دهه 70 باز 
دیدي از کارخانجات نیروي دریایي داشتند و به نیروي 
دریایي ابالغ کردند که ناوشکني با قابلیت حمل بالگرد و 
موشک بسازید. اواخر سال 88 توفیق شرف یابي محضر 
آقا را داشتم در آنجا ایشان مجدداً یاد آور شدند که » من 
گفتم فالن شناور را بسازید خیلي ها باور نمي کردند که 
این امکان پذیر باش��د، اما اراده کردید و شد. «30بهمن 
ماه 88 با حض��ور حضرت آقا در ن��اوگان جنوب نیروي 
دریایي، ناوش��کن جمهوري اس��المي ای��ران جماران 
به نیروي دریایي ملحق ش��د. 12 س��ال طول کشید تا 
اولین فروند ساخته شد و همزمان با آن عملیات ساخت 
ناوش��کن دماوند در دریاي خزر شروع ش��د و ما بعد از 

جماران دومین ناوشکن یعني دماوند را در دریاي خزر 
ساختیم. در سال گذشته همان طور که مستحضر هستید 
»سهند« به ناو گان نیروي دریایي ملحق شد و در آینده 
نزدیک ان شا ءالل شاهد الحاق ناو شکن »دنا« به نیروي 
دریایي خواهیم بود. زیر دریایي »فاتح« به عنوان یک زیر 
دریایي نیمه سنگین ساخته شد،اما قبل از »فاتح« سریال 
ساخت زیر دریایي کالس »غدیر« آغاز شده بود. به جرئت 
مي توان گفت که غدیرها امروز گرگ هاي دریا هستند و 
امریکایي ها به شدت از این زیر دریایي ها هراس دارند. در 
حال حاضر توانایي ساخت شناور هاي نظامي در باال ترین 
سطح ممکن در نیروي دریایي، مجموعه نیروهاي مسلح 
و وزارت دفاع وج��ود دارد. الحمدلل آنقدر انباش��ت از 
زیر س��اخت ها دانش فناوري و توانایي صنعتي نظامي 
وجود دارد که هر آنچ��ه اراده کنیم با همه ظرفیت هاي 

بومي در داخل کشور مي سازیم. 

 نيروي دريايي ارت�ش و نيروي دريايي 
سپاه در چه سطحي از همكاري و تعامل 

قرار دارند؟
پیش از ه��ر توضیحي باید خدمت ش��ما عرض کنم که 
سردار تنگسیري در دوره خودم و قبل تر سردار علي فدوي 
از دوستان صمیمي و نزدیک من هستند و ارتباط بسیار 
دوستانه و خوبي با هم داریم. گرد همایي هاي خوبي با هم 
داشته ایم و در حال توسعه آن هستیم. در آینده نزدیک 
ان شاء الل » اولین بازي جنگ« مشترک ارتش و سپاه با هم 
برگزار مي شود. ما در تمام سطوح به ویژه در سطح تاکتیکي 
ارتباطات خوبي با هم داریم. الحمدلل پشتیاني هاي خوبي 
انجام شده، تبادالت فني و عملیاتي خوبي در کنار هم داریم 
و سالح ید واحده ارتش و سپاه در دریا، بسیار مستحکم و 

نفوذناپذیر است. 
 س�طح مأموريتي نيروي دريايي تا چه 
آب هايي گس�ترش پيدا كرده است؟به 
تعبير ديگر هم اينک كه ما با هم گفت و گو 
مي كنيم، ناوهاي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در ك�دام آب ها مش�غول مأموريت 

هستند؟
اول از هر چی��زي باید خدمت ش��ما ع��رض کنم، هیچ 
محدودیتي براي حضورما در هیچ آبي وج��ود ندارد. ما 
در تمام دریاهاي آزاد دنیا اجازه حضور داریم. امروز هیچ 
نقطه اي در دنیا وجود ندارد که جمهوري اس��المي اراده 
کند که ناو گان نیروي دریایي آنجا حضور داشته باشد و ما 
نتوانیم آنجا برویم. هر جا که اراده کنیم، بالفاصله حضور 
مؤثر، معنا دار و قدرتمند پیدا مي کنیم. امروز هم در منطقه 
ش��مال اقیانوس هند که منطقه اصلي مأموریت نیروي 
دریایي ارتش جمهوري اسالمي اس��ت، ناوگروه هاي ما 
براي اسکورت نفتکش ها و مقابله با دزدي دریایي حضور 
گسترده دارند. امروز شصت و نهمین ناو گروه ما با وجود 
مسائلي از قبیل تحریم، حضوري تمام عیاردارد و با همه 
این حرف ها ما قدرتمندانه در تمام دریا ها حضور داریم. 
مأموریت هاي ما متوقف نشده و پیوسته ادامه دارد. یعني 
زماني که ناوگروه به مأموریت مي رود و دو، سه ماهي در 
مأموریت اس��ت، ناوگروه بعدي منتظر اعزام است. آنقدر 
قدرتمند هستیم که براي هر تخلفي در دریا حتي جایي 
که استکبار جهاني ناوگانش در آن منطقه حضور دارد و از 
تحرکات غیرقانوني حمایت مي کند در مقابل چش��مان 
امریکایي ها کشتي را متوقف و تفتیش و بازرسي کنیم که 

نمونه اش را چندي پیش  شاهد بودیم. 
 چندي پيش س�تاد فرماندهي مركزي 
امريكا، سنتكام، مدعي شد ايران يک 
كش�تي تجاري به نام ويال را در تنگه هرمز 
متوقف كرده اس�ت، توقيف »ويال «همان 

موردي است كه شما اشاره كرديد؟
بله، اگر در دریا کار توقیف یا کار تفتیشي انجام مي شود، 
همه براس��اس چارچوب قوانی��ن بین الملل��ي و ملي 
خودمان اس��ت. اگر فرمان توقیف کش��تي به ما داده 
ش��ود ما به عنوان ضابط قضایي در دریا با رعایت تمام 
پرو تکل هاي روز دنیا که به آن مس��لط هستیم، انجام 
وظیفه مي کنیم. چندي پیش کشتي »ویال« در ادامه 
اجراي حکم قضایي در دریا متوقف ش��د. این کشتي 
به خاطر عدم تمکی��ن از قوانین  به ناچار توقیف ش��د 
و ت��کاوران نیروي دریای��ي، نیرو ه��اي عملیاتي ویژه 
)کاله س��بز ها ( ناچار با انجام عملیات راپل وارد عرشه 
کشتي شده و کار بازرسي را انجام دادند. در ادامه بعد 
از بررسي، با توجه به اینکه تخلفي مشاهده نشد، بعد از 
امضاي فرمانده کشتي و اعالم رضایتي که درچارچوب 
قوانین دریایي است، تکاوران نیروي دریایي به سالمت 

از کشتي خارج شدند و کشتي رها شد.  

آنقدر قدرتمند هستيم 
كه براي هر تخلفي در 
دريا حتي جايي كه 
استكبار جهاني ناوگانش 
در آن منطقه حضور دارد 
و از تحركات غيرقانوني 
حمايت مي كند در مقابل 
چشمان امريكايي ها 
كشتي را متوقف و 
تفتيش و بازرسي كنيم 
كه نمونه اش را چندي 
پيش در توقيف كشتی 
ويال  شاهد بوديم

خلبان شهید 
مصطفي 
اردستاني

متولد 1328 در روستاي قاسم آباد ورامین، خلبان جنگنده اف-5 نیروي هوایي ارتش، فرمانده پایگاه هوایي امیدیه، 
معاون عملیاتي پایگاه دوم شکاري، از رکوردداران مأموریت هاي پروازي در شرایط جنگي، معاون عملیات نیروي هوایي 

ارتش، شهادت 15 دي ماه 1373 سانحه هوایي. 
سخن شهيد: الهي از تو مي خواهم به حق پنج تن آل عبا که تمام جهان به خاطر آنها برپاست، مرا از دوستان علي و اوالد 

علي قرار دهي. 
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جاویداالثر
 حاج احمد 
متوسلیان

متولد 1332 در تهران معروف به حاج احمد،  فرمانده سپاه مریوان، مؤسس و فرمانده تیپ 27 محمد رسول الل)ص(، 
فرمانده قواي محمد)ص( اعزامي به سوریه، ربوده شده به تاریخ 14 تیر 1361 در گذرگاه برباره لبنان. 

سخن جاويداالثر: با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد و عملیات مان را علیه آنها شروع خواهیم کرد. هرکس با ماست؛ 
بسم  الل! هرکس با ما نیست، خداحافظ! ما با ایمانمان می  جنگیم؛ جندالل با ایمانش مي جنگد. 

   توفيق عمل به تكليف
اولین نکته این است که بدانیم نگاه امام به نفس پدیده جنگ 
یا دفاع مقدس چه بوده است. امام یک نگاه تکلیف محور به 
همه فعالیت ها و رفتارهایي داشتند که در مقام یک حاکم 
دیني از ایشان انتظار مي رفت. بر طبق نظر ایشان تکلیف ما 
در جنگ استقامت و مقاومت بود. وقتي نگاه تکلیف محور 
باشد نفس انجام آن بهترین نتیجه است. به این دلیل که 
موجب رضایت خدا مي شود. از نظر امام مهم ترین دستاورد 
جنگ این بود که رزمندگان اسالم، خانواده ها و کساني که 
به اشکال و انحاي مختلف در امر جنگ دخیل بودند و کمک 
مي کردند، اینها موفق شدند رضایت خدا را کسب کنند و 

تکلیف الهي خودشان را انجام بدهند. 
این نکته اي است که در نتایج جنگ اصالً مطرح نمي شود. 
در حالي که نگاه تکلیف محور امام مي گوید برترین نتیجه 
دفاع مقدس همین قسمت بوده اس��ت. بنابراین ایشان 
مي فرمایند: »خوش��ا به حال آنها که در این قافله نور سر 
و جان باختند. خوشا به حال آنهایي که این گوهرها را در 

دامن خود پروراندند!« 
چون نگاه تکلیف محور است، در کنار رزمندگان خودمان، 
رزمندگاني از سایر کشورها مثل افغانستان، عراق، بحرین، 
عربستان، ترکیه، فرانسه و هند هم براي انجام تکلیف الهي 
مي آیند و در جنگ شرکت مي کنند. امام جنگ را جنگ 
اسالم و کفر مي دانستند و رزمندگان را نه رزمندگان ایراني 
که رزمندگان اسالم مي دانستند و در صحبت هایشان از 
اصطالح رزمندگان اسالم اس��تفاده مي کردند. بر همین 
اس��اس قضیه دفاع را نه دفاع از ایران که دفاع از اس��الم 
مي دانستند. بر همین اساس است که مي بینیم به عنوان 
مثال یکي از شیعیان هند مي آید و رزمنده لشکر 41 ثارالل 
مي شود و ش��هید س��لیماني هم او را مي شناخت. ایشان 
داوطلبانه مي آید و در جبهه هاي دف��اع مقدس خدمت 

مي کند. 
پس اولین برکت جنگ این اس��ت که عده اي توانس��تند 
تکلیف خودش��ان را در دفاع از اس��الم انجام بدهند. این 
مهم ترین دستاورد و نتیجه جنگ اس��ت، فارغ از نتیجه 
آن. اینکه امام مي گوید ما براي یک لحظه در جنگ نادم و 
پشیمان نیستیم، برطبق همین نگاه شرعي و دیني است. 
در این دیدگاه عدم پشیماني از جنگ، نشانه جنگ طلبی 
نیست. نشانه عمل به تکلیف است که در آن هیچ ندامت و 
پشیماني وجود ندارد. ما نمي توانیم هیچ انسان دینداري را 
پیدا کنیم که بگوید من از نماز خواندم پشیمان هستم. چرا 
که او تکلیفش را انجام داده است. شاید بگوید کاش با حضور 
قلبي بیشتري مي خواندم. اما از اصل نماز خواندن و انجام 

تکلیف شرعي اش که پشیمان نیست. 
   پرورش انسان طراز انقالب

دومین نتیجه و پیامد جنگ از دیدگاه امام، پرورش یک 
نسل از انسان های طراز انقالب اسالمي است. انسان طراز 
انقالب در عرصه دفاع مقدس ساخته شد. اگر خوب نگاه 
کنیم انسان مطلوب انقالب اسالمي، همان انسان مطلوب 

دین است. مؤمن است، خدامحور است، تکلیف محور است، 
ایثارگر است، فداکار است، خالق است، مستقل و خودباور 
و پر تالش است و با تفکر جهادي اش خستگي نمي شناسد. 
نیروهایي که با این ویژگي ها مطلوب انقالب هس��تند در 
جنگ ساخته شدند. شاید در هیچ کارگاه دیگري امکان 
پرورش چنین انس��ان هایي نبود، اما دفاع مقدس آنها را 
ساخت. یکي از آنها شهید حاج قاس��م سلیماني است و 
هزاران هزار نفر مثل او پرورش پیدا کردند که بخش اعظم 
این نیروها گمنام هستند. اما هر کدام در یک گوشه از ایران 

و جهان منشأ تأثیر هستند. 
اگر در نقاط مختلف جهان برکت هایي از انقالب اسالمي 
مي بینیم، مدیون آدم هایي هستیم که در جنگ پرورش 
پیدا کردند؛ دکتر س��ید ناصر عمادي در طول 20 س��ال 
گذشته س��الي یک ماه به آفریقا مي رود و به قبایل فقیر 
آفریقایي خدمت مي کند. ایشان یکي از همین آدم هاي 
جنگ است که اکنون جلوه اي از برکات انقالب را به نواحي 

دوردس��ت جهان کش��انده اس��ت. به افتخار این پزشک 
بسیجي ایراني، خیلي از مردم آفریقا اسم بچه هاي شان را 
حسین گذاشتند و عالقه مند تشیع و اسالم شدند. ایشان 
حتي پاداش یکي از رؤساي جمهور آفریقایي را نمي پذیرد 
و مي گوید مي خواهم با این پاداش درمانگاه امام رضا)ع( 
بسازم و یک ریال و یک سنت از این پاداش را برنمي دارد. 
دکتر عمادي در دوران دفاع مقدس یک بسیجي رزمنده 
بوده و مي گوید این حرکت را مدیون نگاهي هستم که در 

جنگ تحمیلي به دست آوردم. 
اگر االن در صنایع نظامي و غیرنظامي مشغول نوآوري و 
پیشرفت هستیم، عقبه آدم هاي مشغول در این صنایع را 
که نگاه کنیم مي بینیم عمدتاً به عنوان بسیجي یا رزمنده 
در جنگ مشغول بودند. یا خیلي از پزشکاني که در قالب 
گروه هاي جهادي چه در بحث کرونا یا غیراز آن سال هاست 
خدمت مي کنند، بخش اعظم آنها که س��ن ش��ان اجازه 
مي دهد سابقه رزمندگي دارند. یا خودشان رزمنده بودند یا 

برترین دستاورد جنگ »عمل به تكلیف« بود
امام خمينی برای دفاع مقدس دستاوردها و نتايجی قائل بود كه آن را متمايز و متفاوت می كرد

بدون شک نتايج و پيامدهاي دفاع مقدس از ديدگاه امام خميني)ره( به عنوان يک رهبر مذهبي و كسي كه عمر خود را مصروف معرفي و اشاعه اسالم ناب محمدي 
كرده بود، تفاوت بسياري با نظرات و ديدگاه هايي دارد كه صرفاً به دستاوردهاي مادي در حوادث و قضاياي مختلف توجه دارند. حضرت امام با نگاه ژرف انديش 

خود نتايجي را براي دفاع مقدس بيان داشته اند كه مروري بر ديدگاه هاي ايشان مي كنيم. 

دكتر محمدصادق كوشكی

 يكی از نتايج جنگ 
از ديدگاه امام، پرورش 
يک نسل از انسان های 
طراز انقالب اسالمي 
است. انسان طراز انقالب 
در عرصه دفاع مقدس 
ساخته شد. اگر خوب 
نگاه كنيم انسان مطلوب 
انقالب اسالمي، همان 
انسان مطلوب دين است. 
مؤمن است، خدامحور 
است، تكليف محور است
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شهید 
حاج محمد ابراهیم 
همت

متولد 1334 در شهرضا، معروف به حاج همت، معلم تاریخ مقطع راهنمایي، فرمانده سپاه پاوه، جانشین و از مؤسسان 
تیپ 27 محمدرسول الل، فرمانده سپاه یازدهم قدر، فرمانده لشکر عملیاتي 27 محمدرسول الل)ص(. شهادت در جزیره 

مجنون به تاریخ 17 اسفندماه 1362، پدر دو فرزند!
سخن ش�هيد: با خداي خود پیمان بستم تا آخرین قطره خونم، در راه حفظ و حراست این انقالب الهي یک آن آرام و قرار 

نگیرم. 

پدران و برادران رزمنده اي داشتند که به هرحال آن مکتب 
انسان سازي دفاع مقدس باعث این کار شده است. 

   نمايش كارآمدي حكومت ديني
نمایش کارآمدي دین و حکومت دیني و انس��ان های 
دیندار در عرصه اداره یک کش��ور از دیگ��ر نتایج دفاع 
مقدس از دیدگاه حضرت امام اس��ت. ت��ا قبل از جنگ 
تحمیلي این ش��ک وجود داش��ت که آیا دین یا انسان 
دین مدار مي تواند در اداره یک جامعه موفق باشد؟ که 
در هشت س��ال دفاع مقدس، این کارآمدي در صحنه 
عمل به اثبات رس��ید. همه دیدند که یک نظام دیني و 
انسان های مؤمن، چطور کشوري را که از آشفتگي هاي 
انقالب رها نشده، با حمله یک کش��ور خارجي مواجه 
مي ش��ود را در میان بحبوحه کمک هاي شرق و غرب 
به متجاوز، ان��واع تحریم ها و تروریس��ت هاي داخلي و 
تجزیه طلب ها و ضد انق��الب و بحران هاي مختلف، به 
خوبي اداره مي کند و در پایان از این امتحان س��ربلند 

بیرون مي آید. 
خود این نمایش کارآمدي حکومت دین��ي در اداره یک 
کش��ور بحران زده بود که به تعبیر امام باعث ش��د جنگ 
ما فتح لبنان و فلس��طین را در پي داش��ته باشد. یا رشد 
اسالم خواهي در اروپا و امریکا را در پي داشته باشد. یعني از 
نگاه امام، موفقیت دینداري در جهان حال و آینده مدیون 

دفاع مقدس است. 
امام به صراحت در سال 67 گفتند که رشد اسالم خواهي 
در اروپا و امریکا مدیون شهداي ما و جنگ ما است. آن زمان 
شاید این سخن مصداق عیني نداشت. ولي امروز آمارها 
نشان مي دهد که تا سال 2030 میالدي اسالم به دین اول 
اروپا تبدیل مي شود. به صورتي که نماینده هلند در پارلمان 
اروپا مي گوید اگر جلوي آنها را نگیریم اسالم به دین اول 

اروپا تبدیل مي ش��ود. در واقع رشد اسالم خواهي در اروپا 
ثمره این کارآمدي بود. مردم دنیا دیدند دین نه تنها مفید 
است که کارآمد هم هست و این مسئله جذابیت درست 
کرد تا مردم جهان با روایت انقالب از دین آشنا بشوند، نه با 

روایت سعودي ها با دین. 
امام سال 67 گفتند دفاع مقدس فتح فلسطین و لبنان را 
در پي خواهد داش��ت. همه دیدیم که سال 2000 چطور 
اس��رائیل با خفت از جنوب لبنان عقب نشینی کرد. چرا 
امام مي گوید جنگ ما باعث آزادي سرزمین هاي اسالمي 
مي شود؟ چون همان فرهنگ دفاع مقدس باعث شد در 
لبنان و غزه رزمندگان مسلمان بتوانند رژیم صهیونیستي را 

شکست بدهند. یا در عراق و یمن و لبنان و دیگر کشورهاي 
اسالمي وقتي دشمن در الک دفاعي فرو مي رود این ناشي 

از ارزش هایي است که دفاع مقدس صادر کرد. 
شهید ابومهدي المهندس یک مسلمان عراقي بود که در 
طول جنگ در لشکر 9 بدر رزمنده و فرمانده بود. یا اگر االن 
از فاطمیون به عنوان یک نیروي مستحکم نام برده مي شود، 
چهره هاي شاخص فاطمیون مثل ابوحامد )شهید علیرضا 

توسلي( سابقه رزمندگي در دفاع مقدس را داشت. 
امام مي فرماید »ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب 
را شکستیم« آن زمان دنیا به دو بلوک کشورهاي زیر نفوذ 
شوروي و امریکا تقسیم شده بود و همه، این بلوک بندي 
ش��رق و غرب را پذیرفته بودند. اما انقالب اسالمي آمد با 
طرح شعار نه ش��رقي و نه غربي، معادالت جهاني را برهم 
زد. در همان بحبوحه جنگ وقتي شوروي خواست در برابر 
اشغال افغانستان، ایران سکوت کند، امام نپذیرفت و گفت 
که حاضر نیستیم ظلم به مردم افغانستان را تحمل کنیم و 

شوروي را محکوم کرد. 
بنابراین شرق و غرب در دفاع مقدس دست به دست هم 
داده بودند تا نداي آزادي خواه ایران اسالمي را در نطفه خفه 
کنند، اما بعد از هشت سال جنگ، نظام اسالمي قوی تر از 
قبل به حرکتش ادامه داد. اینجاست که امام مي گوید »ما 
در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم« مثل ققنوسي که 
از دل آتش بیرون مي آید، بارقه هاي دفاع مقدس در محور 
مقاومت خودش را نش��ان داد. همین تداوم فرهنگ دفاع 
مقدس در میان رزمندگان سراسر جهان است که باعث 
مي ش��ود در آینده نزدیک، پیروزي هاي بیشتري نصیب 

جبهه مقاومت اسالمي شود. 
   رسيدن به مرز خودباوري و خوداتكايی

بحث بعدي در دیدگاه حضرت امام، رسیدن افراد هوشمند 
به مرز خودباوري و خوداتکایی و تالش براي خودکفایي 
اس��ت. امام مي گوید اگر در صنایع دفاعي به خودکفایي 
رسیدیم به برکت دفاع مقدس اس��ت. یعني انسان های 
تربیت یافته در جنگ که مي خواستند تکلیف شان را به 
بهترین وجه انجام بدهند، در دل تحریم ها و جنگ در تولید 
بسیاري از تسلیحات، کشورمان را به خودکفایي رساندند. 
این دستاوردها در حالي صورت مي گرفت که ایران از سال 
58 در تحریم قرار داشت و از سال 64 به بعد امکان صدور 
نفتش را نداشت و کشتی هایش مورد حمله قرار مي گرفتند. 
فقط جزیره خارک که پایانه اصلي صدور نفت بود دو هزار 
بار در طول هشت سال جنگ مورد هدف قرار گرفت. در 
نتیجه با همکاري سعودي ها و اماراتي ها نفت که در خالل 
سال هاي 60 الي 61 تا 35 دالر رسیده بود، در سال 65 و 

66 به پنج دالر رسید. 

اما به  رغم فشار مالي و اقتصادي، با همت انسان هایي که 
به تعبیر حضرت امام در جنگ به خودباوري و خوداتکایي 
رسیده بودند، بسیاري از سالح ها را در همان زمان داخل 
کشور مي ساختیم و چه در تس��لیحات انفرادي یا حتي 

ساخت برخي از موشک ها خودکفا بودیم. 
تفکر خودباوري و خود اتکایي محصول دوران جنگ است. 
امروز هم همان مدیراني که زمان جنگ تربیت ش��دند و 
تفکرش��ان را هنوز حفظ کرده اند، پرچمدار خودکفایي و 
خود اتکایي هستند و پرچم دار تبدیل اقدامات ناممکن به 

اقدامات ممکن هستند. 
در برداشت کلي، نگاه امام به مقوله جنگ تحمیلي، یک 
نگاه معنوي و دیني است. متأسفانه یک نکته تحریف شده 
در قضیه جنگ وجود دارد که خود امام بارها به صراحت آن 
را مطرح کرده اند. امام مي گوید کساني که عنوان مي کنند 
ما جنگیدیم تا خرمشهر را آزاد کنیم، یک نگاه کوته بینانه 
لیبرالي دارند. نگاه صرفا وطن پرس��تانه که برخالف نگاه 

دیني حضرت امام است. 
اگر قرار بود رزمندگان اسالم صرفاً براي خاک بجنگند آن 
وقت دفاع مقدس چه فرقي با جنگ جهاني دوم داشت. آن 
وقت یک رزمنده جنگ تحمیلي چه فرقي با یک لهستاني 
داشت که براي آزادي خاکش مقابل نازي ها جنگیده بود. 
در تمام جنگ ها یک عده مدافع بودن��د. اما حضرت امام 
مي گوید: »جنگ ما جنگ عقیده اس��ت و جغرافیا و مرز 
نمي شناسد« بر همین اساس چند هزار عراقي آمدند و در 

کنار رزمندگان اسالم علیه بعثي ها جنگیدند. 
کساني که عامدانه یا غیرعمد سعي مي کنند جنگ تحمیلي 
را به جنگ ایران و عراق تقلیل بدهند، ناخواس��ته دارند 
واقعیات دفاع مقدس را تحریف مي کنند. امام بارها فرمودند 
که ما با مردم عراق جنگ نداریم. آنها هم با ما جنگ ندارند. 
ما با کفري مي جنگیم که پشت صدام و دست هاي ناپاک 
رژیم بعث قرار گرفته است. این نگاه ایدئولوژیک، اعتقادي و 
تکلیف مدارانه، ماهیت اصلي جنگ ما است و آن را با دیگر 

جنگ هاي تاریخ معاصر تمایز مي بخشد. 
یک کار آماري که چند سال پیش بنیاد شهید انجام داد، 
بررس��ي تعداد زیادي از وصیت نامه های موجود شهداي 
دفاع مقدس بود. بیش از 95 درصد از شهدا انگیزه خود براي 
حضور در جبهه ها را یک نکته اعالم کردند و آن هم اطاعت 
از امر امام بود. حتي یک نفر نگفته بود من صرفا براي دفاع 
از ایران مي جنگم. پنج درصد هم گفته بودند براي تکلیف 
الهي و دفاع از وطن اسالمي به جبهه آمده ایم. توجه به این 
موضع، نکته مغفول مانده از جنگ است که باید روي آن 
بیشتر فکر کنیم تا تاریخ دفاع مقدس و دستاوردهاي آن از 

گزند تحریف ها در امان بماند.   

چون نگاه تكليف محور 
است، در كنار رزمندگان 
خودمان، رزمندگاني 
از ساير كشورها مثل 
افغانستان، عراق، 
بحرين، عربستان، 
تركيه، فرانسه و هند 
هم براي انجام تكليف 
الهي مي آيند و در جنگ 
شركت مي كنند. امام 
جنگ را جنگ اسالم و 
سكفر مي دانستند
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شهید
حجت االسالم 
عبداهلل میثمي

متولد 1334 در اصفهان، تشکیل سپاه یاسوج، مسئول دفتر نمایندگي ولي فقیه در سپاه منطقه نهم، مسئول نمایندگي 
ولي فقیه در قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، حضور در خطوط مقدم جبهه به رغم مسئولیت هاي خطیر، مجروحیت نهم 

بهمن ماه 1365، شهادت 12 بهمن ماه 65 کربالي5. 
سخن شهيد: خدایا اگر من بیچاره در این لحظه بمیرم فردا در مقابل این جواناني که از لذت و عیش و نوش دنیا بریدند 

و رو به تو آوردند سرافکنده خواهم بود. 

 نسبت ادبيات پايداري و ادبيات انقالب 
اسالمي چيست و چه ويژگي هايي دارد 

و هم اكنون در چه وضعيتي به سر مي برد؟ 
وقتي صحبت از ادبیات پایداري مي شود باید دقت کنیم 
این ادبیات زیرمجموعه ه��اي مختلفي دارد که یکي از 
شاخه هاي آن ادبیات ضد استکباري و ضد ظلم است. 
یعني مبارزه و مقاومت در داخل یک س��رزمین اتفاق 
افتاده و براي آن اس��م و محتوا و ادبیات خلق ش��ده که 
به آن مي گویند ادبیات پایداري. یک ش��اخه از ادبیات 
مقاومت، تولیدات ادبي یک ملت است که در برابر یک 
تهاجم خارجي آفریده مي شود و مردم براي حفظ اصالت، 
هویت و ارزش هایشان در مقابل دشمن مي ایستند و این 
ایس��تادگي ادبیات خاص خ��ود را مي آفریند. بنابراین 
ادبیات پایداري همزاد انسان و مبارزات و مقاومت هایش 
در برابر س��تم و ظلم است. یکي از ش��اخه هاي ادبیات 
پایداري هم ادبیات انقالب اسالمي است که نشو و نما 
و تولد آن از قیام 15خرداد 42 است؛ تکیه گاه و معمار 
فکري این ادبیات هم فرهنگ و من��ش و هدایت هاي 
حضرت امام است. در ادامه این نشو و نما یک اتفاق در 
دل انقالب اسالمي در شهریور 59 روي مي دهد که همان 

جنگ تحمیلي است که موجب خلق و آفرینش ادبیات 
دفاع مقدس مي ش��ود. در واقع ادبی��ات دفاع مقدس، 
زیرش��اخه ادبیات انقالب اسالمي اس��ت. شاخه هاي 
دیگري هم از ای��ن ادبیات داریم مث��ل ادبیات بیداري 
جهاني، ادبیات مدافعان حرم و... که آثار ش��عري، نثر و 
غیره هم از آن تولید ش��ده و در دسترس داریم. ادبیات 
مقاومت در واقع ش��اخه اي از ادبیات است که آثار ادبي 
آن پیرامون مقاومت و پایداري در برابر اسرائیل غاصب و 
رژیم اشغالگر قدس و سایر رژیم هاي ددمنش و مستکبر 

و استعمارگر است. 
 چرا در هر رويداد يا در كنار هر جنبش 
اجتماعي و سياسي ادبيات خاصي شكل 

مي گيرد؟
آفرینش هاي ادبي الزمه تمامي اتفاق��ات، رویدادها و 
حوادث است. هیچ گاه اتفاقي روي نمي دهد که ادبیات 
در آن شکل نگیرد. چون آن حرکت مي خواهد خودش 
را ثبت نماید و ماندگار شود به ادبیات و آثار مخصوص 
خود هم نیازمند است.بنابراین براي ماندگاري خود از 
آثار ادبي اعم از شعر، خاطره، داستان، رمان و... استفاده 
مي کند. انقالب اسالمي هم ابتدا چهره خودش و سخن 

و آرمان هایش را در ادبیات نش��ان داد، ما حتي قبل از 
پیروزي انقالب اس��المي هم س��روده هایي داریم که 
درباره  یک نهضت و حرکت اسالمي سخن مي گویند، 
اما اوج گیري آن 15ماه قبل از پیروزي انقالب است و تا 
پیروزي این اوج گیري ادامه مي یابد. این استمرار به این 
دلیل است که ادبیات انقالب اسالمي کوثر، جوشنده و 
زاینده است، ضمن آنکه دامنه ادبیات انقالب اسالمي 
و ادبیات پایداري بس��یار گسترده است. مثاًل اگر کسي 
ش��عري درباره رذالت هاي ترامپ یا فلس��طین و رژیم 
صهیونیستي و اشغالگري بسراید باز در دایره این ادبیات 

قرار مي گیرد. 
 آثار توليدي ادبيات دفاع مقدس در چه 
حوزه هايي بيشتر و كيفي تر شده است و 
در چ�ه قالب ه�ا و ژانرهاي�ي پيش�گام تر 

هستند؟
ادبیات اثرآفرین دفاع مقدس از بطن انقالب اس��المي 
شکل گرفته است و جلوه هاي گوناگون و متنوعي از شعر 
و نثر دارد، به خصوص شعر که مهم ترین رسانه تاریخي 
و ادبي اس��ت و هیچ گونه ژانري تأثیرگذارتر مثل شعر 
نداریم. البته در دیگر حوزه هاي ادبیات دفاع مقدس و 

انقالب اسالمي هم آثار فراوان داریم. در حوزه داستان که 
پرمخاطب است ما بیش از 4هزار کتاب در حوزه ادبیات 
داستاني داریم که منتشر شده است. گسترده تر از حوزه 
داستان، ژانر خاطره نویسي است که بسیار گسترده تر و 
پر اثرتر است و بیش از 6 هزار جلد خاطره منتشر شده 
از حماسه س��ازان جنگ اعم از ش��هیدان، فرماندهان، 
سرداران، امیران، رزمندگان، جانبازان، آزادگان و بانوان 
داریم. برخي از آنها مثل »دا«، »خاک هاي نرم کوشک«، 
»پایي که جا ماند« و »نورالدین پسر ایران«  چاپ هاي 
مکرر و بیش از دهها بار و حتي صدها بار دارند که حاکي 
از اقبال فراوان به این آثار است. حوزه دیگر ادبیات دفاع 
مقدس وصیتنامه هاي شهدا، آزادگان و رزمندگان است. 
پیش از انقالب اسالمي ما چنین گونه هایي نداشتیم و 
بیشتر وصیت ها فردي بود، اما پس از انقالب به جریان 
ادبي تبدیل ش��د. تاکنون چندین مجلد از وصیتنامه 
شهداي استان ها منتشر شده است، این وصایا پر شور 
و سرشار از حماسه س��رایي و قلم فرسایي هاي عاشقانه 
و عارفانه است و خود  یک شاخه از ادبیات دفاع مقدس 
است. یا متن نامه هاي آزادگان و رزمندگان به خانواده ها 
و مردم و متقاباًل به رزمندگان و غیره از آثار ادبیات عصر 

ادبيات40 ساله پايداري در گفت وگو با دكتر محمدرضا سنگري، پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

ادبیات دفاع مقدس سند چشم انداز ندارد
41ميليارد صفحه كتاب در 41سال عمر انقالب منتشر شده است 

دكتر محمدرضا سنگري مؤلف و محقق ادبيات انقالب اسالمي و مدرس دانش�گاه با وجود مشغله فراوان دقايقي را با ما به گفت وگو نشس�ت و دلسوزانه از وضعيت ادبيات 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس و مسائل پيش روي آن گفت. در آستانه چهلمين سالگرد هشت سال دفاع مقدس شايسته ديديم فرصتي را به شنيدن سخنان و مباحث ايشان 
اختصاص دهيم تا ضمن تحليل وضعيت ادبيات دفاع مقدس، افق و چشم انداز پيش روي اين حوزه را مرور كنيم، هرچند اين مهم و بحث مفصل و مستوفايي را مي طلبد تا حق 

مطلب ادا شود. 
علي شيرين
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انقالب و دفاع مقدس اس��ت. چندین ه��زار نامه داریم 
از آزادگان ی��ا پاس��خنامه هایي که خانواده ها به اس��را 
فرستاده اند. برخي نامه ها، پاس��خ  نامه هایي از بزرگان 
کش��ور دارند. مثاًل امام راحل به نامه یکي از اسرا پاسخ 
مي دهد یا مقام معظ��م رهبري هم به نامه هاي اس��را 
پاس��خ داده اند. یا در زمان عید نوروز م��ردم هدایایي با 
نامه مي فرستادند که خودش حال و هواي زیبا و جذابي 
دارد. عالوه بر این س��فرنامه ها بخشي از ادبیات انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس است. نثرهاي ادبي هم بخشي از 
ادبیات این دوره است. لباس نوشته ها و میثاق نامه ها که 
براي شفاعت شهید براي بعد از شهادت نوشته مي شد و 
همرزمان ذیل آن را امضا مي کردند، اینها هم بخشي از 

آثار ادبیات دفاع مقدس است. 
 در خصوص لباس نوشته ها اما گويا كار 

جدي صورت نگرفته است؟
بله، همانط��ور که ش��ما اش��اره کردی��د در خصوص 
لباس نوش��ته هاي رزمندگان کاري جدي نشده است. 
البته اثر ارزشمندي در زمینه فرهنگ شفاهي جبهه ها 
و عرصه هاي نبرد دفاع مق��دس داریم به نام »فرهنگ 
جبهه« نوش��ته محمدمهدي فهیمي که ای��ن اثر کار 
ارزش��مندي در تاریخ ش��فاهي دوران دفاع مقدس به 

شمار مي رود. 
 آيا رقم دقيقي از آثار چاپي در اين زمينه 

وجود دارد؟ 
 تا االن بیش از 28ه��زار جلد کتاب در ح��وزه ادبیات 
دفاع مقدس منتشر شده که در گونه هاي مختلف نثر و 
نظم است. در مجموع آثار بسیار زیادي به جامعه عرضه 
 شده است. در این زمینه در قالب پروژه اي در موزه دفاع 
مقدس فعالیت هاي پژوهشي خوبي صورت گرفته که 
متأس��فانه تاکنون بالتکلیف باقي مانده و به س��رانجام 
نرسیده اس��ت. در این پروژه حدود 28هزار جلد کتاب 
شناسایي شد که در طول 40سال تولید و منتشر شده و 

این رقم قابل  اعتناست. 
 درباره مختصات و ويژگي هاي اين آثار 
بفرماييد و اينكه آيا مي توان مردمي تر 
شدن ادبيات را يكي از تأثيرات ادبيات دفاع 

مقدس برشمرد؟
بله، در حوزه شعر، شاعران فراواني داریم که در این دوره 
ظهور و بروز کرده  و آثار متنوعي را منتشر کرده اند، عالوه 
بر این شاعران زن بس��یاري داریم که در سابقه ادبي و 

تاریخ ادبیات ما بي سابقه است یا در حوزه خاطره نگاري 
وزین ترین کتاب هاي خاطره را بانوان نوشته اند. بنابراین 
یکي از این ویژگي ها حضور فعال بانوان اس��ت و اقبال 
ف��راوان آنها. یکي دیگ��ر از ویژگي ه��اي اصلي ادبیات 
دفاع مقدس حضور همه طیف ها و قشرهاست. در هیچ 
دوره اي همه اقش��ار اجتماعي مثل عص��ر ما در عرصه 
ادبیات حضور فعال نداش��ته اند. در این دوره ادبي همه 
طیف ها شعر، داستان، خاطره و سفرنامه خود را دارند. 
در واقع ادبیات عمومي و مردمي تر ش��ده و این یکي از 
ویژگي هاي انقالب اسالمي اس��ت که موجب مردمي 

شدن ادبیات شده است. 
 لزوم تدوين س�ند چش�م انداز ادبيات 
دفاع مقدس و ارزيابي نيازها و واكنش ها 
و تأثير آثار منتش�ره به ش�دت احس�اس 
مي ش�ود، در اين ب�اره چ�ه اقداماتي الزم 

است؟
سند چشم انداز ادبیات دفاع مقدس یکي از نیازمندي هاي 
این ژانر ادبي است که در حال حاضر چنین چیزي نداریم 
و لزوماً باید بدانیم چرا در این زمینه تالش مؤثري صورت 
نگرفته است. یا اینکه ببینیم در کدام عرصه ها بیشتر کار 
شده یا کم یا زیاد بوده اس��ت و نیازمند مطالعه علمي 
40سال ادبیات دفاع مقدس هس��تیم. کاري که من و 
همکارانم در م��وزه دفاع مقدس در ح��ال انجام بودیم 
همین موضوعا ت بود که متأس��فانه نتایج این پژوهش 
منتشر نش��ده و نیمه کاره باقي مانده اس��ت. در حوزه 
خاطره نویسي خیلي اثر خلق شده است، این ارزشمند 
اس��ت اما در حوزه نظري ادبیات انقالب اس��المي  کم 
 کار کرده ایم و آثار زی��ادي نداریم. ی��ا در حوزه نظري 
شعر و داس��تان دفاع مقدس و اینکه چه خصوصیات و 
ویژگي هایي دارند،  کار کمي ش��ده اس��ت. دکتر کافي 
پژوهش��نامه ادبیات انقالب اس��المي و دفاع مقدس را 
نوشته که اثر خوبي است. اینجانب هم کتابي با عنوان »از 
نتایج سحر« و کتاب سه جلدي ادبیات دفاع مقدس را 

نوشته ام که البته جاي بسیاري از کارها خالي است. 
براي برطرف ش�دن اين كاستي ها چه كار 

بايد كنيم؟
ما باید دو س��ند چش��م انداز تدوین کنیم؛ یکي س��ند 
چشم انداز تا 1404 که پنج س��ال باقي مانده تا به انتها 
برسد. کسي باید تحقیق کند که ما در پنج سال آینده در 
حوزه هاي متنوع ادبیات انقالب اسالمي و دفاع مقدس 

نیازمند حض��ور پررنگ تر و مؤثرتر در چ��ه زمینه ها و 
عرصه هایي هستیم؟ دوم اینکه بیانیه گام دوم انقالب 
خیلي مهم است؛ باید نسبت ادبیات دفاع مقدس با بیانیه 
دوم و گام دوم انقالب بررسي و تعیین شود؛ یعني ببینیم 
گام دوم به ما چه فرماني را در عرصه ادبیات مي دهد. اینها 
بخش هایي از سند چشم انداز است، اینها باید در قالب 
پژوهش هایي به طور جدي نقد و بررسي و راهکار تدوین 
شود. مثالً اتفاقات حوزه ادبیات داستاني باید بررسي شود 
و بدانیم چه انحرافاتي یا نقاط قوتي داریم. در مجموع 
هم قله ها و هم دره ها در حوزه هاي مختلف ادبي اعم از 

داستان، فیلمنامه، نمایشنامه و... باید مشخص شود. 
 ارزيابي ش�ما درباره ترجم�ه آثار ادبي 
دف�اع مق�دس ب�ه زبان ه�اي خارجي 

چيست؟
 در این زمینه اتفاقاتي افتاده است. پل اسپراکمن یکي 
از مترجماني است که بخشي از آثار داستاني را ترجمه 
کرده است، اما اگر کسي دقت کند ترجمه هایش بعضاً 
س��ویه دارد و با جهت گیري خاصي و س��ازگار با ذائقه 
آن طرف آبي ها و با هدف طرح وج��ه تلخ جنگ انجام 
شده است. این مترجم سراغ ترجمه آثاري که عظمت 
حماسه هاي تاریخي ملت ایران را نشان مي دهد نرفته یا 
از آنها غافل بوده است. امیدواریم اتفاقات خوبي هم در 

این زمینه بیفتد. 
 ارزيابي تان از وضعيت كلي انتشار كتاب 

پس از انقالب چيست؟
یکي از دستاوردهاي درخشان انقالب اسالمي تولید آثار 
و منشورات و مکتوباتي است که در این 40 سال انقالب 
تولید و منتشر شده و حتي در قیاس با 400 سال گذشته 
هم بارزتر و درخش��ان تر و بیشتر اس��ت. بر اساس آمار 
موجود در این سال ها بیش از 41میلیارد صفحه کتاب 
در طول 41سال انقالب اسالمي در عرصه هاي مختلف 
و موضوعات گوناگون به چاپ رسیده است. در مجموع 
3میلیون اثر به چاپ رسیده که شگفت انگیز است. در 
حوزه ادبیات دفاع مق��دس در کتابخانه هاي تخصصي 
موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس و مرکز اسناد جنگ 
یا حوزه هنري حدود 28هزار اثر ادبي در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس ثبت شده است. قطعاً این مجموعه نیاز به 
یک کار مطالعاتي و پژوهشي دارد تا کم و کیف آن روشن 
شود. البته مطالعات عمیق پژوهشي وسیعي در این باره 

الزم است که انجام نگرفته است.  

