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گفتوگو

گفتوگوي«جوان» با جانباز حسن منجزي از رزمندگان پيشكسوت و برادر جانباز
شهيد حسين منجزي كه در 31شهريور  1397در حادثه تروريستي اهواز به شهادت رسيد

سوار برویلچر به استقبال شهادت رفت

  جانباز حسن منجزی (نفر وسط) در جبهههای جنگ

  امام و تلويزيون  14اينچ
من حسن منجزي متولد س��وم شهريور 1345
در روستاي بديل بخش عقيلي شهرستان گتوند
استان خوزستان هستم كه در خانوادهاي متوسط
و كشاورز پرورش پيدا كردم .ما شش خواهر و پنج
برادر بوديم .در دوران انقالب من و برادرم شهيد
ت ضدرژيم
حس��ين و بچههاي محل در تظاهرا 
شركت داشتيم .آن زمان روس��تاي ما آب و برق
نداشت .تنها يكي از اهالي روستا موتور برق داشت
و يك تلويزيون  14اينچ .هممحليمان تلويزيون
را با موتور برقي كه داشت راه انداخت و تلويزيون
را روي پشت بام خانه گذاشت .همه اهالي محل
جمع شدند و لحظه ورود امام را از آن تلويزيون 14
اينچ نگاه كردند.
   31شهريور 59شوشتر
31شهريور  59را به خوبي به ياد دارم .همان روزي
كه صدام با هواپيماهاي جنگي خود ،شوش��تر و
بسياري ديگر از مناطق كشور را بمباران كرد .آن
روز ما در حياط خانه بوديم و براي حفظ جانمان
خيلي زود به زير تخت داخل حياط پناه برديم.
من 14 -13ساله بودم .خودم را به پايگاه مقاومت
بس��يج حضرت وليعصر (عج) شوشتر رساندم و
شروع به آموزش فنون نظامي كردم و كمي بعد
از آن در تاريخ  15آذر  59به عنوان اولين رزمنده
روستا به جبهه سوسنگرد اعزام شدم و مدتها در
سوسنگرد حضور داشتم .بعثيها سعي داشتند
از دو مرز يكي مرز چزابه (كه دسترس��ي خيلي
سريعي به اهواز مركز استان داشت) و مرز شلمچه
وارد خاك كشور شوند.
  از سقوط تا آزادي خرمشهر
خانوادههاي خرمش��هري و رزمندگان روزهاي
زيادي مقاومت كردند تا خرمشهر سقوط نكند.
آنها با تمام توان س��ه روز دشمن را در ميداني به
نام ميدان مقاومت زمينگير كردن��د .زماني كه
ما براي آزادس��ازي خرمش��هر وارد عمل شديم
نخلهاي سربريده ،تيرآهن و نبشي و ماشينهاي
سوختهاي را مش��اهده كرديم كه بعثيها آنها را
مانند درخت كاشته بودند تا ما نتوانيم به داخل
ش��هر هلي برد كنيم .الحمدهلل كه خرمشهر در
3خرداد  1361آزاد شد.
  فك مجروح ،موج انفجار و شيميايي
من در عملياتهاي مختلفي حضور داش��تم؛ از
رمضان تا مقدماتي والفجر ،كربالي  ،4كربالي ،5
خيبر ،بدر ،والفجرها و ...در طول  72ماه خدمت در
جبهه سه بار جانباز شدم .ابتدا در عمليات رمضان
در منطقه كوش��ك زماني كه 16س��ال داشتم
مجروح و گلوله به فكم اصابت كرد .در اين عمليات
بود كه به اشتباه خبر شهادتم را هم اعالم كردند .ما
سه روز در محاصره بوديم و امكان عقبنشيني من
با آن حال مجروح نبود .گلوله از سمت چپ فك
وارد و از سمت راست خارج شده بود .با دو انگشت
دستم روي زخم را گرفته بودم كه خونريزي بيش
از حد كار دستم ندهد.
مرتبه دوم در عمليات مقدمات��ي والفجر دچار
موج گرفتگي شدم و چند تركش به سينه ،شكم،
دس��ت و پايم اصابت ك��رده ب��ود و در نهايت در
عمليات كربالي 5شيميايي شدم و در حال حاضر
جانباز 35درصد هستم.
  رزمندههاي خانه
كمي بعد از حضور من در جبهه حاج حس��ين و
برادر ديگرم و اهالي روستا به جبهه آمدند ،طوري
كه در يك عمليات از روستاي ما در يك گردان ۲۰
نفر حضور داشتند .ما اعزامهاي متعددي از روستا
به جبهه داش��تيم .جوانان و بزرگان مرتب ميان
روستا و جبهه تردد ميكردند .ما آن زمان 200

