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روايت

شهيدشاپوربرزگر،فرماندهيازجنسغيرتوسادهزيستي

پهلواني  كه الگويش حضرت عباس)ع( بود
آرمانشريف

سردارشهيدشاپوربرزگرازنامهايبزرگ
دفاعمقدساس�ت.فرماندهشجاعلشكر
عاش�وراافتخاراتزي�اديراازخودشبه
يادگارگذاش�تهاس�ت.اوبرايرسيدنبه
مقامش�هادت،پلهپلهمس�يرخودسازي
وتحولراپيم�ودوخودراب�هخوبيبراي
رس�تگاريآمادهكرد.ش�هيدش�اپور،در
مس�يرزندگياشبهخوبينشانميدهد
ك�هچگون�هميت�وانازدلبس�تگيهاي
م�اديدلكن�دوب�همراتباخ�رويدل
بس�ت.زندگياينش�هيدواالمقامنكات
باارزشيبرايبهترزيس�تندرخوددارد.
ش��هيد ش��اپور از همان س��ال هاي نوجواني، 
پرتالش، ش��جاع و غيور ب��ود. او به كش��تي 
عالقه مند بود و   نيمه حرفه اي اي��ن ورزش را 
ادامه مي داد و چندين بار موفق به كسب رتبه 
در اين رشته شد. روحيه پهلواني او در سال هاي 
بعدي كه همزمان با ش��روع دفاع مقدس بود، 
بسيار به كمكش آمد و توانست در بزنگاه هاي 
حس��اس كمك حالش باش��د. با شروع جنگ 
تحميلي و پيشروي دش��من به سوي آبادان و 
خرمشهر، راهي جبهه شد و به اتفاق دوستانش 
به دفاع از آب��ادان پرداخت و طي يك عمليات 
محدود مجروح ش��د ولي پس از بهبودي، در 
سپاه پاسداران اردبيل واحد آموزش را برعهده 
گرفت. شهيد در همان س��ال هاي نخستين 
دفاع مقدس تصمي��م به تش��كيل خانواده و 

ازدواج گرفت. 
همسر شهيد درباره نحوه آشنايي خود با شاپور 
برزگر مي گويد:  »من در بسيج خواهران � كه 
آن موقع تش��كيالت گس��ترده اي نداشت � با 
برادر زاده ايشان آشنا و از اين طريق به خانواده 
برزگر معرفي شدم. روزي كه به خواستگاري 
آمدند، تمام صحبت هاي شاپور حال و هوايي 
الهي داشت. از من خواستند  در زندگي جديد 
حضرت زه��را )ع( را الگوي خود ق��رار دهم و 
با هم به قرآن قس��م خورديم تا نسبت به هم 
وفادار باش��يم. مراسم عروسي بس��يار ساده و 
بدون هيچ گونه تجملي برگزار شد .« در تاريخ 
1361/2/11 – چند روز قبل از شروع عمليات 
فتح المبين – به جبهه اعزام شد و در منطقه 
حسينيه توان فرماندهي و ش��جاعت خود را 
نشان داد. در اين عمليات همراه نفرات گروهان 
ش��هيد باهنر – كه فرمانده��ي آن را به عهده 
داشت – با پاتك دش��من به مقابله برخاست 
و دشمن را به عقب نشيني وادار كرد. استعداد 
نيروهاي دش��من در اين پاتك سه تيپ بود. 
بعد از عمليات بيت المقدس به دليل شهادت 
عده اي از دوستانش بسيار متأثر بود و مدام آنها 
را مرور مي كرد و به زبان مي آورد. او براي خود 
در خانه اتاقي كوچك ساخته بود و اسم آن را 
حجله شهدا گذاشته  و تصاوير شهدا را بر ديوار 
آن نصب كرده بود و آنجا با خود خلوت مي كرد 
و به عبادت مي پرداخت. اي��ن حوادث زمينه 

تحولي دروني را براي او فراهم كرد و در تاريخ 
11 /1361/8 دوباره ع��ازم جبهه گرديد و در 
سمت مسئول آموزش لشكر 31 عاشورا به كار 
مشغول شد اما به دليل بروز تأخير در عمليات 
به اردبيل بازگشت. در تاريخ 1۴ /2/ 1362 در 
اثر انفجار نارنجك در پادگان آموزشي، دست 
راس��تش از مچ قطع ش��د. پس از ترخيص از 
بيمارستان شهيد مصطفي خميني تبريز  سه 
ماه مس��ئوليت واحد آموزشي نظامي منطقه 
پنج كش��وري را عهده دار بود. شاپور عالقه اي 
به گرد آوري مال و منان نداشت و حتي از دزد 
فقيري كه به خانه او وارد ش��ده بود، گذشت و 
مال خود را از او نخواست. او به همسرش  گفته 
بود: »اگر به خاطر اس��الم نب��ود، هيچ وقت از 
كنارت دور نمي ش��دم. اگر در اين راه به عزت 
خون ندهم، دشمن به ذلت از ما خون مي گيرد. 