سند چشم انداز ادبيات 
دفاع مقدس يكي از 
نيازمندي هاي اين 
ژانر ادبي است كه 
در حال حاضر چنين 
چيزي نداريم و لزومًا 
بايد بدانيم چرا در اين 
زمينه تالش مؤثري 
صورت نگرفته است. يا 
اينكه ببينيم در كدام 
عرصه ها بيشتر كار 
شده يا كم يا زياد بوده 
است

سردار شهید 
غالمرضا 
صالحي

متولد 1337 نجف آباد، از اعضاي تحریریه روزنامه »پیام شهید«، مربي آموزش نظامي در لبنان، فرمانده گروه 100نفري در 
ابتداي جنگ، از مسئوالن قرارگاه حمزه، معاون عملیات قرارگاه نجف، قائم مقام لشکر 27 محمدرسول الل)ص(. شهادت 

22تیرماه 1367 تنگه ابوغریب. 
سخن شهيد: حتي یک لحظه آرام نمي گیرم چون عشق شهادت در سر دارم و مرگ با شرف را بر زندگي ننگین ترجیح مي دهم. 
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سردار شهید 
سید حمید 
تقوي فر

متولد 20 شهریور 1338 اهواز، عضو گروه »منصورون«، فرمانده سپاه سوسنگرد، فرمانده سپاه شادگان، جانشین قرارگاه 
رمضان در فعالیت هاي برون مرزي، عضو کمیته بازجویي از اسرا و افسران عراقي، از فرماندهان مدافع حرم. شهادت 6 

دي 1393 در سامرا. 
سخن شهيد: وحدت خودتان را فراموش نکنید، دنبال اجراي دستورات خداوند متعال و انبیا و ائمه طاهرین باشید 

بهانه براي تفرقه زیاد است، کاري نکنید تا رضایت شیطان و غضب الهي را فراهم نمایید. 

 هشت س�ال دفاع مقدس داراي ابعاد 
خ�اص و متماي�زي نس�بت به س�اير 
جنگ ها و تخاصمات 200ساله اخير است؛ 
يكي از اين ابعاد حمايت همه جانبه حدود 
50 كش�ور ابرق�درت و غير آن از كش�ور 
مهاجم ب�ود، درب�اره ابع�اد اين مس�ئله 

بفرماييد.
همزمان با پیروزي انقالب اسالمي ایران جهان دو قطبي 
بود و برخي کشورها به شرق و برخي به غرب وابستگي 
سیاس��ي، فرهنگي و اقتصادي داشتند. پیروزي انقالب 
ایران با سیاست و رویکرد نه شرقي نه غربي اتفاقي مهم 

و بي سابقه بود و براي ش��رق و غرب خیلي مهم بود که 
کش��وري براس��اس آموزه هاي ایدئولوژیک خود هر دو 
ایده و مکتب مدعي را رد و نفي کند و خواهان استقالل 
کش��ورهاي منطقه هم باش��د. این ایده جدید مبتني 
بر دین و اراده ملت، دولت مس��تقل تش��کیل مي دهد. 
طبعاً این خط مشي نوظهور سیاسي امام راحل به مذاق 

سردمداران غرب و شرق خوش نیامد. 
صدام با استفاده از این فرصت، القا مي کند با این معیار 
تمامي معیارهاي متعارف جهاني عوض مي شود. بر این 
اساس دولت هاي حامي صدام ابتدا به این نتیجه رسیدند 
که با تغییرچهره ه��ا یا تهدید و تن��ش داخلي مي توان 

انقالب اسالمي را مهار و محدود کرد. 
بنابراین ابتدا این سیاست را درپیش گرفتند و با ایجاد 
درگیري هاي داخلي، ترس، تهدید، ترور و وحشت آفریني 

و شورش هاي داخلي براي مهار انقالب تالش گسترده اي 
کردند و بعد از بي حاصل بودن آن به فکر تجاوز خارجي 
افتادند تا میزان توانمندی هاي نظام س��نجیده شود و 
براساس عکس العمل جمهوري اس��المي ایران، موازنه 

قوا صورت گیرد. 
بنابراین صدام به لح��اظ روحیات خ��اص دیکتاتوري 
و س��وابق منازعات مرزي براي حمله ب��ه ایران انتخاب 
مي شود. او به لحاظ تسلیحاتي وابستگي به شرق داشت، 
ولي نتوانست از گورباچف صد درصد تأیید بگیرد، منتها 
از چالش ما و غرب استفاده کرد و خودش را کسي نشان 
داد که مي تواند در مدت کوتاهي نظام را ساقط کند؛ البته 

غربي ها ابتدا تردید داشتند. 
»ریچارد مورفي« مش��اور امنیتي وقت کاخ س��فید در 
خاطراتش اذعان کرده اس��ت که حامیان صدام متوجه 

حمايت هاي جهاني از رژيم بعث عراق در جنگ تحميلي در گفت وگو با دكتر اسماعيل منصوري الريجاني 

 مرتجعین منطقه 
از قهرماني هاي صدام داستان سرایي مي كردند!

علي شيرين

چهلمين سالگرد هشت سال دفاع مقدس فرا مي رسد و ما همچنان در عرصه هاي مختلف با تبعات و پيامدهاي بي شمار اين جنگ ناخواسته روبه رو هستيم. يكي 
از ابعاد اين رويداد حمايت كشورهاي متعدد از متجاوز و ترغيب و تشويق ديكتاتور بعثي براي شروع اين جنگ و حمله سراسري به ايران است كه در ميان اين 
حاميان مالي و سياسي و تجهيزاتي و انساني از ابرقدرت ها مثل امريكا و شوروي سابق تا كشورهاي توسعه نيافته و ضعيفي مثل سودان و... به چشم مي خورد. 
بي ترديد همين حمايت ها بود كه موجب طوالني شدن جنگ و جري شدن آغازگر اين تهاجم و تقويت راهبردهاي رژيم بعثي براي لشكركشي به ايران و وارد 
شدن خسارات عظيم به هر دو ملت شد. بررسي اين حمايت ها و ابعاد و علل آن مي تواند روشنگر بخشي از تاريخ و تحوالت معاصر ايران و چراغي براي آينده 
باشد.  در عين حال كه امروز دنيا دچار تحوالت شگرف ديگري ش�ده اس�ت و برخي حاميان ديروز صدام، امروز دركنار ايران هستند و با كشورمان در برخي 
رويكردهاي سياسي و بين المللي هم داستان شده اند و روابط مان با عراق هم دچار تحوالت بنيادين شده است.  دكتر اسماعيل منصوري الريجاني پژوهشگر و 
مدرس دانشگاه و مؤلف و صاحب بيش از 70 اثر در حوزه هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، مذهبي و عرفاني و شش اثر پژوهشي درباره دفاع مقدس، بر اين باور 
است كه يكي از دستاورد هاي اين هشت سال نبرد نامتوازن در صحنه هاي بين المللي و شفاف ش�دن مواضع سياسي كشورها بود. قطعًا اگر جنگ را ما تجربه 
نمي كرديم، روابط راهبردي مان با بسياري از كشورها امروز اينگونه نبود. وي همچنين خواستار پيگيري حقوقي اجراي ساير بندهاي قطعنامه 598 و تعيين 

خسارت ها و تعيين روش و فرآيند پرداخت و مطالبه آن به ويژه از حاميان متجاوز است. مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.  بي شک آنچه ابرقدرت 
ها- خصوصا دولت 
امريكا- از صدام انتظار 
داشتند، منحصرا به 
سقوط كشاندن نظام 
 اسالمي در ايران بود؛
زيرا وقوع انقالب اسالمي 
براي امريكا و حاميانش 
 در منطقه قابل
تحمل نبود
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سردار شهید 
مرتضي 
حسین پورشلماني

معروف به »حسین قمي« متولد30 شهریور 1364 روستاي شلماِن لنگرود. مهندس الکترونیک دانشکده امام علي)ع(، 
همکاري با نیروهاي عراقي علیه اشغالگران امریکایي، حضور در سوریه و دفاع ازحرم حضرت زینب)س( درمنطقه زینبیه، 

فرمانده نیروهاي حیدریون و مقاومت در مبارزه با داعش. شهادت16 مرداد 1396.
سردار قاسم سلیماني در مراسم یادبود چهلمین روز شهادت مرتضي حسین پور گفت: االن هم مي گویم نابودي داعش 

نزدیک است و تا دو ماه دیگر نابودي این شجره خبیثه را جشن مي گیریم. 

ش��دند اینگونه که ما از وضعیت ایران تصور مي کردیم 
واقعیت نداشته است. مورفي مي افزاید: چراکه از دو نکته 
رهبري و مدیریت روحانیت و بسیج مردمي غافل بودیم 
و صرفا روي توانمندي هاي ارتش فکر مي کردیم. اما بعد 
از فتح خرمشهر موازنه قدرتي حاصل شد. تصور آنها این 
بود که جنگ در این مقطع با آزادس��ازي سرزمین هاي 

ایران متوقف مي شود. 
 هدف اصلي تجاوز سراس�ري به ايران 
چه بود كه ساير اهداف هم در ضمن آن 

جاي مي گرفت؟
طراحان جنگ اهداف متع��ددي را دنبال مي کردند که 
س��رنگوني نظام نو پاي جمهوري اسالمي هدف اصلي 
آن بود. بي ش��ک آنچه که ابرقدرت ها- خصوصا دولت 
امری��کا- از صدام انتظار داش��تند، منحصرا به س��قوط 
کشاندن نظام اس��المي در ایران بود؛زیرا وقوع انقالب 
اسالمي براي امریکا و حامیانش در منطقه قابل تحمل 
نبود. پیام انقالب اسالمي، افق هاي تازه اي را به روي ملت 
ها، خصوصا مسلمانان جهان گشود و استقبال با اشتیاق 
وشور نشاط مسلمانان و آزادي خواهان جهان از انقالب 
اسالمي در گوشه و کنار عالم، از فراگیري و جهانشمولي 
آن حکایت مي کرد. آنچه انقالب اسالمي به جهانیان نوید 
مي داد و مي دهد؛ آزادي، استقالل، حاکمیت بر سرنوشت 
خویش و شکست خط سلطه و غارتگري ابرقدرت ها در 
جهان اس��ت.بنابراین در انتظار فرصتي بودند تا ضمن 
حفظ موقعیت خ��ود در منطقه، تدابی��ري براي ضربه 
زدن به ایران و سرنگوني نظام جمهوري اسالمي که سر 
منش��أ این حرکت بود فراهم آورند. یکي دیگر از اهداف 
صدام این بود که با آغاز جنگ علیه ایران، آن را به جنگ 
بین ایران و اعراب مبدل کن��د. از این رو پس از تجاوز به 
کشورمان، در سخنان خود اظهار مي کرد از جانب اعراب 

با ایران مي جنگد و از طرفي هم تصمیم داشت تا با تجزیه 
خوزستان، خود را منجي عرب هاي در بند و مدافع وطن 
عربي جلوه دهد. وي در مصاحبه اي در 23 اسفند 1362 
خطاب به اع��راب گفت: »ما که برادرانتان هس��تیم، به 
نمایندگي از سوي شما، دفاع از سرزمین اعراب را آنگونه 

که در خور است، به عهده خواهیم گرفت.«
 چه زماني حمايت ها از رژيم بعثي عراق 

علني، آشكارتر و بي پرده مي شود؟
 وقتي سلسله عملیات هاي برون مرزي ایران و ورود به 
خاک کش��ور متجاوز براي احقاق حق��وق ملت ایران و 
تنبیه متجاوز ادامه یافت، حمایت ها از عراق هم علني و 
علني تر شد. حتي شوروي سابق به شکل علني افسران 
ارشد و زبده خود را وارد عراق کرد. تانک تي 72 را که ضد 
آرپي جي بود به عراق داد. حتي حامیان رژیم بعث اجازه 
استفاده از سالح هاي شیمیایي به عراق دادند و بعثي ها 
به طور گسترده در فاو از آن استفاده کردند و در واقع همه 
قوانین بین المللي در عملیات خیبر نقض  و البته علني 

این اقدامات انجام مي شود. 
 در مقابل حاميان صدام برخي كشورها 
هم در جبه�ه حماي�ت از اي�ران قرار 
مي گيرند. درباره وضعيت و نحوه حمايت و 

داليل آن هم توضيح دهيد.
البته ایران حامیان زیادي در منطقه و در میان کشورها 
نداشت، در منطقه سوریه و حافظ اسد به لحاظ شخصیت 
برجسته اي که داشت، مواضع ضد اسرائیلي اش را حفظ 
کرد و با ما همکاري نظامي و تسلیحاتي داشت. یکي دیگر 
از دولت هاي حمایتگر، لیبي بود که معمر قذافي بخشي 
از س��الح هاي مورد نیاز ما را تأمین مي کرد. چند کشور 
هم مثل پاکستان و افغانستان بي طرف بودند و در مقابل 
کشورهاي تأثیرگذار و داراي حق وتو همه همراه و حامي 

صدام بودند؛ حتي شوروي سابق که امروز دوست ماست 
)روسیه( هم براي مهار ایران با امریکا متفق القول بود. 

 با توجه به اين حمايت هاي همه جانبه، 
تحليل ش�ما از دليل اصل�ي موفقيت 

نيروهاي ما در شكست بعثي ها چيست؟
تحلیل هاي کارشناس��ان نظامي و سیاسي دنیا در واقع 
این بوده که ایمان و عشق به خدا و مبدأ هستي و روحیه 
شجاعت و ش��هادت طلبي در وجود نیروهاي ما موازنه 
قوا را تغییر و قدرت و اقتدار ما را در دنیا با وجود تمامي 
کمبودها و کاس��تي ها نش��ان داد. ای��ن گفتمان یعني 
تأثیر ایم��ان در حفظ امنیت و دکترین دفاعي کش��ور 
در گفتمان هاي جهاني هم مطرح ش��د و تغییر بنیادي  
را هم در گفتمان هاي استراتژیس��ت ها و تحلیلگران و 
نظریه پردازان جهاني داده اس��ت. ام��روزه این گفتمان 

یعني نقش ایمان و انگیزه هاي معنوي در اقتدار دفاعي و 
امنیتي در محافل علمي و دانشگاهي و مراکز استراتژیک 
دنیا مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است و به شدت 

روي آن کار مي کنند . 
 يكي از س�ؤاالت مطرح و مه�م و البته 
جالب و قابل توجه و شگفت آور واكنش 
جانبداران�ه دولت ه�ا و س�ازمان هاي 
بين المللي در خصوص اين تجاوز آشكار به 
يک كشور و دولت مستقل ديگر است كه 
احساس و برداشت اين است كه دچار يک 
پارادوكس هس�تيم و تناقض در س�خن و 
عمل و نق�ض فاح�ش مق�ررات و قوانين 
بين المللي را ب�ه عينه ش�اهديم. ولي در 
ظاهر و رس�انه ها م�دام از حقوق بش�ر و 
بي طرفي سازمان هاي بين المللي و تالش 
آنها براي حفظ صلح و امنيت پايدار سخن 

مي گويند.
بله، همین طور است، دچار تناقض و دوگانگي آشکاري 
در اجراي قوانین و مقررات بین المللي هس��تیم و البته 
اینها مستمسکي براي سلطه بر جهان است. پس از وقوع 
تجاوز سراسري رژیم بعث عراق به خاک ایران، دولت ها 
و مجامع بین المللي واکنش هاي متفاوتي از خود نشان 
دادند. دولت هاي منطقه به ویژه عربستان، اردن و کویت 
بي رودربایس��تي حمایت خود را از ع��راق اعالم کردند. 
دولت امارات مجدداً تأکید کرد جزایر س��ه گانه عربي، 
باید به این کش��ور بازپس داده شود. ش��گفت تر اینکه 
اغلب حمایت ها با تمجید و ستایش از صدام همراه بود. 
یک مقام رس��مي اردن هم گفت: »صدام حسین یقیناً 
به عنوان یک م��رد قدرتمند در رهبری��ت ملي اعراب 
در خواهد آم��د و پیروزي وي در جنگ ب��ا ایران، اولین 

عملیات موفقیت آمیز نظامي اعراب در طول سال هاي 
گذشته خواهد بود.«

همچنین انجمن ادباي کویت با ارسال تلگرافي به صدام 
حسین، حمایت خود را از عراق در جنگ با ایران اعالم 
کرد. در این تلگراف آمده اس��ت:»فرزند صالح عربیت، 
رفیق صدام حس��ین- بغداد« جالب اینک��ه صدام این 
اظهار ارادت و حمایت ادباي کوی��ت را در تجاوز به آن 
کشور پاسخ بجایي داد و ادبا و نویسندگان کویت را به اوج 
تخیل و تغزل کشاند. دبیرکل اتحادیه عرب هم مواضع 
قوي و عربي صدام را مورد ستایش قرار داد. کشور هاي 
غربي هم اگر چه از صدام راضي به نظر مي رسیدند، اما با 
لحني متناقض به اظهارنظر پرداختند، اما به تدریج رژیم 
عراق با حرکت هاي غرب پس��ند، حمایت اغلب آنها را با 
خود همراه کرد. »کورت والدهایم« دبیرکل وقت سازمان 

ملل  بر اساس ماده99 منشور، نامه اي بدین مضمون به 
شوراي امنیت نوشت که تنها از گسترش اختالف میان 
ایران و عراق ابراز نگراني ش��ده و گفته ب��ود این امر به 
عقیده من یک تهدید جدي و بالقوه براي صلح و امنیت 

بین المللي است. 
 بررسي مواضع كشور ها و سازمان هاي 
بين المللي ها بعد از فتح خرمشهر نشان 
مي دهد آنها همسوتر با صدام شدند. گويي 
همگي به حمايت از ش�روع كننده جنگ 
پرداختند و عليه كسي شدند كه از حقوق 

خود دفاع مي كرد. 
یکي از آثار مهم عملیات بیت المقدس؛ واکنش کشور هاي 
منطقه و جهان نسبت به پیروزي رزمندگان اسالم بود. 
اگر چه پرداختن به تمامي مواضع کش��ور ها از حوصله 
این بحث خارج است، اما اش��اره به مواضع کشورهایي 
که خود را در این جنگ بي ط��رف یا حتي مخالف رژیم 
عراق مي دانستند، حائز اهمیت بسیار است. دولت امریکا 
که در آغاز تجاوز عراق به ای��ران، خود را بي طرف جلوه 
مي داد، بعد از فتح خرمشهر نتوانست خشم و ناراحتي 
خود را از پیروزي رزمندگان اسالم پنهان کند، بنابراین 
ژنرال هیک، وزیر خارجه وقت امریکا  در اقدامي شتابزده 
اعالم ک��رد: »امریکا در برابر هر گونه تغییر اساس��ي در 
منطقه خلیج فارس که ناشي از جنگ ایران و عراق باشد 
بي تفاوت نخواهد بود.« دکتر عظمي الباز، مشاور شخصي 
حسني مبارک هشدار داد: »اگر ایراني ها دست به یک 
هجوم جدي به داخل عراق بزنند، بدون شک درگیري 
مصر در جنگ را افزایش خواهد داد.« همچنین ولیعهد 
اردن از امریکا خواس��ت تا موضع بي طرف��ي خود را در 
جنگ ایران و عراق رها کرده و براي اینکه ایران در جنگ 

به پیش مي رود، از عراق حمایت کند. 
پس از فتح خرمش��هر، مجامع و سازمان هاي منطقه اي 
و بین المللي هم س��کوت خود را پس از ماه ها شکستند 
و تصمیمات گوناگوني را اتخاذ کردن��د؛از جمله اینکه 
ش��وراي همکاري خلیج فارس به ریاست شاهزاده فهد 
ولیعهد وقت کشور عربستان در تاریخ تشکیل جلسه داد 
و خواهان توقف جنگ شد. سازمان کنفرانس اسالمي نیز 
با تشکیل کمیته میانجیگري، درصدد بر آمد جنگ بین 
ایران و عراق را متوقف کند. حبیب شطي، دبیرکل وقت 
سازمان کنفرانس اسالمي در این باره گفت: »در ارتباط 
با جنگ ایران و عراق 43 کشور عضو کنفرانس اسالمي 
تالش خواهند کرد این دو کش��ور، ملت اسالمي را که 
بیش از یک سال قبل درگیر جنگ خانمانسوز هستند، با 

یکدیگر آشتي دهند.« 
ش��وراي امنیت س��ازمان ملل متحدکه طبق منش��ور 
سازمان، مسئولیت دفع تجاوز به کش��ور ها را عهده دار 
اس��ت، به طور جدي قضیه جنگ ایران و عراق را دنبال 
نکرد. اعضاي شوراي امنیت تنها در ششم مهر ماه سال 
1359 تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا قطعنامه 479 را 
تصویب کرد. این قطعنامه با عنوان »وضعیت میان ایران 
و عراق« با اظهار نگراني از دو کشور درخواست مي کند  
از هرگونه کاربرد بیشتر زور خودداري کنند. جاي بسي 
تعجب است که درخواست عدم استفاده از زور حتي به 
صورت مشروع زماني مطرح شده است که قسمت زیادي 
از غرب و جنوب غربي ایران در اش��غال نیرو هاي عراقي 
بود و شورا با حکم آتش بس در خاک ایران، از نیروهاي 
متجاوز درخواست نکرد به مرز هاي بین المللي بازگردند، 

جالب است! واقعا ً
بلکه خواسته واقعي شورا این بود که دولت قرباني تجاوز 
از دفاع مشروع براي مقابله با تجاوز و آزادسازي اراضي 
اشغالي دست بردارد. این خواسته، خود نقض صریح ماده 
51 منشور ملل متحد است. در واقع هیچ تضمیني براي 

 اغلب حمايت ها
با تمجيد و ستايش از 
 صدام همراه بود. 
يک مقام رسمي اردن 
 گفته بود: 
 صدام حسين يقينًا

 

به عنوان يک مرد 
قدرتمند در رهبريت ملي 
 اعراب در خواهد آمد
 و پيروزي وي در جنگ 
با ايران،  اولين عمليات 
موفقيت آميز نظامي 
اعراب در طول سال هاي 
گذشته خواهد بود
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اعاده حقوق ملت ایران و خروج بعثي ها از سرزمینمان 
وجود ندارد و آنها حاضر نیستند این تضمین را بدهند. 

 اين فرآيند غيرعادالنه بعد از تصويب 
قطعنامه چگونه ادامه يافت با سكوت يا 

اظهار مواضع خنثي و بي اثر؟
پ��س از قطعنام��ه 479، ش��وراي امنی��ت ب��ه مدت 
22ماه در برابر این جنگ س��کوت ک��رد و این در ایامي 
اس��ت که رژیم ع��راق در اوج پیروزي اس��ت، اما پس 
از عملی��ات بیت المقدس، ب��ه یکباره ش��وراي امنیت 
هم صدا با س��ایر کش��ور هاي متحد عراق، ب��راي توقف 
جنگ س��کوت خود را شکس��ت و در پي درخواس��ت 
کش��ور اردن و امری��کا- دو متح��د ع��راق در جنگ با 
 ایران- تشکیل جلسه داد و قطعنامه 514 را به اتفاق آرا 

تصویب کرد. 
در این قطعنامه، برخالف قطعنامه479، براي نخستین 
بار از برقراري آتش بس و عقب نشیني نیرو ها به مرزهاي 
شناخته شده بین المللي و تشکیل نیرو هاي پاسدار صلح 
و اس��تقرار آنها سخن گفته ش��د و احترام به حاکمیت، 
استقالل، تمامیت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي 

کشور ها مورد توجه قرار گرفت. 
اما س��ؤال اینجاس��ت که چرا در زمان برتري نیروهاي 

عراقي و اشغال بخشي از مناطق و شهر هاي مرزي ایران 
این خواسته ها از سوي شوراي امنیت سازمان ملل مطرح 
نمي شود؟ و چرا شوراي امنیت پس از 22 ماه سکوت به 
فکر وظایف اولیه و ابتدایي خود افتاده، جاي بسي سؤال 

و تعجب است. 
ایران قطعنامه 514 را نپذیرفت، زیرا هنوز تا خواسته هاي 
مشروع خویش نظیر معرفي متجاوز و پرداخت خسارت 
و تضمین صل��ح، راه درازي پیش رو داش��ت و قطعنامه 
514 هیچ راهکاري براي تحقق مقاصد ایران پیشنهاد 

نکرد ه بود. 
 تأمين سالح و بمب هاي شيميايي براي 
عراق يكي از ابعاد حماي�ت حاميان از 
صدام بود و در واقع ارسال سالح شيميايي 
به اين كش�ور براي اس�تفاده در روزهاي 
شكست بود؛ درباره حاميان ارسال كننده 
اين سالح مخرب و مرگبار و نقش آفرينان 
آن كه ظلم آشكار به بشريت و نقض فاحش 

قوانين بين المللي بود، توضيح بفرماييد.
بله اگرچ��ه دالیل زیادي دال بر ارس��ال تس��لیحات و 
تجهیزات شیمیایي و غیرشیمیایي از سوي کشورهایي 
نظیر شوروي سابق، امریکا، یوگسالوي سابق، بلژیک، 
چین، اسپانیا، ایتالیا و شیلي به کشور عراق وجود دارد، 
اما به طور عمده دو کشور آلمان و انگلستان منابع تأمین 

کننده تسلیحات شیمیایي عراق بودند. 
 این درحالي است که کشور آلمان تنها کشوري است که 
نه تنها اسناد الزام آور حقوقي دال بر ممنوعیت سالح هاي 
شیمیایي را امضا کرده، بلکه بر اساس معاهده اصالحي 
بروکسل، بازرسي هاي سرزده از صنایع شیمیایي خود، 
به وسیله آژانس کنترل تس��لیحات اتحادیه اروپا را هم 

پذیرفته است. 
 گزارش مجله آلماني»اشترن« در این باره مسائل پشت 
پرده را افشا مي کند، دادستاني آلمان هم در سال 1988 
علیه چند ش��رکت آلماني که متهم به ارس��ال و صدور 
تأسیسات ش��یمیایي به عراق براي س��اخت بمب هاي 
ش��یمیایي بودند، اعالم جرم کرد و آنها را تحت تعقیب 
قرار داد. در این خصوص، در س��ال 1987 در پي 300 
بازرسي دقیق از دفاتر 12شرکت آلماني که مراکزشان 
در»هامب��ورگ«، »آش��افنبورگ«، »شیفرس��تاف« و 
»اوفنباخ« است، تعداد زیادي مدرک و سند دال بر این 

صادرات غیر قانوني به عراق به دست آمد. 
مجله مزبور، در این زمینه گزارش داد دادستاني در آلمان 
توانسته است ضربه سنگیني بر گروهي از شرکت هاي 
آلماني که سال هاي طوالني، مواد و تأسیسات شیمیایي، 
براي ساخت بمب هاي شیمیایي به عراق صادر کرده اند، 

وارد نماید. 
البته دامن س��ایر کش��ور هاي غربي نیز به نوعي به این 
جنایت که یک نمونه آن بمباران ش��یمیایي سردشت 
اس��ت، آلوده اس��ت، اما به دلیل منفور ب��ودن کاربرد 
س��الح هاي ش��یمیایي و بیولوژیک در اف��کار عمومي 
جهان، از قبول این فضاح��ت خودداري مي کنند. حتي 
سازمان هاي بین المللي- به ویژه اعضاي شوراي امنیت 
- به خوبي از کاربرد سالح شیمیایي عراق علیه ایران آگاه 
بودند، ولي با سکوت معنادار و عدم تصمیم گیري جدي 

خود، در جنایت رژیم عراق سهیم شدند. 
سرانجام ساز رسوایي آنها در تهاجم صدام به کشور کویت 
به صدا در آمد و با شکست عراق از نیرو هاي ائتالف حامي 
کویت و خروج این کشور از کویت، کارشناسان سازمان 
ملل متحد ضمن بازدی��د از زرادخانه ها و کارخانه هاي 
عراقي، به مواد شیمیایي و جنگ افزار هاي سمي و مهلک 
دست یافتند و با این عمل خود، صحت ادعاي جمهوري 
اسالمي مبني بر قرباني شدن توسط سالح هاي شیمیایي 

عراق را به اثبات رساندند. 
 آيا سرانجام دولت ها به استفاده عراق 

از سالح شيميايي اعتراف كردند؟ 
بله! بعض��ي از متحدان رژیم عراق باره��ا اعالم کرده اند  
رژیم بعثي عراق در جنگ با ایران از سالح هاي شیمیایي 
و میکروبي اس��تفاده کرده اس��ت که نمونه هایي از آن 

عبارتند از:
دولت ایران در کنفرانس خلع س��الح هاي ش��یمیایي 
سازمان ملل متحد، عراق را متهم کرد درجنگ با ایران از 
سالح شیمیایي استفاده کرده است و حتي در کنفرانس 
خلع سالح ژنو اعالم کرد وظیفه اسف انگیزي که بر عهده 
دارد، این اس��ت که باید گزارش کند ش��واهد موجود، 
اس��تفاده عراق از س��الح هاي ش��یمیایي را ثابت کرده 
اس��ت. همچنین وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس 
خلع س��الح در وین در س��ال 1367 اعالم کرد دالیلي 
وجود دارد که عراق در جنگ با ایران از سالح شیمیایي 
استفاده کرده است. اضافه کنم اعالمیه گروه حقوق بشر 

پارلمان انگلیس ه��م با صراحت از کاربرد س��الح هاي 
شیمیایي توسط عراق در جنگ با ایران خبر داده است. 
البته این اعتراف ها زماني بود که کار از کار گذشته بود و 
غالباً پس از حمله عراق به کشور کویت، اغلب کشور ها از 

این جنایت عراق پرده برداشتند.
 درباره دس�تاوردهاي دفاع مقدس در 
عرصه های مختلف هم توضيح بفرماييد 
اين دستاوردها قطعًا امروز پشتوانه ما در 
ادامه حيات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي 

است و خواهد بود؟
 البته دستاورد هاي زیادي را براي دفاع مقدس مي توان 
برشمرد اما یکي از دستاوردهاي مهم تغییر موازنه قوا در 
عرصه هاي مختلف نظامي و سیاس��ي است. یکي دیگر 
از این دستاورد ها شفافیت مواضع کشور هاست. بعد از 
پایان جنگ مواضع سیاسي کشورهاي بزرگ هم دچار 
تغییراتي در همسویي با غرب یا دور شدن از غرب شد. 
رویکرد امروز روسیه و چین در همسویي با ایران مصداقي 

از این تغییرات است. 
 قطعاً اگر جنگ را تجرب��ه نمي کردیم، امروز روابط ما با 
روسیه و برخي دیگر از کشورها در این شرایط و در این 
س��طح نبود، چراکه در جنگ اقتدار دفاعي و امنیتي ما 
به اثبات رس��ید و ما پس از جنگ با پیش��رفت هایي که 
داشتیم به سطح بازیگران بین المللي صعود کردیم. ما با 
شرق نیستیم اما این شرق است که به ما در برخي مواضع 
و اهداف بین المللي با وجود اختالفات اعتقادي و ایماني 
نزدیک شده اس��ت. ما به لحاظ تفکر شیعي با دوستان 
اهل سنت اختالف داریم و معتقدیم تفکر شیعه همیشه 
مي تواند متحول و رو به جلو و پویا باشد. ساختار بنیادین 
حرکت مقاومت را در منطقه که در برابر داعش درخشید 
و همه کش��ورها اعم از اهل س��نت و غرب و اروپا از آن 
بهره مند شدند سردار سلیماني و ایران ایجاد کرد و این 

راهبرد را همه قبول دارند اعم از دوست و دشمن. 
دس��تاورد دیگر دفاع مقدس در حوزه سیاس��ي صدور 
راهبرد مقاوم��ت و پایداري در کش��ور هاي تحت ظلم 
و اش��غال مثل یمن، فلس��طین و. . . اس��ت. االن هم ما 
مي توانیم با اقدامات درس��ت صادرکنن��ده مؤلفه هاي 

فرهنگي، سیاسي و اقتصادي باشیم. 
 به عنوان سؤال پاياني درباره قطعنامه 
598 و نتاي�ج و ظرفيت هاي باقيمانده 
آن بفرماييد و چه اقدام هايي سياس�ي و 
حقوقي بايد براي احقاق حقوق ملت ايران 

انجام داد؟
پذیرش این قطعنام��ه به عن��وان خیرالموجودین بود. 
دالیل پایان جنگ به فاکتورهایي که جنگ را ایجاد کرده 
بودند وابسته بود. این دالیل از صحنه خارج شدند. ما که 
علت موجده جنگ نبودیم و طبیعي بود با تغییر شرایط 

امام راحل این تصمیم را بگیرند. 
 قرآن هم مي گوید هر موقع دش��من پیشنهاد صلح داد 
بپذیری��د و البته این قطعنامه تنه��ا راه حقوقي موجود 
بود. پس از پذیرش این قطعنامه اصل اول و دوم را پیاده 
کردیم و س��وم و چهارم تقریباً و بقیه اص��ول پیگیري 

نشده است. 
یکي دیگر از دالیل آن روي کار آمدن دولت همس��و با 
جمهوري اسالمي ایران در عراق است، اما این به منزله 
این نیست که دنبال پیاده کردن قطعنامه نباشیم. قطعاً 
باید پیاده شود، میزان خسارت سنجیده و دولت عراق و 
حامیان متجاوز به ویژه کشورهاي عربي، غربي و اروپایي 
موظف ب��ه پرداخت خس��ارت و شفاف س��ازي موضوع 
شوند. این موضوع بسیار مهم است و از لحاظ حقوقي و 
بین المللي باید پیگیري شود و تاریخ در این باره قضاوت 

خواهد کرد.  

مجله آلماني»اشترن« 
در اين باره مسائل 
پشت پرده را افشا 
مي كند، دادستاني 
آلمان هم در سال 
1988 عليه چند 
شركت آلماني كه 
متهم به ارسال و صدور 
تأسيسات شيميايي 
به عراق براي ساخت 
بمب هاي شيميايي 
بودند، اعالم جرم كرد
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متولد 1333 در میاندوآب، معروف به آقا مهدي، مهندس مکانیک، شهردار ارومیه پس از پیروزي انقالب، معاون تیپ نجف در 
عملیات فتح المبین و الي بیت المقدس، فرمانده لشکر 31 عاشورا، شهادت و مفقودي پیکر در 25 اسفند 1363 عملیات بدر. 

سخن شهيد: آه چقدر لذت بخش است، انسان آماده باشد، براي دیدار ربش، ولي چه کنم تهیدستم، خدایا قبولم کن. 
سالم بر روح خدا نجات دهنده ما از منجالب عصر حاضر. 
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بحث کمک هاي بین المللي به صدام حسین در خالل 
جنگ ایران و عراق، موضوعي نیست که تنها مورد ادعاي 
منابع داخلي باش��د. اکنون بس��یاري از کارشناسان و 
نویسندگان غربي و حتي عربي و عراقي، به این امر اذعان 
دارند و به آن اعتراف مي کنند. در این گزارش به معرفي 
کشورهایي مي پردازیم که بیشترین کمک ها را در جنگ 

تحمیلي به بعثي ها ارائه مي دادند.
   شوروي

شوروي را باید بزرگ ترین تأمین کننده تسلیحات عراق 
بعثي در جنگ تحمیلي بدانیم. چنانچه این کشور 85 
درصد تسلیحات عراق را تأمین مي کرد. البته شوروي 
در جنگ عراق با ایران، سیاست یکساني نداشت. اوایل 
شروع جنگ این کشور سعي مي کرد طرفین جنگ را 
توأمان براي خودش نگه دارد! چراکه از یک سو با عراق 
رابطه دیرینه اي داشت و در س��ال 1972 یک پیمان 
مودت و دوستي با آن به امضا رسانده بود و از سوي دیگر 
بعد از پیروزي انقالب اسالمي و خروج ایران از اردوگاه 

غرب امیدوار بود این کش��ور بزرگ و غني را به اردوگاه 
شرق بکشاند.

بر همین اساس شوروي در اولین بیانیه خود در خصوص 
جنگ تحمیلي ابراز تأسف کرد و این واقعه را »جنگي 
غلط در زمان غلط و در مکان غلط« نامید. حتي در همان 
اولین ماه هاي ش��روع جنگ، کش��تي خود را که براي 
عراق سالح مي برد از میانه راه برگردانده بود! اما بعد از 
اینکه ایران طبق رسالت اسالمي خود حمله شوروي به 
افغانستان را محکوم کرد و سپس در سال 1362، حزب 
توده را منحل و س��رانش را دستگیر کرد، عزم شوروي 

براي کمک به صدام بیش از پیش جزم شد.
اگر بخواهیم به صورت رس��مي به آغاز همکاري هاي 
ش��وروي و عراق در جنگ تحمیلي بپردازیم، مهرماه 
1360 طه یاس��ین رمضان معاون صدام وارد مس��کو 
شد و با مقامات ارش��د کرملین دیدار کرد. وي در این 
سفر توانست موفقیت هایي چه در زمینه نظامي و چه 
در زمینه اقتصادي به دست آورد زیرا مقامات شوروي 

آمادگي خود را براي اجراي قرارداد هاي تس��لیحاتي 
قدیمي و نیز تکمیل طرح هاي اقتصادي اعالم کردند.

بر اس��اس این قرارداد، ش��وروي یک سیستم پیچیده 
دفاع ضدهوایي مجهز به موشک در عراق مستقر کرد 
تا از هرگونه تجاوز و حمله جدید مش��ابه آنچه توسط 
اسرائیل علیه مرکز اتمي عراق صورت گرفت جلوگیري 
به عمل آید. )اسرائیل در خرداد 60 در قالب عملیات اپرا 
به نیروگاه هسته اي اوس��یراک عراق حمله کرده بود( 
بنابراین کمک هاي نظامي ش��وروي به عراق با ارسال 

اقالم زیر از سر گرفته شد:
30 فروند هواپیماي حمل و نقل نظامي آنتونوف 22، 
بالگرد هاي توپدار میل 24، توپ ه��اي ضدهوایي 23 
میلیمتري و موشک هاي سام 2، 3، 6، 8، موشک هاي 
زمین به زمین »فراگ 7« و 2هزار تیر موشک ضدتانک 
»مالیوتکا«، 700 دستگاه تانک تي60 و 72 فروند میگ 
23 و 25 و 27 به همراه 800 قبضه توپ کالیبر 221 و 

152 میلیمتري و 140 هزار نارنجک.

كنت دو مارانش رئيس اسبق سازمان جاسوسي فرانسه در كتاب خود تحت عنوان »جنگ جهاني چهارم« مي نويسد: »تسليحات و مهمات غربي، تنها امتياز 
صدام حسين بودند كه در برابر موج حمالت نيروهاي ايراني ايستادگي مي كردند. طي آن جنگ )دفاع مقدس( من فرصتي يافتم كه شاهد عيني ترين مدارک 
از انواع اين وسايل نظامي باشم.« آنچه كنت دو مارانش از آن صحبت مي كند، تنها بخشي از كمک هايي است كه از بلوک غرب روانه عراق بعثي مي شد. داستان 
فراتر از اين حرف ها بود. جايي كه شرق و غرب در آن توافق داشتند )شكست ايران( همان مسئله اي بود كه اعراب ثروتمند حاشيه خليج فارس و فراتر از آن 
نيز روي آن تأكيد و وسواس ويژه اي داشتند؛ قدرت، ثروت و تكنولوژي همگي به خدمت صدام درآمده بودند تا نظامي كه شعار نه شرقي نه غربي سر مي داد را 

به شكست بكشانند اما ماجرا طور ديگري رقم خورد.

نگاهي بر كمک هاي بين المللي به عراق بعثي در جنگ تحميلي

 شوروي در زمان جنگ
یك نیروي هوایي  به صدام هدیه داد!

وفيق سامرايی 
می گويد: فرستاده 
رئيس جمهور فرانسه 
با يک پيام به عراق 
آمده بود:»فرانسه 
به صورت جدي 
زمينه هاي اعطاي 
يک بمب اتمي به 
عراق را بررسي 
مي كند. مي توان 
براي مجبور كردن 
ايران به متوقف 
كردن جنگ اين 
بمب را به هدف 
مشخصي پرتاب 
كرد!«
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سردار شهید 
حمید باكري

متولد 1334 در میاندوآب، دانشجوي یکي از دانشگاه هاي آلمان، از فرماندهان دوره مقاومت یکساله آبادان، از فعاالن 
جهاد سازندگي، جانشین لشکر خط شکن 31 عاشورا، شهادت شش اسفند 1362 در عملیات خیبر. 

سخن شهيد: در زندگیتان همواره آزاده باشید و به هیچ چیز غیر از خدا و آنچه آني است دل مبندید و بدانید که دنیا 
زودگذر و فاني است و فریب زرق و برق دنیا را نخورید. 
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   قرارداد 1363؛ پيشنهاد بزرگ
تاریخ جنگ تحمیلي نشان داده است که اتفاق هاي رخ 
داده در میدان جنگ تأثیر زیادي در عملکرد کشورهاي 
حامي عراق مي گذاشت. وقتي اسفندماه 1362 ایران 
توانست در منطقه استراتژیک هورالهویزه نفوذ کند و 
جزایر مجنون را طي عملیات خیبر تصرف کند، روس ها 
به صرافت افتادند تا جریان کمک هاي تسلیحاتي شان 
به عراق را گسترش بدهند. در این راستا، در فروردین 
1363، یک هیئت بلندپایه از شوروي به بغداد اعزام شد 
و فروش 4/5 میلیارد دالر اس��لحه به عراق را پیشنهاد 
کرد. این بزرگ ترین پیشنهاد فروش سالح بود که تا آن 
زمان، شوروي ها به عراق داده بودند. هیئت شوروي که 
از میزان تحقیر بعثي ها به خاطر از دس��ت دادن جزایر 
مجنون مطلع بود، به عراق اطالع داد ک�ه حاضر است 
میگ هاي 21 و 22، هلي کوپترهاي ت��وپ دار و 350 
موشک اسکاد در اختیار این رژیم بگذارد. سرانجام این 
قرارداد و قرارداد وام 2میلی��ارد دالري اتحاد جماهیر 
شوروي به رژیم بعث عراق در هفتم اردیبهشت 1363 
هجري شمسي برابر با 27 آوریل 1984 میالدي بین 
طرفین در مسکو امضا شد که اندکي بعد این تسلیحات 

در جبهه  علیه ایران اسالمي به کار رفت.
   سال هاي 65 و 66؛ نقطه عطف

پس از آنکه ایران در زمس��تان سال 1364 شبه جزیره 
فاو را گرفت و سپس در تک بزرگ کربالي5 )زمستان 
1365( به حومه  بصره رسید، شوروي تحول بزرگي در 
صادرات تسلیحات خود به عراق صورت داد. خصوصاً 
که در تابستان سال 66 دو ابرقدرت روي موضوع اتمام 
جنگ به توافق رسیده بودند و صدور قطعنامه 598 در 
تیرماه 66 نیز بر همین اس��اس بود. از ای��ن رو تنها در 
خالل س��ال هاي 1365 و 1366، فروش تس��لیحات 
شوروي به عراق به بیش از 9 میلیارد دالر رسید. این رقم 
در آن سال ها یک رقم بسیار بزرگ بود که نشان مي داد 
عدم شکست عراق در جنگ تا چه میزان براي شوروي 

اهمیت دارد.
نگاهي ب��ه آمار تس��لیحاتي که در همین دو س��ال به 
عراق صادر شد نش��ان مي دهد شوروي به تنهایي یک 
ارتش کام��ل را به عراق هدیه داده بود. ارس��ال 2 هزار 
دس��تگاه تانک )800 تانک تي72 ک��ه در زمان خود 
جزو مدرن ترین و بهترین تانک هاي جهان بودند( 320 
فروند جنگنده، 300 فروند موش��ک زمین به زمین و 
موشک هاي اس��کاد B و اس اس 12 و... بخش هایي از 
تسلیحاتي بودند که شوروي از س��ال 1365 به بعد تا 
پایان جنگ به عراق صادر کرد. اگر توجه داشته باشیم 
که عراق در ابتداي جنگ تحمیلي با حدود 300 فروند 

جنگنده به ایران حمله کرده بود، شوروي تنها در این دو 
سال )65 و 66( یک نیروي هوایي کامل با 320 فروند 
جنگنده را به عراق صادر کرد! ذکر این نکته نیز ضروري 
اس��ت که در بین جنگنده هاي صادر شده شوروي، دو 
جنگنده پیشرفته میگ 29 و 31 سرآمد بودند. چنانچه 
توانس��تند برتري هوایي عراق را دوباره به این کش��ور 
برگردانند و بعثي ها این امکان را یافتند که شعله هاي 
جنگ نفتکش ها و جنگ شهرها را برافروزند و برتري 

هوایي خود در میادین جنگ را پررنگ تر کنند.
   امريكا

ایاالت متحده امریکا موذي ترین شریک عراق بعثي در 
دفاع مقدس بود. اوایل جنگ تحمیلي، عراق در لیست 
کشورهاي تروریستي از نظر امریکا قرار داشت اما حتي 
قبل از شروع جنگ نیز این کش��ور مراوداتي را با عراق 
برقرار کرده بود. چنانچه در مرداد 1359، زماني که هنوز 
جنگ تحمیلي به شکل رسمي آغاز نشده بود، امریکا 
مجوز فروش موتورهاي جت براي کشتي هاي جنگي 

عراق را صادر کرد.
   تحرک ديپلماتيک

با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، گمانه زني از 
نقش امریکا در تحریک ع��راق به این اقدام جنون آمیز 
حکایت مي کرد. هر چند امریکا این موضوع را رد مي کند 
اما در س��ال 1395 که خ��ود امریکایي ها بخش هایي 
از اسناد محرمانه شان را افش��ا کردند، این اسناد نشان 
مي داد که حدود دو ماه بعد از گروگانگیري دیپلمات هاي 
امریکایي در تهران، جیمي کارتر دستور تحریک پنهاني 
صدام حسین، رهبر وقت عراق به اشغال جزایر ابوموسي، 
تنب بزرگ و تنب کوچک ایران در خلیج فارس را صادر 

کرده بود.
به هر حال امریکا در جنگ سیاستي محافظه کارانه اتخاذ 
کرد. در همان اولین روزهاي شروع جنگ، برژینسکي 
مش��اور امنیت ملي کارتر به صورت رسمي اعالم کرد 
سیاس��ت امریکا در منازعه ایران و عراق جنگ بدون 
برنده اس��ت. اما واقعیت هاي موجود در میادین جنگ 
نش��ان داد امریکایي ه��ا همان قدر که نس��بت به حد 
پیروزي ایران تنگ نظري دارند، نسبت به حد پیروزي 
عراق گشاده دست هستند. به عنوان نمونه وقتي عراق 
در روزهاي اول جنگ تا نزدیکي هاي اهواز پیش رفت، 
ش��وراي امنیت که امریکا در آن فعال مایشاع بود تنها 
به صدور بیانیه اي ضعیف مبني بر ترک مخاصمه رأي 
داد اما کمتر از دو سال بعد که ایران به مرزهاي شلمچه 
رسید، همین ش��وراي امنیت با تحریک امریکا بیانیه 
بازگشت به مرزهاي بین المللي و لزوم احترام به مرزهاي 

بین المللي را صادر کرد!