حاج حسين نماد مقاومت روستايمان
بود ،در مراس�مهاي نظامي ،رزمي و
امنيتي حضور فعالي داشت .ايشان
 33س�ال جانب�از 70درص�د و روي
ويلچر بود .برادرم س�ه س�ال پياپي
به عن�وان كش�اورز نمونه اس�تان،
يك س�ال جانباز نمونه و يك س�ال
پاس�دار نمونه استان ش�ناخته شد

   صغری خیلفرهنگ
 ۳۱ش�هريور در خانه منجزيها عجيب ماندگار شد .س�الها پيش در آغازين روزهاي جنگ تحميلي س�ربازان خانه منجزيها يكي
پس از ديگري راهي ش�دند و افتخار جانبازي در روزه�اي مقاومت و ايثار را نصيب خود كردند و س�الها بعد در  ۳۱ش�هريور ۱۳۹۷
رزمنده پيشكس�وت و جانباز  ۷۰درصد جبهههاي نبرد ،حاج حس�ين منجزي در مراس�م رژه ارتش مورد حمله عوامل تروريس�تي
قرار گرفت و همراه تني چند از ميهمانان مراس�م به آرزويش رس�يد و ش�هيد ش�د  .حاال در س�ومين س�الروز ش�هادتش به سراغ
برادرش رفتيم تا روزهاي رزم اين دو رزمنده پيشكس�وت را مرور و يادي  از شهيد حاج حس�ين منجزي كنيم .در ميان مصاحبهمان
با جانباز حس�ن منجزي متوجه ش�ديم خانواده منجزيها بيش از  ۲۰۰ش�هيد۷۰۰ ،جانباز و آزاده را در تارك افتخ�ارات خود دارند.
خانوار بوديم 15 .جانباز زير 50درصد ،سه جانباز
70درصد ،دو آزاده و 11ش��هيد ج��زو افتخارات
روس��تاي ما در روزهاي مقاومت و ايثار است .در
دورهاي سه برادر ،همزمان در جبهه بوديم .گاهي
با هم ميرفتيم و برخي مواقع به يكديگر التماس
ميكرديمكهازهمسبقتبگيريم،هميشهحسين
پيشقدم بود.
در عملي��ات والفجر  ۸من ،حاج حس��ين و برادر
خانمم محمدحسين پيكري كه شهيد شد با هم
بوديم .من نيروي رزمي و خطشكن بودم و حاج
حسين در نيروي دريايي بود .خانواده ما هميشه
اهل جهاد و دفاع بود.
  دعاي مادرانه!
دائم در رفت و آم��د به جبهه بودي��م .يك بار به
شوخي به مادرم گفتم شما از ما خسته شدهايد كه
بهانه نميآوريد و مانع رفتن ما به جبهه نميشويد!
مادران و پ��دران ديگر گاهي مانع بچههايش��ان
ميش��وند .گفت مادر جان! من دوس��ت دارم در
آخرت در محضر حضرت زينب (س) روس��فيد
باشم .دوست دارم شما جانباز ،شهيد يا قطع نخاع
شويد اما هرگز اسير نشويد.
  از رزم تا روايتگري در جبهه
روزه��اي پر خاطره زي��ادي را در م��دت  72ماه
حضور در جبهههاي جنگ پش��ت سر گذاشتم.
من به عضويت سپاه درآمدم و بعد از بازنشستگي
ش��روع به خواندن درس كردم و در حال حاضر
دانشجوي كارشناسي ارش��د رشته روانشناسي
هس��تم .چهار فرزند دو دختر و دو پسر دارم كه
الحمدهلل در مدارج عالي علميه تحصيل كردهاند،
اما همچنان افتخار خادم الش��هدايي در كربالي
جنوب ايران را دارم و در س��الهايي كه مناطق
جنوب كشور ميزبان زائران و عاشقان شهدا بود،
به عن��وان راوي خدمت ميكردم .چ��ون بر اين