تو از من راضي باش و دعا كن .«

شاپور در تاريخ 2۹ /۷/ 62 در منطقه پنجوين 
در عملي��ات والفجر۴ ش��ركت ك��رد. در اين 
عمليات، هماهنگ كننده محورهاي عملياتي 
بود. منطقه عمليات، كوهستاني بود و تعدادي 
از واحد هاي لش��كر در محاصره دشمن قرار 
گرفت��ه بودن��د و از عقب در خواس��ت نيروي 
كمكي كردند. دو گروهان به آنها پيوست. يك 
گروهان توس��ط برزگر و يك گروهان توسط 
مصطفي اكبري، هدايت و رهبري مي ش��د. 
يكي از همرزمان شهيد غيرت و اعتقاد باالي 
ايشان را چنين توصيف مي كند: »يك دستش 
قطع شده بود اما دس��ت بردار جبهه نبود. به 
او گفتند با يك دست كه نمي تواني بجنگي، 
برو عقب.  گف��ت مگر حض��رت ابوالفضل)ع( 
با يك دس��ت نجنگيد؟ مگر نفرمود: واهلل ان 
قطعتموا يميني، اني احامي اب��داً عن ديني. 
لحظه هاي آخر كه قمقم��ه را آوردند نزديك 
لب هاي خشكش، گفته بود مگر مواليمان امام 
حسين )ع( در لحظه شهادت آب آشاميد كه 
من بياشامم.« شهيد برزگر سرانجام در مرحله 
س��وم عمليات والفجر۴ و در ارتفاعات ش��يخ 
گزنشين در سمت مس��ئول محور لشكر 31 
عاشورا در خاك عراق )پنجوين( به تاريخ 13 
/8/ 1362 در اثر تير دوشكا و اصابت تركش به 

پشت به شهادت رسيد. 

يك�يازهمرزمانش�هيدغيرتو
اعتقادبااليايشانراچنينتوصيف
ميكند:»يكدستشقطعشدهبود
امادس�تب�ردارجبههنب�ود.بهاو
گفتندبايكدس�تكهنميتواني
بجنگي،بروعقب.گفتمگرحضرت
ابوالفضل)ع(بايكدستنجنگيد؟

پيوندمكتبتشيعوفرهنگعاشوراييبهمقاومتمردمايرانمعنايديگريداد

چرا جنگ تحميلي »دفاع مقدس« شد؟
سرهنگپاسدارموسيانصاري

اولينروزهايمهرهرس�ال،يادآورش�روع
يكجنگتم�امعياروويرانگرياس�تكه
ازس�ويرژيمخونري�زوجنايت�كاربعثيبا
رهبريصداموبارضاي�ت،حمايت،هدايت
وپشتيبانيتماميمستكبرانعالمبرملت
رشيدوانقابيايراناس�اميتحميلشد.
هدفدش�منازاي�نجنگ،قت�لوغارت،
تص�رفس�رزمين،كشورگش�اييوناب�ود
كردنيكمل�تباهم�هدارون�دارشبود.
آنهاآمدهبودندتابيرحمانهبرملتمظلوم
ايرانبتازندوهس�تياشرابهتاراجببرند.
نيتهايپلي�دآنانيك�يپ�سازديگري
رنگباخت.اهدافشومدش�منانبادفاعو
مقاومتمردمايرانتحققنيافتوبهيكياز
برگهايزرينتاريخمعاصرايرانتبديلشد.