   كمک هاي اطالعاتي
آن طور که »مارک پري« محقق و نویسنده امریکایي در 
کتاب خود با نام کسوف مي نویسد: بعد از شکست عراق 
در آبادان و همین طور بازپس گرفتن شهر بستان توسط 
ایراني ها، در بهمن ماه 1360، ویلیام کیسي رئیس وقت 
سازمان س��یا خودش درخواس��ت مالقاتي را با صدام 
مطرح کرد که به دلیل عدم اعتماد صدام به امریکایي ها، 
این مالقات توس��ط برزان تکریتي برادر ناتني صدام و 
کیسي در فرودگاه بین المللي امان پایتخت اردن صورت 
گرفت و کیسي در این دیدار از اعالم آمادگي امریکا براي 
ارائه کمک هاي اطالعاتي به بغداد خبر داد. همچنین 
مارک پري مي نویسد سازمان جاسوسي امریکا در بغداد 
دفتري تأسیس مي کند و به صورت مرتب دستاوردهاي 
اطالعاتي و جاسوسي و همچنین عکس هاي ماهواره اي 
را در اختیار مقامات اطالعاتي ارتش عراق قرار مي دهد.

سرلشکر وفیق س��امرایي از افس��ران اطالعاتي ارتش 
بعث عراق نیز در کتاب »ویراني دروازه هاي ش��رقي« 
عنوان مي دارد: »من عکس هایي را که به وسیله ماهواره 
امریکایي ها از اهداف نظامي یا بس��یج نیروهاي ایراني 
تهیه شده بود، مشاهده کردم. ما به راحتي مي توانستیم 
تصویر سربازاني را که در پادگان هاي آموزشي ایران در 
حال آموزش نظامي بودند مشاهده کنیم. حتي کسي 
که در مراس��م رژه دس��ت و پایش را به صورت اشتباه 
حرکت مي داد نیز در تصاویر مش��خص بود. هنگامي 
که کارخانه هاي سیمان را بررس��ي مي کردیم، تعداد 
کیس��ه هایي را که در یک مرحل��ه روي کامیون ها بار 

مي شد شمارش مي کردیم.«
   سكوت سمي

آلن فریدمن نویسنده و محقق امریکایي عنوان مي کند 
که ش��وروي در جنگ تحمیلي به عراق س��الح صادر 
مي کرد و امریکا نیز چش��م بر این واقعیت مي بس��ت. 
فریدمن مي گوید: »امریکا به پیش��نهاد ویلیام کیسي 
)رئیس س��یا( تحویل بمب هاي خوش��ه اي به عراق را 
در اولویت قرار داد زیرا این س��الح را مناس��ب ترین و 
کارآمد ترین سالح براي در هم شکستن امواج انساني 
مدافعان ایراني مي دانس��ت. به اعتق��اد او این بمب ها 
مي توانست به یک قدرت تصاعدي واقعي و مؤثر علیه 

قواي ایراني تبدیل شود.«
عدم واکنش به کاربرد تسلیحات ش��یمیایي از سوي 
عراقي ها در جنگ علیه ایران نیز خدمت دیگري بود که 
دولت وقت امریکا به صدام ارائه داد. روزنامه واشنگتن 
پست، در گزارش��ي در 4 س��پتامبر 2013، یادآوري 
کرده که دولت رونالد ریگان از سال 1983 و به دنبال 
تالش هاي ایران براي تصرف بصره، مصمم ش��ده بود 

جلوي پیروزي تهران را در جنگ بگیرد و تصریح دارد 
باید با استفاده از »هر اقدام الزم و قانوني« جلوي شکست 
عراق در مقابل ایران گرفته ش��ود. در همین خصوص 
نشریه امریکایي فارین پالیسي در 26 آگوست 2013، 
مصاحبه با افسران سابق اطالعاتي امریکا و اسناد سازمان 
سیا که در همین سال از طبقه بندي محرمانه خارج شده 
نش��ان مي دهند امریکایي ها از آغاز 1983 به »شواهد 
قطعي« استفاده عراق از سالح هاي شیمیایي دسترسي 

داشته اند اما در این خصوص سکوت مي کردند.
   فرانسه

بدون شک هر ایراني که تاریخ دفاع مقدس را مطالعه 
کند، بیش از هر کش��وري از فرانسه بیزار مي شود. این 
کش��ور غربي هرچند در آن دوران جزو بلوک غرب به 
رهبري امریکا قرار داش��ت، اما در حمایت از دیکتاتور 
بغداد بسیار فراتر از امریکا و شوروي عمل مي کرد. کار 
به جایي رس��یده بود که کنت دومارانش رئیس اسبق 
سازمان جاسوسي فرانس��ه در کتاب خود به نام جنگ 
جهاني چهارم عنوان مي دارد که طبق برآورد نیروهاي 
اطالعاتي، اگر فرانسه تنها س��ه هفته ارسال سالح به 
عراق را متوقف کند، این کشور در جنگ با ایران شکست 

خواهد خورد.
   بمب اتمي!

اما یک��ي از تکان دهنده ترین گزارش ه��ا در خصوص 
نقش فرانسه در کمک رساني به صدام را سرلشکر وفیق 
سامرایي از افسران ارشد اطالعاتي ارتش بعث عراق در 
کتاب ویراني دروازه ش��رقي عنوان مي کند. به ادعاي 
سامرایي فرستاده حکومت فرانس��ه در زمان ریاست 
جمهوري والري ژیسکار دس��تن به عراق آمد و با وزیر 
دفاع وقت عندنان خیرالل مالقات ک��رد و به او اطالع 
داد که »فرانس��ه به صورت ج��دي زمینه هاي اعطاي 
یک بمب اتمي به عراق را بررسي مي کند. مي توان براي 
مجبور کردن ایران به متوقف کردن جنگ این بمب را به 
هدف مشخصي پرتاب کرد!« سامرایي مي گوید وي یک 
نسخه از این گزارش که با امضاي وزیر دفاع براي ریاست 
جمهوري ارسال شده بود را تا سال 1984 در گاوصندوق 

خودش نگهداري مي کرده است.
فرانسه دومین کشور صادر کننده تسلیحات به عراق پس 
از شوروي بود. برخالف شوروي این کشور یک سیاست 
یکپارچه در برخورد با عراق داش��ت و حتي ماه ها قبل 
از شروع رس��مي جنگ تحمیلي، به عراق سالح صادر 
مي کرد. از آنجایي که سیستم ارتش عراق شرقي و مدلي 
کوچک تر از ارتش س��رخ بود، اینکه یک کشور غربي 
توانسته بود 40درصد از صادرات تسلیحاتي خود را تنها 
به عراق اختصاص بدهد، نشان مي داد که فرانسوي ها در 

 جنگنده های سوپر اتاندارد به صورت اجاره ای
 در اختيار ارتش بعث عراق قرار گرفت

دكتر مصطفي 
چمران

متولد 1311 در تهران، اخذ دکتراي الکترونیک و فیزیک پالسما از دانشگاه برکلي امریکا، تأسیس سازمان امل در لبنان 
و کمک به شیعیان و مردم این کشور، معاون نخست وزیر دولت موقت، حضور در غائله کردستان، وزیر دفاع دولت موقت، 

تشکیل ستاد جنگ هاي نامنظم در اهواز. شهادت 31 خردادماه 1361 دهالویه. 
سخن شهيد: خدایا مرا به خاطر گناهاني که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیه شان مي کنم، ببخش! 
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سردار شهید 
اسماعیل 
دقایقي

متولد 1333 در بهبهان، از مؤسسان گروه منصورون، از فرماندهان شکست حصر سوسنگرد، از فرماندهان قرارگاه فجر، 
مؤسس و اولین فرمانده تیپ بدر متشکل از رزمندگان عراقي، شهادت 28 دي 1365، پدر دو فرزند!

سخن شهيد: خدایا از تو مي خواهم هنگامي که شیطان به سراغم مي آید، تو او را دور کني و مرا قوت و آرامش عطا 
فرمایي که »ال حول و ال قوه اال بالل العلي العظیم«

کمک به صدام تا چه اندازه گشاده دست بودند.
   جنگنده هاي اجاره اي

قرارداد ف��روش 133 فروند می��راژ اف1 به عراق، یکي 
از کمک هاي تسلیحاتي فرانس��ه به عراق بعثي بود که 
بین سال هاي 1978 تا 1987 )از سال 1357 تا 1367 
یعني تا پایان جنگ( انجام گرفت. فرانس��ه همچنین 
در یک مقطع که ع��راق از صادرات نفت خود در خلیج 
فارس ناامید شده بود و مي خواست نفتکش هاي ایراني 
در آبراه هاي دورتر )دریاي عم��ان( را مورد هدف قرار 
دهد، 5 فروند سوپر اتاندارد در اختیار عراق قرار داد که 
با موشک هاي اگزوسه مجهز شده و در جنگ نفتکش ها 
توسط عراق به کار گرفته مي شدند. اما از آنجا که نیروي 
هوایي عراق به سرعت توان استفاده از این جنگنده ها 
را نداش��ت، نیروي هوایي فرانس��ه براي اولی��ن بار در 
تاریخ بدعتي را بنا نهاد که طي آن، جنگنده هاي سوپر 

استاندارد به عراق اجاره داده مي شدند!
فرانس��وي ها همچنین با س��ماجت خاصي متعهد به 
ساخت رآکتور هسته اي اوسیراک عراق بودند. چنانچه 
وقتي این تأسیسات در هش��تم مهرماه 1359 توسط 
نیروي هوایي ایران بمباران شد، کارشناسان فرانسوي 
دوباره اقدام به بازسازي آن کردند. در خرداد 1360 که 
اسرائیل باز این نیروگاه را طبق سیاست خود بمباران 

کرد و در جریان آن یک ش��هروند فرانسوي نیز کشته 
شد، باز در سال 1362، لکود شسول وزیر خارجه وقت 
فرانسه در دیدار با همتاي عراقي خود از تعهد فرانسه 

براي بازسازي این نیروگاه خبر داد!
   انگليس و آلمان 

انگلیس و آلمان نیز از دیگر کشورهاي حامي صدام در 
جنگ تحمیلي بودند. فروش 2میلیارد دالر تسلیحات 
به عراق، احداث شبکه پناهگاه هاي پرهزینه زیرزمیني، 
بخش��ي از خدمات انگلیس بود ک��ه در ژوئن 1982 با 
تصمیم صدام و مش��ارکت مهندس��ان انگلیسي آغاز 
شد. در همین خصوص همچنین الین گرافت، رئیس 
فدراس��یون مش��اوران در مقاطعه کاران پناهگاه هاي 
هسته اي انگلیس مي گوید: »ش��رکت هاي انگلیسي 
طرح هایي ارائه کردند که ب��ه موجب آن براي 48 هزار 
س��رباز، پناهگاه امن س��اخته ش��د. هر پناهگاه تونل 
پوالدین داشت و مي توانس��ت تا 1200 نفر را در خود 
جاي دهد. در هر پناهگاه پست هاي فرماندهي، محل 
بیماران، اتاق هاي ضدآلودگي، آشپزخانه، انبار غذاهاي 

خشک، آب و قورخانه یعني تمام ملزومات یک اقامت 
بلندمدت پیش بیني شده بود.«

خدمت دیگر بریتانیا به صدام ارائه تسلیحات شیمیایي 
ب��ه او بود. در همی��ن خصوص دیوید ک��رن دیپلمات 
س��ابق امریکا در بغداد مي گوید: »دولت انگلیس تنها 
چند هفت��ه بعد از آنکه عراق از س��الح ش��یمیایي در 
حلبچه استفاده کرد، با اعزام یک وزیر کابینه انگلیس 
به بغداد اعتبارات بازرگاني داده شده به دولت عراق را 
دو برابر افزای��ش داد.« مجله تایمز مالي چاپ انگلیس 
نیز در همین باره مي نویس��د: »یک شرکت انگلیسي 
مقادیر زیادي گلوله هاي حاوي گازهاي س��مي چون 
هنس��لین، ترونیات و نی��ز بمب هاي آتش زا )ش��بیه 
 بمب هایي که امری��کا در ویتنام بکار ب��رد( را به عراق 

صادر کرد.
آلمان هم یکي از تأمین کننده هاي اصلي تس��لیحات 
ش��یمیایي بعثي ه��ا ب��ود. دانش��مندان آلمان غربي 
دوش��ادوش ش��یمیدان ها، مهندس��ان موش��کي و 
دانش��مندان هس��ته اي عراق کار مي کردند تا یکي از 
متنوع ترین زرادخانه هاي س��الح هاي غیرمتعارف را 
که در هیچ جاي دنیا یافت نمي ش��د، به وجود آورند. 
به عنوان مث��ال عراق در س��ال 1981 ق��راردادي به 
ارزش 4/21 میلیون مارک با شرکت »تیسن راینشتال 

تکنولوژ« امضا کرد که به ظاهر قرارداد آزمایشگاه یک 
دانشگاه بود، اما با استناد به قرارداد امضاشده آزمایشگاه 
شیمیایي »دیاله« بود که در »تیسن سلمان پاک« در 
حومه »س��وبره« بنا ش��د و با نصب تجهیزات خاصي 
قادر بود قوي ترین ترکیبات مس��موم کننده از جمله 

»پنتاکلرور فسفر« را بسازد.
همچنین در دوران جنگ تحمیلي، آلماني ها در بغداد 
س��خت به فعالیت افتاده بودند چراکه خرید کاال هاي 
آلمان غربي از طرف عراقي ها روز به روز بیشتر مي شد 
به نحوي که بیش از 100 ش��رکت آلمان��ي در بغداد 
فعال بودند. تعدادي از این ش��رکت ها مقر دائمي خود 
را بغداد قرار داده بودند، به عنوان مثال شرکت »کارل 
کولب جي ام بي اچ« شرکت شیمیایي متوسطي از گروه 
»دراییچ« یکي از این شرکت ها بود که نمایندگي آن در 

بغداد فعالیت مي کرد.
   مقايسه تسليحات ايران و عراق در پايان جنگ

ای��ن آمارها تنه��ا بخش��ي از کمک هاي کش��ورهاي 
فرامنطقه اي به عراق بود که باعث ش��د در اردیبهشت 

1367 یک نش��ریه ایتالیایي به نام »اسپرسو« دربارة 
موازنه نابرابر نظامي ایران و عراق، آماري را منتشر سازد. 
این آمار، تنها سه ماه پیش از پایان جنگ ایران و عراق 
بود. طبق ای��ن گزارش در برابر 1050 دس��تگاه تانک 
ایران، عراق 7 هزار دس��تگاه تانک داشت. )تانک هاي 
ایران اغلب غنیمتي ی��ا باقي مان��ده از دوران پیش از 
انقالب بودند در حالي که عراق از تانک هاي پیشرفته 
تي72 بهره مي برد( در برابر 600 قبضه توپ ایران، عراق 
5600 قبضه از انواع توپ ها را در اختیار داشت و در برابر 
200 فروند هواپیما، عراق 500 فروند هواپیما در اختیار 
داشت. البته برخي منابع دیگر که منابع عراقي نیز جزو 
آنها هستند تعداد جنگنده هاي عراقي پس از جنگ با 

ایران را بیش از 600 هواپیما معرفي مي کنند.
   كمک هاي اعراب

برخي کشورهاي عربي نظیر عربستان، امارات، کویت، 
اردن و مصر نیز از جمله کشورهایي بودند که به عراق 
بعثي کمک هاي عموماً مالي و مستشاري ارائه مي دادند. 
طبق گفته حامد علوان الجبوري وزیر امور خارجه اسبق 
عراق، ملک حسین ش��اه اردن اولین گلوله را در شروع 
رسمي جنگ تحمیلي از روي یک تانک در خط مرزي 
به سوي ایران شلیک کرد. الجبوري همچنین معتقد 
است شاه اردن نقش مؤثري در شروع جنگ عراق بعثي 

با ایران اسالمي داشت و در طول جنگ نیز واحدهایي از 
ارتش کشورش را براي کمک به بعثي ها به جنگ با ایران 

گسیل کرده بود.
   اتحاد سه گانه

مصر نیز به عنوان یک کش��ور بزرگ عربي که سال ها 
پیش نقش رهبري اعراب در جنگ با اسرائیل را برعهده 
داشت، کمک هاي شایاني به صدام ارائه داد. در فصلنامه 
مطالعات دفاعي و امنیتي که سال 1382 منتشر شد، 
در خصوص همکاري مصر با صدام مي خوانیم: »از سال 
1361 که صدام در خرمشهر شکس��ت خورد، روابط 
مصر و عراق در زمینه هاي نظامي، اقتصادي، سیاسي و 
فني رو به رشد نهاد؛ از ارسال اسلحه به عراق که منجر 
به توسعه وسیع صنایع تس��لیحاتي مصر شد، تبادل 
مستشاران نظامي و فني، به ویژه افرادي که در جنگ 
اکتبر 1973 خدمت کرده بودن��د؛ داوطلبان جنگ از 
میان جمعیت بزرگ مصریان مقیم عراق و اعزام نیروي 
کار متخصص به عراق، از جمله کمک هایي بود که مصر 

به عراق ارائه داد.«

در خالل س��ال 1983، همکاري ه��اي نظامي مصر با 
عراق، در سطح باالیي گسترش یافت و در سال 1984، 
حسني مبارک و ملک حسین مش��ترکاً به بغداد سفر 
کرده و درباره نیازهاي تسلیحاتي عراق با صدام حسین 
مذاکره کردند. این دو براي نشان دادن حمایت کامل 
خود از صدام حسین، پس از حمله ایران به فاو، بار دیگر 

به طور مشترک از بغداد دیدن کردند.
اتحاد مثلث مصر، اردن و عراق س��عي داشت تا جنگ 
ایران و ع��راق را در لفافه جنگ ای��ران و اعراب معرفي 
کند تا حمایت دیگر کش��ورهاي عرب را نیز به دست 
آورد. حس��ني مبارک در یک مصاحبه، ضمن هشدار 
درباره احتمال پیروزي ایران در جنگ، اظهار داش��ت: 
»همه اعراب باید موضع واح��دي در مورد ایران اتخاذ 
کنند.« روزنامه  االهرام، چاپ قاهره در این زمینه نوشت: 
»پیروزي ایران براي جهان عرب فاجعه است و در جهت 
منافع اسالم نیست.« ابوغزاله، وزیر دفاع سابق مصر نیز 
در کتاب خود در خصوص جنگ ایران و عراق مي نویسد: 
»مصر بدون مانع یا مذاکره اي، به عراق اس��لحه صادر 
مي کرد. این اسلحه ها ش��امل ارقامي بود که مربوط به 

انبار استراتژیکي قواي مسلح مصر بود.«
   وام هاي عربي

عربستان، قطر، کویت و امارات نیز چهار کشور ثروتمند 
عربي بودند که در اعطاي وام به عراق دس��ت و دلبازي 
زیادي نش��ان مي دادند. حنا رزوقي الصابغ، قائم مقام 
وزارت دارایي عراق در اواخر اکتبر 1980 گفته است: »با 
گذشت دو ماه از جنگ تحمیلي صدام علیه جمهوري 
اس��المي ایران، ثامر الش��یخلي، وزیر دارایي در رأس 
هیئتي که من )الصابغ( نیز در آن عضو فعال بودم ظرف 
یک روز به عربستان، کویت، امارات و قطر براي گرفتن 
کمک مالي سفر کردیم. در این سفر که از فرودگاهي در 
منطقه ولید در مرز عراق با اردن و سوریه آغاز شد ابتدا 
به جده عربستان رفتیم و با شیخ محمد ابوالخیل، وزیر 
دارایي وقت عربس��تان دیدار و 3 میلیارد دالر دریافت 
نمودیم، س��پس به امارات رفتیم و ی��ک میلیارد دالر 
هدیه ش��یخ زاید را دریافت کردیم. پس از امارات وارد 
قطر شده مبلغ نیم میلیارد دالر به بانک مرکزي عراق 
حواله شد، هیئت پس از قطر به کویت رفت و شیخ جابر 
امیر وقت کویت نیز 2 میلی��ارد دالر هدیه کرد. در این 
سفر یک روزه هیئت عراقي به 5/5 میلیارد دالر قرض 
بدون بهره و یک میلیارد دالر هدیه از سوي امارات دست 
یافت. هیئت مالي صدام س��ه بار به کشورهاي حاشیه 
خلیج فارس سفر کرد و در خالل شش ماه اول جنگ 
تحمیلي میزان کمک آنها به ماشین جنگ صدام بالغ 
بر 19/5)نوزده و نیم( میلیارد دالر شد که سهم کشورها 
به شرح زیر است: پادشاه عربستان سعودي: 9 میلیارد 
دالر، امیر کویت: 6 میلیارد دالر، حاکم امارات: 3 میلیارد 
دالر، امیر قطر: 1/5میلیارد دالر. در سال 1982 راشد بن 
عبدالل، وزیر امور خارجه امارات با هواپیماي خصوصي 
به عراق س��فر کرد و 2 میلیارد دالر دیگر نیز در اختیار 
ماشین جنگی صدام گذاشت، کمک عربستان نیز در 
س��ال هاي بعد افزایش یافت و به بی��ش از 10 میلیارد 

دالر رسید.«
وفیق سامرایي در کتاب ویراني دروازه شرقي مي نویسد: 
در طول هشت سال جنگ با ایران، بیش از 45 میلیارد 
دالر از سوي کشورهاي خلیج فارس به عراق داده شد 
که بیش از نیمي از آن را عربستان سعودي پرداخت کرد. 
عراق بدون دریافت چنین پول هنگفتي، قدرت ادامه 
جنگ را نداشت. اگر سرازیر شدن کمک هاي مختلف 
به سوي عراق نبود، به طور قطع رژیم صدام حسین در 
سال 1982 )1360 تا 1361( یعني سال شکست هاي 

فراگیر، سرنگون شده بود.   

بيش از 45 ميليارد 
دالر از سوي 
كشورهاي خليج 
فارس به عراق داده 
شد كه بيش از نيمي 
از آن را عربستان 
سعودي پرداخت 
كرد. عراق بدون 
دريافت چنين پول 
هنگفتي، قدرت 
ادامه جنگ را 
نداشت

ملک فهد شاه اسبق عربستان و صدام عفلقی
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سردار شهید 
احمد كاظمي 

متولد 1338 در نجف آباد، فرمانده لشکر 8 نجف اشرف در سراسر دفاع مقدس، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
پس از دفاع مقدس، فرمانده لشکر14 امام حسین)ع(، فرمانده نیروي هوایي سپاه، فرمانده نیروي زمیني سپاه. شهادت 

19 دي 1384 در سانحه هوایي سقوط هواپیما نزدیک ارومیه.
سخن شهيد: خداوندا فقط مي خواهم شهید شوم شهید در راه تو... خداوندا روزي شهادت مي خواهم که از همه چیز 

خبري هست اال شهادت!

 اهل كجا هستيد؟ و در سال هاي دفاع 
مق�دس در چ�ه ش�رايطي زندگ�ي 

مي كرديد؟
ما اهل روس��تاي عثمان در س��ه کیلومتري پادگان 
ابوذر هستیم. وقتي جنگ شروع شد، جبهه هاي غرب 
زودتر از جنوب شاهد حمله زمیني دشمن بودند، اما با 
شرایط جنگي، در همان منطقه ماندیم و سعي کردیم 
با ش��رایط پیش آمده کنار بیاییم. در تمامي جبهه ها 
ماندن مردم بوم��ي باعث تقویت روحی��ه رزمنده ها 
مي ش��د. رزمنده ها وقتي مي دیدند مردم از دش��من 
ترسي ندارند دلگرم مي شدند. من جبهه هاي دیگر را 
آنطور که منطقه خودمان را دیدم درک نکردم، اما در 
منطقه ما رابطه مردم با رزمنده هاي ارتشي، سپاهي و 

بسیجي بسیار خوب بود. اوایل جنگ شهید شیرودي 
خیلي به پادگان ابوذر مي آمد و در اغلب روس��تاهاي 
اطراف، مردم بالگرد ایشان را مي شناختند. شیرودي 
مردم دار بود و ارتباط زی��ادي بااهالي برقرار مي کرد. 
اهالي هم او را دوست داشتند. وقتي ایشان در عملیات 
بازي دراز به شهادت رس��ید، خان امیر عباسیان که 
هم والیتي خودمان بود با موتور به پادگان ابوذر رفت 
و در بازگشت خبر شهادت شیرودي را آورد. مردم با 
شنیدن این خبر همگي گریه مي کردند. انگار که فرزند 
خودشان را از دس��ت داده باشند، واقعاً ما و رزمنده ها 

مثل یک خانواده بودیم. 
 واقعه بمباران 16اس�فند 63 در همان 

روستاي عثمان اتفاق افتاد؟

نه این اتفاق در پ��ادگان ابوذر و روس��تاي کالوه که 
چسبیده به پادگان ابوذر اس��ت، اتفاق افتاد. خیلي از 
اقوام ما در روستاي کالوه زندگي مي کنند. روز حادثه 
خانواده ام و تعدادي از اقوام مان براي شرکت در مراسم 
ختمي به کالوه رفته بودند که جنگنده هاي دش��من 

حمله مي کنند و فاجعه رخ مي دهد. 
 آن روز هدف بعثي ها از حمله به پادگان 
ابوذر، بمب�اران رزمنده هاي�ي بود كه 
براي عملي�ات ايذايي بدر ب�ه اين منطقه 
آمده بودند، پس چرا به مردم عادي حمله 

كردند؟
بعثي ها هیچ وقت بی��ن مردم ع��ادي و نظامي فرقي 
قائل نمي شدند. هر وقت منطقه را بمباران مي کردند، 

گفت و گوي »جوان« با رزمنده اي كه شاهد شهادت 17نفر از اعضاي خانواده و فاميلش بود

 برادر شیرخوارم 
در آغوش مادر شهید شد

شنيدن واژه »جنگ« براي آنهايي كه در دوران دفاع مقدس حضور داش�تند، يادآور لحظات ماندگاري است كه هركسي خاطرات 
خاص خودش را از جنگ دارد. اين خاطرات گاه شيرين، گاه تلخ و گاه عجيب و غيره منتظره هستند. خاطره قدرت اهلل خانمحمدي از 
16اسفند 1363 از آن دست خاطرات نابي است كه شايد در ميان هزاران نفر از اهالي اين كره خاكي، براي يک نفر اتفاق بيفتد. روزي 
كه جنگنده هاي بعثي پادگان ابوذر اطراف آن را بمباران مي كنند، خانواده و اقوام ق�درت اهلل هم در نزديكي هاي اين پادگان مورد 
حمله هواپيماهاي دشمن قرار مي گيرند و در يک لحظه، 17نفر از اعضاي خانواده اش به شهادت مي رسند. آن روز قدرت اهلل نوجواني 
14 ساله بود، وقتي به محل حادثه مي رسد با اجساد س�وخته و خون آلود مادر، برادر، خواهرها، داماد و پسرعموها رو به رو مي شود. 
محشري را تجربه مي كند كه روي تلخ بود. جنگي تحميلي به ملت ايران كه در 2هزار روز تداوم خود، بارها روزهاي تلخ اينچنيني به 

خود ديده است. گفت و گوي ما با قدرت اهلل خانمحمدي را پيش رو داريد. 

غالمحسين بهبودی
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اين اتفاق در پادگان 
ابوذر و روستاي كالوه 
كه چسبيده به پادگان 
ابوذر است، افتاد. خيلي 
از اقوام ما در روستاي 
كالوه زندگي مي كنند. 
روز حادثه خانواده ام و 
تعدادي از اقوام مان براي 
شركت در مراسم ختمي 
به كالوه رفته بودند كه 
جنگنده هاي دشمن 
حمله مي كنند و فاجعه 
رخ مي دهد
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سردار شهید 
نورعلي 
شوشتري

متولد 1327 در نیشابور، فرمانده محورهاي متعدد عملیاتي در طول دفاع مقدس، فرمانده ارشد منطقه در عملیات 
مرصاد، فرماندهي لشکر5 قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و جانشیني فرمانده نیروي زمیني سپاه، فرمانده قرارگاه قدس 

زاهدان. شهادت 26 مهرماه 1388 در شهرستان سرباز.
سخن شهيد:  دیروز از هرچه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم گذشتیم. آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز. 

دیروز دنبال گمنامي بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.

مردم را هم مي زدند. آن روز سه نوبت پادگان ابوذر و 
اطرافش را بمباران کردند. م��ن آن روز امتحان علوم 
داش��تم و استرس��ي گرفته بودم که غیرع��ادي بود. 
س��ر امتحان هر کاري مي کردم نمي توانستم حواسم 
را جمع کنم. هرطور ش��ده امتحان را دادم و داش��تم 
از پله هاي مدرس��ه پایین مي رفتم که ناگهان صداي 
غرش چند جنگنده را نش��نیدم. از پنجره نگاه کردم 
و توانس��تم 33 هواپیماي عراقي را بش��مرم. بار اول 
در س��اعت 11:30، بار دوم در س��اعت14 و بار سوم 
س��اعت 16 منطقه را بمباران کردند. پش��ت سر هم 
مي آمدند، بمب هایش��ان را مي انداختند، مي رفتند و 
بعد گروه بعدي مي آمد. واقعاً وحش��تناک بود. وقتي 
به خانه رسیدم دیدم جز دو خواهر دوقلویم فرشته و 
شکوفه که هر دو پنج سالشان بود و از دو برادر دوقلوي 
شیرخوارم هادي و مهدي مراقبت مي کردند، کسي در 
خانه نیست. خواهرانم گفتند همه خانواده به روستاي 
کالوه رفته اند تا در مراس��م س��الگرد شهیدحس��ن 
شیخ پور ش��رکت کنند. س��ریع راهي روستاي کالوه 
ش��دم. زمان جنگ رزمنده هایي که در ج��اده تردد 
مي کردند، مردم را هم س��وار مي کردند و تا مسیري 
مي رساندند. سوار تویوتاي رزمنده اي شدم و خودم را 
به کالوه رساندم. آنجا پیرزني مرا دید و شناخت. گفت 
تو پسر فالني هستي؟ گفتم بله. گفت: سرت سالمت، 

همه خانواده ات مردند!
 خانواده تان در خود روستاي كالوه به 
ش�هادت رس�يده بودند؟ اصاًل در چه 
شرايطي بودند كه همگي در يک آن شهيد 

مي شوند؟
موقع بمباران آنها از روستاي کالوه خارج شده بودند. 
در راه بازگشت به خانه بودند که جنگنده هاي دشمن 
را مي بینند و به زیر پلي مي روند تا پناه بگیرند، اما یکي 
از خلبان هاي بعثي  دو راکت به زیر پل شلیک مي کند. 
همگي در ی��ک فضاي کوچه و سربس��ته بودند و این 
موضوع باعث مي ش��ود آتش و ترکش راکت ها تمام 
آن فضاي کوچک را دربر بگیرد و تمامي 22 نفري که 
زیر پل پناه گرفته بودند یا در دم شهید شوند یا کمي 
بعد در راه بیمارستان به ش��هادت برسند. از میان آن 
22 نفر، 17 نفرش��ان از خانواده من و خانمحمدي ها 

بودند. 
 با شنيدن خبر شهادت خانواده تان چه 

كرديد؟
وقتي خبر شهادتش��ان را ش��نیدم، ش��وکه ش��دم. 
نمي توانستم باور کنم بیشتر اعضاي خانواده و اقوامم 
را در یک لحظه از دست داده باشم. مردم کالوه همگي 
به ارتفاعات ف��رار کرده بودند. روس��تا تقریباً خالي از 
سکنه بود. به طرف پل رفتم. آنجا صحنه هایي را دیدم 
که براي همه عمر فکر و ذهنم را درگیر خود کرد. زیر 
پل 22 زن و مرد، کوچک و ب��زرگ غرق خون بودند. 
اصل دیدن چنین صحنه اي براي یک نوجوان 14 ساله 
دردناک است. چه برسد به اینکه تمامي آنها یا خانواده 
خودم بودند یا از هموالیتي ها و اقوام دور و نزدیک مان؛ 
مادرم، برادر یک س��ال و نیمه ام، دو خواهرم جوانم، 
پسرعمویم که تازه دامادمان ش��ده بود، زن عمویم، 

چند پسرعموي دیگرم خیلي دردناک بود. 
و  ازدواج خواه�ر  از   چ�ه م�دت 

پسرعموي تان مي گذشت؟
ثریا خواه��رم متولد س��ال 48 بود و آن زم��ان تنها 
15 سال داش��ت. ایش��ان با هوش��نگ خانمحمدي 
پسرعمویم که مسئول پشتیباني تیپ نبي اکرم)ص(  
بود، به تازگي ازدواج کرده بودند. شاید 40 روز هم از 
ازدواج شان نگذشته بود که هر دو به شهادت رسیدند. 

موقع حادثه خواهرم در دم به شهادت رسیده بود، ولي 
هوش��نگ زخمي بود و هنوز نفس مي کشید. وقتي با 
آن صحنه هاي دردناک رو به رو شدم، نمي دانستم باید 
چه کار کنم. به خودم که آمدم رفتم از خانه خواهرم 
ثریا که در روستاي کالوه بود چند پتو و ملحفه آوردم 
جنازه ها را جمع کن��م. لحظات اول تنه��ا بودم. بعد 
پیرمردهایي که در روس��تاهاي کالوه مانده و روستا 
را ترک نکرده بودند، به کمکم آمدند. چه صحنه هایي 
بود. برادر یک س��ال و نیمه ام حسین هنوز در آغوش 
مادرم بود. یک ترکش خیلي ریز درس��ت به قلب آن 
طفل معصوم خورده و ش��هیدش ک��رده بود. صحنه 
جمع کردن اس��تخوان هاي مادرم قابل وصف نیست. 
دیدن خواهرم ثریا، نوعروسي که با هزار امید به خانه 
بخت رفته بود، جگرم را آتش مي زد. وقتي پیکر ثریا 
را جمع مي کردم، استخوان  شکسته  دستش، دستم را 
زخمي کرد. این خاطره  را هیچ گاه فراموش نمي کنم. 
 سرنوش�ت پس�رعموي تان چه شد؟ 
گفتيد كه مج�روح بود و هن�وز نفس 

مي كشيد. 
هوش��نگ پاس��دار بود و مس��ئول پش��تیباني تیپ 
نبي اکرم)ص(. در آخرین دعاي کمیلي که با هم رفتیم، 
احساس کردم چهره  اش نوراني شده و شهادتش هم 
راز این نورانیت بود. آن روز وقتي پیکر نیمه جانش را به 
بیمارستان ولیعصر)عج( در داخل پادگان ابوذر بردیم، 
سرش روي پایم بود و در همین حال به شهادت رسید. 

تصویر پیکرش روي پاي من هنوز موجود است. من در 
این واقعه مادرم و خواهرانم ثریا و گیسیا خانمحمدي 
و برادر یک ساله و نیمه ام حسین را هم از دست دادم و 
نمي دانستم که براي کدامشان عزاداري کنم. خواهرم 
گیسیا هم بسیار جوان بود. متولد سال 1344 و تنها 
19سال داشت. گیسیا متأهل بود و یک پسر سه، چهار 
ساله داشت. االن پسرش براي خودش مردي شده و 
پزشک است. از اقواممان ش��هید کوکب دوستي زن 
عمویم، شهیدان چنگیز، علي محمد ، حسین، ابراهیم 
و حمیدرضا خانمحمدي پسرعموهایم کاًل 17نفر از 
خانمحمدي ها و پنج نفر ه��م از اعضاي خانواده هاي 
شاه صنمي و صفري از جمله شهداي این واقعه بودند. 

22 انسان بیگناه که به خاک و خون کشیده شدند. 
 يادي از مادر ش�هيدتان ه�م بكنيم. 
نام شان چه بود و اگر مي شود خاطره اي 

از ايشان تعريف كنيد. 
مادرم طوبي محمدیان متولد سال 1326 بود. آن زمان 
تنها 37 سال داشت. یک مادر بود با تمام مهرباني ها 
و دلواپسي هایي که براي فرزندانش داشت. گفتم که 
روز حادثه برادرم حسین در آغوش مادرم به شهادت 
رس��ید. مادر در لحظات آخر عمرش هم فرزندش را 
در آغوش گرفته بود. یادم است مادرم بعضي وقت ها 
از سردرد گالیه مي کرد. در یکي از روزهاي سال 62 
هم سردرد داش��ت و در ایوان خانه ایستاده بود. پسر 
عموي ش��هیدم بابا مراد خانمحمدي که سرباز بود، 
به خانه مان آمد. مادرم او را مثل پس��رانش دوس��ت 
داشت. با هم خوش و بش کردند و بابا مراد گفت: زن 
عمو من این دفعه که بروم دیگر برنمي گردم. مراقب 
فرزندم باشید. مادرم بغض کرد و گفت: درد و بالیت 
بیفتد روي سرم که اینقدر درد دارد. کمي بعد بابا مراد 
رفت و در عملیات خیبر به ش��هادت رسید و پیکرش 

هم مفقود شد. 
 پ�س از اين واقعه ش�ما ماندي�د و دو 
خواه�ر دوقلوي پنج س�اله و دو برادر 
شش ماهه دوقلو، سرنوشت آنها چه شد؟

بعد از بمباران کل اهالي روس��تا ب��ه غارهاي اطراف 
پناه بردند. من به برادرانم شیر گاو مي  دادم و با کمک 
گرفتن از زن هاي همسایه، به زحمت از آنها مراقبت 
مي کردیم. واقعاً شرایط سختي بود. البته این دو طفل 
معصوم دچار عقب ماندگي ذهني شدند و پزشک هم 
بعدها اعالم کرد که مش��کل برادران��م ژنتیکي نبوده 
و ظاهراً به دلیل عدم تغذیه مناس��ب و قرار داش��تن 
در آماج ص��داي انفجارها و ش��رایط جنگ��ي، دچار 
مشکل شده بودند. از سر ناچاري گاهي به آنها غذا هم 

مي دادیم، آن هم در حالي که تنها چند ماه داشتند، 
همه این مس��ائل باعث ش��د دچار ان��واع بیماري ها 
بشوند، اما خواست خدا بود که زنده بمانند و بعدها نیز 
دو خواهرم فرشته و شکوفه را عروس کردم و به خانه 
بخت رفتند. االن برادران از نظر ذهني مهجور به شمار 
مي روند. هنوز هم با من زندگي مي کنند و متأسفانه 

بنیاد آنها را جانباز قبول نکرد. 
 پدرتان بعد از بمباران تا چه مدت زنده 

بودند؟
پدرم مرحوم صحبت خانمحمدي بع��د از آن فاجعه 
خیلي زنده نماند و کمي بعد فوت کرد. من ماندم و دو 
خواهر و دو برادر صغیر که واقعاً با سختي بزرگ شدند. 
گاه پیش مي آمد که ما گندم به همسایه مي دادیم تا 
براي مان آرد کند. آنها گاهي قبول مي کردند و گاهي 
به خاطر آنکه خودش��ان هم جنگ زده بودند، قبول 
نمي کردند. یادم است یک بار زن همسایه گندم هاي 
ما را گرفت و آرد کرد، اما نمي دانم چطور خاک داخل 
آرد ریخته شد. با همان وضعیت نان پختیم و خوردیم. 
نفس زندگي کردن در ش��رایط جنگي س��خت است، 
چه برس��د به آنکه با چهار بچه قد و نی��م قد بخواهي 
زندگي را اداره کني. من واقعاً س��ال هاي س��ختي را 

پشت سرگذاشتم. 
 اتفاقًا س�ؤال بعدي م�ان در خصوص 
ش�رايط روح�ي خودتان ب�ود؟ بعد از 
ديدن اين وقايع چه كرديد و چطور زندگي 

را ادامه داديد؟
اگر مي ش��ود از این س��ؤال تان بگذری��م! قابل وصف 
نیست. زندگي براي من بعد از آن فاجعه بي معني شد. 
هیچ وقت نتوانس��تم خاطرات تلخ آن روز را فراموش 
کنم. خالصه کنم، سوختیم و ساختیم. من بعدها به 
ارتش پیوستم و س��ال ها در این نیرو خدمت کردم و 

االن بازنشسته ارتش هستم. 
 گويا شما سابقه حضور در جبهه را هم 

داريد؟
بل��ه، هنگامي که فاجع��ه بمباران اتف��اق افتاد، بنده 
14س��اله بودم. 16 س��اله که ش��دم به بس��یج رفتم 
و ثبت ن��ام کردم. از ط��رف تیپ 27 غ��رب به گردان 
علي ابن ابي طالب)ع( رفت��م و در عملیات کربالي5، 
مرص��اد و نصر توفی��ق حضور داش��تم. بع��د هم که 
عرض کردم ب��ه ارتش رفتم و خدمت��م را در ارتش تا 

بازنشستگي ادامه دادم. 
 االن چه مي كنيد؟ 

در حال حاضر در روستاي خودمان عثمان 
زندگي مي کنم. سال هاست ازدواج کرده ام و صاحب 
زن و فرزند هستم، اما همچنان برادرانم پیش خودم 
زندگي مي کنند. متأس��فانه رس��یدگي به آنها واقعاً 
مشکل است. حدود 37سال دارند، اما توانایي پایین 
ذهني شان اجازه کار کردن به آنها نمي دهد. ما سه بار 
خانه و زندگي مان را از دست دادیم. یک بار در شروع 
جنگ، دومین بار در واقعه 16اسفند63 و بار آخر در 
زلزله کرمانشاه که متأس��فانه خانه ما هم ویران شد. 
همین االن که با ش��ما صحبت مي کنم هنوز بخشي 
از وس��ایل ما در کانکس اس��ت. ما خانواه شهدا سعي 
مي کنیم شأن خودمان را حفظ کنیم و گالیه نکنیم، 
ولي  اي کاش مسئوالن بیشتر توجه مي کردند تا ما در 
چنین وضعیتي زندگي نکنیم. هر از گاهي خبرنگاري 
به سراغ ما مي آید تا گزارشي تهیه کند، اما هیچ کسي 
پیگیر نمي ش��ود بداند بنده با وجود زلزله، خرابي آن 
و گراني ه��ا چطور با دو ب��رادر ج��وان مهجور ذهني 
 زندگ��ي مي کنم و گ��ذران دارم. از ش��ما مي خواهم

صدایمان را به گوش مسئوالن برسانید.    