باورم زنده نگه داشتن ياد شهدا بركات زيادي در
زندگيام دارد .يكي از اين بركات مديريت كاروان
حج و زيارت و عتبات است و سعادت نصيبم شد و
96مرتبه به زيارت امام حسين (ع) مشرف شدم.
اين افتخار تنها بخش كوچكي از بركات خادمي

  جانباز شهید حاج حسین منجزی

31ش�هريور  59را ب�ه خوبي به
ياد دارم .هم�ان روزي كه صدام
ب�ا هواپيماه�اي جنگ�ي خود،
شوش�تر و بس�ياري ديگ�ر از
مناطق كش�ور را بمب�اران كرد.
آن روز ما در حياط خانه بوديم و
براي حفظ جانمان خيلي زود به
زير تخت داخل حياط پناه برديم

ش��هدا در دوران خدمت و حضور در راهيان نور
جنوب و غرب كشور اس��ت و هميشه در زيارات
به نيابت از شهدا قدم برداش��تهام .اگرچه جنگ
تمام شده است اما د ِر باغ شهادت هنوز باز است.
شهادت برادرم جانباز70درصد جنگ تحميلي
در31شهريور  1397در حادثه تروريستي اهواز
خود گواه اين ادعاست.
  خواب امام و جانبازي70درصد
حاج حسين متولد  ۱۳۴۳و دو سال از من بزرگتر
بود .ايشان بعد از عمليات والفجر مقدماتي پاسدار
رسمي شد و در ناو تيپ كوثر (منطقه سوم دريايي
فعلي) مسئول رادار بود .به قول سردار تنگسيري
حاج حسين از اولين افرادي بود كه رادار دريايي
را طي كرد .برادرم شب قبل از عمليات والفجر 8
خواب امام را ديد .امام به ايشان فرمود« :حسين
جان! هر خواس��تهاي داري بگو .ايش��ان از امام
خميني درخواس��ت  24ساعت مرخصي كرده و
امام هم دست روي س��ر حسين گذاشته و گفته
بود پسرم تا هر زمان كه دوست داري برو مرخصي.
فرداي آن روز حس��ين در عمليات والفجر  8پا و
دست راست خود را از دست داد و جانباز 70درصد
شد .همچنين بيش از  ۱۶۰تركش در بدن ايشان
بود».
  سنگر امن بچههاي جنگ
حاج حسين تا قبل از جانبازياش حدود سه سال
در جبهه حضور داشت و با بسياري از رزمندهها
آشنا بود ،بعد از جنگ اين آشنايي حفظ شد و او
از رزمندههاي پيشكسوت جنگ فاصله نگرفت.
حاجي جلس��ات متعددي با رزمن��دگان دوران
دفاع مقدس داش��ت .واقعاً خودش سنگري بود
كه رزمندگان در او پناه ميگرفتند .در جبهه هم
همينطور بود ،هميشه جلوي رزمندگان حركت
ميكرد ،به خصوص وقتي بچههاي روس��تاي ما