  
تصورشكستانقاباسامي

در برهه اي از تاريخ بشر كه جو حاكم در جهان 
در سيطره س��رمايه داران با نگاه ماترياليستي و 
تمسك به تمامي ايسم ها بود و نظريه پردازان در 
تالش بودند تا نفي خدا و معنويت را در هدايت 
بش��ر به خورد ملت ها بدهند و جه��ان را صرفاً 
با اس��تفاده از توان و قدرت مادي بدون نياز به 
معنويت و اعتقادات خود مديريت كنند، طبيعي 
بود كه صدام هم با اين ايده و نگاه، تصميم به آغاز 

جنگي خانمانسوز و ويرانگر بگيرد. 
برداش��ت صدام و حاميان آن از انقالب اسالمي 
و فضاي به وجود آمده در ايران اين بود كه يك 
انقالب خام، بدون پشتيباني و حمايت خارجي 
حرفي براي گفتن ندارد. آنها فكر مي كردند كشور 
و حكومتي كه بدون الگوبرداري از كش��ورهاي 
ديگر و از ش��يوه هاي حكومتي كه قباًل تمرين 
نش��ده و رخ نداده بود، پا به عرصه عالم گذاشته 
اس��ت دوام زي��ادي نخواه��د آورد و عمرش به 
درازا نخواهد كش��يد. در تص��ورات آنها انقالب 
اس��المي ايران به راحتي شكس��ت مي خورد و 
فرص��ت براي جوالن دش��منان مهيا مي ش��د. 
صدام خيال مي كرد انقالب اس��المي يك لقمه 
قابل هضم برايش است كه با يك جنگ مختصر 
و با مدت زمان محدود و با پش��تيباني از سوي 
كشورهاي منطقه و همچنين دولت هاي بزرگ 
دنيا با كمترين ميزان تلفات، انقالب اس��المي 
ايران را كاماًل متالشي مي كند و به اهداف شوم 
و نابخردانه خود مي رسد. صدام با چنين تلقي و 
برداشتي گفته بود ظرف ۴8 ساعت خوزستان و 
ظرف يك هفته ته��ران را مي گيرد. او به چنين 
برنامه اي ايمان داشت و حمله و نابودي انقالب 
نوپاي اسالمي را كاري سهل و آسان مي دانست. 

رهاييازايسمهايدروغين
 اما عكس العم��ل و نگاه انقالب اس��المي ايران 
نس��بت به ايده ها، تئوري ها و تفكرات خش��ك 
شده غرب و ش��رق و رؤياهاي مستكبران كاماًل 
متفاوت بود. انقالب اسالمي ايران با الهام گرفتن 
از ذات اقدس احديت، سرچشمه خروشان و زالل 
اسالم ناب محمدي و مصحف و كتاب منحصربه 
فرد قرآن كريم، اين منب��ع و كالم نوراني وحي 
و همچنين ائمه اطهار )ع( و از غديرتا عاش��ورا، 
مكتبي را به جهان معرفي ك��رد كه متفاوت تر 
از هم��ه ايده ها و يافته هاي پوچ بش��ري بود كه 

مبنايشان را از ايسم هاي باطل مي گرفتند. 
همين متف��اوت بودن انقالب اس��المي بود كه 
موجب ش��د صدام و هم��ه عقب��ه آن، در يك 
سردرگمي مطلق فرو روند و در نهايت بدترين 
تصميم را در حق ملت ايران كه با تفكر جوشيده 

از انوار الهي و مكتب تش��يع پيونده خورده بود، 
گرفتن��د. دش��من ناجوانمردانه و ب��ه صورت 
وحش��يانه به اين غنچه تازه از دل خاك برآمده 
يورش برد و جنگ تم��ام عي��اري را آغاز كرد. 
دشمنان آرزوي خشكاندن اين غنچه و نهال تازه 
را داشتند و براي رسيدن به اين هدف برنامه ها و 

هزينه هاي زيادي كرده بودند. 
اما نگاه و فرهنگ پرورش يافت��ه رزمندگان در 
مكتب عاش��ورا، به جنگي كه تحميل شد، معنا 

و مفهوم ديگري داد كه اين نگاه هم متفاوت با 
ساير تفكرات و انديشه هاي حاكم برعالم است. ما 
ماهيت جنگ را از منظر دفاع از دين و ارزش هاي 
واالي آن، دفاع از ناموس و خاك و دفاع از انقالب 
و آرمان هاي آن و يك كالم اطاعت محض از ولي 
امر مسلمين زمان تعريف كرديم، چون منطبق 
بر باورها و اعتقادات ما بود كه ريشه در تفكرات 