به طرف پل رفتم. آنجا 
صحنه هايي را ديدم 
كه براي همه عمر فكر 
و ذهنم را درگير خود 
كرد. زير پل 22 زن و 
مرد، كوچک و بزرگ 
غرق خون بودند. اصل 
ديدن چنين صحنه اي 
 براي يک نوجوان
 14 ساله دردناک است. 
چه برسد به اينكه 
تمامي آنها خانواده 
خودم بودند
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سردار شهید 
حسن باقری

متولد 1334 در تهران، معروف به نابغه جنگ، خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي، از اعضاي اولیه اطالعات سپاه، از 
مؤسسان واحد اطالعات و عملیات سپاه، معاونت هاي ستاد عملیات جنوب، جانشین فرماندهي یگان زمیني سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي. شهادت 9 بهمن 1361 در محور عملیاتي والفجر مقدماتي.
سخن شهيد: انقالب ما همچون تیر زهرآگیني براي تمام مس��تکبران در آمده است و یاوري براي همه مستضعفین 

جهان.

 چند س�ال پي�ش كه ب�ا ش�ما ديدار 
خان�واده  خص�وص  در  داش�تيم، 
قادرخان زاده می گفتيد كه در كردس�تان 
اصالت دارند و خانواده سرشناسی به شمار 

می روند، بيشتر از اين خانواده بگوييد.
آن طور که از ن��ام فامیلی م��ا برمی آید، اج��داد ما از 
مالکین محلی و از خانواده های سرشناس کرد به شمار 
می رفتند، ام��ا از آن خاندان هایی که زیر بار حرف زور 
پهلوی نمی رفتن��د و پدربزرگمان هم به خاطر مبارزه 
مسلحانه با خاندان پهلوی مجبور ش��د به عراق برود 
و ما مدتی در این کشور زندگی می کردیم. پدرم حاج 
مجید، بزرگ خاندان قادرخ��ان زاده متولد 1310 و از 
مردان نامی و بزرگ منطقه بود. ایشان هم مثل پدرش 
اهل مبارزه و جهاد بود. ما به رغم آنکه خانواده ای نسبتاً 
متمول داش��تیم، ولی س��ختی های زیادی کشیدیم. 
خود من سال 1333 در دره شیلر و روستاي داروخان 
از توابع پنجوین عراق متولد شدم. سال 1351 که رژیم 
بعث عراق با رژیم شاه دچار اختالف شدند، ما و جمع 
زیادي از کردهاي پنجوین به بهانه داشتن اصالت ایراني 
اخراج و مدتی در »شیروان« خراسان ساکن شدیم. در 
سال 1353 من و یکی از برادرانم به مبارزان پیوستیم، 

خانواده  ما زیر فش��ار سخت س��اواک قرار گرفتند، اما 
هرگز زیر بار ظلم و زور نرفتند.

 بعد از پيروزی انقالب خيلی از جريان ها 
سعی داشتند خاندان های كرد محلی را 
به س�مت و س�وی مقابله با نظام اسالمی 
بكشانند، چطور ش�د كه خانواده شما به 

دفاع از امام و كشور پرداخت؟
خاندان ما پیش از انقالب هم با نظام پهلوی و مظاهر 
غربی که ب��ه کش��ور وارد می کردند در تض��اد بودند. 
پدربزرگ و پدرم دوستدار روحانیون بودند، خصوصاً 
پدرم دوس��تدار حضرت امام. از طرف دیگر ما همگی 
مسلمان هستیم و اسالم همان انگیزه ای بوده و هست 
که باعث ش��د از س��ال ها پیش علیه ظلم و جور رژیم 
طاغوت مبارزه کنی��م. لذا پس از انق��الب خانواده ما 
که هنوز بخش��ی از آنها در عراق زندگی می کردند به 
ایران برگشتیم و تمام قد از نظام اسالمی دفاع کردیم. 
چنانچه من و همه برادرانم عضو سپاه پاسداران شدیم 

و در مقابل ضدانقالب و بعثی ها جنگیدیم. 
 اگر می شود كمی از خانواده تان بگوييد. 

برادران شهيدتان كدام ها بودند؟
ما یک خانواده پرجمعیت بودیم با 9 پسر و 11 دختر 

که همگی تحصیل کرده بودند. از میان برادرها بختیار، 
کامیار، اردش��یر، بهنام، کورورش و دالور به شهادت 
رسیدند. سه برادرم اردشیر و بهنام و کورورش در یک 

روز شهید شدند. 
 بختيار اولين شهيد خانواده بود؟ 

بل��ه، ایش��ان عالقه زی��ادی ب��ه درس و 
علم آموزی داشت، ولی شرایطی که ما در کشور عراق 
داش��تیم، باعث ش��د به مبارزه با حزب بعث بپردازد. 
بعد از قرارداد 1975 الجزیر و پیمان صلح بین ش��اه و 
صدام، مشکالت بس��یاری برای مبارزان کرد در عراق 
پیش آمد. بختیار هم به ایران آمد و چون اندیشه های 
اسالمی داشت، ساواک او را به اهواز تبعید کرد. بعد از 
پیروزی انقالب، بختیار بسیار امید داشت تا تحت لوای 
نظام اسالمی فعالیت کند، اما کاسه صبر ضدانقالب و 
گروه های کمونیس��تی خیلی زود از اقدامات او لبریز 
ش��د و برادرم را به شهادت رس��اندند. بختیار تنها 26 
سال داشت که به شهادت رسید. در آن زمان سه فرزند 

داشت؛ دو پسر و یک دختر. ایش��ان در جوانی  همراه 
پدر در روستای داروخان به کش��اورزی می پرداخت 
و زحمت می کش��ید، اما غیرت اسالمی اش باعث شد 
علیه حکومت های ظلم و جور بعثی و پهلوی به پا خیزد 
و عاقبت هم که در همان اوایل پیروزی انقالب در دفاع 
از مرزهای کش��ورمان گلوله ای به پهلویش خورد و به 

شهادت رسید.
 دومين برادر چطور شهيد شد؟ كمی از 

ايشان بگوييد.
کامیار متولد دوم تیرماه 1336 بود. موقع ش��هادتش 
25 سال داش��ت. متاهل بود و س��ه دختر داشت. روز 
شهادتش با هم بودیم. شبانه به سمت پشت کوه های 
سقز حرکت کردیم و متأسفانه نفوذ عناصر ضدانقالب 
در میان بچه های ما باعث لو رفتن عملیات شد. 22مهر 
س��ال 1361 کامیار به شهادت رس��ید. خودم هم در 
همان درگیری به ش��دت مجروح شدم، به طوری که 
نمی توانس��تند جلوی خونریزی را بگیرند، به همین 
خاطر از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم 
یکی از بچه های سپاه باالی سرم نشسته و نگران حال 
من است. تیر به پشت زانویم اصابت کرده بود. بعد از آن 
به ارومیه و کمی بعد نیز به تهران منتقل شدم و بعد از 

بهبودی مجدد در منطقه حاضر شدم. 
 چ�ه خاطرات�ی از كامي�ار و بختيار در 

ذهنتان ماندگار شده است؟
در جریان اخراج خانواده ما از عراق، کامیار هم مثل دیگر 
برادرها به ایران آمد و مدتی در شهر شیروان به عنوان 
معلم تدریس می کرد. وقتی به شهر زنجان منتقل شد، 

گفت وگو با جانباز دارا قادر خان زاده برادر 6 شهيد دفاع مقدس

 بابا می گفت 
بعد از مرگ همنشین پسرانم می شوم

دارا قادر خان زاده را از سفری كه چند سال پيش به كردستان داشتيم، می شناختم. راهيان نور بود و او به عنوان برادر شش شهيد، دقايقی 
هم كالم كاروان اصحاب رسانه شد و از خاطراتش گفت. دارا كه خودش هم از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس است در يک خانواده 
تمام رزمنده رش�د يافته و از پدرش مرحوم حاج مجيد قادرخان زاده گرفته تا برادرانش، همگی در مبارزات انقالبی و جبهه های دفاع 
مقدس حضور يافته بودند. بعدها باز هم با دارا ارتباطمان را حفظ كرديم و اينبار به سراغش رفتيم تا به مناسبت گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس، گفت وگويی در خصوص برادران شهيدش و حال و هوايی كه خانواده او در جنگ تحميلی داشتند، انجام دهيم.  

زهرا محمدزاده
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خاندان ما پيش از انقالب 
هم با نظام پهلوی و 
مظاهر غربی كه به كشور 
وارد می كرد در تضاد 
بود. پدربزرگ و پدرم 
دوستدار روحانيون 
بودند، خصوصاً پدرم 
دوستدار حضرت امام 
بود. از طرف ديگر ما 
همگی مسلمان هستيم 
و اسالم همان انگيزه ای 
بوده و هست كه باعث 
شد از سال ها پيش عليه 
ظلم و جور رژيم طاغوت 
مبارزه كنيم
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سردار شهید 
مجید بقایي 

متولد 1337 در بهبهان، دانش آموخته رشته فیزیوتراپي دانشگاه اهواز، از اعضاي گروه انقالبي منصورون، پیشکسوت 
جهاد سازندگي در استان خوزستان، فرمانده سپاه شوش، فرمانده قرارگاه فجر، فرمانده قرارگاه کربال. شهادت 9بهمن 

1361 در منطقه فکه به همراه سردار شهید حسن باقري. 
سخن شهيد: انقالب خونین ما سنگر به سنگر کفر جهاني را عقب نشانده و این بار جهت خدایي جنگ مقدمه اي شده 

براي تشکیل اتحاد جماهیر اسالمي. 

آنجا ساواک دستگیرش کرد و ش��ش ماه زندانی بود. 
بختیار ه��م آن زمان بعد از اینکه به اهواز تبعید ش��د، 
توانست به شیروان بیاید و کنار دیگر برادرها باشد. وقتی 
کامیار از زندان آزاد شد، همراه بختیار با هم به کردستان 
عراق برگشتند. هر دو آنها باسواد بودند و عالوه بر آن، 
بینش سیاسی باالیی داشتند و به علوم دینی هم آشنا 
بودند. کامیار بس��یار اهل مطالعه بود. بیش��تر اوقات 
فراغتش با مطالعه سپری  می ش��د. با پیروزی انقالب 
بختیار و کامیار به ایران برگش��تند. بختیار همان اول 
انقالب به شهادت رسید. کامیار هم که عالقه زیادی به 
سپاه و بسیج داشت از روزهای اول پیروزی انقالب به 
صورت افتخاری با نیروی انقالب همکاری می کرد. بعدها 
به عضویت سازمان پیشمرگان مسلمان کرد درآمد و به 
عنوان فرمانده عملیات فعالیت می کرد. یک خاطره هم 
از کامیار دارم که یکی از دوستانش تعریف کرده است. 
ایشان می گوید: در یک مأموریت ها به روستایی رفتیم، 
داخل روستا بودیم که یک پسربچه مرتب در اطراف و 
دوروبر شهید کامیار می پلکید. یکی از همرزمان گفت: 
کاک کامیار، ظاه��راً آن بچه با ت��و کار دارد، ببین چه 
می خواهد. بچه را صدا زدیم، جلوتر آمد، شهید کامیار از 
او پرسید، پسرم چه می خواهی، با من کاری داری؟ پسر 
به کامیار نزدیک شد، دستش را از جیبش بیرون آورد، 
متوجه شدیم، چیز مشکوکی داخل جیبش قرار دارد، 
وقتی آن را در آوردیم دیدیم یک نارنجک است. کامیار 
گفت: پسرم این دست تو چه کار می کند؟ پسر شروع 
کرد به گریه و زاری و گفت: به خدا من بی تقصیرم، این 
نارنجک را یک نفر ضدانقالب به من داد تا شما را بکشم، 
اما من دلم نیامد این کار را بکنم. شهید کامیار، بدون 
اینکه ناراحت شود یا کسی را در این رابطه تهدید کند، 
صورت آن پسربچه را بوسید و گفت: عزیزم گریه نکن، 
به من قول بده پسر خوبی باشی و هیچ وقت از این کارها 

نکنی و او را راهی منزلش کرد.
 در صحبت هايت�ان گفتي�د ك�ه س�ه 
برادرت�ان در ي�ک روز ب�ه ش�هادت 

رسيدند، ماجرای شهادتشان چه بود؟
اردشیر، بهنام و کوروش قادرخانزاده هر سه در ماجرای 
بمباران پارک جنگلی بانه شهید شدند. 15 خرداد سال 
1363 مردم شهر برای گرامیداش��ت قیام 15 خرداد 
سال 42 در پارک جنگلی جمع شده بودند که بعثی ها 
آنجا را بمباران کردند و سه برادرم به همراه جمع زیادی 
از مردم شهید ش��دند. با توجه به اشراف اطالعاتی که 
ضدانقالب از منطقه داش��ت، احتمال بمباران شهر در 
تجمع مردم می رفت. با این حال مردم در مراسم شرکت 

کردند و بعثی ها هم جنایت دیگری مرتکب شدند. 
 برادرانتان موقع شهادت در چه مقطعی 

سنی بودند؟ 
16، 17 و 23 س��اله بودند. بهنام 23 س��ال داشت که 

شهید شد. متاهل بود و چهار دختر و یک پسر داشت. 
هم کشاورزی می کرد و هم اهل علم و درس و دانشگاه 
بود. به چند زبان زنده دنیا مسلط بود؛ انگلیسی، عربی 
و ترکی. عالوه بر دروس دانش��گاه بسیار اهل مطالعه 
بود. عالقه زیادی هم به قرآن داشت. بهنام یک نیروی 
بسیجی بود که در تمام صحنه های انقالبی حاضر بود. 
اردشیر هم حدود 17سال داشت. بسیجی بود و زمان 
عملیات ها اعزام  می شد. یک نکته در زندگی جهادی 
اردش��یر این بود که وقتی انقالب به پیروزی رس��ید، 
او سن و س��ال کمی داش��ت. موقع جنگ شاید 12 یا 
13 سال داش��ت، ولی با همان س��ن کم با رزمندگان 
همکاری می کرد و به معنای واقعی کلمه یک بسیجی 
بود. کوروش هم موقع ش��هادت فقط 16 سال داشت. 
ترکش��ی به س��ر کوروش اصابت کرده بود و منجر به 
شهادتش ش��ده بود، اما پیکر اردش��یر آسیب زیادی 
دیده بود. ما به س��ختی توانس��تیم پیکر او را از روی 
لباس هایش شناس��ایی کنیم. متأسفانه وقت بمباران 
درخت ها و چنارهای جنگلی روی مردم ریخته بود و 
بسیاری زیر درختان به شهادت رسیده بودند تا جایی 
که سر یکی از بستگانمان را نتوانستیم پیدا کنیم. شکم 

برادرم بهنام هم پاره شده بود.
 وقتی دالور شهيد ش�د، خانواده شما 
پن�ج ش�هيد داده بود. چطور ش�د كه 
والدينتان راضی به حضور دالور در ميدان 

جنگ شدند؟
دالور بیمار بود، به همین دلیل مدتی اجازه نمی دادند به 
جبهه برود، اما طاقت نمی آورد و می گفت: نمی خواهم 
در بستر بمیرم. من هم دوس��ت دارم مثل برادرانم با 
سربلندی شهید ش��وم و همینطور هم شد. دالور سه 
ماه قبل از ش��هادت متاهل شده بود. مدتی مسئولیت 
پایگاه حسن ساالران سقز را برعهده داشت و مدتی هم 
مسئولیت گردان محمد رسول الل را برعهده گرفته بود. 
سرپرستی بسیج عشایری هم از دیگر مسئولیت های 
دالور بود. دالور ابتدای سال 1364 به بانه بازگشت و 
مسئولیت گروه ضربت منطقه عباس آباد بانه را برعهده 
گرفت. در همین سمت بود که روز سی ام فروردین ماه 
1364 در مبارزه با ضدانقالب در حوالی روستای بویین 
سفلی به شهادت رسید. به ایشان خبر داده بودند که 
ضدانقالب وارد روس��تا شده  اس��ت. دالور تاب نیاورد 
و با تعدادی از همرزمانش راهی روس��تا شد. فرمانده 
سپاه مخالف رفتنش بود، چراکه می دانست پنج نفر از 
برادرهایش شهید شده اند، نمی خواست اتفاقی برای 
دالور بیفتد، اما او رفت و با 12 نفر از نیروهایش بعد از 
درگیری و محاصره همگی به شهادت رسیدند. بچه ها 

و همرزمانش دالور را خیلي دوست داشتند، آن زمان 
18، 19 سال داشت. 

 چه خاطره ای از آخرين شهيد خانواده 
در ذهنتان ماندگار شده است؟

اجازه بدهید این خاطره را از زبان همسر شهید بگویم. 
ایشان می گفت: دالور از روزی که به سازمان پیشمرگان 
مسلمان کرد پیوست در یگان عملیاتی خدمت می کرد، 
در اکثر عملیات های منطقه حضورِ فعال داشت و بعد از 
شهادت برادرش شهید کامیار، به عنوان فرمانده گردان 
مشغول خدمت شد. مّدتی مسئولیت بسیج عشایری 
سپاه شهرس��تان بانه را عهده دار بود. بعد از اینکه پنج 
برادرش در فاصله کوتاهی به شهادت رسیدند، فرمانده 
سپاه وقت شهرستان بانه ش��هید نصراللهی، ایشان را 
از حضور در عملیات منع ک��رد. دالور این وضعیت را 
برنمی تافت، مدام پیگیر بود و اصرار داشت، همچنان در 
واحدهای عملیاتی خدمت کند. شهید نصراللهی ایشان 
را به عنوان فرمانده عملیات عباس آباد منصوب کردند، 
با اینکه وظیفه ذاتی اش، شرکت مستقیم در عملیات 
نب��ود، اما بنا به روحی��ه سلحش��وری و مردانگی اش، 
مرتب در میدان های نبرد حضور پیدا می کرد. یک روز 
بعدازظهر به منزل آمد، خیلی شاد و سرحال بود، گفتم: 
دالور خبری ش��ده، گفت: فردا قرار است در روستای 
درگاه شیخان عملیاتی را علیه ضدانقالب انجام دهیم. 
مثل همیش��ه گفتم: دالور، مواظب خودت باش. روز 
بعد خداحافظ��ی کرد و رفت. زمان به کندی س��پری  
می شد. شب فرارسید و از دالور خبری نشد، اضطرابم 
لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر  می شد، نیمه های شب، 
در حی��اط به صدا درآمد، با خوش��حالی ب��ه طرف در 
رفتم، اما برخالف انتظارم، دالور پش��ت در نبود، یکی 
از همرزمان و دوستان دالور بود، وقتی در را باز کردم 

تا من را دید شروع کرد به گریه، فهمیدم که دالور به 
شهادت رسیده است.

 خود ش�ما به عنوان يك�ی از برادران 
قادرخان زاده در دوران دفاع مقدس چه 

فعاليت هايی داشتيد؟
من در تمام دوران جنگ در خطه کردستان چه پیش 
از دفاع مقدس یا پ��س از آن در منطقه بودم و خدمت 
می کردم. بارها مجروح شدم و در یکی از این موارد یک 
پایم را از دست دادم. االن جانباز 50 درصد هستم، چون 
به این منطقه آشنایی دارم، بعد از جنگ برای مراقبت 
از مرزها همچنان ماندگار شدم و االن چند سالی است 
که بازنشسته سپاه هستم. در دفاع مقدس شش برادر 
و 25 نفر از بس��تگان نزدیکم شهید شدند و این ضربه 
روحی بزرگی بود، اما خدا صبر داد و ما هم ایستاده ایم. 
پدر و مادرمان سال ها پس از اتمام جنگ مرحوم شدند 

و سال ها با داغ شش فرزندشان سر کردند.
 از اوايل انقالب تا س�ال 64 والدينتان 
ش�ش فرزندش�ان را از دس�ت دادند، 

چطور با اين داغ كنار آمدند؟
پدرمان روحیه عجیبی داش��ت. از همان ابتدا ایشان 
مشوقی برای تحصیل و کسب علم فرزندانش بود، به 
طوری که همه 9 پس��ر و 11 دخترش تا کالس ششم 
ابتدایی در روستا تحصیل کردند و پسران برای ادامه 
تحصیل به دبیرستان شهر سلیمانیه رفتند و در آنجا 
عالوه بر تحصیل وارد مبارزات سیاسی شدند. سپس 
به مبارزات چریکی علی��ه رژیم بعث��ی روی آوردند. 
از زمانی ک��ه خانواده ما به ایران بازگش��ت، همگی به 
عنوان پیشمرگ مسلمان کرد با دشمنان نظام اسالمی 
جنگیدیم و به اس��تقبال شهادت رفتیم. خبر شهادت 
برادرها یکی بعد از دیگری به پدر می رسید. پدر خیلی 
محکم بود، وقتی خبر شهادت سه برادرم را در حادثه 
15خرداد سال 1363 به پدر دادند از ما خواست پیکر 
برادرهایم را به خانه بیاوریم تا ایشان با شهدا وداع کند. 
وقتی هر سه پیکر را آوردیم و کنار هم خواباندیم پدر 
نگاهشان کرد حرفی نزد، مانند کوه ایستاده بود. قطعاً 
دلش خون بود، اما وقتی به مسیر و راهی که بچه ها در 
آن قدم گذاشته بودند فکر می کرد آرام  می شد. پدرم دو 
همسر داشت. مادران شهدا هم مقاوم بودند. پنج تن از 
شهدا متعلق به مادرم و یک شهید دیگر از مادر دیگرمان 
بود، وقتی آنها ایستادگی و صالبت پدرمان را می دیدند 
صبر پیشه می کردند. پدرمان در سال 1374 به رحمت 
خدا رفت. می گفت می دانم که در روزهای پس از مرگ 
 همراه شش فرزند شهیدم خواهم بود و با آنها همنشین 

خواهم شد.
 حضرت آقا در صحبت هايشان از ديدار 
با پدر شهيدان قادرخانزاده به نيكی ياد 

می كنند. كمی از اين ديدار بگوييد.
مقام معظم رهبری خانواده ما را خوب می شناس��ند. 
پدرم دو دیدار ب��ا رهبری داش��ت. بارها صحبت های 
ایش��ان را در م��ورد مجاه��دت خان��واده ش��هیدان 
قادرخانزاده ش��نیده ام. یکی از ای��ن دیدارها مربوط 
می شود به شب 27 ماه رمضان سالی که پدر در کرج 
زندگی می کرد. آن شب رهبری به دنبال پدر فرستادند 
و ایشان به محضر آقا رسیدند. بابا همیشه از این دیدار 
یاد می کرد. گفت رهب��ر من را در آغ��وش گرفتند و 
گفتند شما در قلب من جا دارید. پدر از پوشش ساده 
رهبر جهان اسالم تعجب کرده بود. من هم خودم سه 
بار محضر ایشان مشرف شدم. در یکی از این دیدارها 
رهبری حال مادرها را پرسیدند و من خبر فوتشان را 
به رهبری دادم. ایشان بسیار متأثر شدند و برای چند 

لحظه  سکوت کردند.    
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سردار 
شهید یوسف 
كالهدوز

متولد 1325 در قوچان، از انقالبیون شناخته شده در ارتش خصوصاً لشکر گارد، از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، اولین مسئول آموزش سپاه، از فرماندهان دفاع مقدس، قائم مقام فرمانده کل سپاه، شهادت هفتم مهر 1360 

در واقعه سقوط هواپیماي فرماندهان جنگ در کهریزک. 
سخن شهيد: شهیدان رفته اند و ما مانده ایم. شهدا به لقاء الل پیوستند و ما با رسالتي گران در دوش. ما باید ادامه دهنده 

راه آنها باشیم.

 ضمن معرفي خودتان از محيط خانواده اي 
كه مهدتربيت و پرورش چهارشهيددوران 

دفاع مقدس شد، بگوييد. 
من مادرشهدا احمد، علي، یونس و محمد هستم. فاطمه 
عباسي ورده متولد 1313 و اهل ساوه هستم. در سن12 
سالگي با واسطه خواهرم با همسرم آش��نا شدم و ازدواج 
کردیم. ایشان کارمند وزارت دارایي بود. زندگي مشترک مان 
را از خانه اي قدیمي در کوچه پس کوچه هاي »توپخانه« 
شروع کردیم. ثمره این ازدواج شش پسر و چهاردختربود. 

سال ها بعد چهار پسرم را در راه اسالم هدیه کردم. 
عالوه بر تربیت دیني و مکتبي و قرآني بچه ها، همسرم به 
رزق حالل خیلي تأکید داشت. همسرم با وسواس خاصي 
کارهاي اداره اش را انجام مي داد. توجه زیادي به رفع مشکل 

مردم داشت. همه توجه اش به بیت المال بود که نکند براي 
مصارف شخصي استفاده ش��ود. در مدتي که سر کار بود 
با تمام وجود به نیروهایي که زی��ر نظرش بودند، آموزش 
مي داد. با آنها با خوبي رفتار مي کرد. ن��ان زحمت و رزق 
حاللي که سر سفره خانواده آمد بهانه عاقبت بخیري بچه ها 
را فراهم کرد. من خودم در مکتبخانه ق��رآن را آموختم. 
بچه ها صراط منیرش��ان را از آیه آیه هاي قرآن برگزیدند. 
همسرم خادم الحس��ین )ع( بود و در هیئت مذهبي چاي 
پخش مي کرد. هیئت امام حسین )ع( هم هر هفته در خانه 
یکي از همسایه برگزار مي شد و بچه ها در چنین جوي بزرگ 

شده و راهي جنگ و جهاد شدند. 
 چطور باامام و آرمان هاي ايش�ان آشنا 
شديد؟ بچه ها در دوره انقالب فعاليتي 

داشتند؟
ابتدا از اتفاقات اطالعي نداشتیم تا اینکه یک روز یکي از 
دوستان و همسایه مان به خانه ما آمد و نام امام خمیني )ره( 
را براي اولین بار از میان صحبت هاي او شنیدم و او از امام و 
خوبي هایش گفت. کمي از مردم و اعتراضات و فعالیت هاي 
انقالبي گفت. با خودم گفتم خ��وب اینها که نمي گذارند 
ما اسم امام را بشنویم. ابتدا از فعالیت هاي بچه ها بي خبر 
بودم. نمي دانستم این نیامدن ها به خانه و مسجد و هیئت 
رفتن هایشان فضایي براي فعالیت هاي انقالبي شان است. 
کمي بعد امام خمیني را شناختم. وقتي اشتیاق و همت 
بچه ها را درفعالیت هاي شان دیدم، ایشان را بهتر شناختم. 
همان دوران بود که احمد ش��ب ها دیر ب��ه خانه مي آمد، 
پدرش نگران بود، اما من پسرم را خوب مي شناختم و به 

او اعتماد داشتم. بعدها فهمیدم پاي منبر شهید مطهري 
مي رفت، اما من نگراني هاي خودم را داش��تم تا بچه ها به 

خانه نمي آمدند، من خوابم نمي برد. 
کمي بعد که فعالیت هاي انقالبي و تظاهرات مردمي شکل 
جدي تر و آشکاري به خودش گرفت احمد براي من از شاه 
و ظلمي که به س��ر مردم مي آورند، گفت. از شکنجه هاي 
مأموران امنیتي، از اینکه س��کوت و بي تفاوتي ش��یعیان 
و مردم قابل بخشش نیس��ت. براي تدفین و خاکسپاري 
شهداي انقالب به بهشت زهرا )س( مي رفت، یکبار هم من 
را با خود برد و به من مزار شهدا را نشان داد و گفت: »ببین 
شاه با مردم چه کرده است ؟!« دیدن تصویر جواناني که اسیر 
خاک ش��ده و مادراني که بر سر مزار شهداي شا ن بي تابي 

مي کردند، برایم سخت بود. 

گفت وگو با »فاطمه عباسي ورده« مادر 4 رزمنده شهيد دفاع مقدس )برادران شهيد جوادنيا(

توقعی از انقالب و كشور  برای 4 فرزند شهیدم ندارم
ام البنين هم 4 فرزندش شهيد شدند  گفت فداي سر امام حسين)ع(

همان ابتداي هم كالمي تكليف مان را روشن كرد. وقتي از او خواس�تم خودش را برايمان معرفي كند اينگونه آغاز كرد: »من مادر شهدا احمد، علي، يونس و محمدجواد نيا 
هستم.« امروز فاطمه عباسي ورده، مادري 80 ساله است كه هم صحبتي و همراهي اش اين فرموده امام خميني )ره ( را در ذهن متبادرمي كند كه: »از دامن زن مرد به معراج 
مي رود.« بانويي كه چهار مرتبه عنوان مادر شهيد شدن را از آن خود كرد و عالوه بر آن فرزندان و همسرش را براي ادامه راه شهداي خانه اش راهي جبهه هاي جنگ كرد، اما 
او تنها به اين قانع نبود. اگرچه مشغله هاي زندگي و حاال ام الشهداء شدن بار سنگيني به دوشش انداخته بود، اما خودش شخصاً در ستاد پشتيباني جبهه حاضر مي شد تا به 
دشمنان بفهماند جهاد درخانواده شهدا تمامي ندارد. او ايستاد تا بگويد ام البنين ها اهل هر زماني كه باشند از مكتب عاشورا الگو گرفته اند. مادرانه هاي فاطمه عباسي  ورده، 
با شعف خاصي روايت مي شود و بغض هاي گاه و بيگاهش هرگز اجازه شكستن پيدا نمي كند؛ چراكه نمي خواهد شيريني خاطره اش تلخ شود.  آنچه در پي مي آيد گفت و گوي 

ما با »فاطمه عباسي ورده« مادر شهيدان احمد، علي، يونس و محمد جواد نيا است. 

مبينا شانلو
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سپهبد شهید 
علي صیاد 
شیرازي

متولد 1323 درگز خراسان، طي دوره تخصصي توپخانه در امریکا، از مبتکران قرارگاه مشترک عملیاتي سپاه و ارتش، 
فرمانده نیروي زمیني ارتش، عضو شوراي عالي دفاع، جانشین ستاد کل نیروهاي مسلح، شهادت 21 فروردین 1378، 

ترور مقابل منزلش. 
سخن شهيد: پروردگارا! رفتن در دست توست. من نمي دانم چه موقع خواهم رفت، ولي مي دانم که از تو باید بخواهم 

مرا در رکاب امام زمانم قرار دهي. 

دیدن همین تصاویر کافي بود تا من و همه خانواده همراه 
بچه ها و احمد شویم. صبح ها همراه دخترها غذاي مان را 
روي چراغ بار مي کردیم و بعد از غسل شهادت به تظاهرات 

مي رفتیم. 
ابتدا پدرش نگران بود، اما بعد از ش��ناخت بیش��تر امام و 
معرفتي که نسبت به مسیري که بچه ها انتخاب کرده بودند، 
پیدا کرد با ما همراه ش��د. پدرش آن زمان در دارایي کار 
مي کرد و بع��د از  ظهر ها کار فني انجام م��ي داد. آخر هم 
کارش به جایي رسید که به عنوان تعمیر کار در پشت جبهه 
مشغول خدمت شد. الحمدلل در س��ال 57 ایستادگي و 
همت مردم به ثمر نشست و به لطف خدا انقالب به پیروزي 

رسید و شاه رفت. 
 شهيد احمد جواد نيا اولين شهيد خانواده 

بود؟
بله، اول احمد انتخاب شد! احمد اولین شهیدخانه جواد نیا 
بود. متولد 1337بود. تحصیالتش را تا س��وم دبیرستان 
ادامه داد. 22سال داشت که شهید شد. در دوران انقالب 
با دوستانش فعالیت مي کرد. زمان انقالب مي رفت پشت 
بام و فریاد الل اکبر س��ر مي داد و مرگ بر شاه مي گفت. از 
همسایه ها صدا در نیامد. پدرش هم خیلي نگران بود مدام 
به احمد مي گفت:»بیا پایین. ساواک مي آید تو را با خود 
مي برد، ما را هم همراه تو مي برند.« بعد از پیروزي انقالب 
هم همه تالشش حفظ اسالم بود. فقط براي رضاي خدا و 

اسالم قدم بر مي داشت. 
براي اعزام به پادگان ولیعصر رفته بود، آنجا گفته بودند که 
100نفر مرد مي خواهیم براي اعزام به بانه. احمد آن زمان 
الغر اندام و ریز جثه بود. به رغم اشتیاقي که نشان داده بود، 
نام او را ننوشته بودند او هم ناراحت شده  و گفته بود: »من 
لیاقت شهادت ندارم اسم من را نمي نویسید!« آنها هم که 
حال و شور احمد را دیده بودند، اسمش را نوشته و او را اعزام 
کرده بودند. خیلي زود آمد خانه و ساکش را برداشت و به 

جبهه رفت. 
جزو گروه شهید چمران بود. س��ه روز پس از اعزام بود که 
پادگان احمد مورد حمله کومله قرار مي گیرد و پسرم بعد 
از اصابت خمپاره دربانه به شهادت مي رسد. هشتمین روز 
از خرداد ماه 1359 پسرم به آرزویش رسید. خمپاره نیمي 
از صورتش را برده بود. م��ن در خانه بودم که خواب دیدم 
خمپاره اي به من برخورد کرد، سراس��یمه از خواب بیدار 
شدم. آن زمان بود که فهمیدم یکي از بچه ها شهید شده 
است. اما نمي دانستم کدام شان است احمد، علي یا یونس!

 خبر شهادت احمد را چه كسي به شما 
داد؟ 

یک روز قبل از اینکه خبر شهادت احمد را بشنوم، به منزل 
دخترم رفته ب��ودم. همان جا خواب دی��دم که به محضر 
امام خمیني )ره( مشرف ش��ده ام، تا نزدیک ایشان شدم، 

گفتم: »خدا ما را قربان شما کند.«
از خواب پریدم و راهي خانه خودم ش��دم. فردا صبح زود، 
تلفن خانه به صدا در آمد، تلفن را که بر داشتم، بنده خدا از 
من سراغ حاج آقا را گرفت، گوشي را به همسرم دادم و گفتم 
با شما کار دارند؟ چشمم به صورت حاج آقا خیره شده بود. 
مات و مبهوت بودم که چه مي خواهند بگویند. بي قرار بودم. 
دلهره داشتم. حاج آقا گوشي را که گذاشت رو به من کرد و 

گفت احمد شهید شده است. 
 با شنيدن خبر شهادت اولين شهيد تان 

چه كرديد؟
با شنیدن خبر ش��هادت احمد، به س��جده افتادم و خدا 
را ش��کر کردم. گفتم صد هزار مرتبه ش��کر که احمد به 
آرزویش رسید. آرزویش شهادت بود. پیکر احمد 38روز 
بعد از شهادتش به دست ما رسید. وقتي پیگیر مي شدیم، 
مي گفتند منطقه شرایط این را ندارد که بتوانیم پیکر شهدا 
را برگردانیم. اما کمي بعد بچه ها توانستند پیکرشهید مان 

را بیاورند. احمد تنها نبود تعداد 11شهید متعلق به خود 
تهران همراه با احمد به کش��ور بازگشتند. رسانه ها محل 
تشییع و مراسم شهدا را س��اعت 8صبح مسجد مطهري 
اعالم کردند و ما هم خودم��ان از طریق تلویزیون متوجه 
زمان مراسم شدیم. مراسم با شکوهي براي شهدا گرفتند و 
شهدا از مسجد مطهري تا منازل خانواده ها ي شان تشییع 
شدند. بعد هم پیکر احمد را به قطعه 24 بهشت زهرا )س( 
 منتقل کردیم. براي تحویل گرفتن پیکر احمد که رفتیم 
اصرار کردم پیکر مطهرش را ببینم. مي خواستم با پسرم 
وداع کنم. خمپاره به صورتش خورده و نصف صورتش را 

برده بود. من همه پیکرش را دیدیم. 
 وصيتنامه اي از ايشان در دست هست؟

احمد در اولین اعزامش به بانه به شهادت رسید. 
رزمنده کردستان بود و قبل از شروع جنگ تحمیلي شهید 
شد. گویا چندان فرصتي براي نوشتن وصیت نامه نداشت، 
اما زماني که کومله ها به س��مت بچه ها حمله مي کنند او 
پشت کارت شناس��ایي اش چند خطي مي نویسد: »مادر 
هرگز در انظار گریه نکن. به برادرهایم هم بگو امام خمیني 
)ره(  را تنها نگذارند. « فرزندم 8خرداد ماه 1359به آرزویش 
رسید و عطر شهادتش همه خانه مان را خوشبو کرد. احمد 
خودش مي دانست که شهید مي شود خواب دیده بود یا به 
او الهام شده بود را نمي دانم، اما یک بار رو به من کرد و گفت: 
مادر من مي دانم شهید مي شوم. خودش را آماده کرده بود. 
احمد تازه متأهل شده بود. 10روزي مي شد که برایش نامزد 
کرده بودیم. بعد از شهادتش مادر همسرش به خانه ما آمد 
وگفت: من مثل شما تاب ندارم. خدا به شما صبر زیادي داده 

است. گفتم شهادت احمد باعث افتخار من است. این راهي 
بود که خودشا ن انتخاب کرده اند. 

 شهادت احمد در جبهه رفتن هاي باقي 
پسران تان تأثيري گذاشت؟

نه فرقي نکرد. همزمان با احمد، علي و یونس هم رزمنده 
بودند و بعد از شهادت احمد اراده من و پدرش براي جبهه 
رفتن بچه ها مصمم تر هم ش��د. پس از ش��هادت احمد، 
علي و یون��س، باهم راهي جبه��ه ش��دند و در عملیات 
الي بیت المقدس که منجر به آزاد س��ازي خرمشهر شد، 
ش��رکت کردند. علي متولد 1340بود. قبل از ش��هادت 
علي تصمی��م گرفته بودم ک��ه برایش به خواس��تگاري 
ب��روم. اما ش��نیدن خبر ش��هادتش ح��ال و احوالمان را 
دگرگون کرد. علي اعزامي گ��ردان حضرت علي )ع( بود. 
19اردیبهشت ماه 1361 علي با اصابت ترکش به شهادت 

رسید. پیکرعلي که آمد برایش مراسم با شکوهي گرفتیم. 
 كمي ازعلي بگوييد.

همه بچه ها خوب بودند. الحمدلل احترام من 
و پدر وخانواده را داشتند. به جرئت باید بگویم که ارادتشان 
به اهل بیت و تربیت مکتبي و امام حسیني بچه ها را در این 
مسیر قرار داده بود. پسرم علي دیپلمش را گرفته بود و مدتي 
در حفاظت بیت امام خمیني )ره( مشغول به خدمت بود و 
مدتي بعد راهي بازي دراز شد. اتفاقاً در جبهه بازي درازهم 

مجروح شد اما پس از بهبودي دوباره عزم رفتن کرد. 
 گويا يون�س و عل�ي با هم به ش�هادت 

رسيدند؟
بله، در حال برگزاري مراس��م س��ومین روز شهادت علي 
بودیم که خبر ش��هادت یونس را برایمان آوردند، یونسم 
هم درعملیات بیت المقدس و تنها ساعاتي بعد از شهادت 
علي به شهادت رسیده بود. 20اردیبهشت 1361 او هم به 
برادرانش پیوست. علي و یونس هر دو با هم در یک عملیات 
بودند، فقط منطقه اي که حضور داشتند با هم فرق داشت. 
پیکر پسرم یونس سوخته بود. من و همسرم هر دو با هم 
پیکر سوخته فرزند شهید مان، یونس را به خاک سپردیم. 

 آخرين رزمنده خانه تان محمد بود. چطور 
بعد از شهادت س�ه دردانه تان، به جبهه 

رفتن محمد رضايت داديد؟ 
بچه ها خودشان خواستند، رفتند و شهید شدند. و خواست 
خدا این بود که به این عاقبت بخیري برسند. تا خدا نخواهد 
کسي را ش��هید نمي کند. محمد، آخرین شهید خانه ما 
بود. او متولد 1343 بود، از همان س��ربازان در قنداق امام 

خمیني)ره(، محمد دائم در جبهه ب��ود. 45روز در جبهه 
بود و بعد چند روز پیش ما مرخصي مي آمد. زیاد در خانه 
نمي ماند. تمام بدنش پر از ترکش بود. جاي سالم در بدنش 
نداشت. بعد از شهادت احمد، علي و یونس محکم تر از قبل 
شده و اراده اش راسخ تر شده بود. هر وقت هم که از جبهه 
مي آمد مي گفت »مادر مراقب لباس هایم باش. شیمیایي 
شده اند.« هیچ وقت از سختي روزهاي جنگ و تلخي اش 
برایم نگفت. بچه ها عاشق بودند و سر از پا نمي شناختند. 
براي این عشق شان همه آنچه داشتند و نداشتند فدا کردند. 

از همه تعلقات دنیایي شان دل کندند و رفتند. 
 محمد چطور فرزندي براي شما بود ؟

شهداي خانه ام خیلي شبیه هم بودند. محمد 
پسر آخرم بود. درسش خوب بود. محمد بسیار شوخ  طبع و 

شیرین زبان بود. مسئولیتش تخریبچي بود. 
 شهادتش چطور رقم خورد؟

محمد پنج سال بعد از ش��هادت برادرانش در 
کربالي 8 در شلمچه طي یک عملیات شناسایي، با اصابت 
تیر به فکش به شهادت مي رسد. 22 فروردین 1366 دفتر 
شهادت خانواده جواد نیا ها بسته شد. یونس، علي و محمد 

در قطعه 26بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شدند. 
 بعد از شهادت احمد، علي، يونس و محمد 
چ�ه كرديد؟چط�ور ب�ا ش�هادت و 
دلتنگي هايي ك�ه س�راغ تان مي آمد كنار 

آمديد؟
بعد از ش��هادت بچه ها، وقتي امام اعالم کردند جبهه ها را 
خالي نگذارید، پدر بچه ها و دیگر فرزندانم راهي ش��دند. 
تکلیف ما را والیت مشخص کرده بود. آن روز تکلیف ما رفتن 
و حضور در میدان جهاد بود. من همه شهداي خانواده ام را 
مدیون و مرهون تربیت اسالمي و قرآني و حضور دائم شان 
در مسجد مي دانم. بچه ها همیش��ه همراه من یا پدرشان 
در مس��جد بودند. ما گوش به فرمان امام خمیني بودیم. 
بهترین خاطره این مادر شهید همچون دیگر خانواده هاي 
شهدا دیدار با امام و موالیشان است. با توکل به خدا، دعا و 
قرآن صبوري کردیم. خودم هم در ستاد پشتیباني  همراه با 
خواهران بسیجي و جهادي خدمت مي کردیم. وقتي پسرم 
جواد از جبهه آمد به من گفت مادر جبهه فالکس نیاز دارد. 
گهگاهي ترکش خمپاره هاي بعثي ها به فالکس ها اصابت 
مي کند و دیگر کارایي ندارند. خمپاره ها امان فالکس ها 
را بریده اند. مادر بچه ها به سختي مي افتند. رفتم و تعداد 

زیادي فالکس خریدم و فرستادم جبهه. 
کارهاي ستاد پش��تیباني هم طبق برنامه ریزي خواهران 
به خوبي پیش مي رفت. روزهاي دوشنبه براي تهیه مواد 
خوراکي و ضروري جبهه همراه خواهران دیگر س��بزي 
پاک مي کردیم. هر کسي هر چه از دستش بر مي آمد انجام 

مي داد. کار روي زمین نمي ماند. 
 امروز كه با هم به گفت و گو نشسته ايم، 
تقريب�ًا 31 س�ال از رفت�ن بچه ه�ا و 
شهادت شان گذشته اس�ت چه احساسي 

داريد ؟
خدارا ش��اکرم. همیشه س��جده ش��کر مي کنم و به خدا 
مي گویم اگر سختي کشیدم در راه تربیت فرزنداني بوده 
که در راه اسالم و در راه دفاع از دین رفته اند. ام البنین هم 
چهار پسرش شهید شدند و گفت فداي سر حسین)ع(. اگر 
امروز هم بودند در جبهه مقاومت و در مسیر دفاع از حریم 
آل الل راهي ش��ان مي کردم. از انقالب و کشور هم توقعي 
ندارم. توقع پس گرفتن آنچه را در راه خدا داده ایم، نداریم. 
اما دعاي همیشگي من سربلندي کشوري است که خون 
شهداي زیادي براي آزادي و امنیتش ریخته شده است. از 
خدا مي خواهیم امریکا و اسرائیل را نابود کند تا جهان در 

صلح و آرامش قرار بگیرد.  

من همه شهداي 
 خانواده ام را مديون
و مرهون تربيت اسالمي 
و قرآني و حضور 
دائم شان در مسجد 
مي دانم. بچه ها هميشه 
همراه من يا پدرشان در 
مسجد بودند. 
ما گوش به فرمان 
امام خميني بوديم
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سردار 
شهیدعلیرضا 
توسلي

 متولد 1341 افغانستان، از مجاهدان افغانستاني، فارغ التحصیل جامعه المصطفي، رزمنده دفاع مقدس در جبهه هاي غرب، 
از بنیانگذاران تیپ فاطمیون، از دوستان نزدیک شهید حاج قاسم سلیماني، فرمانده لشکر فاطمیون )تیپ مخصوص 

رزمندگان افغانستاني(. شهادت 9 اسفند 93 در جریان آزادسازي تپه تل قرین درحومه درعا. پدر سه فرزند.  
سخن شهيد: در اسالم مرزهاي جغرافیایي معنایي ندارد و ما هر جا مسلمان و مظلومي مورد ظلم قرار بگیرد، آنجا از 

مظلوم دفاع خواهیم کرد. 

 ش�هادت پنج نفر از خانواده شهيدان 
سجاديان در طول دوران دفاع مقدس از 
روزهاي اولين حضورشان تا شهادت پدر 
خانواده حمزه سجاديان در كربالي 5 نشان 
از ريشه انقالبي و اعتقادي خانواده دارد. چه 

جوي در خانواده شهدا حاكم بود؟
شهید حمزه سجادیان پدر خانواده، متولد سال  1300 و 
مادر شهیدان حلیمه خانیان متولد 1305بودند که حاصل 
زندگي مشترکشان 9 فرزند، شش پسر و سه دختر بود. 
حاج آقا به فرائض و مستحبات دینی اهمیت می داد. ماه 
مبارک رمضان اهالی روستا با اذان ایشان و مناجات هایشان 
برای سحری بیدار  می شدند. نماز اول وقت و تهجدهایشان 
ترک نمی شد. با رزق حالل و کار کشاورزی و تربیت دینی 
فرزندانش را تربیت کردند. حلیمه خانیان مادر شهیدان، 
ماست، پنیر، شیر و نان مصرفی شان را با دستان خود تهیه 
می کرد. اما وقتي بچه ها بزرگ تر ش��دند و زمین زیادی 
براي کشاورزي نداشتند باالجبار براي کار و کسب درآمد 
به تهران آمدند. فرزندان با اینکه از پدر و مادر دور بودند 
به خاطر ادب اسالمی که داشتند سالم و متدین زندگی 
کردند. با توجه به نگاه دیني و اعتقادي خانواده، ایش��ان 
فعالیت هاي زیادي در دوران انقالب داش��تند. حاج آقا 
برای اینکه بچه ها به طاغوت خدمت نکنند شناس��نامه 
آنها را کوچک تر می گرفت. اولین دی��دار خانواده با امام 
خمیني)ره( مربوط به روز سخنراني ش��ان در بهش��ت 
زهرا)س( بود. عالقه و دلدادگی حاج آقا به امام)ره( زیاد 
بود، تا جایی که مکرراً در دیدارهای عمومی خدمت امام 
می رسیدند. بعد از شهادت فرزندانشان هر وقت رئیس 

بنیاد شهید از حاج آقا سؤال می کرد که چه تقاضایی دارید؟ 
او مي گفت: هیچ چیز جز دیدار امام عزیز.

به همین خاطر چند بار به دیدار خصوصی و دست بوسی 
حضرت امام)ره( مشرف ش��ده بود که حتی در آخرین 
دیدار خصوص��ی حاج حمزه س��جادیان از حضرت امام 
خواسته بودند که ایشان براي شهادتشان دعا کنند که 
امام فرموده بودند شما دینتان را با دادن چهار شهید ادا 
کرده اید. حاج آق��ا خدمت امام عرض کردن��د: آنها برای 
خودشان رفتند و من  هم می خواهم به آن مقام )شهادت( 
نائل شوم. پدربزرگ در سال 65 در عملیات کربالی5 در 

شلمچه به آرزویش رسید.
 پدر شهيدان بعد از فرزندانش به شهادت 
رسيده اس�ت. چه عاملي باعث شد كه 
ايشان بعد از شهادت چهار فرزند، خودش 

هم در جبهه ها حضور داشته باشد؟
هر دفعه که اطرافیان ش��هادت چهار فرزن��د خانواده را 
یادآوري مي کردند و به حاج حمزه مي گفتند شما تکلیفت 
را انجام داده اي، کمي دلخور مي ش��د و مي گفت آنها به 
تکلیف شرعي خود عمل کرده اند و من هم باید به وظیفه ام 
عمل کنم. حاج آقا سه بار از طریق بسیج سپاه دماوند به 
جبهه اعزام شد. بار اول 15دي ماه 61 بود که بیش از سه 
ماه در منطقه کردستان با ضدانقالب مبارزه کرد. بار دوم 
25 بهمن ماه 62 به جنوب اعزام شد و بار سوم 10دي ماه 
65 بود که در سه راهي شهادت به آرزوي دیرینه اش رسید 

و خود را به فرزندان شهیدش رساند.
فرمانده اش دوست نداش��ت که ایش��ان در خط مقدم 
باش��د، به خاطر اینکه چهار فرزندش شهید شده بودند، 

مي خواست در پشت جبهه در تدارکات و... کار کند، اما 
ایش��ان اصرار کرده بود که در خط مق��دم و در عملیات 

کربالي 5 حضور داشته باشد. 
 آخرین مرتبه اي که ایش��ان را زیارت کردم خوب به یاد 
دارم، قبل از آخرین اعزامش��ان بود، آمده بودند منزل ما 
و از اینجا به دماوند رفتند. با حاج آقا خداحافظی کردیم 
و او رفت،. تقریباً دو هفته از رفتن ش��ان نگذشته بود که 
خبر شهادتشان به ما رسید و بعد از یک هفته پیکرشان 
به دماوند آمد و تشییع شد. مراسم با شکوهي هم براي او 
برگزار شد. با وجود اینکه بیش از 65 سال از عمر ایشان  
مي گذشت، در جبهه در همه کاري پیشقدم بود. حاج آقا 
در عملیات کربالی 5 در سال 1365 در شلمچه با اصابت 

ترکش خمپاره به پهلوی راستشان به شهادت رسیدند. 
 شهادت حاج حمزه چطور رقم خورد؟

یکی از اقواممان ک��ه خواهرزاده حاج آقا  هم 
مي شد در لحظه شهادت کنار ایشان حضور داشت.

ایش��ان برایمان اینگونه روایت کردند: »در یک س��تون 
حرکت می کردیم که حاج آقا تقریباً ابتدای س��تون بود، 
وقتی خمپاره به کنار ستون رزمنده ها اصابت کرد، دیدم 
ایشان به حالت سجده روي زمین افتاده اند. بالفاصله رفتم 
سراغشان و او را بلند کردم. در آغوش گرفتم و صدا کردم 

دایی جان دایي جان، لبخندی زد و شهید شد.«
 شنيدن خبر شهادت براي همسرشان 
كه م�ادر چهار ش�هيد بودن�د، چطور 

گذشت؟
ابتدا خبر شهادت یکي از اهالی روستا به خانواده رسید، 
اما کمي بعد خبر قطعي ش��هادت ایش��ان به همسرش 

گفت وگو با معصومه كاظم صنايع همسر شهيد داوود سجاديان و روايت از 5 شهيد خانواده سجاديان 

عاقبت به خیری 5شهید خانواده از تربیت دینی و نفس قدسی امام بود
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هر دفعه كه اطرافيان 
شهادت چهار فرزند 
خانواده را يادآوري 
مي كردند و به حاج حمزه 
مي گفتند شما تكليفت را 
 انجام داده اي،
 كمي دلخور مي شد و 
مي گفت آنها به تكليف 
 شرعي خود
 عمل كرده اند و من هم 
بايد به وظيفه ام عمل كنم

مادر شهيدان س�جاديان مرحومه حليمه خانيان 
خرداد ماه 98 پس از تحمل يک دوره رنج بيماري به 
همسر و فرزندان شهيدش پيوست. در زمان حياتش 
گفت وگويي با او داش�تيم. وقتي از مادر ش�هيدان 
س�جاديان پرس�يديم  در قبال فرزندانت كه جان 
فداي اس�الم و وطن كرده اند، چه انتظاري از مردم 
ايران داري؟ پاس�خ داد: »فرزندان من وظيفه شان 
را انجام داده اند، من چرا بايد از مردم انتظار داشته 
باشم، من با خدا معامله كرده ام...« مادري كه سال ها 
چشم انتظار دو شهيد مفقوداالثر خانه اش بود خم 
به ابرو نمي آورد. اگرچه جهاد بر زن واجب نبود، اما 
حليمه خانيان اجازه نداد هيچ گاه اسلحه همسر و 
فرزندان شهيدش بر زمين بماند. او تا مي توانست در 
ستاد پشتيباني خدمت كرد. لباس شست و آشپزي 
كرد، اما غم به دل راه نداد. بعد از شهادت همسرش 
هم زينب گونه ايس�تاد. در چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس باز به س�راغ خانواده ش�هيدان سجاديان 
رفتيم و اين بار در نب�ود مادر خان�واده با معصومه 
كاظم صنايع همسر شهيد داوود سجاديان، عروس 
خانواده به گفت وگو نشس�تيم تا مرور دوباره اي به  
سيره و زندگي ابوالشهدا س�يدحمزه سجاديان و 
فرزندانش شهيدان س�يدكاظم، سيدداوود كه هر 
دو در عمليات الي بيت المقدس به شهادت رسيدند 
و شهيدان س�يدكريم و سيدابوالقاسم كه سال ها 

مفقوداالثر بودند داشته باشيم. 
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حلیمه خانیان رسید. ایش��ان که پیش از آن مادر شهدا 
لقب گرفته بود، حاال همسر شهید شده بود. وقتي خبر 
ش��هادت را دادند، به یاد امام خمینی)ره( افتاد که خبر 
شهادت رزمندگان را می شنود و تحمل می کند. ایشان در 

آن شرایط نگران سالمتی امام  بودند. 
حقیقت این است که مانند اسمش حلیمه بود و صبورانه 
با این شهادت ها برخورد می کرد. ام الشهدا تا جایي که 
توانست پاي خون شهدایش ایس��تاد. تا آنجا که توان 
داش��ت در راهپیمایي ها، به ویژه راهپیمایي 22 بهمن 
ش��رکت مي کرد. این اواخر با ویلچر او را به راهپیمایي 
مي بردیم. عالقه زیادي به اردوهاي راهیان نور داشت. 
می گفت تا توان دارم و می توانم به محل شهادت بچه ها 
می روم و آنجا را زیارت می کنم. خ��اک آنجا را مقدس 

می دانست.
 گويا دو شهيد از شهداي خانواده در يک 

عمليات به شهادت رسيدند؟
 بله، شهیدان س��یدداوود و س��یدکاظم در عملیات الي 
بیت المقدس به شهادت رسیدند. این دو از شهداي آزادي 
خرمشهر هستند.  سیدکاظم و سیدداوود با هم در عملیات 

الي بیت المقدس همرزم بودند.
 سيدكاظم چطور به شهادت رسيدند؟ 

او هفتم فروردین ماه 1343 به دنیا آمد. سال 
60 برای اولین بار به جبهه غ��رب رفت و در بهمن ماه  در 
کوه های غرب بود و فروردی��ن 61 خودش را به عملیات 
فتح المبین رساند و در عملیات بیت المقدس به شهادت 

رس��ید. ابتدا خبر شهادت س��یدکاظم و بعد سیدداوود 
را برایمان آوردند. وقتي براي مادرش نامه مي فرس��تاد، 
مي نوش��ت: »مادر ش��هید«. با اینکه هنوز هیچ کدام از 
پسرها آن زمان شهید نشده بودند و خودش اولین شهید 
خانواده مان بود. مرتبه اول که مي خواست به جبهه برود، 
خانواده از اعزامش بي اطالع بودند و هیچ خبري از رفتنش 
نداشتند. بعد که براي بدرقه اش به تهران آمدند تا مادرش 
را دید، تعجب کرد و گفت من خودم مي خواستم به دیدن 
شما بیایم و از شما و پدر خداحافظي کنم. در نهایت هم 
در روند آزادسازي خرمشهر، عملیات الي بیت المقدس 
همراه با برادرش س��یدداوود با اصابت ترکش از پش��ت 
سرش به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهراي تهران 

در قطعه26 مدفون است.
 كمي از شهيد سيدداوود بگوييد، ايشان 

چه زماني راهي جنگ شد؟
سیدداوود متولد سوم فروردین سال 1335 بود. پدرش 
از همان ابتدا او را براي آموزش ق��رآن کریم به مکتب 
قرآن فرستاد. داوود براي پیدا کردن کار و کسب در آمد 
راهي تهران شد و در تهران به رغم فساد دوران طاغوت و 
شاه خائن، به خاطر عشق و عالقه اي که به اسالم و اهل 
بیت داشت، در جلس��ات مذهبي و سخنراني ها حضور 
داشت. داوود بعد از پیروزي انقالب اسالمي  وارد کمیته 
انقالب شد و با تش��کیل سپاه پاس��داران خودش را به 
جرگه سبز پوشان رساند و در س��پاه نیز فعالیت زیادي 
داشت. غیر از سپاه به جهاد س��ازندگي هم مي رفت و 

در روس��تاهاي محروم به آموزش نظامي مي پرداخت. 
اولین بار در خرداد س��ال 60 به جبهه غ��رب )مریوان( 
رفت و ب��ار دوم اس��فندماه در روز تول��د تنها فرزندش 
بدون دیدن او راهي اهواز ش��د. س��یدداوود س��رانجام 
بعد از مدت ه��ا حضور در جبهه، یکم اردیبهش��ت 61 
در عملیات الي بیت المقدس در منطق��ه نورد اهواز به 
آرزویش رس��ید و شهید ش��د. درباره نحوه به شهادت 
رسیدن داوود باید بگویم آنطور که همرزمانش برایمان 
روایت کردن��د در جریان عملیات یک گ��روه 20 نفره 
براي منحرف کردن دشمن در نزدیکي پادگان حمید 
یک درگیري را آغاز مي کنند. پس��رم در آنجا مجروح 
مي شود و در اثر خونریزي ش��دید به شهادت مي رسد. 
مزار ش��هید در قطعه26، ردیف 19، شماره 23 بهشت 

زهراي تهران است.
 خانواده سجاديان در كارنامه جهادشان 
ش�هيد مفقوداالثر هم دارند. » ش�هيد 
سيدكريم سجاديان و شهيد سيدابوالقاسم«. 

س�يدكريم در چ�ه عملياتي به ش�هادت 
رسيد؟

س��یدکریم دوم فروردی��ن 1345ب��ه دنی��ا آم��د. در 
نوجواني هایش وقتي معلم سرکالس درس براي شاه دعا 
کرد، طاقت این حرکت او را نداشت و با عصبانیت عکس 
شاه را پاره و زیر پایش له کرد. همین کار کافي بود تا او را 
از مدرس��ه اخراج کنند. هیچ وقت در مقابل ظلم کوتاه 
نمی آمد. سیدکریم پیش پدر و مادرش در روستا زندگي 
مي کرد. با تشکیل بسیج وارد بسیج دماوند شد و با آغاز 
جنگ تحمیلي خیلی اصرار داشت که به جبهه اعزام شود، 
اما با مخالفت مسئوالن بسیج روبه رو شد، ولي با وساطتت 
برادرش شهید  سیدداوود راهي جبهه مي شود. سیدداوود 
به مسئوالن بسیج گفت: برادرم سیدکریم خیلی اشتیاق 
دارد به جبهه برود. شما نمی توانید اینجا او را سرگرم کنید 
و آنها را قانع کرد که با اعزام او موافقت کنند. سیدکریم 
هم اول به جبه��ه غرب و به عملی��ات برون مرزی رفت. 
بچه هاي بسیج وقتي اشتیاق سیدکریم را براي اعزام به 
جبهه مي دیدند از او مي خواستند بماند، چون در پایگاه به 
حضورش نیاز دارند،  اما او اهل ماندن نبود. از آنجایي که از 
همان ابتدا گفته بود براي خانواده  نامه نمي نویسد، خانواده 
تا مدت ها از او بی خبر بودند. چند ماهي از این بي خبري 
گذش��ت که او به مرخصي آمد و کمي بعد به جبهه های 

جنوب اعزام شد.
 در ك�دام عملي�ات مفقوداالثر ش�د؟ 

پيكرش چند سال بعد برگشت؟
سیدکریم در دی ماه 61 در جبهه فکه در عملیات والفجر 
مقدماتی مفقوداالثر ش��د. 11سال بي خبري و دلتنگي 
نصیب خانواده سجادیان شد. بعد از شهادت سیدکاظم 
و س��یدداوود، اما دي ماه 61 بعد از آمدن خبر ش��هادت 
خودش، پیکري نبود تا خانواده براي تس��لي خاطر با او 
وداع کنند. سال 1372بود که پیکرش در حالي که روي 
یک برانکارد بود، تفحص شد و آنچه از پیکر چاک چاکش 
بر جاي مانده بود به دست خانواده رسید. خبر شناسایي 
پیکرش را سپاه به خانواده داد. بعد از شهادتش تعدادي 
از همرزمان��ش به دیدار م��ا آمدند و با تأس��ف و اندوه از 
حماسه آفریني هاي سیدکریم در روند اجراي عملیات هاي 
چریکي و در صعب العبورترین مسیر هاي  منطقه روایت 

کردند.
 بعد از شهادت سيدكاظم، سيدداوود و 
سيدكريم حاال نوبت سيدابوالقاسم شده 

بود. او چه زماني راهي جبهه شد؟
سیدابوالقاسم متولد 1329بود که با شهادت سه برادرش 
راهي ش��د. ابتدا خیلي تالش کردیم که قاسم به جبهه 
نرود، ولي ایشان مي گفت من باید اسلحه  برادران شهیدم 
را به دس��ت بگیرم و راه خودم را ب��روم. او نیروي گردان 
بالل حبشي و در لشکر محمد رس��ول الل)ص( بود. در 
عملیات هاي مختلفي نظیر والفجر یک حضور داشت و 

فکه شاهد حماسه سرایي هایش بود.
 چطور به شهادت رسيد؟

ایشان در یک پاتک بسیار سنگین عراق، در 
تنگه ابوغریب پس از منهدم کردن چند تانک دش��من 
توسط یک هلي کوپتر مورد هدف قرار گرفت و به شهادت 
رسید و مفقوداالثر ش��د.21 فروردین ماه 62بود. شهید 
سیدابوالقاس��م در وصیتنام��ه اش اینگونه نوش��ته بود: 
»گوش به فرمان رهبر عزیزمان باشید تا کفر از این دنیا 

برکنده شود.« 
 بي خبري و چشم انتظاري از دو فرزند 
مفقوداالثر بايد سخت باشد. خانواده اين 

ايام را چطور گذراند؟
باید بگویم طي 11ماه، چهار فرزند دالور این خانواده به 
شهادت رسیدند. تکلیف دو ش��هید، یعني سیدکریم و 

سیدابوالقاسم هم مشخص نبود، اما پدر شهیدان خودش 
صبور بود و همه را به صبوری دع��وت می کرد. در زمان 
جنگ کمک های مردمی روستاییان را جمع می کرد و به 
ستاد پشتیبانی می داد. در اوقات فراغت به کوه می رفت، 
خاکشیر می کند و مادر ش��هدا آنها را  تمیز مي کرد و به 
جبهه می فرس��تاد، اما دل مادر شهیدان تاب نیاورد و به 
اهواز رفت تا از نزدیک به ستاد پشتیباني مستقر در اهواز 
کمک برساند. لباس های مجروحین جنگی را می شستند 
و در آنجا هر کاري از دستش بر مي امد انجام مي داد. این 
خانواده در مدت چش��م انتظاري از فرزندان شهیدشان 
لحظه اي از والیت فقیه دست نکشیده و ادامه دهنده راه 
فرزندان شهیدشان بودند. حاج آقا در برخورد با پدر و مادر 
شهداي دیگربه آنها روحیه مي داد و مي گفت: افتخار کنید 

که شهادت نصیب فرزندتان شده است.«
حاج خانم هم راه و هدفش را کامالً شناخته بود. از این رو 
قربانی شدن فرزندان و همسرش در این راه مقدس برایش 
آسان بود، حتی بعد از شهادت همسرش خود مادرجان 
برای کمک کردن به رزمندگان چند نوب��ت عازم اهواز 

شده بود.
 اين چهار برادر ش�هيد چطور فرزندي 

براي خانواده بودند؟
س��یدداوود خیل��ی صبور، خ��وش اخالق و دلس��وز 
بود. س��یدکریم جواني با وقار، متین و بامعرفت بود. 
انسانیتش بسیار زبانزد بس��تگان بود. شجاعتش در 
میدان جنگ خاطرات خوبي را براي همرزمانش رقم 
زد. شهید سیدابوالقاس��م دلیر بود. به خواندن زیارت 
عاشورا مداومت داشت. در مقابل ظلم سرخم نمی کرد 
و همیش��ه خیلی جدی ب��ود و از حق خ��ودش دفاع 
می کرد و به حجاب فرزندانش خیلی اهمیت می داد. از 
شاخصه های همگی این شهدا اهمیت به نماز و اطاعت 
از ولی و احترام زیاد به پدر و مادر و دلسوزی برای آنها 
بود، اهل حیا بودند. بسیار باحیا بودند نسبت به مادر 
و پدرشان خیلی دلس��وز و مهربان بودند. در امورات 
کش��اورزي و کارهاي دام و چوپاني کمک هم بودند. 
در واقع  با جان و دل در خدمت والدین بودند. خاطرم 
است که یک روز مادرجان مریض شده بود و سیدداوود 
با ناراحتی و ان��دوه مادرجان را از منزل تا س��ر جاده 

روستا کول گرفت تا او را به شهر و نزد پزشک ببرد.
 به نظر شما خانواده شهيدان سجاديان 

چطور به اين عاقبت بخيري رسيدند؟
در درجه اول باید بگویم روحیه انقالبی و اعتقادات خانواده 
یعني والدین در این امر مؤثر اس��ت. ثانی��اً نفس پاک و 
رحمانی و با اخالص امام خمیني)ره( رهبر کبیر انقالب 

که همه را تحت تأثیر قرار مي داد.
مادر همیشه بعداز نماز دست به دعا مي شد و براي عاقبت 
بخیري شان دعا مي کرد. توجه مادر به فرزندان و دعا برای آنها 
و محبت سرشار مادر، در تربیت فرزندان بسیار مؤثر است. 
مادر جان می گفت: وقتی ماه محرم  می شدو روضه حضرت 
علی اکبر)ع( را می خواندند، همیشه پیش خودم می گفتم 

بچه هایم فدای علی اکبر)ع( و فرزندان امام حسین)ع(.
تربیت دیني و توجه به رزق حالل از طرف پدر و مادری 
که مستحباتشان را هم ترک نمی کردند و در همه امور 
رضایت خدا را در نظر می گرفتن��د، تأثیرات زیادي به 

همراه دارد.
 سخن پاياني.

از خداوند متعال عاجزانه خواستاریم که ما را 
در این راه و هدف الهی که شهدا درآن قدم گذاشتند ثابت 
قدم بدارد و به مقام ش��هدا نائل کند.ان شا ءالل این نظام 
جمهوری اسالمی را که با خون پاک شهدا و امام شهدا و با 
رشادت امام خامنه ای به اینجا رسانده تا ظهور امام زمان با 

اقتدار و با سالمت حفظ کند.  

متولد 19 شهریور 1365 شوشتر، ساکن شهریار، فعال فرهنگي مساجد و پایگاه بسیج، دانشجوي رشته ادیان و عرفان، 
مسئول برپایي کالس ها و اردوهاي فرهنگي و نظامي، اعزام به سوریه به همراه لشکر فاطمیون، فرمانده گردان عمار، 

جانشین تیپ فاطمیون. شهادت: ظهر روز تاسوعا مقارن با اول آبان 94 در حومه حلب سوریه. پدر دو فرزند. 
سخن شهيد: بي بي زینب )س(آن زماني که شما در شام غریب بودید، گذشت. بي بي جان اني سلم لمن سالمکم و 

حرب لمن حاربکم. 

شهید ابراهیم 
صدرزاده

توجه مادر به فرزندان 
و دعا برای آنها و 
محبت سرشار مادر، در 
تربيت فرزندان بسيار 
مؤثر است. مادر جان 
می گفت: وقتی ماه 
محرم  می شد و روضه 
حضرت علی اكبر)ع( را 
می خواندند، پيش خودم 
می گفتم بچه هايم فدای 
علی اكبر)ع( و فرزندان 
امام حسين)ع(

 تصويری از مادر شهيدان سجاديان در مراسمی كه برای شهدايش برگزار شده بود
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شهیدمحمدرضا 
دستواره

 متولد 1338 تهران، همرزم حاج احمد متوسلیان در آزادسازي کردستان، فرمانده پاسگاه شهدا در محور مریوان، مأمور 
تشکیل واحد پرسنلي تیپ 27 محمدرسول الل)ص(، از نیروهاي اعزامي به سوریه، فرمانده تیپ سوم ابوذر، قائم مقام 

لشکر 27 حضرت رسول)ص(. شهادت: قالویزان – مهران، کربالي یک
سخن شهيد: آنچه براي ما مطرح است خدمت خالصانه و خدمت زیاد و پرکار و فعال در راه رضاي خدا و در راه رساندن 

پیام شهدا به گوش جهانیان است. 

 نوع نگاه كليمي ها به مقوله جنگ تحميلي 
چه بود؟ آيا استقرار يک نظام اسالمي در 
رأس ايران مي توانست دليلي بر عدم دخالت 

جامعه كليمي در دفاع مقدس باشد؟
ما نمي توانیم بگوییم دفاع مقدس فقط یک مقوله دیني 
و مربوط به مسلمانان است. اول از همه ما ایراني هستیم 
بعد کلیمي. نسبت به این مسئله هم حساسیت بسیار 
زیادي داریم. س��ابقه حضور کلیمیان در ایران بیش از 
2500 سال اس��ت. ما در این آب و خاک رشد کرده ایم 
و سالیان سال در این سرزمین زندگي کرده ایم و به آن 
عشق مي ورزیم و حاضریم جانمان را براي وطن مان از 
دست بدهیم. کسي که به سرزمین ما حمله مي کند اگر 
پیروز شود جان،  مال و ناموس ما هم در امان نخواهد بود. 
همانطوري که دیدیم در اول جنگ رژیم بعث عراق به 
خرمشهر حمله کرد و چه مصائب و وقایع دهشتناکي 
در این شهر اتفاق افتاد. ما نمي توانیم جنگ را فقط یک 
مسئله مذهبي قلمداد کنیم، بلکه یک موضوع ملي و 
میهني اس��ت. ما در ایران عزیزمان زندگي مي کنیم و 
این کشور براي آرامش و زندگي راحت  همه ما همیشه 
باید در امان باشد. بیگانگان هیچ گاه نباید به آن دست 
درازي کنند. به خاطر همین ما در جنگ شرکت کردیم 
و نمي خواستیم امنیت و آسایش مان توسط دشمنان 

از بین برود. 

 پس هيچ ن�گاه صرف مذهب�ي به دفاع 
مقدس نداشتيد؟

ش��ما فکر کنید اگر جنگ ها را مي خواس��تیم فقط از بعد 
مذهبي نگاه کنیم، آن وقت تمام کلیمی��ان ایران باید در 
جنگ فلسطین اش��غالي ش��رکت مي کردند. در صورتي 
که چنین نیست و ما اصاًل صهیونیست ها را قبول نداریم. 
حاال مذهب شان یهودي است، ولي تفکرات شان را قبول 
نداریم. ما براي این آب و خاک هس��تیم و جانمان را براي 

ایران مي دهیم. 
 آماري از حضور كليميان در دفاع مقدس 

داريد؟
آن زمان هرکسي که به سن سربازي مي رسید وارد جبهه 
مي ش��د. در حین جنگ هم خیلي از کس��اني که شرکت 
کرده بودند، در دفاع مقدس شهید شدند و جامعه کلیمیان 
چندین شهید را تقدیم این راه کرد. آمار رسمي که بنیاد 
شهید از شهداي کلیمي تأیید مي کند 13 نفر است، ولي 
تعداد واقعي شهدا خیلي بیش��تر از این آمار است. خیلي 
از افرادي که شهید ش��دند بنا به دالیل مختلف جزو آمار 
شهداي کلیمي قرار نگرفتند. کساني بودند که خودشان 
یا خانواده هاي شان تمایل نداشتند و به همین دلیل آمار 
واقعي از آمار اعالم شده کمتر اس��ت. البته باید این نکته 
را متذکر شد که به نس��بت جمعیت ایرانیان کلیمي که 
زمان جنگ حدود 20 تا 25 هزار نفر بود، تعداد رزمندگان  و 

شهدایمان کم نیست. 
 پيش�تر يكي از رهبران ديني كليميان 
اي�ران اعالم كرده ب�ود، كمک هاي مالي 
كليمي ها به جبهه هاي دفاع مقدس بيشترين 
رقم در بين سايراقليت های دينی بوده است، 
چند و چون اي�ن كمک ها چه ب�ود و به چه 
نحوي كليمي ها توانس�تند ارقام زيادي به 

جبهه هاي دفاع مقدس كمک كنند؟
کلیمیان در چند مرحله کمک هاي شان را به جبهه ارسال 
مي کردند. کمک هاي مالي و نقدي به صورت مستقیم به 
حساب ها ریخته مي شد. کمک هاي غیرنقدي که شامل 
اجناس و اقالم مي ش��د به صورت کامیون هاي متعدد به 
طرف جبهه مي رفتند و اقالم را تحوی��ل مي دادند. اینکه 
میزان مبالغ کمک هاي نق��دي و مالي چق��در بوده باید 
آمارش درآورده شود. از طرق مختلف این کمک ها انجام 
مي شد. خیلي از کنیسه هاي ما در محل به صورت نقدي 
کمک  جمع مي کردند. انجمن کلیمیان با وجود اینکه در آن 
زمان مشکالت مالي زیادي داشت، ولي مبالغ قابل توجهي 
جمع مي کرد و این مبالغ را یا خودش به طور مستقیم به 
مسئوالن تحویل مي داد یا با تهیه اقالم و اجناس به طرف 

جبهه روانه مي کرد. 
 مي توان گفت افرادي كه در جنگ شركت 
نمي كردند، باز جنگ برايشان اولويت بود 

گفت و گو با همايون سامه يح نجف آبادي، نماينده كليميان در مجلس پيرامون نقش و حضور هموطنان كليمی در دفاع مقدس

بیمارستان كلیمیان  در خدمت مجروحان جنگ بود

وقتي دشمن بعثي با تمام قوا به سوي مرزهاي ايران حمله كرد، تمام مردم ايران از هر مذهب و قومي دست به دست هم دادند تا جلوي دشمن را 
بگيرند. دشمن با هدف تجاوز و ضربه زدن به ايران آمده بود و در راه دفاع از ميهن تمام ايران بسيج شدند. كليميان نيز همچون مسلمانان، مسيحيان 
و زرتشتيان در صف مبارزه با دشمن متجاوز قرار گرفتند و اجازه ندادند تا وجبي از خاک ايران به دست دشمن بيفتد. جامعه كليمي در دوران دفاع 
مقدس باالترين شهيد را نسبت به جمعيت شان در دوران دفاع مقدس به خود اختصاص داد و چندين شهيد را تقديم كشور كرد. همايون سامه يح 

نجف آبادي، نماينده كليميان در دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با ما از نقش كليميان در دوران دفاع مقدس مي گويد. 

شهيد فريبرز موريم
 سرباز كليمي 

در آزادسازي خرمشهر

    فریب��رز موری��م در س��ال 1338 در 
قصرشیرین متولد شد. با حمله رژیم بعثي عراق و 
اشغال قصرشیرین در سال 1359، خانواده موریم 
که تمامي هستي ش��ان را از دس��ت داده بودند، 
ناچار به مهاجرت به کرمانش��اه شدند.  فریبرز با 
عزمي راسخ و با انگیزه اي قاطع در دفاع از ایران و 
با تشویق و حمایت خانواده، در تاریخ 22 بهمن 
ماه 1360، به خدمت مقدس سربازي اعزام شد و 
پس از طي دوره آموزشي در شهر مشهد مقدس، 
همراه با سایر برادران هموطن خود به جبهه رفت 
و در گردان توپخانه لشکر 77 خراسان، در پست 
دیده باني ق��رار گرفت و در چندی��ن عملیات به 
طور فعال شرکت داش��ت. او و دیگر همرزمانش 
در عملیات بیت المقدس با عنای��ت الهي و ایثار 
و فداکاري خود به قلب رژی��م بعثي عراق حمله 
کردند و در نبردي شجاعانه با متجاوزان، موفق به 

»آزادي خرمشهر« شدند. 
شهید موریم در آخرین عملیات در نزدیکي بصره 
خدمت مي کرد. او در عملیات والفجر همچنان که 
به دیده باني توپخانه لشکر 77 خراسان مشغول و 
تا قلب دشمن پیش رفته بود، زماني که در پشت 
خاکریز دشمن قرار داش��ت، پس از عبور از موانع 
و میادین مین دش��من، نارنجکي از سوي یکي از 
مزدوران ص��دام به طرفش پرتاب ش��د که در اثر 
انفجار آن، از ناحیه شکم به ش��دت مجروح شد. 
فریبرز ابتدا به یکي از بیمارستان هاي اهواز منتقل 
و تحت عمل جراحي قرار گرف��ت و پس از دو روز 
به بیمارستان شهید دکتر فقیهي شیراز منتقل و 
پس از گذشت 10 روز، در تاریخ 30بهمن 1361، 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
»شهید موریم« در دیدارهایي که با خانواده خود 
داشت، همواره از خاطرات خود در جبهه هاي نبرد 
و محیط صمیمي و همبس��تگي تمامي پیروان 
ادیان اله��ي در دفاع از میهن س��خن مي  گفت. 
ش��هید موریم از لحاظ اخالق و فضایل انساني، 
پاک��ي، مهربان��ي و صداقت نمون��ه اي کم نظیر 
بود. وي روحیه بس��یار عالي داشت و در بدترین 
شرایط جسماني س��عي مي کرد با سخنان خود، 
بستگانش را دلداري دهد و در هنگام نبرد و حتي 
در بیمارس��تان همواره به یاد همرزمان خویش 
بود. خاطرات و یادگارهاي ارزنده اي از روحیات 
ایثارگري و فضایل اخالقي او باقي مانده است.   

آرمان شريف
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و از اين طريق به جبهه ها و رزمندگان كمک 
مي كردند؟

دقیقاً آن زمان همینطور بود. در دوران دفاع مقدس همه 
مردم ایران دست به دست هم دادند، از فقیر و غني همه به 
جبهه کمک کردند. کسي که مي توانست به جبهه مي رفت 
و کسي که نمي توانست پشت جبهه کمک مي کرد. نه تنها 
سربازان کلیمي در جنگ ش��رکت کردند بلکه بسیاري از 
پزشکان کلیمي براي درمان مجروحین در جبهه حضور 
داش��تند. پزش��کان کلیمي از اول تا آخر جنگ در جبهه 
فعالیت داش��تند. غیرممکن اس��ت در دوره اي پزشکان 
کلیمي در جبهه حضور نداشته باشند و جبهه از حضور این 

پزشکان خالي باشد. 
 از اقشار مختلف جامعه كليميان در جنگ 

حضور داشتند؟
بله،  حضور پررنگي هم داش��تند. حتي پس از جنگ و در 
دوران سازندگي جامعه کلیمي کمک هاي زیاد و مؤثري 
داشت. مهندسان، پزشکان و کسبه کلیمي در دوران بعد از 

جنگ خدمت هاي زیادي به جامعه و کشور کردند. 
 موارد ديگري از تعامل جامعه كليمي با 
مسلمانان را در دوران دفاع مقدس و پس 

از آن به ياد داريد؟
ما در ط��ول دوران حضورمان در ایران ف��راز و فرود هاي 
زیادي داشتیم. تفکر یک پادش��اه این بوده که با اقلیت 
دینی نه تنها کلیمیان بلکه تم��ام اقلیت ها رابطه خوبي 
نداشته باش��د و متأسفانه مش��کالت زیادي برایمان به 
وجود آمده اس��ت. در یک دوره دیگر یک پادشاه خیلي 

سخت نمي گرفته و اوضاع جامعه کلیمي بهتر شده است. 
از صمیم قلبم مي گویم پذیرش و نگرش جامعه ایران پس 
از پیروزي انقالب اس��المي نسبت به جامعه اقلیت های 
دینی از جمله جامعه کلیمي خیلي بهتر از قبل از انقالب 
شده است. یعني مردم ایران بهتر ما را درک مي کنند و 
نگرششان نسبت به جامعه اقلیت های دینی خیلي بهتر 
ش��ده اس��ت. االن محل کارم جنوب تهران و در میدان 
راه آهن است. این منطقه به لحاظ مذهبي متعصب است، 
ولي از همان روز اول که من به اینجا آمده ام و 30 سال از 
آن روز مي گذرد، اعالم کردم که کلیمي هستم و از همان 
نخستین روز تعامل خیلي خوبي با مردم منطقه داشته ام. 
هم من آنها را دوست دارم و هم آنها ما را دوست داشته اند. 
مهم این است که همه با هم هموطن هستیم و باید یک 
زندگي مسالمت آمیز داشته باشیم. شاید فقط اوایل انقالب 
اسالمي تندروي هایي وجود داشت که در نهایت حضرت 
امام)ره( جلوي این تندروي ها را گرفت، شاید چند ماه اول 
انقالب افرادي که در ابتداي امر مسئول بودند، نگرششان 
نس��بت به جامعه ما منفي بود، ولي پس از حمایت هاي 
حضرت امام این مس��ئله هم برطرف ش��د و هر روز این 

موضوع در حال برطرف شدن است. 
 آمار خاصي از آزادگان، جانبازان كليمي 

در دفاع مقدس موجود است؟
آماري از تعداد رزمندگان و مجروح��ان ندارم و تا آنجایي 
که مي دانم یک آزاده و س��ه جانباز داریم. آمار شهدا را هم 
که قباًل عرض کردم. دکت��ر قهرماني معروف ترین جانباز 
کلیمي است که االن در کردس��تان حضور دارد و رئیس 

انجمن کلیمي هاي کرمانشاه است که 70درصد جانبازي 
دارد و جزو شهداي زنده به حساب مي آید. شهرام زریني از 
شهداي دفاع مقدس در کرمانشاه به شهادت رسید، فریبرز 
موریم در عملیات والفجر به شهادت رسید، اسحاق تیزابي 
در کردستان شهید شد. شهید تیزابي در آبان 1357 قبل 
از پیروزي انقالب شهید شد. ش��هید حمید نهاوندي هم 
درس��ت روز 22 بهمن 57 روز پیروزي انقالب به شهادت 
رسید که همراه شهید تیزابي از نخستین شهداي انقالب 

به شمار مي روند. 
 بيمارستان خيريه دكتر سپير چه خدماتي 

به مجروحين جنگ ارائه مي داد؟
بیمارستان دکتر سپیر از زمان انقالب کمک هاي بسیاري 
به مردم ایران کرده است. مجروحاني که در زمان مبارزه با 
حکومت شاه تیر مي خوردند و مجروح مي شدند را به این 
بیمارستان مي آوردند و تحت مداوا قرار مي دادند. به ویژه در 
میدان شهدا که آن واقعه تلخ پیش آمد بسیاري از مجروحان 
را به بیمارستان سپیر منتقل کردند. کادر درماني بیمارستان 

مراقب بودند به خاطر آنکه نیروهاي امنیتي مجروحان را 
دستگیر نکنند، سریع به آنها خدماتي ارائه مي کردند و تا 
حدي که مجروحان بتوانند ترخیص بش��وند، آنها را از در 
پشتي بیمارستان فراري مي دادند. در دوران جنگ هم این 
خدمات دهي وجود داشت. بیمارستان دکتر سپیر آمادگي 
خودش را جهت کمک به مجروحان جنگ اعالم کرد و در 
یک برهه اي از زمان مجروحان در این بیمارستان بستري 
مي شدند. این کمک ها تا پایان جنگ ادامه داشت. متأسفانه 
این روزها بیمارس��تان دکتر س��پیر دچار مشکالت مالي 
شده و چند روزي است به صورت موقت بسته شده است. 
بیمارستان دکتر سپیر یک بیمارستان خیریه است و در 
نقطه اي از تهران واقع شده که اصاًل کلیمي و یهودي آنجا 
وجود ندارد و جمعیت ساکن آنجا مسلمان هستند. بیش 
از 99 درصد از مراجعان بیمارس��تان ب��رادران و خواهران 
مس��لمان هموطن ما هس��تند که بضاعت مالي ندارند و 
99 درصد پرسنلش نیز مسلمان هستند. متأسفانه به خاطر 
مشکالت مالي که برایمان پیش آمده در تأمین منابع مالي 
بیمارستان مشکل پیدا کرده و فعالً به صورت موقت تعطیل 
شده است. چندین سال اس��ت که دولت مقدار زیادي از 
کسري بودجه بیمارس��تان را تأمین مي کند و امسال هم 
امیدوار هستیم با حمایت دولت فعالیت هاي بیمارستان 

از سرگرفته شود. 
 چرا خدمات و كمک هاي جامعه كليميان 
در ادوار مختلف تاريخي كمتر گفته شده 
و مردم كمتر از نقش جامعه كليمي در دوران 

دفاع مقدس آگاهي دارند؟
به خاطر اینکه تعداد جامعه کلیمي در ایران کم است و به 

همین کم بودن خیلي در چشم نیستند. 
 تعام�ل جامع�ه كليميان ب�ا دولت هاي 

مختلف به چه صورت بوده است؟
جامعه کلیمیان همیش��ه ارتباط خوبي با دولت ها داشته 
است. جامعه کلیمي اصاًل موضع گیري سیاسي نمي کند. 
آن چیزي که براي ما مهم است، منویات مقام معظم رهبري 
است. دولت ها مي آیند و مي روند و هر کدام تفکرات خاص 
خودشان را دارند. البته ما همیش��ه با دولت هاي مختلف 
تعامل خیلي خوبي داشته ایم و دولت ها هم همیشه با ما 
ارتباط خوبي داشته اند. آن چیزي که براي ما خیلي مهم 

است فقط تفکرات و اهداف مقام معظم رهبري است. 
 كت�اب و كار پژوهش�ي در زمينه نقش 
كليمي ها در دفاع مقدس منتش�ر شده 

است؟
مشاور رئیس جمهور یک کتاب در مورد اقلیت ها و ادیان در 
دست انتشار قرار دارد و فکر کنم به زودي منتشر شود. غیر 
از این متأسفانه کتاب دیگري منتشر نشده و در این زمینه 

کم کار بوده ایم. 
 اگر از آن دوران خاطره اي در ذهن تان به 

جا مانده برايمان بگوييد.
در دوران دفاع مقدس اگر دشمن بعثي موشکي را به سمت 
شهرها و جبهه هاي مان شلیک مي کرد و هیچ گاه در نظر 
نمي گرفت که این موشک به یک کلیمي مي خورد یا یک 
مسلمان یا یک مسیحي. موشک پایین مي آمد و تعدادي از 
هموطنان مان را شهید و مجروح مي کرد. دشمن هدفش 
ضربه زدن به ایران بود و اقلیت هاي دیني و اقوام برایش مهم 
نبود. در موشک باران هاي شهرها و جبهه هاي جنگ جامعه 
کلیمي جدا از جامعه ایران نبود و در کنار دیگر ادیان قرار 
داشت. همه ما ایراني هستیم و جانمان را براي کشورمان 
مي دهیم. همیش��ه جامعه کلیمي دوشادوش هموطنان 
مسلمان خودش به ایران کمک کرده و همیشه و در همه 
زمان ها ایران را دوست داشته و قلبش براي این آب و خاک 
تپیده است. همه ما باید دست به دست هم دهیم تا ایران را 

آبادتر از گذشته کنیم.   