منحصر به فرد ما داشت. 
الگوييبرايآزاديخواهان

 بنابراين جمهوري اسالمي با همين نگاه مقدس 
به دفاع، توانست صحنه جنگ را به يك فرهنگ، 
گفتمان و راهب��رد تبديل كند و ت��ا آخر پيش 
ببرد، به طوري كه اي��ن فرهنگ و منش، ِصرف 
استفاده در جنگ ها تعريف نشده و چه بسا فراتر 
از آن به عنوان يك منشور در تمامي صحنه هاي 
مديريتي كش��وري، منطق��ه اي و بلكه جهاني 

قابل تعميم است. دفاع مقدس اكنون به عنوان 
نماد و الگويي ارزش��مند، موفق و كارآمد براي 
تمام��ي ملت هاي آزاديخواه عالم تبديل ش��ده 
است. ملت هايي كه كمرش��ان زير بارحقارت و 
بي هويتي و يوغ اس��تعمار و س��لطه دولت هاي 
ظالم و متجاوز خم ش��ده اس��ت، حاال الگويي 
پيش رويشان دارند كه تن به ذلت نمي دهند و 
تا آخرين قطره خون مقاومت مي كنند و اجازه 
تسلط دشمن را نمي دهند. دفاع مقدس ايران 

فصل تازه اي پيش روي تمام آزاديخواهان گشود 
و درس هايي بزرگ برايشان به يادگار گذاشت. 
حاال سيره و روش هر ش��هيد يك درس بزرگ 
براي هر انسان آگاه و مجاهدي است كه به دنبال 

بهتر زندگي كردن و رستگاري است. 
 در اين ش��يوه از جنگيدن بود كه نظام اسالمي 
با تأسي از آموزه هاي خاص ديني، شيعي خود 
و با الهام گرفتن از فرهنگ علوي و عاشورايي و 
همچنين جايگاه و نقش با عظمت واليت مطلقه 
فقيه، توانست ماهيت جنگ را تغيير دهد. تنها در 
اين مدل جنگيدن است كه هيچ زمان شكست 
معنا و مفهومي ندارد، زيرا چه بكشد و چه كشته 
شود، چه مغلوب ش��ود يا غالب، درهر دو حالت 
پيروز است. به فرموده حضرت امام)ره( »ما مأمور 
به تكليفيم نه به نتيجه« و مردم ايران در هشت 

سال دفاع مقدس به تكليفشان عمل كردند. 
آنها كه روزي عليه انقالب اسالمي مردم ايران 
متحد ش��دند، پس از پايان دف��اع مقدس، به 
دش��مني عليه يكديگر پرداختن��د و به دنبال 
نابودي هم بودن��د. نفاق و دش��مني بر جبهه 
دش��منان افتاد و آنها به جن��گ عليه همديگر 
پرداختند و ش��رايط را براي ناب��ودي هم مهيا 
كردن��د. مكر آنها علي��ه مردم اي��ران، به جان 
خودشان افتاد و خسارات و هزينه هاي زيادي 
روي دست شان گذاش��ت. صدام در جنگي كه 
هدفش نابودي انقالب اس��المي بود، بس��اط 
نابودي خ��ودش را مهيا ك��رد. در پايان دفاع 
مقدس بود كه تمام دنيا مظلوميت و حقانيت 
رزمندگان و ش��هداي ايران را مشاهده كرد و 
همگان فهميدند متجاوز، آتش افروز و اشغالگر 

اين جنگ چه كسي بود. 
دانشگاهانسانساز

گراميداشت اين حادثه نه به دليل اين است كه 
ما از جنگ استقبال مي كنيم و نه نشانه اين است 
كه از وقوع جنگ خوشحال مي شويم بلكه توجه 
به اين نكته را مي رساند كه با آن نگاه غيرتمندانه 
به جنگ در ظاهر هم ما پيروز شديم و هم دشمن 
را در رسيدن به اهدافش ناكام گذاشتيم. دشمني 
كه مي خواس��ت يك هفته اي نس��خه انقالب 
اس��المي را بپيچد و تا تهران بيايد فقط ۴0 روز 

پشت دروازه هاي خرمشهر ماند و در طول هشت 
سال نتوانست وجبي از خاك ايران را در اشغال 
خود نگه دارد. دفاع مقدس از معدود جنگ هايي 
بود كه دشمنان نتوانس��تند بر ما تسلط يابند و 