 شهيد كليمي 
حميد نهاوندي

شهادت روز 22 بهمن ماه 57

    حمید نهاوندي در سال 1334 چشم به 
جهان گشود. ش��هید نهاوندي از همان سنین 
کودکي و نوجواني عالقه مند به حضور در ارتش 
بود و هر چه سنش بیشتر مي شد بر عالقه اش 
افزوده می شد، اما او بر س��ر هدفش یک مانع 
بزرگ داش��ت و آن تفاوت هاي عقیدتي ارتش 
شاهنش��اهي با عقاید انقالبي او ب��ود. او که در 
س��نین نوجواني واقعه 15 خ��رداد 1342 را 
دیده بود، از همان اول بیشتر در جریان مبارزه 
و فعالیت هاي انقالبي ق��رار گرفته بود. او با باال 
رفتن سن و آشنایي با افراد انقالبي بیشتر درگیر 
فعالیت هاي سیاسي و مبارزه علیه حکومت شاه 
شد. هر چه تظاهرات مردمي علیه شاه بیشتر 
مي شد، بر فعالیت ها و جوش و خروش حمید 

نیز افزوده مي شد. 
با وج��ود اینکه ش��هید نهاون��دي وارد ارتش 
ش��ده بود و از درج��ه داران نی��روي دریای��ي 
به ش��مار مي رف��ت، با ای��ن ح��ال همچنان 
مخالفت هایش با حکومت و ش��اه پابرجا بود. 
همین موضوع، دش��مني هاي زیادي را با این 
جوان انقالبي عاشق میهن به وجود آورده بود. 
س��ال هاي دهه 50 ب��ا دوران جواني ش��هید 
نهاوندي مص��ادف بود و او بیش��تر در جریان 

اتفاقات و حوادث قرار داشت. 
 شهید نهاوندي در س��ال 1357، جواني 23 
ساله بود که تمام هدفش رفتن شاه و پیروزي 
انقالب اسالمي بود. وي در 22 بهمن 1357، 
مقارن با پیروزي انقالب اس��المي در خیابان 
عشرت آباد تهران طي تظاهرات به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. 
 خواهر شهید درباره عشق و عالقه برادرش به 
کشورش ایران مي گوید: »برادرم عاشق میهن 
و کشورش بود و خود را جزئي از این مملکت، 
آب وخاک و ملت مي دانست و ما امروز به همراه 
همه اقلیت هاي ارامنه، زرتشتیان، آشوریان، 
مس��یحیان و کلیمیان براي بزرگداشت همه 
شهیدان در این مکان گردهم آمده ایم. ما شهید 
خود را در راه آب و خاک وطن خود بدون هیچ 
چشمداشتي نثار کردیم و امروز به راحتي در 
این کشور زندگي مي کنیم و برابري، برادري و 
صمیمیت بین ادیان را ب��ه وضوح مي بینیم و 
از جمهوري اسالمي ایران به خاطر احترام به 

تمام ادیان تشکر مي کنیم.   

سردار شهید 
اكبر زجاجي

متولد 1338 در کاشان، تحصیلکرده در رشته نساجي، همرزم شهید مصطفي چمران در سوسنگرد، مسئول اطالعات 
و عملیات تیپ 27 در عملیات فتح المبین، فرمانده گردان در عملیات رمضان، جانشین معاون عملیاتي و قائم مقام لشکر 

27 محمدرسول الل )ص(. شهادت 21 اسفند 1362 در عملیات خیبر جزیره مجنون. 
سخن شهيد: والیت فقیه والیت فرد نیست؛ جریان است. جریاني به در ازاي همه تاریخ و به امتداد بعثت همه انبیای 

الهي. 

نه تنها سربازان كليمي 
در جنگ شركت كردند 
بلكه بسياري از پزشكان 
كليمي براي درمان 
مجروحين در جبهه 
حضور داشتند. پزشكان 
كليمي از اول تا آخر 
جنگ در جبهه فعاليت 
داشتند. غيرممكن است 
در دوره اي پزشكان 
 كليمي در جبهه
حضور نداشته باشند
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متولد 1338 در تهران، رتبه چهارم کنکور سراسري رشته تجربي در سال 1356، از مسئوالن واحد اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، مسئول اطالعات و عملیات سپاه در سوسنگرد و دزفول، فرمانده لشکر علي بن ابیطالب)ع(، 

شهادت 23 آبان 1363 در سردشت. 
سخن شهيد:  در زمان غیبت کبري به کسي »منتظر« گفته مي شود و کسي مي تواند زندگي کند که منتظر باشد، 

منتظر شهادت... 

سردار شهید 
مهدي زین الدین

تاریخ چندین هزار ساله این مرز و بوم، آوردگاه دیگري 
را یافته بود ت��ا همدل��ي و همراهي اق��وام، مذاهب و 
ادیان مختلف ایراني را این ب��ار در دفاع مقدس به بوته 
آزمایش بگذارد و در این مج��ال، ارامنه به عنوان یکي 
از قدیمي ترین اقوام ایران��ي، نقش و حضور پررنگي در 

پیشبرد جنگ داشتند. 
   ستاد كمک رساني ارامنه

در همان اولین ماه هاي ش��روع جنگ تحمیلي ستاد 
کمک رس��اني »ش��وراي خلیفه گري ارامن��ه تهران« 
تشکیل شد. این شورا که چون پل ارتباطي بین جامعه 
ارامنه و مسئوالن وقت عمل مي کرد، توانست به بسیج 
امکانات و توانایي هاي ارامنه ای��ران اقدام و آنها را براي 
حضور عملي در جنگ یا ارس��ال کمک و پشتیباني از 
جبهه ها ترغیب و تشویق کند. در ترکیب این ستاد، از 
نماینده هاي نشریات ارمني )روزنامه آلیک( گرفته تا 
نماینده انجمن زنان ارامنه، نماینده باشگاه هاي فرهنگي 
و ورزش��ي، صنعتگران و... دیده مي شد و نشان مي داد 
جامعه ارامنه ایران، واقف به نقش تاریخي خودش��ان 

در مس��ئله »جنگ تحمیلي« هس��تند و مي خواهند 
مثل گذش��ته در کنار هموطنان مسلمانشان از کشور 

خود دفاع کنند. 
   كليسا همانند مسجد

در س��ال هاي جن��گ همانط��ور که مس��اجد محل 
جمع آوري کمک هاي مردمي جهت ارسال به جبهه ها 
بود، دفاتر کلیس��اها و چند انجمن ارمني نیز به عنوان 
محل جمع آوري کمک ه��اي هموطنان ارمني تعیین 
ش��ده بودند. کمپوت، منبع آب، م��واد غذایي جامد، 
کنسرو، داروي گیاهي، لوازم بهداشتي، پنبه، دارو، مواد 
شوینده، آب لیمو، آبمیوه، مواد شوینده، ملحفه و... از 
جمله اقالمي بودند که ستاد ارامنه براي کمک رساني به 
جبهه ها آنها را به هم کیشان خود اهدا کرده بود. در کنار 
این اقالم که هر فرد مي توانست شخصاً اقدام به تهیه آنها 
کند، شوراي خلیفه گري ارامنه در چندین نوبت اقالم و 
کاالهاي سنگین مثل یخچال، تراکتور، آمبوالنس و... را 

تهیه و به جبهه ها ارسال کرد. 
کمک ه��اي ارامنه ب��ه جبهه هاي جنگ ب��ه اندازه اي 

چشمگیر بود که روزنامه انگلیس��ي زبان تهران تایمز 
طي گزارشي که در تیرماه 1366 منتشر کرد، میزان این 
کمک ها را تا آن زمان )هفتمین سال جنگ( میلیون ها 
تومان وجه نقد برآورد کرد که در کنار تخصیص مقدار 
هنگفتي از اجن��اس و تجهیزات و اع��زام متخصصان 
ارمني به عنوان نیروي انساني به جبهه ها، جلوه هایي از 
همراهي ارامنه با هم میهنان مسلمان خود را به نمایش 

مي گذاشت. 
در همان بحبوح��ه دفاع مق��دس خبرنگاراني از چند 
نش��ریه خارجي نظیر فرانس پرس، رسانه هاي آلمان 
غربي، ترکیه، لبنان و... به ای��ران آمدند تا در خصوص 
نقش ارامن��ه در دفاع مق��دس تحقیق کنن��د. وقتي 
خبرن��گاران خارجي از می��زان کمک ه��اي ارامنه به 
جبهه ها مطلع و متعجب مي شدند، سؤال اصلي آنها این 
بود که »ارامنه با چه هدف و انگیزه هایي اینطور بي شائبه 
به کش��وري کمک مي کنند که در رأس آن یک رهبر 
مذهبي اسالمي حضور دارد و عمده مردمانش با شعار 

اسالم خواهي با دشمن متجاوز مي جنگند؟«

 خون ارامنه  و هموطنان مسلمان 
درهم آمیخته است

در دفاع مقدس يک بسيج عمومی در جامعه ارامنه برای كمک و تقويت جبهه ها شكل گرفته بود

»ما بدين وس�يله صداي خود و كليس�اي ارامنه، ش�وراي خليفه گري و ارامنه ايران را با صداي رهبران سياس�ي و نظامي كشور و ملت ش�ريف و دالور ايران 
درهم آميخته و از هم كيشان ارامنه خود مي خواهيم با همه وسايل ممكن به جبهه ها و عمليات پشتيباني كمک نمايند تا با استقبال از فراخوان فرماندهي جنگ 
و با نيروهاي متحد، دشمن متجاوز از مرزهاي ايران بيرون رانده شود.« مدت زيادي از شروع جنگ تحميلي نگذشته بود كه ارامنه با صدور بيانيه اي، همراهي 

و همدلي خود با هموطنان ايراني شان به جهت مقابله با دشمن متجاوز بعثي را اعالم كردند. 

محمدرضا محمدی

در سال هاي جنگ 
همانطور كه مساجد محل 
جمع آوري كمک هاي 
مردمي جهت ارسال 
به جبهه ها بود، دفاتر 
كليساها و چند انجمن 
ارمني نيز به عنوان محل 
جمع آوري كمک هاي 
هموطنان ارمني تعيين 
شده بودند
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 سردار شهید  
مجید زین الدین

متول��د 1343 در ته��ران، از نیروهاي ش��اخص اطالعات و عملیات س��پاه، فرمان��ده یکي از تیپ هاي لش��کر17 
علي ابن ابي طالب)ع(، شهادت در 23آبان ماه 1363 همراه برادرش مهدي زین الدین. 

سخن پدر شهيد: مجید 15ساله بود که آقامهدي او را با خودش به جبهه برد. از فعالیت هاي آقامهدي زیاد شنیده 
مي شد، اما از مجید نه. انگار که در ابرها زندگي مي کرد که هیچ اسمي از او نیست. 

   اعزام صنعتگران ارمني به جبهه
در تاری��خ معاصر ای��ران، صنعتگران ارمن��ي نقش حائز 
اهمیتي داشته و دارند. شمشیرسازي و اسلحه سازي، از 
جمله محصوالت صنعتي بود که از دوران صفویه، ارامنه 
در ساخت آنها س��رآمد بودند. با ش��روع جنگ تحمیلي 
بعثي ها علیه ایران، در کنار سربازان ارمني، اولین گروه از 
ارامنه اي که به صورت داوطلبانه به جبهه هاي جنگ رفتند، 
صنعتگران بودند. حضور آنها در همان اولین روزهاي شروع 
جنگ به قدري ملموس بود که مقام معظم رهبري نیز به 
حضورشان اشاره کرده اند. ایشان در دیدار جمعي از ارامنه 
گفته اند که وقتي همراه شهید چمران با اذن حضرت امام 
به جبهه جنوب مي روند، به محض پیاده شدن از هواپیما 
در فرودگاه اهواز، با گروهي از جوانان صنعتگر ارمني رو به رو 
مي شوند که با ظاهر و روحیه بسیجي به صورت داوطلبانه 

در مناطق جنگي حضور یافته بودند. 
در کتاب »جنگ تحمیلي 8 ساله و ارامنه ایران« آمده 
است: »در هنگام اعزام هر گروه از صنعتگران ارمني به 
جبهه مراسم ویژه دیني و تشریفات خداحافظي انجام 
مي گرفت. هر گروه پیش از اعزام، در مراس��م مذهبي 
شرکت مي کرد و نخست در کلیساي سرکیس مقدس 
مطابق آیین کلیس��اي رس��ولي ارمن��ي از دعاي خیر 
پدران کلیسا بهره مند مي شد. سپس اشخاص اعزامي 
به جبهه، به بناي یادبود قتل عام ارامنه، نخستین قتل 
عام سده بیس��تم که در محوطه خلیفه گري برپا بود، 
نزدیک مي شدند و با اداي سوگند به روح شهداي این 
قتل عام و با الهام از ایش��ان خود را براي اعزام به جبهه 

آماده مي کردند.«
   از تعمير تانک تا ساخت بيمارستان 

هر چه از دفاع مقدس مي گذش��ت، حضور صنعتگران 
ارمن��ي در مناطق عملیات��ي منس��جم تر و پررنگ تر 
مي شد. چنانچه در آغاز سومین سال جنگ تحمیلي، 
9 گروه از صنعتگران ارمني که هر گروه شامل 11 الي 
22 نفر مي شدند، به مناطق عملیاتي رفتند و در خطوط 
پشتیباني، اقدام به تعمیر و نگهداري اتومبیل ها و ادوات 
جنگي، ساخت بیمارستان هاي صحرایي، سردخانه ها 
و... کردند. هر گروه به طور میانگین 25 روز در مناطق 
عملیاتي مي ماند و سپس جایش را به گروه دیگر مي داد. 
این صنعتگران توانس��تند در یک مقطع زماني حدود 
600 خودروي سبک و س��نگین را تعمیر کنند و پنج 
باب بیمارستان و پنج س��ردخانه با گنجایش 12متر 

مکعب بسازند. 
تعمیر تانک ها و خودروهاي زره��ي، از دیگر خدمات 
ارزشمند ارامنه به جبهه هاي جنگ بود که با توجه به 
تحریم هاي ظالمانه کش��ورمان در طول دفاع مقدس، 
این هنر صنعتگران ارمني تأثیر قاب��ل توجهي در باال 
بردن توان واحدهاي زرهي کشورمان داشت. از حیث 
ساخت بیمارستان هاي صحرایي هم ارامنه حرف هاي 
بسیاري براي گفتن داش��تند. تبحر صنعتگران ارمني 
باعث مي شد تا در برخي مواقع، خود رزمندگان به ارامنه 
مراجعه کنند و از آنها براي س��اخت بیمارس��تان هاي 
صحرایي کمک بگیرند. چنانچه در یک مورد، افس��ر 
گروه مهندس��ي ارتش به ش��وراي خلیفه گري ارامنه 
مراجعه مي کن��د و از آنها مي خواهد در س��اخت چند 
دستگاه بیمارس��تان صحرایي به یکي از پادگان هاي 
ارتش کمک کند. ارامنه نیز با حمایت از پیشنهاد این 
افسر ارتشي، پنج بیمارستان صحرایي را با ساخت پنج 
کانتینر در مدت تنها یک ماه و نیم آماده کرده و آن را 

تحویل نیروهاي نظامي مي دهند. 
   وارتان در والفجر8

»وارتان هواگیمیان« یکي از صنعتگران ارمني بود که 
س��ابقه حضور چندین ماهه در اغلب مناطق عملیاتي 

دفاع مق��دس را در پرون��ده خود داش��ت. وي که یک 
مکانیک ماهر و اس��تادکار فني بود، از آبادان گرفته تا 
ارومیه در بسیاري از مناطق جنگي چون مهران، سومار، 
جزیره مجن��ون، هورالهویزه، ش��لمچه و غیره حضور 
یافت و در عملیات والفجر8 توانس��ت با نمونه س��ازي 
ماهرانه خ��ود، بولدوزرها را مجهز ب��ه بیل مکانیکي و 

ضد آب کند. 
هواگیمیان همچنین در یک عملیات دیگر با سرپرستي 
یک تی��م 10نفره از متخصصان توانس��ت ب��ا مهارتي 
مثال زدني، ماشین آالت سنگین راهسازي را مجهز به 
وسایلي کند که قابل استفاده در اعماق آب باشند. این 
عمل توسط خود هواگیمیان آزمایش شد. استفاده از 
این ماشین آالت در ش��رایط تحریمي کشورمان باعث 
شد تا از خروج مقدار زیادي ارز از کشور جلوگیري شود. 
»آلبرت محمودیان« از همکاران هواگیمیان بود که در 
یکي از عملیات هاي بزرگ به ش��دت مجروح شد و تا 

شهادت پیش رفت. 
»گقام هاروطونیان« و »وارتان بوغوسیان« هم از دیگر 
صنعتگران شناخته شده ارمني در دفاع مقدس هستند 
که حضور تأثیرگذاري در جبهه ها داشتند. هاروطونیان 

که به عنوان یک��ي از کارکنان وزارت راه، سرپرس��تي 
بخش تعمیرات اس��تان مرک��زي را برعهده داش��ت، 
صنعتگري ماهر بود که ماه ها در قرارگاه هاي عملیاتي 
پشت جبهه حضور یافت و به تعمیر ماشین هاي سنگین 
و تجهیزات فني راه سازي پرداخت. وي همچنین بارها 
به خطوط مقدم رفت و از جزی��ره فاو گرفته تا هویزه و 

دشت عباس حاضر شد. 
وارتان بوغوسیان که یک مکانیک متخصص و ماهر بود، 
در قرارگاه هاي صنعتگران پش��تیباني پشت جبهه را 
برعهده داشت و ماشین آالت و تجهیزات فني و وسایل 
مربوط به راه سازي و خاکبرداري و حمل و نقل را تعمیر 
مي کرد. وي هم از حضور در خطوط مقدم ابایي نداشت 
و بارها در فکه، فاو، دارخوین، خرمشهر، آبادان، مریوان، 

پنجوین، سرپل ذهاب و جزیره سیري حضور یافت. 
   شهدا و رزمندگان ارمني

ناهاتاک يا همان شهيد
واژه شهادت نزد ارامنه مقدس است. در ادیان و مکاتب 
مختلف، شهیدان از مرتبه و جایگاه باالیي برخوردارند. 
در دین مس��یح، کس��ي را که در راه صیانت باورهاي 
مسیحیت جان مي بازد ش��هید مي نامند. واژه التیني 
شهید »مارتیر« اس��ت که به صورت »مارتیروس« از 

زبان یوناني وارد زبان ارمني شده و از گذشته هاي دور 
در نامگذاري فرزندان پسر به کار رفته است. امروزه نیز 
نام مارتیروس و نام خانوادگي مارتیروس��یان در میان 

ارمنیان فراوان است. 
معادل دیگر واژه شهید در زبان ارمني »ناهاتاک« است 
که از دو جز »ناه« و»ناخ« به معني پیش و نخس��ت و 
»تاک« به معني دو و تک ترکیب ش��ده و با رابط الف 
به هم پیوسته است. بنابراین ناهاتاک در لغت به معني 
پیشتاز و پیشاهنگ است. در فرهنگ هاي ارمني معاني 
دیگر این واژه عبارتند از: س��رباز خط مقدم، قهرمان، 
دلیر و بي باک و در مفاهیم دیني به معني شهید و شاهد 
آمده و آن کس��ي اس��ت که براي دفاع از دین و ایمان 
قرباني مي شود، کسي که براي آرماني، جان خود را ایثار 
مي کند.  با چنین باورهایي، جوانان ارمني نیز دوشادوش 
سایر رزمندگان به جبهه هاي جنگ مي رفتند و با علم 
بر اینکه خونشان در راه مقدس��ي ریخته مي شود، به 

جانبازي مي پرداختند. 
   قطعه شهداي ارمني

آمارهاي رس��مي حکایت از این نکته دارند که بیش از 
80 نفر از هموطنان مسیحي مان در طول دفاع مقدس 

به شهادت رسیده اند. )حدود 88 نفر( 74 یا 76 نفر از 
این تعداد را ارامنه تش��کیل مي دهند. اغلب این شهدا 
)44 نفر( س��ربازاني بودند که در خطوط مقدم جبهه 
و در درگیري مستقیم با دش��من به شهادت رسیدند. 
)چهار نفر از این سربازان شهید جزو شهداي مفقوداالثر 
هستند( 30 الي 32 نفر نیز از ارامنه اي هستند که در 
بمباران شهرها و س��ایر حوادث به فیض شهادت نائل 
آمده اند. 107 ارمني به مقام جانبازي رس��یدند و 35 
نفر نیز از آزادگان کش��ورمان به شمار مي روند. اکنون 
در قبرستان ارمنیان تهران، قطعه ویژه اي به شهیدان 

جنگ تحمیلي اختصاص یافته است. 
   ارمني ام اما ايراني ام

ارامنه صرفاً حضور عددي و آماري در جبهه ها نداشتند، 
بلکه همراهي و همدلي آنها با ملت ایران، صحنه هاي 
زیبایي خلق کرد که در حافظه رزمندگان دوران دفاع 
مقدس ماندگار شده است. در کتاب »پایي که جا ماند« 
به قلم سیدناصر حسیني پور، نویسنده و راوي این کتاب 
در خصوص یکي از اسراي ارمني مي خوانیم: »بعد ازظهر 
عراقي ها آمدند سراغ داوتیانس رفتند و با او هم صحبت 
ش��دند. نگهبان ارمني )عراقي( نیز همراهش��ان بود. 
درجه دار عراقي که از بقیه ارش��دتر بود، به داوتیانس 

گفت: تو که ارمني هستي، چرا براي خمیني مي جنگي؟ 
داوتیانس گفت: درس��ته که من ارمني ام اما ایراني ام. 
سربازم و باید خدمت خودم را در ارتش بگذرانم. چهره 
درجه دار و دیگ��ر نگهبان هاي عراقي در ه��م رفت. . . 
دلشان مي خواست او در صحبت هایش اظهار پشیماني 
کند و نسبت به ایران و امام پایبند نباشد.« حسیني پور 
در همین کتاب مي آورد که داوتیانس، این آزاده ارمني، 
در کنار یک پیرمرد مسلمان بیشترین کمک ها را به او 
که مجروح شده بود ارائه مي دهد. همچنین داوتیانس 
در ش��رایطي که هیچ آبي در اختیار اسراي ایراني قرار 
نمي گرفت، از طریق ارتباط گی��ري با یکي از نگهبانان 
ارمني عراقي، از او پارچ آبي مي گیرد، ولي بدون اینکه 
خودش بنوشد، آن را در اختیار سایر اسرا قرار مي دهد. 
داوتیانس با محبت، فداکار و دلسوز بود. خودش پارچ 
آب را مقابل دهان مجروحان مي گرفت تا هر کدام چند 

جرعه بنوشند. 
در کتاب گزارش یک بازجویي و در ذیل خاطرات یک 
اسیر عراقي نیز آمده است که مي گفت: »پیش از اسارتم 
در عملیاتي همراه سرلشکر ماهر عبدالرشید فرمانده 
س��پاه هفتم عراق بودم. دیدیم یک درجه دار دارد یک 
اسیر ایراني را به شدت کتک مي زند و دست بردار نیست. 
ماهر عبدالرشید خطاب به درجه دار گفت: چرا این اسیر 
بیچاره را این همه کتک مي زن��ي؟ درجه دار در جواب 
گفت: قربان این اسیر به خمیني فحش نمي دهد. ماهر 
عبدالرشید گفت: اگر فحش نمي دهد، اینقدر زدن ندارد. 
درجه دار گفت: قربان من از این موضوع عصباني ام که 

این اسیر ارمني است و به خمیني فحش نمي دهد!«
   وصيتنامه يک شهيد ارمني

شهید »گاگیک طومانیان« از س��ربازان ارمني بود که 
ماه ها در جبهه ه��اي جنگ تحمیلي حض��ور یافت و 
عاقبت شربت شهادت را با افتخار سرکشید. او در بخشي 
از وصیتنامه اش خطاب به والدینش مي نویس��د: »من 
اگرچه خوشحالم، اما از اینکه نتوانستم براي شما مفید 
باشم غمگینم و امیدوارم به بزرگي شما مرا ببخشید. به 
خواهرانم بگویید که آنها را دوست دارم و تا ابد دوستشان 
خواهم داشت، سعي کنید تا آنجا که مي توانید به خدا 
ایمان داشته باشید و همه چیز را در وجود خدا خالصه 
کنید و مانن��د دخترهاي ای��ن دوره و زمانه نباش��ید. 
مخصوصاً حاال که برادر بزرگ تري باالي س��ر ندارید... 
نوشته هایم را با شعري پایان مي دهم که امیدوارم شما 
را تسکین دهد: به یاد داشته باش��ید که در این سنگر 
مي میرم/ به هیچ ک��س از مرگ من چی��زي نگویید/ 
نمي خواهم مادرم احتضار سنگینم را ببیند/ نمي خواهم 
پدرم چشمان بازم را ببیند« گاگیک طومانیان پنجم 

مردادماه 1366 در مریوان به شهادت رسید. 
   شعري در وصف حماس�ه آفريني رزمندگان 

ارمني
براي ایران

و دلیران ارمني مي جنگیدند
آنان یک تن بودند و هدف یکي

آن چه نیرویي است که بتواند خرد کند
افتخار سرنگون ناپذیر تالش آنان را

آتش از چشمان آنان بیرون مي جهید
چندین شب بود که نخوابیده بودند

دشمن با پوزه اي خون آلود آمده بود... 
نبرد بي امان بود و نه تسلیم

و این خرمن نجات بخش رشادت بود
و آنان بردند که در برابر دشمن

بي تزلزل ماندند
و مسلک را چونان سپري استوار

به ارمغان آوردند: براي سرزمین ایران   
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 سردار شهید 
حاج كاظم رستگار

متولد 1339 در شهرري، از اعضاي اولیه کمیته و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مسئول واحد عملیات در پادگان توحید، 
فرمانده گردان در تیپ 27 محمدرسول الل)ص(، اعزام به سوریه، از مؤسسان تیپ 10 سیدالشهدا)ع(، فرمانده تیپ 10 

سیدالشهدا)ع(، شهادت 25 اسفندماه 1363 عملیات بدر. 
سخن شهيد: من راهم را آگاهانه انتخاب کردم و اگر وقتم را شبانه روز در اختیار این انقالب گذاشتم، چون خود را 

بدهکار انقالب و اسالم مي دانم. 

گفت وگو با خانواده 4 شهيد مسيحی دفاع مقدس

دفاع مق�دس همه ادي�ان و اقش�ار را در كنار 
هم ق�رار داد تا همه زير يک پرچ�م از تماميت 
ارضی ايران مقابل دش�من متجاوز دفاع كنند. 
مس�لمان و مس�يحی و كليمی و زرتشتی همه 
قلب ش�ان برای ايران می تپيد و از جان ش�ان 
برای كشورش�ان ماي�ه می گذاش�تند. در اين 
ميان، هموطنان مسيحی بيش�ترين شهيد را 
در ميان اقليت      ه�ا تقديم كردند ك�ه در ادامه 
نگاهی به زندگی چند ش�هيد مس�يحی دفاع 
مقدس می اندازيم. واهيک باغداسيان، زوريک 
مراديان و وهانج رش�يدپور از شهدای ارمنی و 
روبرت الزار از ش�هدای آش�وری دفاع مقدس 

بودند. 

»واهي�ک  ش�هيد  ب�رادر  س�يمون     
باغداساريان«

»واهیک باغداس��اریان « یکی از شهدای اقلیت است 
که 18 ماه در خط مقدم مشغول دفاع از میهن بود و 
اسفند 1362 بر اثر رفتن روی مین به شهادت رسید. 
برادر شهید، سیمون باغداساریان بزرگ ترین فرزند 
خانواده، خاطرات زیادی از ش��هید واهیک دارد که 
در ادامه س��فره  دلش را برایمان می گشاید و از برادر 

شهیدش می گوید. 
   فشار اقتصادی

واهیک متولد سال 40 در تهران بود. تا زیر دیپلم درس 
خواند و سپس فشارهای اقتصادی روی خانواده باعث 
 شد از درس بماند. من کارگاه سیم پیچی الکتروموتور 
داشتم و واهیک سه، چهار سال در کنار درس خواندن 
پیش من کار می کرد. بعد از چند سال که برای خودش 
اوستا ش��د دیگر درس��ش را ر     ها کرد و هر چه گفتیم 
درست را ادامه بده می گفت نگران چیزی نباشید. دیگر 
میل سابق را به درس خواندن نداشت. دیگر آن اشتیاق 
را برای گرفتن دیپلم نداش��ت و تم��ام فکر و ذکرش 
کار کردن ش��ده بود. می گفت حاال کمی کار می کنم 
و روبه راه می ش��وم بعداً دوباره درس خواندن را ادامه 
می دهم. بنابراین ترک تحصیل کرد و برای کار پیشم 

آمد و به صورت ثابت مشغول به کار شد. 
   نان حالل

خودم تا االن که اینجا نشسته ام یک لقمه حرام وارد 
زندگی ام نشده اس��ت. ما که به دین مس��یح اعتقاد 
داریم اصاًل نمی توانیم مال شخص دیگری را در جیب 
خودمان بگذاریم. خانواده      هایی که در فشار اقتصادی 
بزرگ شده اند بیشتر روی روزی حالل تأکید دارند. 
همین خانواده      ها با اینکه در فش��ار زندگی می کردند 
ولی هوای همسایه شان را هم داشتند و همسایه      ها هم 
هوای شان را داش��تند. اینطور نبوده که بگویید اینها 
بارشان را بس��ته  بودند و به دیگران فکر نمی کردند. 
ما در بطن مشکالت شکل گرفتیم. ما ایمان و اعتقاد 
زیادی به این اصل داریم و همه چیز از همین حالل 

و حرام می آید. 
   رفتن به جبهه

واهیک بعد از ترک تحصیلش یکی دو باری گفت من 

ترک تحصیل کرده ام و االن وقت س��ربازی ام است. 
جنگ تازه شروع شده بود و ما فکر نمی کردیم هشت 
سال طول بکشد. فکر می کردیم سه، چهار ماه چند 
تا توپ در می کنند و تمام می ش��ود. من بزرگ ترش 
بودم و نصیحتش می کردم و می گفتم بگذار این چند 
ماه بگذرد بعد ببین چه می شود. خیلی اصرار می کرد 
و من سعی داش��تم راضی اش کنم. به من می گفت: 
وقتی از مجیدی��ه تا نیرو هوایی می روم، در مس��یرم 
آنقدر حجله می بینم که باورم نمی شود این همه آدم 
شهید  شده باش��ند. بعضی کوچه      ها را که می رفتید 
30 تا حجله داخلش می دیدید و اگر کوچه را تا انتها 
می رفتید و برمی گشتید احساس خجالت می کردید 
که این همه جوان رش��ید و رعنا با ق��د و باالیی بلند 
شهید شوند و ش��ما روی زمین راه بروید. شهید هم 
در این رابطه خیلی صحبت می کرد. معلوم بود حضور 
در جبهه دغدغه اش شده است. روزی واهیک به من 
گفت، اگر قرار باشد همه از رفتن به جبهه خودداری 
کنند و ماندن را ترجیح بدهند، پس چه کسی باید از 
مملکت دفاع کند. اگر همه بخواهیم به زیرزمین پناه 

ببریم پس چه کسی روی زمین با دشمنان بجنگد.
   عزم راسخ

یک روز کار که تمام ش��د و همه لباس های ش��ان را 

پوش��یدند و رفتند، دیدم واهیک نرفته و در کارگاه 
ایستاده است. گفتم چیه واهیک جان. گفت تصمیم 
گرفته ام به س��ربازی بروم. وقتی س��رم را بلند کردم 
نگاهش کنم دیدم من این آدم را دیگر نمی شناسم. 
این دیگر آن بچه ای نیس��ت که چیزی بگویم رنگ و 
رویش عوضش شود، سکوت کند و بعد بگوید هر چه 
ش��ما بگویید. نگاهی به او انداختم دی��دم از من و از 
وضعیت فعلی که آنجا زندگی می کند خیلی دور شده 
است. دیگر نتوانستم چیزی بگویم، گفتم برو خدا به 
همراهت. رفت خودش را معرفی کرد و راهی سربازی 
ش��د. در خدمت هم خیلی فعال بود. در کردس��تان، 

مریوان، پنجوین و...  در خط  مقدم حضور داشت. 
 18 ماه خ��ط مقدم بود. خدا نخواس��ت واهیک آنجا 
شهید ش��ود. یک بار وقتی از خط مقدم برمی گشت 
و از کردستان به اهواز و دارخوین می رفت ماشینش 
روی مین ضدتانک می رود. اسفند سال 62 خودروی 
حامل واهیک براثر عب��ور از روی مین های ضد تانک 
موجود در منطقه منفجر ش��د و واهیک و چند تن از 
همرزمانش به شهادت رس��یدند و خون شان درهم 

آمیخت. 
   مادر شهيد » روبرت الزار«

شهید روبرت الزار از شهدای آش��وری دفاع مقدس 

است. این شهید واالمقام بعد از پذیرش قطعنامه در 
میمک مفقود شد و پس از نزدیک به 9 سال پیکرش 
به کشور بازگشت. مادر شهید »بلندینا خمویان « از 
روزهای رفتن پس��رش به جبهه و سال      ها بی خبری 

می گوید. 
   رزق حالل

روبرت فرزند آخرم بود که س��ال 1345 به دنیا آمد. 
ته تغ��اری ام از همه بچه های��م زیباتر ب��ود. مهربان، 
شجاع، با اخالق و دوست داشتنی. هرچه از این پسر 
بگویم کم گفته ام. ما آشوری      ها ایرانی االصل هستیم. 
)بخشی در بین النهرین زندگی می کنند و بخشی در 
ایران( ما هزاران سال است که در این سرزمین زندگی 
می کنی��م و خودم��ان را ایرانی می دانی��م. بنابراین 
نمی توانی��م در مورد وقای��ع و تاریخ این س��رزمین 
بی تفاوت باشیم. ما هم مثل همه ایرانی      ها در انقالب و 
جنگ و مسائل دیگر حساس هستیم و سعی می کنیم 
به اندازه خودمان نقش ایفا کنیم. قبل از اینکه شما     ها 
در این سرزمین باش��ید ما آش��وری      ها اینجا بودیم. 
خیلی      ها این س��ؤال را می پرس��ند ک��ه اصاًل جنگ 
تحمیلی به ما چه ربطی داش��ت. م��ن می گویم اگر 
جنگ به هموطنان مسلمان مربوط است، ما      هم که 
قدمت حضورمان در این کشور بس��یار بیشتر است 
 نمی توانیم نسبت به مس��ائلی چون انقالب و جنگ 

بی تفاوت باشیم. 
   غيرت پسر

پس��رم هم خیلی غیرتی بود. نمی توانس��ت در مورد 
جنگ بی تفاوت باش��د. راستش وقتی تصمیم گرفت 
به س��ربازی برود، من یک بار مخالف��ت کردم. خب 
مادر هس��تم و دلم طاقت نمی آورد دردانه ام به جای 
خطرناکی مثل جبهه برود. گفتم ن��رو، بگذار اوضاع 
آرام تر شود، اما قبول نکرد. گفت مادر جان مخالفت 
نکن. اگر م��ن و ما نرویم پس چه کس��ی برود. وقتی 
دی��دم تصمیمش جدی اس��ت، دیگر حرف��ی نزدم. 
پسرم رفت و به لشکر 84 خرم آباد تقسیم شد. 18ماه 
تمام در مناطق عملیاتی بود. عاقبت هم بعد از پذیرش 
قطعنامه در میمک مفقود شد. هشت، نه سالی مفقود 
بود و ما هم منتظر برگش��تش، اما بع��د از این مدت 
گفتند پیکرش را به همراه هزار شهید دیگر آورده اند. 
پسر بزرگم هم در جنگ به منطقه پنجوین اعزام شده 
بود. پسرهای من مثل همه فرزندان ایران هستند که 
در جنگ شرکت کردند. این جوان      ها هیچ فرقی با هم 
ندارند همه ایرانی هستند و برای کشورشان جنگیدند. 
در واقع ما فقط از سرزمین مان دفاع کردیم، وگرنه با 
کسی جنگ نداش��تیم. آنها به ما حمله کردند و این 

همه جوان پرپر شدند. 
   بازگشت به ميهن

پسرم یکی، دو سال آخر جنگ جبهه بود. آن موقع      ها 
هم بمباران و موش��کباران تهران زیاد ش��ده بود. ما 
خیلی می ترس��یدیم مبادا بمبی چیزی به خانه مان 
اصابت کن��د. وقتی روبرت از جبهه برمی گش��ت و از 
نگرانی ام می گفت��م، می خندید و می گفت مادر جان 
من آنجا حس��ابی آموزش دیده ام و به ش��ما آمادگی 
دفاع��ی یاد می ده��م. نگران نباش��ید هی��چ اتفاقی 
نمی افتد. روبرت من دیگر برای خودش یک پا رزمنده 

شده بود از بس که در جبهه مانده بود. 
روبرت هشت یا نه سال مفقود شد. بعد از اینکه ایران 

آرمان شريف

قلب شهدای مسیحی 
ماالمال از ایمان بود
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متولد 1337 در تهران، از اعضاي اولین کمیته و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، از فاتحان قله بازي دراز، فرمانده گردان 
در تیپ 27 محمد رسول الل)ص(، اعزام به سوریه، مؤسس و اولین فرمانده تیپ 10 سیدالشهدا)ع(. شهادت 13 مرداد 

1362 عملیات والفجر 2 در منطقه حاج عمران. 
سخن شهيد: پروردگارا تو شاهدي که ما براي رضاي تو مي جنگیم و براي رضاي توست که از شهرمان و از پدر و مادر 

و وابستگي هایمان به دنیا بریده ایم. 

سردار شهید 
 علیرضا 
موحد دانش

قطعنام��ه را پذیرفت، عراق مجدد ب��ه ما حمله کرد. 
روبرت آن موقع در گیالنغ��رب، مهران و میمک بود. 
اوایل ما از سرنوشتش هیچ اطالعی نداشتیم تا اینکه 
زنگ زدند گفتند بیایید به پادگانی که در لویزان است. 
رفتیم و آنجا گفتند احتماالً در حمله دشمن روبرت 
اسیر شده اس��ت. طوری از اسارتش گفتند که گویی 
مطمئن بودند. من هم از آن زمان چشم به راه ماندم 
تا پسرم برگردد. گذشت تا اینکه هشت یا نه سال بعد 
خبر دادند پیکرش تفحص شده است. بعد     ها یکی از 
همرزمانش که در منطقه کن��ار روبرت بود به ما خبر 
داد که موقع حمله دشمن خط می شکند و فقط او و 
روبرت در خط مقدم می مانند. روبرت تیربارچی بود و 
همرزمش بیسیم چی. روبرت مقابل دشمن می ایستد 
تا اینکه مجروح می شود. دوستش هم گلوله می خورد. 
همرزمش می گفت که دیدم روبرت گلوله خورد، اما 
خبر نداشتم مجروح شده یا به شهادت رسیده است. 
بعد     ها که من را ب��ه اردوگاه بعقوبه بردند، س��راغش 
را گرفتم و گفتم آن جوانی که کنار من اس��یر ش��د، 
کجاست؟ کسی خبری از او نداش��ت و عراقی      ها هم 

که جواب درست و حسابی به ما نمی دادند. به هرحال 
روب��رت در همان ماجرای مجروحیتش به ش��هادت 

رسیده بود. 
   مقاومت جانانه

روب��رت یک جوان ایران��ی غیرتمند ب��ود. مثل همه 
جوان های این س��رزمین. او هم دوست نداشت یک 
وجب از کش��ورش به دس��ت بیگان��گان بیفتد. من 
دوس��ت دارم مردم کش��ورمان و خصوص��اً جوان      ها 
بدانند که اقلیت      ها هم مثل آنها دل ش��ان در گرو این 
سرزمین است. از فرمانده روبرت نقل شده که »یک 
روز به نیروهایم گفتم: بروید به روبرت بگویید بیش 
از چن��د روز به پای��ان خدمتش باقی نمان��ده و الزم 
نیس��ت اینجا بماند و می تواند به پشت خط بازگردد. 
اما وی نپذیرف��ت و گفت تا آخری��ن روزی که اینجا 
هستم، این مسلسل مال من اس��ت و نمی گذارم تپه 
به دس��ت عراقی      ها بیفت��د. همی��ن کار را هم کرد و 
باالخره شهید ش��د.«  روبرت در لحظات شهادت به 
بیس��یم چی واحدش��ان که کنارش بود گفته بود تا 
آخرین قط��ره خونم مقاومت می کن��م. همرزمانش 
به خاطر شجاعتش به او شیر جبهه لقب داده بودند. 
یک بار در کرمانش��اه برای خانواده شهدا کنفرانسی 
گذاش��تند. آنجا من گفتم بلد نیس��تم خوب فارسی 
حرف بزنم. گفتند اش��کال ندارد. وقتی حرف زدم از 
همه هم بهتر حرف زدم. گفتم مس��لمان و مسیحی 
باید دس��ت در دس��ت هم بدهیم و ایران را بسازیم. 
گفتم اس��لحه بدهید بروم بجنگم. االن هم همین را 

می گویم. 

   خواهر زوريک مراديان
ش��هید زوریک مرادیان از اولین شهدای ارامنه دفاع 
مقدس اس��ت. ش��هید مرادیان یک��ی از جوان      ترین 
ش��هدای ارمنی دفاع مقدس نیز ش��ناخته می شود 
که در 19 سالگی رخت زیبای شهادت را به تن کرد 
و آسمانی شد. خواهر ش��هید ویژگی های اخالقی و 
شخصیتی برادرش را برایمان بازگو می کند و از عالقه 

شهید جهت رفتن به جبهه می گوید. 
   تک پسر خانواده

ما یک خانواده معمولی با پن��ج فرزند بودیم. زوریک 
تک پسر خانواده بود که هفتم تیر 1339 متولد شد. 
من دو سال با شهید تفاوت سنی داشتم. االن ساکن 
مجیدی��ه و منطقه 8 تهران هس��تیم. ام��ا آن موقع 
که زوریک به ش��هادت رس��ید منزل مان حشمتیه 
خواجه نظام بود. برادرم یک دانش آموز بسیار زرنگ و 
باهوش بود. تازه می خواست در سال 1357 که انقالب 
پیروز ش��د دیپلمش را بگیرد. با آنکه پسرعموهایش 
بع��د از دیپلم به خارج از کش��ور رفتن��د، اما زوریک 
نپذیرفت و در ایران ماند. برادرم ترجیح داد به خدمت 

سربازی برود. پدرمان با وجود تک پسر بودن زوریک 
فرقی بین او و ما قائل نمی ش��د. همه را به یک چشم 
نگاه می کرد. پدر تابع قانون بود. می گفت زوریک وقت 

سربازی اش است و باید انجام وظیفه کند. 
زوریک پیش از ش��روع جنگ به خدم��ت رفته بود. 
موقعی ک��ه آنها را از آموزش��ی به پیرانش��هر منتقل 
می کردند تازه جنگ شروع شده بود و ارتش در حالت 
آماده باش بود. آن موقع به زوریک مرخصی نمی دادند. 
موقعی که با قطار به پیرانشهر می رفتند به ما اطالع 
دادند که در ایستگاه می توانید زوریک را ببینید. پدر 
و مادرم برای او غذا برده بودند تا موقع توقف قطار از 
آن بخورد ولی زوریک قبول نک��رد و گفت این همه 
سرباز اینجا هستند و من نمی توانم این غذا را بخورم 
در حالی که سربازان دیگر گرسنه هستند. چند ماه از 
خدمت سربازی زوریک در منطقه پیرانشهر گذشته 
بود که 19 مهر 59 در سن 19سالگی به شهادت رسید 

و در قطعه شهدای ارامنه دفن شد. 
   سكته پدر

یک روز من و مادرم برای خرید بی��رون رفته بودیم 
که دیدیم س��ربازی دنبال آدرس می گ��ردد. مادرم 
رفت جلو و گف��ت: آدرس چه کس��ی را می خواهید. 
س��رباز جواب داد: »مرادیان « که م��ادرم گفت: من 
مادرش هستم. س��رباز گفت: پسرتان مجروح شده و 
در بیمارستان ارتش بس��تری است اما بعد فهمیدیم 
زوریک به شهادت رس��یده است. در شهادت زوریک 
همه همسایه      ها در غم ما شریک بودند. پدرم راننده 
تریلی بود و آن موقع در خانه نبود. مردم برای تسلیت 

می آمدند و می رفتند. پدرم وقت��ی آمد و این صحنه 
شلوغی کوچه و حجله زوریک را جلوی در دید، همان 
لحظه سکته کرد و این سکته باعث شد که 16 سال 

روی ویلچر زندگی کند و بعد مرحوم شد. 
   شهيد حاضر

ش��اید این حرف      هایی ک��ه می زنم برایت��ان عجیب 
باشد ولی من احساس می کنم که زوریک به اشکال 
مختلف به ما سر می زند. چندین سال پیش خانه ما 
حیاط داشت. با چشم خود دیدم که یک طوطی آمد و 
روی درخت سیب حیاط مان نشست. معموالً پرنده      ها 
آدم      ها را ببینند پر می زنند و می روند ولی این پرنده 
ماند. یک جوری      هایی حس��م به من می گفت که این 
زوریک اس��ت که بعد از ش��هادتش به دیدار ما آمده 
است. حتی در موقع عروسی من در کلیسا که کشیش 
داشت مراسم را اجرا می کرد چند کبوتر داخل آمدند 
و ش��روع به بال زدن کردند که همه متوجه ش��دند. 
کش��یش به ما گفت: ش��ما جوانی در بی��ن خودتان 
داش��تید که فوت ش��ده اس��ت، باید بگویم این روح 

برادرت است که آمده به شما تبریک بگوید. 

   وارس�نيک داوودي�ان مادر ش�هيد وهانج 
رشيدپور بابرودی

وقتی وهانج رش��یدپور بابرودی ب��رای آخرین بار به 
جبهه می رفت، چند روز به اتم��ام جنگ باقی مانده 
بود. بعد از دو سال خدمت سربازی و گذراندن چهار 
م��اه دوره احتیاط، وهانج به منطقه باز می گش��ت تا 
جنگ و خدمتش را با هم تمام کند. اما فکه مشهد او 
شد. آنجا در آخرین روز های تیرماه سال 1367 زمانی 
که بعثی      ها تک سنگین ش��ان را اجرا کردند، وهانج و 
همقطاران مسلمانش آنقدر جنگیدند تا خونشان در 
هم آمیخت و رمل های فکه را رنگین کرد. مادر شهید، 
هنوز با یاد فرزن��دش زندگی می کن��د و خاطراتش 

برایش تازه است. 
   سرو بلند

دو دختر دارم و دو پسر. االن یکی از دخترهایم خارج 
از کشور اس��ت و من با پس��ر بزرگم زندگی می کنم. 
وهانج ته تغاری ام بود. شهید رشیدپور از پاسور های 
توانمند تیم والیبال آرارات بود. آرزو داشتم برایش زن 
بگیرم و ازدواجش را ببینم، اما قسمتش چیز دیگری 
بود. آنقدر قد بلند بود که دستم به سرش نمی رسید. 
پسرم توی ماشین های معمولی جا نمی شد. برادرش 
یک اتومبیل داشت که وهانج می گفت وقتی داخلش 
می نش��ینم باید پاهایم را جمع کنم. می خواهم یک 
اتومبیل بزرگ بخرم و با آن ش��ما را هم��ه جا ببرم. 
 آنق��در به تو خوب��ی کنم ک��ه خودت بگوی��ی دیگر 

بس است. 
پسرم دو سال جبهه بود. خدمتش تمام شد و گفتند 

باید چهار ماه هم دوره احتی��اط را تمام کند. وهانج 
دوره احتیاطش را هم تمام کرده بود. در واقع فقط 20 
روز به پایان خدمتش مانده بود که به منطقه برگشت. 
خودمان را برای اتمام خدمتش آماده می کردیم که 

خبر رسید ناپدید شده است. 
   روز های بی خبری

بار آخ��ر که وهانج می رف��ت، فق��ط 20 روز به پایان 
خدمتش مانده ب��ود. زمزمه پای��ان جنگ هم همان 
موقع      ها شنیده      می شد، بنابراین منتظر بودیم هر آن 
از راه برسد و بعد از 28 ماه خدمت، رخت سربازی را 
از تنش خارج کند. اما مدتی که گذش��ت و خبری از 
او نش��د، نگرانی به جان مان افتاد. برادرش ناچار شد 
به منطقه جنگی برود و دنب��ال وهانج بگردد. یکی از 
همرزمان وهانج همراه برادرش بود و گویا به او گفته 
بودند که شهید شده است و چون خبر موثق نیست، 
نمی خواهند فعاًل به خانواده چیزی بگویند. دوستش 
وقتی این موضوع را ش��نید گفته بود: فکر نمی کنم 
اینجا خب��ری از وهانج بگیریم. بهتر اس��ت به تهران 
برگردیم تا ببینیم چ��ه پیش می آی��د. همان موقع 

برادرش می فهم��د خبر      هایی اس��ت و نمی خواهند 
بگویند. به تهران که برگشتیم، کمی بعد رسماً خبر 
دادند که وهانج شهید شده است و پیکرش به زودی 

به خانه برمی گردد. 
   وطن دوستی

پیکر پسرم حدود دو ماه بعد از شهادتش به خانه آمد. 
پیکرش که آمد مرحوم پدرش وهانج را دید. می گفت 
ترکش��ی در س��ر و در پا، بهانه پرواز وهانج را فراهم 
کرده بود. ما خانواده ش��هید شده بودیم و هموطنان 
مس��لمانمان، چون می دیدند م��ا ارمنی      ها هم مثل 
آنها در جنگ ش��رکت کرده و شهید داده ایم، احترام 
مضاعفی برای ما قائل شدند. در واقع شهدایی چون 
وهانج بهترین گواه بر همبستگی اقلیت های دینی با 

هموطنان ایرانی شان هستند. 
شهید یک وطندوست به تمام معنا بود. ِعرق زیادی 
به ایران داش��ت. س��ال 65 وقتی می خواست جبهه 
برود، اوج جنگ ب��ود. گفتم نرو، صبر کن جنگ تمام 
شود. در پاسخ گفت اگر من نروم آن یکی نرود، پس 
چه کسی باید با دشمن بجنگد وهانج یک ایرانی غیور 
بود. نمی توانس��ت در مورد جنگ بی تفاوت باشد. از 
لشکر 77 خراسان عازم منطقه عملیاتی فکه شد. دو 
س��ال تمام خدمتش در خط مقدم بود. چهار ماه هم 
باید دوره احتیاطش را طی می ک��رد که آن را هم در 
جبهه گذراند. آخرین بار وقتی به خانه آمد، باید چند 
روزی به منطقه می رفت ت��ا مرخصی پایان دوره اش 
را بدهند. شاید 15 یا 20 روز به اتمام خدمتش مانده 

بود که شهید شد.   

مادر شهيد وهانج رشيد پورشهيد واهيک باغداساريانمادر شهيد زوريک مراديان



42  

 چله پايداری| ويژه  چهلمین سالگرد  دفاع مقدس
| شهريور 1399|  روزنامه جوان | 

سردار شهید 
محمود كاوه

متولد 1340 در مشهد، تحصیل در حوزه علمیه، از اعضاي اولیه سپاه مشهد، حضور در غائله کردستان و فرماندهي 
گروه هاي ویژه، از مؤسسان تیپ ویژه شهدا، فرمانده لشکر ویژه شهدا، حضور در جبهه هاي غرب و جنوب. شهادت 

یازدهم شهریورماه 1365 عملیات کربالي2.
سخن شهيد: اگر امروز به  انقالب  ما خدشه  وارد شود بدانید که  به  مسلمان هاي  جهان خدشه  وارد شده  است  و اگر به  

انقالب  ما رونق  داده  شود آنها پیروز شده اند. 

 آقا فرهاد در چه سالي متولد شدند و 
فرزند چندمتان بودند؟

ما س��ه فرزند داش��تیم که فرهاد اولی��ن فرزندمان 
بود. فرهاد در خرداد 1336 به دنی��ا آمد. خدا بعد از 
فرهاد دو دختر به م��ن داد که فاصله س��ني یکي از 
خواهرهایش با فره��اد زیاد نبود و ب��ه همین خاطر 
خیلي با هم دوس��ت بودند. فره��اد از همان کودکي 
بچه شلوغ ولي فهمیده اي بود. خیلي دوست داشت 
از مسائل سر در بیاورد. چهار یا پنج ساله بود که یکي 
از بس��تگان برایش هواپیماي اسباب بازي کادو آورد. 
آن زمان هواپیماي اس��باب بازي خیلي براي بچه ها 
تازگي داشت. ما دیدیم این بچه کادویش را گرفت و 
غیب شد. خانه مان حیاط بزرگي داشت. هر چه دنبال 
فرهاد گش��تیم او را پیدا نکردیم. زماني که پیدایش 
کردیم دیدیم زیر درختي نشسته و هواپیمایش را با 
سنگ خرد کرده است. من دعوایش کردم و گفتم چرا 
این کار را کردي؟ گفت مي خواس��تم ببینم داخلش 
چي هست. خیلي کنجکاو بود. مس��ائل را به راحتي 
قبول نمي کرد. هر چه بزرگ تر مي شد این ویژگي در 
او بیشتر خودش را نشان مي داد. یک بار دیگر کالس 
اول یا دوم بود که مدیرش با م��ن صحبت مي کرد و 
مي گفت فرهاد ش��یر آب را باز  ک��رده و به آب خیره 

 مانده بود. تعریف مي کرد م��ا اول فکر کردیم فرهاد 
از س��ر ش��یطاني این کار را مي کند، به همین خاطر 
مدیر دعوایش مي کند که چرا آب را هدر مي دهي و 
از فرهاد مي خواهد دلی��ل این کارش را توضیح دهد. 
پسرم هم مي گوید مي خواستم ببینم این آب چطور از 
شیر بیرون مي آید. فرهاد انسان عمیقي بود و سطحي 
نبود. هر چیزي را با خردش مي س��نجید. پیامبر من 
خدا را خرد مقدس مي نامد. فرهاد از وقتي که دینش 
را شناخت پیامبرش را دوست داش��ت. شاید کتاب 
اوس��تا را زیاد نمي خواند ولي تمام مس��ائلي را که به 
پیامبرش زرتشت مربوط مي شد و به او کمک مي کرد 

بیشتر به عمق مطالب پي ببرد، مي خواند. 
 پس مس�ير زندگي اش را با آگاهي و 

خرد انتخاب كرد؟
مطمئنم فرهاد راه��ش را با خ��ردش انتخاب کرده 
بود. تصمیمش یک تصمیم س��طحي نبود که بگوید 
حاال بروم، ببینم چه مي ش��ود. درباره رفتنش خیلي 
با هم بحث داشتیم و من مخالف رفتنش بودم. فرهاد 
مسئولیت پذیري عجیبي داشت. خیلي احساس بزرگي 
مي کرد. یک دوره پدرش ورشکستگي کاري پیدا کرده 
بود و من مجبور شدم سرکار بروم. نمي دانستم براي 
دخترم که مدرسه مي رود چه کار کنم. یک روز فرهاد 

را نش��اندم و گفتم مامان جان من مجبورم س��رکار 
بروم و باید بعضي مس��ئولیت ها را قبول کني. گفتم 
خواهرت را به تو مي س��پارم و مس��ئولیت رفتنش به 
مدرس��ه با تو اس��ت. من همین را به فرهاد گفتم و او 
تا آخری��ن روز همراه خواهرش ب��ود. آن موقع فرهاد 
هنوز دبیرستان هم نمي رفت و در آن سن قبول کرد 
که کلید تمام زندگي را دست یک بچه 13ساله بدهم 
و بعد دیدم چطور احساس مسئولیت مي کند. زماني 
که دخترم کنکور مي داد فرهاد تمام مدت، پشت در 
جلسه برگزاري آزمون مي نشست تا خواهرش بیرون 
بیاید. اگر خواهرش نمي خوابید فرهاد هم نمي خوابید. 
احساس مي کرد کسي است که باید مسئولیتش را به 
نحو احس��ن انجام دهد. من فرهاد را پشتیبان خودم 
مي دیدم. زماني که فرهاد را از دس��ت دادم احساس 

کردم چقدر پشتم خالي شده است. 
 گويا شهيد خادم در كارهاي خيريه و 

كمک به مردم خيلي فعال بودند؟
من االن مددکار جامعه زرتش��تي ها هستم و 36سال 
است که مددکارم. این مددکاري را فرهاد با دوستانش 
در کانون دانشجویان پایه گذاري کرد. ما کانوني به نام 
کانون دانشجویان زرتش��تي داریم که به بچه هایي که 
در دانشگاه قبول مي ش��وند، کمک مي کند. به بچه ها 

گفت وگو با مادر شهيد »فرهاد خادم« از شهداي زرتشتي دفاع مقدس

می گفت با اشغال ایران دیگر زنده نخواهم ماند
شهيد »فرهاد خادم« از شهداي زرتشتي دفاع مقدس در سن 24سالگي و در تاريخ يكم اسفند ماه1360 هنگام عمليات فتح المبين در خط مقدم جبهه تنگه چزابه به 
شهادت رسيد. شهيد خادم از مهندسان دانشگاه صنعتي شريف بود و حين ساختن پلي براي رزمندگان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. زندگي شهيد خادم الگويي كامل 
براي مسئوليت پذيري، وطن دوستي و كمک به ديگران است. زندگي اين شهيد بزرگوار سرمنشأ اتفاقات خير كوچک و بزرگ زيادي بوده است. با گذشت سال ها از جنگ 
تحميلي دشمنان به ملت ايران، هنوز داغ جواني رعنا بر دل مادر شهيد »تاج گوهر خداداد كوچكي« سنگيني مي كند. اين مادر شهيد در گفت و گو با ما از ايثار و شجاعت 

و از كارهاي خيريه پسرش مي گويد كه در ادامه مي خوانيد. 
احمد محمد تبريزی
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مطمئنم فرهاد
راهش را با خردش 
انتخاب كرده بود. 
تصميمش
يک تصميم سطحي نبود 
كه بگويد
حاال بروم، ببينم
چه مي شود
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 چله پايداری| ويژه  چهلمین سالگرد  دفاع مقدس
| شهريور 1399|  روزنامه جوان | 

سردار شهید 
محسن 
قاجاریان

متولد 1341 نیشابور، جهاد در اولین روزهاي دفاع مقدس، فرمانده گردان در لشکر 21 امام رضا)ع( در خالل دفاع 
مقدس، فرمانده تیپ 21 امام رضا)ع(، حضور در جبهه دفاع از حرم. شهادت14 بهمن 1394 سوریه. 

سخن شهيد: انسان در اثر خصوصیات نفساني و هواي دروني که دارد معموالً اسیر لغزش ها و انحراف هایي از صراط 
مستقیم مي گردد. براي رهایي از این لغزش ها باید نفس اماره را مورد مواخذه قرار بدهیم. 

به طور رای��گان آموزش مي دهند و آنه��ا را آماده ورود 
به دانش��گاه مي کنن��د. آن زمان فرهاد و دوس��تانش 
متوجه چنین نیازي ش��دند. در کنار این به نیازمندان 
نیز کمک مي کردن��د. فرهاد و دوس��تانش در کمیته 
مددکاري که بعدها نامش ش��وراي مددکاري شد در 
تمام شهرستان ها مي چرخیدند و کمک ها را جمع آوري 
مي کردند. پتو جم��ع مي کردند و جل��وی در خانه ها 
مي رفتند و پول جمع مي کردند، به خصوص فرهاد از 
هم کیشان و زرتش��تي ها براي کمک هاي خیریه پول 
جمع مي کرد. فکر نمي کردند کاالیي را که خریده اند 
فقط باید به جامعه زرتشتي بدهند، ابداً چنین فکري 
نمي کردند. اجن��اس را بار کامی��ون مي کردند و به در 
خانه ها ی��ا هتل هایي ک��ه جنگ زده ه��ا در آن حضور 
داش��تند مي بردند. به شهرس��تان ها هم براي کمک 
مي رفتند. مردم ما و جامعه زرتش��تي ها خیلي به این 
کمک ها نیاز داشتند. این بچه هاي جوان به روستاهاي 
یزد، کرمان و بندرعباس مي رفتند و کمک مي کردند. 
گاهي بیماري را به تهران مي آوردند و ما او را در خانه مان 
نگه مي داش��تیم تا پزشکي پیدا ش��ود و باالي سرش 
بیاید. خیلي مددکاري اش وسعت داشت و ما هم درگیر 
کارهایش مي شدیم. خانه مان پایه مددکاري شد و من 
هم مددکار جامعه زرتشتي ش��دم و دوست ندارم این 
موضوع از پا بیفتد. فرهاد به م��ن می گفت: مادر فرق 
نمي کند کمک ها به چه کسي مي رسد، تو کمکت را بکن 

و به این فکر نکن چه کساني هستند که این کمک ها را 
مي گیرند. مي گفت، فقط حقیقت را بشنو. خیلي کارها 
را فرهاد در کانون دانش��جویان انجام  داد و دوستانش 
بعد از 36سال که از ش��هادتش مي گذرد به هیچ وجه 
فراموشش نمي کنند. هنوز روز تولد یا روز شهادتش به 
من زنگ مي زنند. یک روز از در آرامگاه که به داخل  رفتم 
صداي گریه  شنیدم. کم کم جلو رفتم دیدم این گریه ها 
از سر خاک فرهاد است. دوستانش سر مزار فرهاد اشک 
مي ریختند و با او درددل مي کردند. دوستش مي گفت 
هر زماني که دلم بگیرد س��ر خاک فره��اد مي آیم و با 
او دردل مي کنم. کس��اني که فرهاد را مي ش��ناختند، 
مي گویند او واقعاً نمونه بود. اگر به دوس��تانش بگویید 
 حقیقت را درباره فرهاد بگویند، خواهند گفت که چه 

انساني بود. 
 كارهاي خيريه  ش�هيد فقط در قالب 

مددكاري بود؟
خیر، به هر ش��کلي مي خواس��ت به نیازمندان کمک 
کند. آن زمان غذاي دانش��گاه صنعتي شریف 25 زار 
بود. دو نفر از دوستان مسلمانش هزینه تأمین پول غذا 
را نداشتند. بدون اینکه چیزي به من بگوید مي گفت 
مامان کمي بیشتر به من پول مي دهي تا در دانشگاه 
غذاي بیشتري بخورم. حاال نگو فرهاد غذاي خودش 
را که نمي خورد هیچ، یک غذاي دیگ��ر هم براي آن 
دوستانش مي گیرد. یک روز قابلمه یکي از دوستانش 

در ماشین مانده بود و به من گفت مادر بیا این قابلمه را 
جلوي در خانه شان بدهیم. وقتي در خانه رسیدیم من 
همینطوري بي اراده گریه مي کردم. یک دخمه با اتاقي 
کوچک بود که آن دانشجو با خانواده اش در آن زندگي 
مي کرد. به من مي گفت مي بیني مامان! در اینجا آدم 
زندگي مي کند. مي گفت خوب مي شود مامان، کسي 
وارد مملکت مي شود که همه اینها را درست مي کند. 
از اول انگار این بچه م��ددکار به دنیا آمده بود. یکي از 

حسن هاي بزرگش همین بود. 
 ش�ما چ�را مواف�ق جبه�ه رفتنش 

نبوديد؟
من نمي خواس��تم به جبهه برود. براي اینکه یک پسر 
داش��تم و آن هم پش��تیبان من و زندگ��ي ام بود. من 
مي گفتم نمي گذارم بروي و به خاطر همین با هم بحث 
داشتیم. مي گفت مادر تو از آرش برایم  گفتي، تو آرش 
را مثال  زدي که براي خاک وطن تکه تکه شد، االن که 
نمي گذاري بروم، پس چرا اینها را برایم گفتي. مي گفتم 

مادر آن داس��تان بود، مي گفت نه اینها حقیقت است. 
دوست نداش��تم با ناراحتي به جبهه برود. چند پروژه 
عظیم در کرمان قبول شد و نرفت. مي گفت: مامان باید 
سربازي بروم و وقتي که برگش��تم سر همه این کارها 
مي روم. در گوته زبان آلماني مي خواند و از آلمان برایش 
دعوتنامه  آمده بود ولي اعتنایي به هیچ کدام نداشت و 
فقط مي گفت باید به سربازي بروم. یک روز حرف خیلي 
جالبي به من زد. گفت: مادر اگر ایران را بگیرند من دیگر 
زنده نیس��تم و نمي توانم زندگي  کنم. آنجا بود که من 
دیگر چیزي نفهمیدم. وقتي دیدم این بچه مصر است 
و مي خواهد براي دفاع برود و چنین ایده اي دارد، گفتم 
من نباید افسرده و ناامیدش کنم. در اتاقم گریه هایم را 
کردم و خیلي با خودم خلوت کردم. یکي روز پرسید مادر 
چرا آرام شدي؟ گفتم حرف هایي که زدي درست است و 
از آنها نیستي که ننگ را تحمل کني. من هم نمي توانم 
جلویت را بگیرم و هر کاري که به نظرت درست است 
انجام بده. گفت مامان این درست ترین تصمیم است و 

من هم دیگر قبول کردم. 
 از ن�گاه آق�ا فرهاد ش�هادت چگونه 
تعريف ش�ده بود و ايشان شهادت را 

چگونه مي ديد؟ 
فرهاد انتخابش از روي خرد بود. او سرمش��قش آرش 
بود. از شهرستان هاي مختلف بچه هایي را که شاگرد 
اول بودند ولي وضع مالي ش��ان خوب نبود، مي آورد 
و به اردو مي ب��رد. یک ذره به مادی��ات فکر نمي کرد. 
فرهاد معدلش 19/5 بود. تمام دانش��گاه هاي معتبر 
مي توانس��ت برود و خودش دانش��گاه صنعتي شریف 

را انتخاب کرد. 
 از زرتشتي هاي ديگر در جنگ حضور 

داشتند؟ 
زرتش��تي ها در دفاع مقدس حضور فعالي داشتند. ما 
12 شهید زرتش��تي داریم. یکي از شهیدان افسر بود 
و در ناو کار مي کرد. در یزد ش��هید آذرباد را داریم که 
بسیار جانانه جنگید و ش��هید شد. حضور زرتشتي ها 
خیلي پررنگ بود. من آگاه شده بودم که فرهاد برایم 
نمي ماند. فرهاد یک بار براي آزمایش��ي رفت و بعد به 
لشکر 88 منتقل شد و از همان جا به جبهه رفت و در 
جبهه دزفول حضور داشت. در دزفول به این معروف 
شد که با هفت دانشجوي دانش��گاه شریف به جبهه 
رفته اس��ت. با همرزمانش پل تنگه چزابه را درس��ت 
کردند. مي گفتند فرهاد این کار را انجام داده اس��ت. 
این پل معروفي است که رزمندگان براي فتح المبین 
روي آن رفتند و در آزادي خرمشهر از این پل شناور 
استفاده کردند. فرهاد آنجا هم رفته بود، آرام ننشسته 
بود. وقتي که ساخت پل تمام شده بود و در حال افتتاح 
پل بودند، فرهاد را از نزدیک زده بودند. بعداً نام پل را 
به نام دانشجویان شریف گذاشتند. از طرف راهیان نور 
بارها به من گفته اند که به ای��ن منطقه بروم ولي من 

طاقت ندارم و نمي توانم آنجا را ببینم. 
 آقا فرهاد با دوس�تان مسلمانش در 

جبهه ارتباط خوبي داشت؟
آن زمان همه باهم بودند و اصاًل دین براي رزمندگان 
مطرح نبود. در دف��اع مقدس همه باه��م براي ایران 
جنگیدند. االن همه را به خودي و غیرخودي تقسیم 
مي کنند ولي من بارها گفته ام آن زمان که دین مطرح 
نبود پس چرا االن مردم را از هم جدا مي کنید. مردم 
مي گفتند »چو ایران نباشد تن من مباد« و همه براي 

یک هدف به جبهه مي رفتند. 
 با شنيدن خبر شهادت آقا فرهاد چه 

بر شما گذشت؟
فرهاد 22بهمن به مرخصي آمد. ای��ن بار آمده بود تا 

حرف هایي را به من بگوید. در تاالر وحدت جشني به 
مناسبت 22بهمن گرفته بودند که ما هم رفتیم. فرهاد 
آنجا به من گفت، مادر اگر آمدند و گفتند فرهاد شهید 
شده شما  باور نکن. چون در جبهه آنقدر فرهاد و آنقدر 
خادم هست که خدا مي داند. مي گفت یک وقت چنین 
خبري را ش��نیدي دیوانه بازي درنی��اوري که خوب 
نیست. بعد چند روز با هم خداحافظي کردیم و فرهاد 
راهي شد. براي اولین بار اشک پدرش را دیدم. وقتي 
فرهاد رفت دیدم پدرش کنار در هال ایستاده و اشک از 
پهناي صورتش پایین مي آید. من ناراحت شدم و گفتم 
پشت سر مسافر گریه نکن که خدا را خوش نمي آید. 

 روزي که خبر شهادت بچه ام را دادند من خانه نبودم. 
دختر 11س��اله ام با مادربزرگ فرهاد در خانه بود. سه 
سرباز یا پاسدار در خانه مي آیند و زنگ مي زنند. دخترم 
جلوي در مي رود و از او مي پرسند پدر و مادرت در خانه 
نیس��تند و او هم مي گوید نه فقط مادربزرگم است. به 
دخترم مي گویند مادر و پدرت اگ��ر آمدند بگو فرهاد 
شهید ش��ده. من خیلي از این نحوه خبررساني گالیه 
کردم. این بچه از پله ها باال مي آید و به خواهر بزرگش 
زنگ مي زند و مي گوید پاش��و بیا خان��ه. خواهرش در 
دانشگاه بوده و سریع خودش را به خانه مي رساند. دختر 
بزرگم متوجه اتفاقي که افتاده مي شود. فقط نمي داند 
چطور ب��ه من بگوید. خ��دا براي هیچ م��ادري چنین 
لحظه اي را نیاورد. وقتي بعد از 36سال هنوز آن لحظات 
را مرور مي کنم بدنم مي لرزد. من وارد خانه شدم و دیدم 
دختر کوچکم یک کتاب جل��وي صورتش گرفته و راه 
مي رود و مثاًل درس مي خواند. در همین حین صداي 
گریه هم از طبقه پایین مي شنیدم. تمام بستگان طبقه 
پایین جمع شده  بودند ولي به من خبر نداده بودند. بعد 
دختر بزرگم به من مي گوید مادر بنشین باهات کار دارم. 
مي گوید مامان االن فرهاد اینجاست و اگر تو خودت را 
اذیت کني فرهاد ناراحت مي شود. من مانده بودم چه 
مي گوید. حرف هاي فره��اد در ذهنم مي آمد که گفته 
بود فرهاد در جبهه زیاد اس��ت و شاید خبر شهادتم را 
اشتباه بدهند. من با سکوت فقط حرف هایش را گوش 
مي کردم. هنوز هم بعد از سال ها نمي دانم که چرا یک 
دفعه جیغ بلندي کشیدم. دخترم مي گوید مادر اگر آن 
جیغ را نمي کش��یدي و نمي دویدي، دیوانه مي شدي. 
همینطور در عالم خ��ودم ب��ودم و نمي فهمیدم تمام 
فامیل به طبقه باال  آمده اند. من آنها را مي دیدم اما حس 
حرف زدن با کسي را نداش��تم. خانه پر از جمعیت شد 
و من نمي فهمیدم. یک سال هیچ چیزي نمي فهمیدم. 
قرص مي خوردم و مي خو ابی��دم و از دنیا هیچ چیزي 
نمي فهمی��دم. فرهاد تم��ام زندگي و پش��ت و پناهم 
بود. بعد از مدتي بچه هاي کانون دانش��گاه خواس��تند 
من جاي فرهاد بروم و آن زم��ان این برایم بهترین کار 
بود. خواس��تند من جاي فرهاد باش��م. یک سال بعد 
رفتم و جاي فرهاد مددکار و معتمد ش��دم و با مردم و 
س��المنداني که فرهاد مي دید مالقات کردم. نمي دانم 
چطور شروع کردم و در بین مردم ماندم ولي این حضور 

هنوز هم ادامه دارد. 
 حضور آق�ا فره�اد را در زندگي تان 

احساس مي كنيد؟
به خیلي از دوستانم گفته ام اگر روزي فکر کنم فرهاد 
مرده من هم مي میرم. بعد از بیش از 35 سال همچنان 
حضور فرهاد را حس مي کنم. بعضي اوقات کاري را که 
مي خواهم ش��روع کنم، مي بینم کار خودش درست 
مي ش��ود. گاهي کارها ناخواسته پیش مي رود. کتاب 
زندگي فرهاد ناخواسته نوشته شد. گاهي فکر مي کنم 
خدایا من این کتاب را نوشتم، آخر مگر من نویسنده  

هستم.  

 در تاالر وحدت جشني
به مناسبت 22بهمن 
گرفته بودند كه ما هم 
رفتيم. فرهاد آنجا به من 
 گفت، مادر اگر آمدند
و گفتند فرهاد شهيد 
 شده شما  باور نكن،
چون در جبهه آنقدر 
فرهاد و آنقدر خادم 
هست كه خدا مي داند
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در بین جنگ هاي تاریخ معاصر کش��ورمان، اشغال ایران 
در جنگ جهاني دوم و حمله عراق بعثي به کشورمان، دو 
کشمکش عمده هستند که از لحاظ زماني )نسبت به دیگر 
جنگ ها( به یکدیگر نزدیک هس��تند، البته بین سال هاي 
1352 و 1353 درگیري هاي مرزي بین ایران و عراق رخ داد، 
اما نه این جنگ محدود و نه اعزام قواي ایران به عمان براي 
جنگ با شورش��یان ظفار، هیچ کدام فراگیري و گسترش 
اش��غال ایران در خالل جنگ جهاني دوم در شهریور سال 
1320 و حمله بعثي ها به ایران در شهریور 1359 را نداشتند. 
مقایسه این دو جنگ، درسي عبرت آموز را گوشزد مي کند 

که در این مجال مروري بر آن خواهیم داشت. 

    داستان يک فروپاشي
»ش��هریورماه 1320« یادآور روزهاي گرمي اس��ت که با 
شکس��ت خفت بار ارتش مدرن رضا خ��ان، داغي ابدي بر 
پیش��اني تاریخ ایران نهاد. آن روزها دیدن سربازي در به در 
با لباس هاي مندرس، پوتین هاي پاره و رنگ و رخساري که 
خبر از فشار گرسنگي مي داد، تصویر آشنایي براي بسیاري 

از ایرانیان بود. 
فروپاش��ي ارتش رضاخان در برابر قواي روس و انگلیس  به 
قدري سریع بود که تنها سه روز پس از شروع حمله متفقین، 
در بامداد ششم شهریورماه 1320، سفراي روس و انگلیس، 
خبر ترک مخاصمه ارتش ایران را به کشورهاي متبوع شان 
اعالم کردند. در ش��مال و شرق کش��ور، ارتش سرخ که به 
گواهي تاریخ حدود 60درصد آنها را زنان تشکیل مي دادند، 
در عرض چند روز به حوالي تهران رسیدند. در جنوب و غرب 

نیز انگلیسي ها بعد از نابودي ناوگان ایران، به سرعت پیشروي 
کردند و در شهر قزوین به سربازان روس ملحق شدند. 

صفحات تاریخ ایران آن روزها شاهد وقایع تأسف برانگیزي 
بود. پوتین سربازان روس و انگلیس نه تنها خاک ایرانیان را 
که غرورشان را نیز خدشه دار مي کرد اما کسي از رفتن شاه 
مخلوع ناراحت نبود. رضا خان همان کسي بود که حتي پیش 
از رسیدن به سلطنت، در سرکوب بي رحمانه اقوام مختلف 
ایران ید طوالیي داش��ت و ارتش به اصطالح مدرنش، تنها 
در سرکوب مردم عادي و عشایر، آن هم با حیله و نیرنگ و 

فریب، تبحر داشت. 

   39سال بعد
قواي بریتانیا که سربازان س��یه چرده هندي در بین شان 
نمود خاصي داشتند، در غرب و بخش هایي از جنوب کشور 
مسیري را مي پیمودند که 39 س��ال بعد واحدهاي زرهي 
ارتش عراق نیز س��عي کردند آن را طي کنند. عبور از مرز 
خسروي، تسلط بر گردنه پاتاق و س��پس سرازیر شدن به 
سوي کرمانشاه، راهي بود که انگلیسي ها با کمترین تلفات 
و هزینه پیمودند. در جنوب نی��ز واحدهایي از تفنگداران 
دریایي بریتانیا به اروندرود زدند و س��ر از پاالیشگاه عظیم 
آبادان درآوردند اما براي عراقي ها طي کردن این مسیر، بسیار 

هزینه بر و پرتلفات بود!
ش��اید زماني که صدام الف تصرف یک هفت��ه اي تهران را 
مي زد، شهریور سال20 را الگوي خودش قرار داده بود. شاید 
باور داش��ت که مي تواند مانند آن واقعه و روزهاي داغش، 
به سرعت ایران را به شکست بکش��اند. او بر این باور بود که 
ارتش ایران پس از انقالب دچار ضعف شده و سپاه پاسداران 
نیز در کردستان زمینگیر شده اس��ت اما در برآوردش یک 
نکته اساسي را از قلم انداخته بود؛ انقالب اسالمي متکي بر 
مردمي بود که آن را به پیروزي رسانده بودند؛ مردمي که در 

2هزارو500سال حکومت پادشاهي، تنها توده هایي ناچیز 
به شمار مي آمدند، اکنون از نظامي دفاع مي کردند که آن 
را متعلق به خود مي دانستند، حتي ارتش ایران که 39 سال 
قبل با عنوان ارتش شاهنشاهي شکستي خفت بار را از قواي 
روس و انگلیس خورده بود، وقتي که همراه با امام و انقالب 
شد، مردمي ترین ارتشي را رقم زد که ایران و شاید جهان تا 

آن موقع به خود دیده بود. 

   ارتش مردمي
عجیب بود بدنه ارتشي که رضاشاه بنا نهاد و پهلوي دوم سعي 
مي کرد از نیروهایش دین زدایي کند، چند ماه قبل از پیروزي 
انقالب با فرمان امام پادگان ها را ترک کردند و بعد از پیروزي 
انقالب، باز به فرمان ام��ام دوب��اره )داوطلبانه( به خدمت 
برگشتند و در این مسیر، از حضور در هیچ آوردگاهي شانه 
خالي نمي کردند. در هر کجا که نیاز بود، ارتش ایران اسالمي 
ورود مي کرد و به رغم فرار یا اعدام فرماندهان ارش��دش، با 

کمترین امکانات و تسلیحات، خالصانه خدمت مي کرد. 
امیر سرلشکر حسین حسني سعدي در روایتي از روزهاي 
اول انقالب و قوت گیري مجدد ارتش با تالش فرماندهان 
انقالبي اش مي گوید: با پیروزي انقالب، ستاد ارتش منحل 
ش��د. بي نظمي پیش آمد و بس��یاري از یگان ها از داشتن 
فرمانده محروم بودند، حتي مدتي کمیته ها براي ما تعیین 
تکلی��ف مي کردند! بعد ش��هید قرني اولین رئیس س��تاد 
مشترک ارتش شد و ستاد موقتي را در همین محل کنوني 
ستاد ارتش تش��کیل داد. چون قرني چند سالي از ارتش 
دور بود و خیلي ها را نمي شناخت، سرهنگ فروزان نقش 
محوري ایفا کرد و مشاوره هاي خوبي به سپهبد قرني داد. 
انتخاب فرماندهان ارتش ماجرا هاي جالبي دارد، مثالً وقتي 
ش��هید فالحي را براي تصدي فرماندهي نیروي زمیني به 
شهید قرني پیشنهاد مي دهند، ایشان با فالحي مصاحبه اي 

انجام مي دهد و نامش را مي پرسد. فالحي مي گوید: »ولي 
هستم.« قرني هم مي گوید: »هم من ولي هستم و هم تو، 
فکر مي کنم بتوانیم با هم همکاري خوبي داشته باشیم« یا 
یک ش��ب که بحث روي انتخاب فرمانده لشکر 64 ارومیه 
بود تا دیر وقت این بحث به جایي نمي رس��د. شهید قرني 
مي خواست به خانه برود که روي پله ها فروزان مي گوید یک 
سرهنگ ظهیرنژاد نامي است که چنین خصوصیاتي دارد و 
خودش هم سابقه خدمت در این لشکر را دارد. قرني از همان 
پله به دفترش برمي گردد و نیمه ش��ب با ظهیرنژاد تماس 
مي گیرند که به ستاد ارتش بیاید. ایشان مي آید و سپهبد 
قرني مي گوید شما فرمانده لشکر 64 شدید و باید همین 
االن به سمت ارومیه حرکت کنید. ظهیرنژاد مي گوید االن 
که آمادگي ندارم، کار شخصي دارم، حداقل اجازه بدهید آنها 
را انجام بدهم بعد بروم. قرني مي گوید نه همین امشب باید 
حرکت کنید. ظهیرنژاد مي گوید، دخترم در خانه تنهاست. 
قرني با راننده خودش تماس مي گیرد و مي گوید برو منزل ما 
همسرم را بردار و بروید دنبال دختر آقاي ظهیرنژاد ایشان را 
ببرید خانه ما تا خیالشان راحت شود. ظهیرنژاد را همان شب 
مي فرستند ارومیه و ایشان آنجا کم کم نظم را برقرار مي کند 
و جلوي ضدانقالب را که داش��ت در آذربایجان غربي نفوذ 

مي کرد مي گیرد.« 
همین ارتش انقالبي که مردمي ترین ارتش تاریخ ایران بود، 
در روزهاي نخست حمله غافلگیرکننده بعثي ها، با کمترین 
امکانات عملیات تأخیري مقابل دش��من ایجاد مي کند و 
اجازه نمي دهد خاطرات تلخ پیشروي سریع قواي انگلیس 
در جنوب و غرب کشور دوباره تکرار شود. اگر انگلیسي ها 39 
سال قبل توانستند ظرف یک روز شهرهایي مثل خرمشهر 
و آبادان را اشغال کنند، اینبار دشمن متجاوز بعثي تنها در 
خرمشهر که کمتر از 15 کیلومتر راه زمیني با مرز داشت، 
34 روز در جا زد و حتي با محاصره یک ساله آبادان، هرگز 

عبرت هاي تاريخي اشغال ايران در جنگ جهاني دوم

»از سكوت تا خروش«   رفتار متضاد یك ملت در 2 جنگ
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سردار شهید 
حسین همداني

متولد سال 1329 در آبادان، از مؤسسان سپاه همدان، از مؤسسان لشکر27 محمدرسول الل)ص(، نخستین فرمانده 
لشکر 32 انصارالحسین)ع(، فرمانده لشکر16 قدس گیالن، فرمانده سپاه تهران بزرگ، فرمانده نیروهاي مستشاري 

ایران در سوریه. شهادت 16 مهر 1396 حومه حلب.
سخن شهيد: امام و شهدا سردمدار این مقاومت و ایستادگي بودند و باور داشتند که سرانجام کار ما پیروزي است، چون 

خداوند به ما وعده داده و وعده خداوند حق است.
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 شهید 
علیرضا نوري

متولد 1331ساري، از مؤسسین کمیته انقالب اسالمی در راه  آهن، مسئول سپاه پاسداران راه آهن، فرمانده گردان شهید 
علم  الهدی، جانشین فرمانده تیپ عمار لشکر 27 محمد رسول الل، رئیس ستاد و قائم  مقام فرماندهی لشکر 27 محمد 

رسول  الل، مسئول قرارگاه رمضان در جنوب. شهادت 9 بهمن 65 کربالي 5. پدر دو دختر و یک پسر. 
سخن شهيد: عزیزانم! یار هم باشید و با مستکبران و ابرجنایتکاران شرق و غرب بجنگید. 

نتوانستند آنجا را به تصرف درآورند. در مسیر پاسداري از 
مرزهاي ایران، ارتش در کنار پاسدارهاي جوان و همین طور 
نیروهاي داوطلب مردمي که ستون اصلي مقاومت در برابر 
بیگانه بودند، دوشادوش هم جنگیدند و همین مردمي بودن 

جنگ، باعث شکست دشمن شد. 