بخشي از خاك كشور را اشغال كنند. 
گراميداشت دفاع مقدس به خاطر اين است كه 
صحنه جنگ و كشتار و آتش و خون را با تأسي از 
هنر عاشورايي و با فرماندهي حضرت روح اهلل كه 
خود استاد پرورش يافته از همين مكتب عاشورا 
بود، به بزرگ ترين، كاربردي ترين و اثربخش ترين 
دانشگاه عالم تبديل كرديم و شاگرداني در اين 
مكتب تربيت ش��دند كه هرك��دام از آنها يك 

دانشگاه و مكتب بودند. 
از اين دانش��گاه انسان س��ازي كه از دل جنگ 
تأسيس شد، انسان هايي پرورش يافتند كه استاد 
اين دانشگاه به حال تربيت يافتگانش هم غبطه 
مي خ��ورد، چراكه آنها به درج��ه اي از معنويت 
رسيدند كه در راه كمال و بزرگي حق مطلب را ادا 
كردند. شايد نيازي به معرفي نباشد اما سپهبد 
ش��هيد حاج قاسم س��ليماني يكي از شاگردان 

همين دانشگاه بود. 
رزمنده اي كه از دل فرهنگ عاش��ورايي دفاع 
مقدس به درجه فرماندهي رسيد و به يكي از 
افتخارات بزرگش تبديل شد. شبيه حاج قاسم 
سليماني در دل اين فرهنگ ناب بسيارند. حاج 
احمد متوسليان، دكتر مصطفي چمران، حاج 
ابراهيم همت، شهيد حس��ين خرازي، شهيد 
محمد بروجردي، شهيد مهدي باكري، شهيد 
علي چيت سازيان، ش��هيد مهدي زين الدين 
و صدها نام ديگر، چهره هاي بزرگي هس��تند 
كه وجود هر كدام ش��ان مي تواند مايه افتخار، 
مباهات و بزرگي يك ملت باش��د و ملت ايران 
چه خوشبخت و سربلند است كه مي تواند نام 
اين انسان هاي بزرگ را كنار هم رديف كند و به 

غيرت و مردانگي شان بنازد. 
نامهايبزرگيكملت

چه فرماندهاني كه نام و نشان شان به زيبايي با 
تاريخ دفاع مقدس گره خورده و چه رزمندگان 
و شهداي گمنامي كه كمتر نام شان به گوشمان 
 رسيده، همه در مس��ير يك كار بسيار بزرگ و 
عزتمندانه قدم برداش��ته اند. آنها با گذشتن از 
بزرگ ترين دارايي ش��ان كه همان جان ش��ان 
باش��د، با تمام وجود از كيان انقالب و اس��الم و 
از مرزهاي ايران دف��اع كرده اند تا از جنگ تمام 
عيار دش��من، يك دفاع مقدس و يك حماسه و 

پيروزي بسازند. 
همين س��ربازان خميني كبي��ر بودند كه زير 
پرچم اس��الم، فرهن��گ ت��ازه اي از مقاومت، 
ايثار و دف��اع را به منصه ظهور رس��اندند. آنها 
با عملكرد، طرز تفكر، ويژگي هاي شخصيتي و 
اعتقادي، سبك زندگي و آن ميزان از خلوص و 
از خودگذشتگي، دفاع مقدس را به يك الگوي 
ماندگار براي تمامي دوران ه��ا تبديل كردند. 
دفاع مقدس در تاريخ ايران به واقعه اي تبديل 
شد كه تا هميشه مي توان با افتخار و سربلندي 
به آن نگاه كرد و هر بار درس هاي زيادي از آن 
آموخت. اين دانش��گاه بزرگ، يك منبع تمام 
نش��دني براي خودس��ازي و پرورش و تقويت 
معنويات و رسيدن به باالترين درجات بشريت 
است. آري اينچنين شد كه واژه جنگ تحميلي 
هشت س��اله به دفاع مقدس تبديل شد و اين 
دفاع با هويت »مقدس« همچنان باقي است و تا 

ابد باقي خواهد ماند. 
رئيسشورايهماهنگيتبليغاتاسامي
استانچهارمحالوبختياري

گراميداش�تدف�اعمق�دسب�ه
خاطرايناس�تك�هصحنهجنگ
وكش�تاروآتشوخونراباتأسي
ازهنرعاش�وراييوب�افرماندهي
حض�رتروحاهللك�هخوداس�تاد
پ�رورشيافت�هازهمي�نمكت�ب
عاش�وراب�ود،ب�هبزرگتري�ن،
كاربرديتري�نواثربخشتري�ن
دانش�گاهعال�متبدي�لكردي�م
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