   سكوت و خروش
نکته جالب در مقایسه اش��غال ایران در جنگ جهاني دوم 
با دفاع مقدس، حضور افرادي اس��ت که هر دو جنگ را به 
یاد دارند. فاصله جنگ تحمیلي با حمله متقفین 39 سال 
بود. اگر فرض بگیری��م که یک جوان 18 س��اله در جنگ 
جهاني دوم مي توانس��ت مقابل متفقین بجنگد، در شروع 
جنگ تحمیلي همین نوجوان 59 سال داشت و همچنان 

مي توانست اسلحه به دست بگیرد. 
خانواده یازع از اهالي آبادان نمونه اي از ایرانیاني هس��تند 
که در جنگ تحمیلي هشت س��اله تمام قد در برابر یورش 
ارتش بعث عراق ایستادگي کردند. حاج حمید یازع پدر این 
خانواده هنگام یورش ارتش انگلیس، 15سال داشت، اما به 
گفته خودش چون دل خوشي از حکومت رضاشاه نداشت، 
حتي فکر مقابله با ارتش متجاوز را نمي کند. 39 سال بعد 
وقتي که حاج حمید به سن 54 سالگي مي رسد، دوباره با 
تجاوز ارتش دیگري روبه رو مي شود اما این بار نه تنها خود او 
بلکه همه فرزندان پسر و حتي همسر و دخترانش وارد معرکه 
نبرد مي شوند و آنقدر مي جنگند تا اینکه یکي از فرزندان این 
خانواده به شهادت مي رسد، دیگري اسیر مي شود و سه تن 

دیگر نیز جانباز مي شوند. 
مکي یازع فرزند حاج حمید از خاطرات جنگ جهاني دوم 
پدرش اینگونه روایت مي کند: »پدرم برایمان تعریف کرده 
که وقتي متفقین به ایران حمله کردند و ش��روع شد،  یک 
کشتي انگلیس��ي به بهانه حمل نفت به عراق از اروند رود 
خودش را به نزدیکي پاالیشگاه آبادان مي رساند، نگو سربازان 
هندي درون بشکه هاي نفت پنهان شده بودند. آنها به سرعت 
وارد شهر شدند و راستش کس��ي هم مقابل شان مقاومت 
نکرد، چون نه مردم از رژیم رضاشاه دل خوشي داشتند و نه 
آنها مردم را به حساب مي آوردند که بخواهند اسلحه به آنها 

بدهند و مردم را ترغیب به مقاومت کنند.« 
یازع در ادامه مي گوید: »چند سرباز در پاالیشگاه بودند که 
یکي از آنها به طرف انگلیس��ي ها تیراندازي کرد ولي یک 
درجه دار دشمن از پشت او را هدف قرار داد و به این ترتیب 

ظرف چند دقیقه آبادان به اش��غال دش��من درآمد. مردم 
شهر دل  خوشي از حکومت نداشتند و کاري نکردند. حس 
میهن دوستي در همه ما بود، ولي خود حکومت مرکزي به 
ما اعتماد نداشت! آنها به هیچ وجه ما را آماده نکردند و تکیه 
اصلي شان به سربازان ارتش بود؛ ارتشي که زود از هم پاشید 
و در نبود پشتیباني ملت، انگلیسي ها به آس��اني از آبادان 

گذشتند و خود را به نواحي مرکزي  کشور رساندند.« 
آبادان در دوره رضاخان در عرض چند س��اعت تصرف شد 
اما همین شهر که از س��وي اروندرود تنها 200متر با عراق 
فاصله دارد، یک س��ال تمام در براب��ر محاصره همه جانبه 

بعثي ها مقاومت کرد. 

   گيالنغرب ايستاد
در تاریخ آمده است که وقتي انگلیسي ها به ایران حمله 
مي کنند، در غرب کش��ور از محور قصرش��یرین خود را 
به کرمانش��اه مي رس��انند، تصویر عبور تانک هاي آنها از 
خیابان هاي کرمانشاه، یکي از تصاویر مشهور اشغال ایران 
در جنگ جهاني دوم به ش��مار مي آید. عراق نیز س��عي 
خودش را کرد تا از همین محور به عمق ایران نفوذ کند. 
ارتش عراق در این محور اشغال شهر مهران، اشغال تنگه 
کنجانچم و اشغال شهرهاي سومار، نفت شهر، قصرشیرین، 
گیالنغرب و سرپل ذهاب را برنامه  ریزي کرده بود. همچنین 
پیشروي به سوي گردنه پاتاق در 130 کیلومتري غرب 
کرمانش��اه و در 20کیلومتري شرق س��رپل ذهاب و نیز 
گردنه قاّلجه در شرق گیالنغرب را در نظر داشت. هر چند 
آنها توانستند به قصرشیرین و نیمي از سرپل ذهاب دست 
پیدا کنند، اما بعد عبور از گردنه پاتاق زمینگیر ش��دند. 
بعثي ها حتي نتوانستند شهر کوچک و مرزي گیالنغرب 

را به تصرف درآورند. 
خانواده اس��ماعیلي یکي از خانواده هاي اصیل گیالنغربي 
است که پدر این خانواده همانند حاج حمید یازع در دوران 
هجوم ارتش انگلیس نوجوان بود. فرحناز اسماعیلي دختر 
مرحوم اسماعیلي مي گوید: »پدرم تعریف مي کرد که وقتي 
انگلیسي ها کرمانشاه را تصرف کردند، اصالً شهر گیالنغرب 
را به حساب نمي آوردند. ما ندیدیم که ارتشي ها مقاومتي در 
برابر آنها انجام بدهند. مردم خودشان را درگیر نکردند، چون 
اصالً به حساب نمي آمدند. ما نمي خواستیم خودمان را فداي 
حکومتي بکنیم که هیچ سالحي در اختیارمان قرار نمي داد. 
رضاخان پشتش به ارتشش گرم بود و مردم را نمي دید. ما 

هم به وقتش او را ندیدیم و با خفت و خواري از ایران بیرونش 
کردند.«  مرحوم اسماعیلي در دوران جنگ تحمیلي با آنکه 
پنجاه و چند س��ال از عمرش گذشته بود، هرگز شهرش را 
ترک نکرد. او خانواده اش را مانند بس��یاري از خانواده هاي 
گیالنغربي به کوه هاي اطراف شهر برد و آنجا پناه شان داد. 
چندین ماه زن و بچه ها در کوه و کم��ر چادر زدند و مردها 
براي مقابله با دشمن به خط مقدم رفتند. گیالنغربي ها آنقدر 
 جنگیدند تا اینکه شهرشان را حفظ کردند. دشمن خون هاي 
بسیاري ریخت و خود نیز تلفات زیادي داد اما شهر تسلیم 
نشد. در این آوردگاه سخت و تاریخي، حتي خانم ها هم کمر 

همت بستند و وارد میدان نبرد شدند. 
فرنگی��س حیدرپور ی��ک دختر 18س��اله س��اکن یکي 
از روس��تاهاي اطراف گیالنغرب بود که با تبر یک س��رباز 
عراقي را کشته و دیگري را به اسارت درآورد. به قول یکي از 
کارشناسان تاریخي، امثال فرنگیس ها در دوره رضاشاه هم 

بودند اما آنها در آن مقطع انگیزه اي براي مقابله متجاوزي 
نداشتند که شر رضاشاه را از سرشان باز کرده بود!

   از تخته قاپو تا گمجن
در شهریورماه 1320 حتي عشایر نیز خاموش بودند. آنها 
که در تاریخ ایران به سلحشوري و مقاومت در برابر بیگانه 
شهرت داشتند، با سیاست »تخته قاپو« یا همان یکجانشیني 
رضاخان به شدت سرکوب شده بودند و نیرویي نداشتند که 
بخواهند در برابر دشمن مقاومت کنند. در حالي که همین 
عشایر در دوران دفاع مقدس، حضور پررنگي در جبهه هاي 
جنگ داشتند. »گمجن« نام گروه هاي جنگ هاي نامنظم 
عشایري بود که از همان ابتداي جنگ تحمیلي تشکیل شدند 

و در خالل دفاع مقدس، گستردگي زیادي یافتند. 
اصطالح »گمجن اسیر بیاورد« در خالل دفاع مقدس بسیار 
تکرار مي شد. به گفته یکي از رزمندگان دفاع مقدس »در 
منطقه عملیاتي غرب کشور، هر گاه نیاز به کسب اطالعات 
از دش��من بود، قرارگاه غرب ابالغ مي کرد که گمجن اسیر 
بیاورد. افراد این گروه ها قادر بودند در مناطق کوهس��تاني 
مسافت زیادي را طي کنند و در قلب خطوط دشمن نفوذ 
کرده و کسب خبر کنند و از دشمن اسیر بگیرند. استعداد 
این گروه ها بین 9 تا 15 نفر متغیر بود و محل استقرار آنها در 

قرارگاه تاکتیکي گمجن بود.« 
در واقع عشایر آمادگي رزمي را در شیوه زندگي خود داشته و 
دارند. فرزندان عشایر رزمنده زاده مي شوند و در طول زندگي 
خود کار با سالح به عنوان ابزاري جهت دفاع از خود را به خوبي 
مي آموزند ولي این استعداد جنگي شگرف در خالل جنگ 
جهاني دوم به دلیل بدبیني رضاشاه نسبت به عشایر و سرکوب 
وحشیانه آنها، کارایي خود را از دست داده بود. در حالي که پس 
از پیروزي انقالب، حضرت امام در همان اولین ماه هاي شروع 
دفاع مقدس، فرمان تسلیح و تجهیز و آموزش عشایر را به ستاد 
مشترک ارتش ابالغ کردند و این ستاد نیز اقدام به آموزش 
وسیع عشایر کرد که تشکیل گمجن ها از برکات همین فرمان 
و تصمیم حضرت امام بود. عشایر نیروهاي مخلصي بودند که 
در طول دفاع مقدس، سرداران رشیدي چون: امامقلي عزیزي، 
رضا رحمتي زاده، علي غیوري زاده، محمدعلي شاهمرادي، 
احمد سلیماني، قاسم مدهني و... را تقدیم کردند. سردار شهید 
شاهمرادي جانشین لشکر قمر بني هاشم)ع( بود و از شهید 
مدهني هم به عنوان مدافع جسور پل سابله در خالل عملیات 

طریق القدس یاد مي شود. 

   عبرت تاريخي
شهریور سال20 سرنوش��ت جنگ در همان اولین ساعات 
حمله متفقین روشن ش��ده بود. ارتش رضاخان که از بطن 
مردم ب��ه دور بود و حتي م��ورد غضب توده ها قرار داش��ت، 
هیچ رفتار ش��رافتمندانه اي در مقابله با دشمن نشان نداد و 
ظرف 48س��اعت، ترک مخاصمه را پذیرفت. از سوي دیگر 
عدم رهبري مقتدر که مورد قبول مردم و ارتش باش��د نیز 
باعث ضربه خوردن به جبهه ایران شد. مردم ایران نه تنها از 
اشغال کشورشان ناراحت نبودند که از رفتن رضاشاه استقبال 
مي کردند. استعفاي شاه پهلوي روز 25 شهریورماه، کمتر از 
یک ماه از اشغال ایران در کاخ مرمر امضا شد و او براي همیشه 
در میان شادي مردم از ایران رفت. در حالي که همین مردم، 
کمتر از چهار دهه بعد رفتار کامالً متضادي در برابر متجاوزان 
بعثي نشان دادند. پذیرش رهبري حضرت امام و تبعیت از 
فرمان ایش��ان به عنوان رهبري که بر قلب ها حکم مي راند، 
اعتماد مردم به نظام اسالمي که خودشان چند ماه قبل طي 
یک انقالب تاریخي آن را به پیروزي رسانده بودند، باعث شد 
تا فوج فوج گروه هاي مردمي در قالب بسیج به کمک نیروي 
نظامي چون ارتش و سپاه بش��تابند که آنها نیز پیوندهاي 
عمیقي با امام و مردم داشتند و دوشادوش هم از کیان کشور و 

باورهاي شان دفاع کردند.    

د  
رون

می 
ژه 

ن ر
يرا

ده ا
ور

م خ
زخ

ک 
خا

ی 
 رو

سی
گلي

ی ان
ها

ش 
پو

ره 
و ز

ها 
ک 

 تان
13

20
ور  

ري
شه

   

شهريور سال20 
سرنوشت جنگ در همان 
اولين ساعات حمله 
متفقين روشن شده بود. 
ارتش رضاخان كه از بطن 
مردم به دور بود و حتي 
مورد غضب توده ها قرار 
 داشت، 
هيچ رفتار 
شرافتمندانه اي در مقابله 
با دشمن نشان نداد و 
 ظرف 48ساعت
ترک مخاصمه را پذيرفت
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سردار شهید
 حسن طهراني مقدم

ملقب به پدر صنعت موشکي ایران، متولد 6 آبان 1338 تهران، دانش آموخته رشته مهندسي صنایع از دانشگاه صنعتي 
خواجه نصیرالدین طوسي، از مؤسسان توپخانه سپاه، مأمور راه اندازي و سازماندهي یگان موشکي سپاه، فرمانده موشکي 
نیروي هوایي سپاه، مشاور فرمانده کل سپاه در امور موشکي و رئیس سازمان خودکفایي سپاه. شهادت 21 آبان 1390 

در انفجار پادگان مدرس. 
سخن شهيد: تا زماني که ما در موضع قدرت قرار نگیریم، دشمنان ما را تحقیر مي کنند. 

 بارها به اين جمله برخورده ايم كه طي 
200 سال اخير ايران در هر جنگي كه 
ش�ركت كرده ، بخش�ي از خاك�ش را از 
دست داده است. ماجراي اين 200 سال از 

چه دوره اي شروع مي شود؟
اینکه مي گویید 200 سال اخیر؛ مي شود سال 1820 

می��الدي و در نتیجه ب��ه وضوح معلوم مي ش��ود که 
جنگ هاي ایران و روس مد نظر است. این جنگ ها در 
زمان فتحعلي شاه قاجار رخ داد. از سال 1804 شروع 
ش��د و در س��ال 1828 با انعقاد عهدنامه ترکمنچاي 
بین طرفین پایان یافت. بین ایران و روسیه از مدت ها 
قبل جن��گ و درگیري بود. در زم��ان آقا محمد خان 
قاجار نبردهاي ش��دیدي میان دو طرف رخ داد و آقا 
محمد خان قاجار توانس��ت س��پاه روس را شکست 
دهد و گرجس��تان را بازپس بگی��رد، اما درخصوص 

همان 200 سال که ش��ما گفتید، باید کمي به تاریخ 
عقب ماندگي ایران از قافله تمدن و نوس��ازي اش��اره 
کنیم. عقب ماندگي پدیده اي دفعي و ناگهاني نیست 
که یک تاریخ مشخص داشته باشد. ایران از اواخر دوره 
صفویه رو به افول گذاش��ت، اما چون یک کشور قوي 
و داراي تمدن دیرینه اي بود، دو قرن طول کش��ید تا 
این عقب ماندگي خودش را نش��ان بدهد. علت اصلي 
شکس��ت در جنگ با روس، عقب ماندگ��ي ایران بود 
که قاجاری��ه وارث آن بودند نه باع��ث آن. در همین 

 دفاع مقدس و ديگر جنگ هاي ايران در مقام قياس 
در گفت و گو با علي اكبر رنجبركرماني، پژوهشگر تاريخ معاصر

جنگ تحمیلي نوراني ترین مقطع تاریخ 
چند هزار ساله ایران است
اروند رود را رضا خان به نخست وزير وقت عراق هديه داد!

بارها خوانده يا شنيده ايم كه گفته مي شود ايران در 200 سال گذشته در هر جنگي كه شركت كرده، بخش�ي از خاكش را از دست داده است. ماجراي اين 200 
سال از چه زماني آغاز مي شود و چطور كشور كهن ايران پس از سال ها ناكامي در مواجهه با دشمنان بيگانه، در جنگ تحميلي، هشت سال تمام مقابل متجاوزي 
ايستادگي مي كند كه از سوي ابرقدرت هاي شرق و غرب حمايت مي شد؟ پاسخ اين سؤال و نگاهي به تاريخ دو سده اخير كشورمان را در گفت و گو با علي اكبر 
رنجبر كرماني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران مورد بررسي قرار داده ايم. رنجبر كرماني كه عضو گروه تاريخ دائره المعارف بزرگ اسالمي و هيئت علمي و ويراستار 
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي است، تا كنون مقاالت بسياري پيرامون تاريخ معاصر كشورمان منتشر كرده است كه كتاب مسي به رنگ شفق، ترجمه 
كتاب شهريور 1320 )اسرار حمله متفقين به ايران(، تأليف گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه و ترجمه و ويراستاري دائره المعارف هفت جلدي يهود؛ 
يهوديت و صهيونيسم و مقاالت متعدد در حوزه تاريخ و تمدن اسالمي در دائره المعارف بزرگ اسالمي و دانشنامه جهان اسالم از شاخص ترين آنهاست. ماحصل 

اين گفت و گو را پيش رو داريد. 

غالمحسين بهبودی

رضاشاه درباره
 مرزهاي ايران بدترين 
عملكرد را داشت. 
در اختالفات مرزي و آبي 
بين ايران و افغانستان، 
رضاشاه حاكميتش را به 
تركيه داد و تركيه هم هر 
چه امتياز بود
به افغانستان داد
و به ضرر ايران شد
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سردار 
شهید حسن 
شفیع زاده

متولد 28 مرداد 1336 تبریز، مسئول عملیات سپاه تبریز، رئیس ستاد تیپ کربال، معاون تیپ المهدي )عج( در عملیات 
فتح المبین، از بنیانگذاران یگان توپخانه سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا )ص(. شهادت 8 اردیبهشت 1366 در عملیات 

کربالي 10 منطقه ماووت. 
سخن شهيد: خدایا من به جبهه نبرد حق علیه باطل آمده ام تا جان خود را بفروشم. امیدوارم خریدار جهان من تو 

باشي، نه کس دیگر. 

جنگ هاي ایران و روس عقب ماندگي آش��کار ش��د. 
سال 1804 با حمله قواي روسیه به فرماندهي ژنرال 
سیسیانوف به قفقاز و تصرف شهر ایراني گنجه، جنگ 
آغاز ش��د. نیروهاي ای��ران به فرماندهي سپهس��االر 
عباس میرزا قاجار به مقابله با آنها ش��تافتند. دور اول 
جنگ هاي ای��ران و روس در س��ال 1813 با امضای 
عهد نامه گلستان و جدا ش��دن قفقاز، گنجه قره باغ، 
شیروان، باکو، گرجستان، داغستان و... به پایان رسید. 
در این فاصل��ه ارتش ایران یکي، دو بار هم توانس��ت 
روسیه را شکست بدهد. چنانچه سیسیانوف فرمانده 
روس ها در همین دوره از جنگ ها شکس��ت خورد و 
کشته شد. به هر حال االن دقیقاً 207 سال از امضای 
عهدنامه گلس��تان مي گذرد. طي عهد نامه گلس��تان 
چیزي در حدود 220 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران 
از دست رفت. س��واحل ایران در دریاي سیاه از دست 
رفت. از خط ساحلي ایران در دریاي مازندران مقدار 

زیادي کاسته شد؛ بیش از هزار و 300 کیلومتر. 
دور دوم جنگ ها با پیش دستي ایران شروع شد، اما باز 

هم نتیجه مطلوبي عاید کشورمان نشد. 
در فاصله جنگ ه��اي اول و دوم ای��ران و روس، یک 
جنگ هم با عثماني داش��تیم ک��ه در آن ایران پیروز 
میدان بود. همانطور که ش��ما هم اش��اره کردید، در 
دور دوم جنگ هاي ایران و روسیه با حمله سپاه ایران 
به فرماندهي عباس میرزا به ق��واي روس در مناطق 
اشغالي در سال 1826 آغاز شد. در آغاز جنگ، سپاه 
ایران همه مناطق از دس��ت رفته به جز گرجس��تان 
و س��واحل دریاي س��یاه را پس گرفت. باکو، دربند، 
ش��وش، داغس��تان، ایروان و تالش، در همین جنگ 
توانایي ارتش مدرن تازه تأسیس ایران به منصه ظهور 
رس��ید. هم در جنگ قبلي و هم در این جنگ س��پاه 
ایران دلیرانه عمل کرد و عباس میرزا از نظر فرماندهي 
خوش درخشید. امروز پهلوي چي ها تبلیغ مي کنند که 
ارتش نوین ایران را رضاشاه درست کرد. دروغ بزرگ 
اس��ت. ارتش نوین ایران را عباس میرزا قاجار درست 
کرد، اما به هرحال پیروزي هاي اولیه ایران در دور دوم 
جنگ هاي ای��ران و روس تداوم نیافت. تزار روس��یه، 
ژنرال شکست خورده یرملوف را برکنار کرد و به جاي 
او ژنرال معروف پاس��کویچ را مأم��ور تصدي جنگ با 
ایران کرد. رقابت هاي داخلي میان سیاس��تمداران و 

دولتمردان ایراني و خیانت بعضي از مخالفان عباس 
میرزا و تعلل و ش��اید خیانت آصف الدوله صدر اعظم 
ایران باعث شد سپاه ایران بدون پشتیبان و تدارکات 
بمان��د و در نهایت ب��ا چند حمله متوالي، پاس��کویچ 
مناطق از دس��ت رفته را دوباره گرفت. سپاه روس تا 
عمق خاک ایران یعن��ي تا دهخوارق��ان پیش رفت. 
عباس میرزا مجبور ش��د در بدترین شرایط تقاضاي 
صلح کند. با وس��اطت وزیر مخت��ار انگلیس در قریه 
ترکمنچاي نمایندگان دول��ت روس و ایران قرارداد 
معروف ترکمنچاي را امضا کردند و ایران براي همیشه 
از مناطق اشغالي اش دست برداشت. این قرار داد بسیار 
تلخ بود، اما چ��اره اي نبود. س��پاه روس در راه تهران 
بود. شکست پشت شکس��ت. در حقیقت ترکمنچاي 

قراردادي مغلوبانه بود نه خائنانه. 
 آيا دول�ت وقت اي�ران توانس�ت از 
پتانسيل مردمي در جنگ بهره ببرد و 

توده مردم را عليه متجاوز بسيج كند؟
درباره بسیج مردمي در آن زمان باید بگوییم که نبود 
وسایل ارتباط جمعي باعث مي شد بسیاري از مردم در 
نقاط دوردست از آنچه در کشور اتفاق مي افتاد با خبر 
نشوند. اگر هم مي ش��دند روابط اجتماعي به گونه اي 
نبود که مردم عادي بخواهند در سیاست دخالت کنند. 
البته در جنگ هاي ایران و روس چون بخش هایي از 
داراالسالم از دست رفته و به دس��ت کفار افتاده بود، 
علماي دیني و مراجع تقلید شیعه اعالم جهاد کردند و 
گفتند هر کسي در جنگ با روس کشته شود »شهید« 
است و حتي براي راحتي خیال دولت، فتحعلي شاه را 
فرمانده کل قوا )از نظر شرعي( اعالم کردند که راحت 
مردم و سربازان زیر فرماندهي او بجنگند و در درستي 
جنگ شک نکنند، اما به هر حال نتیجه همان شد که 

در تاریخ به ثبت رسیده است. 
 ش�ايد خيلي از مردم ندانن�د كه در 
دوران پهلوي اول هم بخشي از خاک 
كشورمان به تركيه واگذار شد. ماجراي 

اين واگذاري چه بود؟ 
بر اثر ناآگاه��ي و تاریخ نگاري پهلوي پس��ند، پس از 
برافتادن قاجاریه و براي جلب نظر پهلوي ها، خیلي ها 
شروع به تبلیغاتي علیه قاجاریه کردند که شاهان قاجار 
چنین و چنان بودند و بي عرضه و عیاش بودند و ظالم 

و مال مردم خور بودند. این تبلیغات منفي اغراق آمیز 
درب��اره قاجاریه براي الپوش��اني دست نش��اندگي و 
جنایات رضاش��اه پهلوي بود. قضاوت درباره رفتار و 
عملکرد ش��اهان قاجار فرصت فراخ��ي را مي طلبد. 
رضاشاه درباره مرزهاي ایران بدترین عملکرد را داشت. 
در اختالفات مرزي و آب��ي بین ایران و افغانس��تان، 
رضاشاه حاکمیتش را به ترکیه داد و ترکیه هم هر چه 

امتیاز بود به افغانستان داد و به ضرر ایران شد. 
با خود ترکیه هم رضاش��اه اختالفات مرزي را به ضرر 
ایران و به نفع ترکیه حل و فصل ک��رد. به این صورت 
که در س��ال 1306 رضاش��اه محمدعلي فروغي را به 
عنوان سفیر به ترکیه فرستاد. مأموریت اصلي فروغي 
حل و فصل اختالفات م��رزي بود. او نتوانس��ت تمام 
اختالفات را حل کند. در زمستان سال 1310 رشدي 
آراز بیک وزیر خارجه ترکیه به ایران آمد و با شخص 
رضاشاه مذاکره کرد و در این مذاکرات قرار شد ایران 
بخش��ي از خاک خود را بدهد و در مقاب��ل ترکیه نیز 
بخشي از خاک خود را به ایران بدهد؛ یعني طرفین با 
مبادله بخش هایي از سرزمین خود اختالفات مرزي را 
حل کنند. ایران قسمتي از مناطق کوهستاني ناحیه 
قط��ور را از ترک ها گرفت و در مقاب��ل ترک ها ناحیه 

بسیار مهم قره سو در شمال غربي کشور در تالقي رود 
ارس را گرفتند و موقعیت خود را در منطقه حس��اس 
نخج��وان که تاریخ��اً متعلق ب��ه ایران ب��ود، تحکیم 
بخشیدند. در این مبادله چیزي بیش از 3هزار کیلومتر 

مربع از خاک ایران از دست رفت.
 مگر موضوع اروند رود از زمان پهلوي 

دوم مطرح نشد؟
خیان��ت رضا ش��اه در قضی��ه ارون��د رود را خیلي ها 
نمي دانند. خواهش من این اس��ت که به این موضوع 
خوب پرداخته بش��ود تا خصوصاً نسل جوان ذهنیت 
بهت��ري درب��اره خیانت هاي پهلوي داش��ته باش��د. 
احمد مهبد )از رجال دوره پهلوي( درخصوص مسئله 
اروند رود مي گوید: من رئیس بحریه ایران بودم. حاال به 
این مانع برخوردیم که وقتي کشتي ما مي خوهد وارد 
بندر ایراني بش��ود، باید صبر کند نماینده بندر بصره 
بیاید در کشتي ما، پول بدهیم به آنها که بیاییم به بندر 
خودمان. فکرش را کنید در  شط العرب ما نمي توانیم 
کشتي بیاوریم. پرچم آنها را هم محض احترام بزنیم، 
پرچم ع��راق را. البت��ه کاري بود که رضا ش��اه کرد... 
اینطور کرده بود. نوري س��عید )نخس��ت وزیر عراق( 
به تهران آمد. نخس��ت وزیر وقت قراردادي تهیه کرد. 
اختالفات ما از زمان امیرکبیر بود، با عثماني ها و بعد 
هم با وارث ش��ان که عراق باش��د. از زمان عثماني ها 
ما بر سر ش��ط العرب با ترک ها اختالف داشتیم. بعد 
س��رحدات ایران و عثماني. من اقدامات امیرکبیر را 
خوانده ام. آن موقع نخس��ت وزیر نبود. نماینده ایران 
بود. براي مذاکره با ترک ها مأمور بود. مرد بسیار الیقي 
بود. خیلي تالش کرد. آدم لذت مي برد یادداشت ها را 
بخواند. گزارش ها را بخواند... نوري س��عید قراردادي 
که برای شط  العرب مي بندند ، اسم شط  العرب را االن 
عرض مي کنم، مي آید التماس مي کند به رضاشاه که 
قربان شما سواحل از ش��ط العرب تا چابهار را دارید تا 
سرحد هندوستان ما فقط همین شط  العرب را داریم. 
این را تصدق بفرمایید و شط العرب را به ما بدهید. شاه 
تحت تأثیر قرار مي گیرد. مداد قرمز برمي دارد، عوض 
اینکه وسط شط باش��د، مي رود تا ساحل ایران. نوري 
سعید مي افتد پاي شاه را مي بوسد... )مصاحبه احمد 
مهبد با پروژه تاریخ شفاهي ایران در دانشگاه هاروارد 

نوار پنجم(.
 جن�گ جهان�ي دوم و اش�غال ايران 
مقطع�ي تاري�ک در تاري�خ معاص�ر 
كشورمان است. چرا ارتش رضاخان كه 
آن همه رويش تبليغ مي شد، نتوانست 
مقابل متفقين ايستادگي حداقلي داشته 
باشد؟ ضعف ارتش ايران نبود اراده براي 
مقابله با متجاوزان بود يا توانايي اين كار 

را نداشت؟
در جنگ جهاني دوم ارتش بسیار نیرومند دو ابرقدرت 
به ایران که یک کشور بسیار ضعیف بود، حمله کردند. 
ماج��راي ورود ق��واي متفقی��ن به ایران داس��تانش 
برمي گردد به جایگاه ژئو اس��تراتژیک ایران که در آن 
زمان تنها راه رس��اندن کمک به اتحاد شوروي سابق 
بود و اگر ایران نبود سرنوش��ت جن��گ چیز دیگري 
بود. رضا ش��اه و مجموعه رجال ای��ران در آن دوران 
نتوانستند ارزیابي درستي از ش��رایط داشته باشند. 
خواهي نخواهي ایران باید اش��غال مي ش��د. )از نظر 
متفقین( اگر رجال آگاه و خردمندي در ایران بودند، 
مي توانستند مسئله را بهتر حل کنند. نمي توان ایراد 
گرفت که چرا ارتش ایران با ق��واي متفقین نجنگید. 
آن ارتش اساس��اً توان جنگ با ق��واي دو ابر قدرت را 
نداش��ت. عالوه بر آن اساس��اً ارتش رضاشاهي براي 

دور اول جنگ هاي ايران 
 و روس در سال 
1813 با امضای عهد نامه 
گلستان و جدا شدن 
قفقاز، گنجه قراباغ، 
 شيروان، باكو،
  گرجستان، داغستان و... 
به پايان رسيد
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سردار 
شهید محمد 
بروجردي

معروف به مسیح کردستان، متولد سال 1333 شهرستان بروجرد، عضو تیم 12 نفره مؤسس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، فرمانده سپاه در غرب کشور، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، فرمانده و بنیانگذار نیروي پیشمرگان کرد 

مسلمان در کردستان. شهادت: اول خرداد سال 1362 در مسیر جاده مهاباد- نقده.
سخن شهيد: مبارزه با جریان هایي که سعي در به انحراف کشیدن انقالب از خط اصیل و مکتبي آن دارند به مراتب 

حساس تر و سخت تر از مبارزه با رژیم صدام و امریکاست. 

جنگ با متجاوزان خارجي س��اخته نش��ده بود، بلکه 
براي س��رکوب مخالفان داخلي طراحي و ساماندهي 
شده بود. مي شود ایراد گرفت که درست است ارتش 
ایران نمي توانست بجنگد، اما تشخیص جنگ و صلح 
با رجال و سیاسیون یک کشور اس��ت و ارتش در هر 
حال وظیفه اش جانبازي و سربازي است. ارتش ایران 
در آن زمان انگیزه اي نداشت که جانبازي کند و رفتار 
شرافتمندانه اي از خودش نشان دهد. فرماندهان آن 
ارتش افس��ران ظالم و بي سواد و فاس��دي مثل خود 
رضاشاه بودند. بیشترشان همپالگي هاي او در دوران 
قزاق��ي بودند. ارتش نوین رضاش��اهي ک��ه این همه 
درباره اش تبلیغ مي شود، حتي در سرکوب عشایر هم 
موفق نبود و از عشایر شکس��ت مفتضحانه اي خورده 
بود و فرمانده��ان با دوز و کل��ک و حقه بازي رهبران 
عش��ایر را فریب مي دادند. به هرحال ارتش رضا شاه 
در شهریور س��ال 20 نه توان مقابله نظامي با متجاوز 
را داشت و نه انگیزه و رفتار س��ربازي و شرافتمندانه. 
 غیر از آنکه تشکیالتي پوش��الي بود، پشتوانه مردمي 

هم نداشت. 
 اتفاقًا سؤال بعدي ما اين است كه چرا 
مردم ايران در زمان اشغال كشورشان، 
آنطور كه بايد مقابل متجاوزان ايستادگي 

نكردند؟
زماني که نیروهاي متفقین به ایران آمدند و انگلیسي ها 
رضا شاه را برکنار کردند، چون رضا شاه بسیار منفور بود 
و دولت و رژیمش از سیاه ترین رژیم هاي تاریخ ایران 
بود، مردم ایران خوشحال بودند و مسئله اشغال خاک 
کشور به دس��ت قواي بیگانه دیگر برایشان اهمیتي 
نداشت! خیلي عجیب است؛ نیروهاي بیگانه ریخته اند 
خاک کشور را اشغال کرده اند. سربازهاي اینها معلوم 
نیست چه رفتاري با مردم و جان و مال و نوامیس مردم 
کشور داشته باشند، اما مردم به جاي اینکه نگران این 
چیزها باشند، خوشحال هم هستند که رضا شاه رفت! 
خبرنگار امریکایي که در آن مقط��ع در ایران حضور 
داش��ت، مي نویس��د مردم ایران نیروهاي متفقین را 
منجي خود مي دانند. ای��ن از مردم که هیچ انگیزه اي 
نداشتند. عالوه بر آن یک نیروي مردمي ضد خارجي 
در ایران بود که آن را هم رضا شاه از بین برده بود. آن 
نیروي عشایر بود. اگر رضا شاه عشایر را سرکوب نکرده 
بود، همان عشایر س��نجابي و کلهر در غرب کشور و 
عشایر عرب خوزستان حسابي براي نیروهاي انگلیسي 
دردسرس��از مي ش��دند. کمااینکه همین ها در جنگ 
جهاني اول حسابي با انگلیسي ها جنگیدند. در جنگ 
جهاني دوم خیلي از کش��ورها خاک ش��ان به وسیله 
نیروهاي متجاوز خارجي اشغال شد و مردم آن کشور 
نهضت مقاومت تشکیل دادند و با بیگانگان وارد نبرد 
و در نهایت پیروز شدند. در یکي دو کشور پادشاه شان 
نیز که فرار کرده بودند با نیروهاي مقاومت همکاري 
داشتند و دولت در تبعید تشکیل ش��ده بود. تنها در 
ایران بود که با کمال تأسف، پادشاه ایران را نیروهاي 
انگلیسي برکنار و از ایران هم تبعید کردند و هیچ کسي 
از مردم ایران نپرسید شما چه کاره هستید که پادشاه 
ما را برکن��ار کرده اید و تبعید مي کنی��د. چرا؟ چون 
مردم ایران به همان ترتیبي که گفتم از سقوط رژیم 
رضاشاه بي نهایت خوش��حال بودند، آنقدر خوشحال 
 ک��ه ورود بیگانه ب��ه خ��اک کشورش��ان را فراموش 

کرده بودند. 
 جنگ تحميلي هشت ساله چه وجه 
تماي�زي با ديگ�ر جنگ ه�اي تاريخ 

معاصر كشورمان دارد؟ 
مهم ترین ویژگي هشت سال دفاع مقدس »مردمي« 

بودن آن اس��ت. در دوران دفاع مق��دس »مردم« چه 
در خط مق��دم رزمي و چ��ه در پش��ت جبهه ها و در 
پشتیباني، در تمام مراحل نبرد، نقش اول را داشتند. 
این هش��ت س��ال که تقریباً تمام دنیا بر ضد ما بود و 
همه رقم از صدام حسین حمایت مي کرد، مردم ایران 
هشت سال حماس��ه آفریدند که نوراني ترین مقطع 
تاریخ چند هزارس��اله ایران است. در اینجا الزم است 
این نکته بس��یار مهم و کمتر گفته و پرداخته شده را 
یادآوري کنم؛ زماني که صدام به ای��ران حمله کرد، 
ایران در آشوب هاي پس از انقالب بود. دنیاي غرب و 
شرق هم نظام برآمده از دین و نظام مستقل غیر وابسته 
به شرق و غرب را نمي خواست. ایران فاقد یک نیروي 
نظامي حاضر و آماده بود. سپاه چندان توسعه نیافته 
بود. ارتش ای��ران با توجه به مس��ائل انق��الب دچار 
نابساماني شدید ش��ده بود. همه اینها باعث شده بود 

که پهلوان پنبه اي مثل صدام نام��رد با این خیال که 
به راحتي مي تواند ایران را شکست بدهد و نزد اعراب 
و جهانیان قهرمان جلوه کند، به ایران حمله کرد، اما 
ارتش ایران، ارتش��ي که هیچ کس��ي گمان نمي کرد 
در آن ش��رایط کمترین کاري بکن��د، قهرماني هایي 
عجیب و باورنکردني کرد، حماسه ها آفرید. به نظر من 
این ایستادگي هشت س��اله را هم باید به پاي مردم و 
حمایت مردمي گذاشت و هم به پاي حماسه اي که در 
ابتداي جنگ ارتش و نیروهاي نظامي ایران آفریدند. 
در همان روزهاي اول، بعثي ها که در تحلیل هاي شان 
اساساً ارتشي در ایران نمي دیدند، ناگهان با مقاومت 
بسیار محکم و نیرومند ارتش ایران مواجه شدند. در 
حقیقت ارتش ایران در هم��ان روزهاي اول جنگ به 
صدام حس��ین حالي کرد که خود را به بد مخمصه اي 
گرفتار کرده اس��ت، اما چطور ش��د ارتش��ي که پس 

از انقالب آن هم��ه به هم ریخته ب��ود و هیچ چیزش 
سرجاي خودش نبود، این حماس��ه را آفرید؟ به نظر 
من عالوه ب��ر عنصر توانایي و دانش نظامي و س��الح، 
مهم ترین عنص��ر ارتش ایران مردمي ب��ودن آن بود. 
ارتش ای��ران از روز 22 بهمن 57 ک��ه به جبهه مردم 
پیوس��ت، ملي ترین و مردمي ترین ارتش جهان بوده 
است. این ارتش، ارتش شاهنشاهي نبود که در دوران 
رضاش��اه و در زمان حمله متفقین حت��ي یک رفتار 
غیرتمندانه و ش��رافتمندانه از خود نش��ان نداد. این 
ارتش، ارتش مردم ایران ب��ود که همان به هم ریخته 
و نابس��امانش، جلوي یکي از قوي تری��ن ارتش هاي 
منطقه غرب آسیا ایس��تاد و در اثر همان ایستادگي، 
مردم و نظام فرصت پیدا کردن��د پیروزي هاي بعدي 

را پایه ریزي کنند. 
 در پاي�ان دفاع مقدس م�ا حتي يک 
وجب از خاكمان را از دست نداديم، از 
مقايس�ه قطعنامه 598 با قطعنامه هايي 
كه در جنگ هاي دو سده اخير كشورمان 
به امضا رس�يدند، چه نكاتي برداش�ت 

مي شود؟
درب��اره قطعنامه 598 و مقایس��ه اش ب��ا دیگر موارد 
مش��ابه چندین جلد کتاب مي ش��ود نوش��ت. اجازه 
بدهید پاس��خ به این س��ؤال را با یک گزاره متناقض 
ش��روع کنم؛ قطعنامه 598 یک پیروزي بزرگ براي 
ایران و در عین حال یک ورق پاره ب��ود! فرق 598 با 

ترکمنچاي بسیار زیاد است. ترکمنچاي حاصل یک 
شکست بزرگ ایران از یک قدرت بزرگ آن دوران بود. 
ترکمنچاي قراردادي مغلوبانه بود، نه خائنانه، حاصل 
توافق یک دولت غالب و فاتح ب��ا یک دولت مغلوب و 
شکست خورده بود، اما 598 را به اصطالح یک سازمان 
جهاني صادر کرده بود. سازمان جهاني که مسئولیت و 
وظیفه اش مثاًل حفظ صلح و جلوگیري از تجاوز است. 
س��ازمان ملل متحد! دروغ بزرگ! یکي از کثیف ترین 
پدیده هاي تاریخ بشر همین سازمان ملل است. وقتي 
صدام جنایتکار به ایران حمله کرد، سازمان ملل هرگز 
قطعنامه اي صادر نکرد که در آن متجاوز معرفي شود 
و بگوید که نیروهاي متجاوز باید به پش��ت مرزهاي 
بین المللي برگردند، بلکه برعکس قطعنامه اي صادر 
کرد که در حقیقت جایزه اي براي صدام حسین بود و 
به او و حامیانش در عربستان سعودي، کویت، قطر و 
امارات حالي کرد که کار بسیار خوبي کردند و منتظر 
پاداش هاي بعدي هم باشند! اگر س��ازمان ملل واقعاً 
حافظ صلح جهاني بود، مي توانس��ت قطعنامه 598 
را که 29 تیر 66 صادر کرد، هم��ان را با همان محتوا 
در اول مهر 59 صادر کند و نگذارد جنگ هشت سال 
طول بکشد. مهم ترین عامل ادامه جنگ سازمان ملل 
بود. آن سازمان هم ابزار دست غرب بوده و است. ایران 
با ارتشش، با سپاهش، با مردمش و با بسیجش، هشت 
سال جنگید. هشت سال در برابر دنیا ایستاد و در تمام 
این مدت سازمان ملل چشمش کور و گوشش کر بود. 
تا ایران به پیروزي دست یافت و موجودیت رژیم بعثي 
جداً به خطر افتاد، آنگاه سازمان ملل یادش افتاد که 
نیروهاي طرفین باید به پش��ت مرزه��اي بین المللي 
عقب نشیني کنند. قطعنامه 598 از این جهت پیروزي 
ایران بود که در اثر پیروزي ه��اي نظامي ایران صادر 
شد. یعني پیروزي ایران بود و صدام ملعون که قرارداد 
الجزایر را در انظار عموم و با قدرت پاره کرده بود، حاال 
باید طبق قطعنامه آن را مي پذیرفت، اما همین 598 
مثل بقیه قطعنامه هاي سازمان ملل پشتوانه نداشت. 
اتفاقاً بعد از 598 بود که ص��دام دوباره به ایران حمله 
کرد و بخش وس��یعي از خاک ایران را دوباره اشغال 
کرد و مزدوران فرقه رجوي را به ایران گس��یل کرد. 
اگر رشادت و س��رعت عمل و قدرت نیروهاي نظامي 
ایران نب��ود ، معلوم نبود چه پی��ش مي آمد. هیچ یک 
از قطعنامه هاي سازمان ملل پش��توانه نداشته است. 
طبق قطعنامه س��ازمان ملل االن باید 70 سال باشد 
که کشور مستقل فلسطین حداقل در نیمي از خاک 
فلس��طین )48 درصد( تشکیل شده باش��د، اما کو؟ 
در این مدت فلس��طیني ها فقط به مرور زمان همان 
را هم که داشته اند، از دس��ت داده اند. البته به کمک 

سازمان ملل! 
598 هم اگ��ر قدرت نظام��ي ایران نب��ود، مثل بقیه 
قطعنامه هاي سازمان ملل فقط فرصتي براي تجدید 
قواي عراق بعثي مي شد. مفاد 598 و نیز آزادي اسرا 
و نیز اجراي قرار داد یاد شده الجزایر زمانی اتفاق افتاد 
که صدام به کویت حمل��ه کرد و مجبور ش��د خیال 
خودش را از طرف مرزهاي شرقي اش راحت کند. این 
هم نکته ظریفي است که کمتر به آن توجه شده است. 
همان 598 هم بعد از حمله صدام به کویت اجرا شد. 
به هرحال وقتي 598 صادر شد. نیروي نظامي ایران 
توانس��ت ضامن اجراي آن باش��د. حاال هم اگر ایران 
این توان نظامي را نداش��ت و این آرایش استراتژیک 
هوش��مندانه را نگرفته بود و این موشک ها را نداشت 
و این عمق استراتژیک از س��احل مدیترانه تا دریاي 
سرخ و باب المندب را نداشت، معلوم نبود امریکا، اروپا، 

اسرائیل و اعراب با ایران چه مي کردند.  

ارتش ايران از روز 
22بهمن 57 كه به 

جبهه مردم پيوست، 
ملي ترين و مردمي ترين 

ارتش جهان بوده 
است. اين ارتش، ارتش 

شاهنشاهي نبود كه 
در دوران رضاشاه و در 

زمان حمله متفقين حتي 
يک رفتار غيرتمندانه 
و شرافتمندانه از خود 
نشان نداد. اين ارتش، 

ارتش مردم ايران بود