گفتوگوي «جوان» با يكي از پاسداران
پيشكسوت واحد روابط عمومي سپاه

خبرنگارانپاسداردوشادوشنيروهاي
رزميبهمناطقعملياتيميرفتند

بودند حاج حسين خيلي از آنها مراقبت ميكرد
و خطر را به جان ميخريد تا به س��اير رزمندگان
آسيبي نرسد.
  نماد مقاومت
حاج حسين نماد مقاومت روس��تايمان بود ،در
مراسمهاي نظامي ،رزمي و امنيتي حضور فعالي
داشت .ايشان  33س��ال جانباز 70درصد و روي
ويلچر بود .برادرم سه سال پياپي به عنوان كشاورز
نمونه استان ،يك س��ال جانباز نمونه و يك سال
پاسدار نمونه استان شناخته شد .تا اينكه رداي
شهادت را در  31ش��هريور مصادف با دوازدهم
محرم سال  97به تن كرد .حسين هميشه پيشرو
بود و گوي شهادت را هم ربود.
  حالليت قبل از شهادت
بس��ياري از رفتارها و صحبتهايي كه از برادرم
شهيد حسين منجزي در خاطرهها بر جاي مانده،
نشان دهنده اين است كه او از شهادتش مطلع بود.
حاج حسين شب عاشورا همه اقوام و بستگان را
ميهمان سفره اباعبداهللالحسين (ع) كرد و همانجا
از همه حالليت طلبيد .ايشان هنگام خداحافظي
از دوستان و اقوام به آنها گفته بود« :ممكن است
همين روزها من از ميان شما بروم».
  يك نفر جامانده
شب قبل از مراس��م رژه من و حاج حسين با هم
هماهنگ ش��ديم كه فردا همراهش در مراس��م
ش��ركت كنم و خ��ودم ويلچر ايش��ان را حركت
بدهم ،اما ف��ردا صبح بدون اينكه ب��ه من اطالع
بدهد خودش راهي مراس��م ش��ده بود تا متوجه
ش��دم با او تماس گرفتم و به او گفت��م مگر قرار
نشد من همراه شما بيايم؟! گفت من خودم رفتم
نميخواهم بيايي .گفتم چرا؟ گفت نميخواهم
براي هر دوي ما اتفاقي بيفتد ،بگ��ذار يكي از ما
برود! نميدانس��تم كه حاج حسين از چه چيزي
صحبت ميكند .س��اعاتي بعد خبر شهادتش را
به من دادند و آن روز بدتري��ن روز زندگيام بود.
او رفت و من جا ماندم .مراسم تشييع باشكوهي
براي حسين برگزار كرديم .برادرم رفت اما ياد و
نام و منش او بيش از  50هزار نفر را پاي پيكرش
کشاند تا در تشييع شهيد كنارمان باشند و تسلي
خاطرمان گردند.
  در حسرت ديدار رهبر
اول مهر  1400س��ومين سالروز ش��هادت برادر
شهيدم حاج حس��ين منجزي اس��ت .تقاضاي
خانواده ش��هداي حمله تروريس��تي اهواز ديدار
با مق��ام معظم رهبري اس��ت .اين تنه��ا آرزوي
ماس��ت .در پايان بايد بگويم حاج حسين قبل از
ش��هادت ۴هزار متر زمين براي خدم��ات و امور
درماني مردم اهدا ك��رد .اين روزها پيگير احداث
درمانگاه شبانهروزي به نام شهيد منجزي هستيم.
همچنين ميخواهم از ش��هداي خوزس��تان ،از
شهداي شهرستان شوشتر و گتوند و بخش عقيلي
و روستاي بديل يادي كنم كه زنده نگه داشتن ياد
و نام شهدا كمتر از شهادت نيست.

  عليرضا محمدي
در بزرگداش�ت هفت�ه دف�اع مق�دس ،روز  31ش�هريور ب�ه ن�ام روز تجلي�ل از
پيشكس�وتان دفاع مق�دس و مقاومت نامگذاري ش�ده اس�ت .ام�ام خميني در
يكي از آخرين فرمايشات خود ،به اين قشر اش�اره كرده و فرموده بود« :نگذاريد
پيشكس�وتان عرصه دفاع مقدس ،در پي�چ و خمهاي زندگي مادي به فراموش�ي
س�پرده ش�وند ».دكتر عليرضا حلمزاده يكي از دوره اوليهاي س�پاه اس�ت كه
ميتوان وي را از بنيانگذاران نش�ريات و روابط عمومي س�پاه دانس�ت .متن زير
خاطرات وي از چگونگي فعاليت در نش�ريات س�پاه اس�ت كه با ه�م ميخوانيم.
  پاسدار دوره اولي
من از اولين روز تشكيل رسمي سپاه ،به عضويت
آن درآمدم .آن موقع س��پاه پنج واحد داش��ت.
مانند واحد عمليات ،واحد اطالعات ،واحد روابط
عمومي و ...كه بنده نيروي واحد روابط عمومي
ش��دم .در قالب اين واحد س��عي ميكرديم با
كمترين امكاناتي كه در اختيار داشتيم ،نشرياتي
را منتشر كنيم .اوايل نشريههاي سپاه يك تيپ
بسيار س��ادهاي داش��تند و در حد بولتنهاي
داخلي و در چند صفحه  A۴منتشر ميشدند.
  هفتهنامه پاسداران
رفته رفته نشريههاي سپاه رشد كردند و بهتر و
كاملتر شدند .نمونه معروف و بارز اين نشريهها
هفتهنامه «پاس��داران» بود كه توزيع عمومي
هم ميشد .در اين هفتهنامه افرادي مثل وحيد
شاهنگيان (برادر حميد شاهنگيان كه تعدادي
از س��رودههاي اوايل انقالب كار ايشان است)،
رضا انصاريان (برادر شيخ حسين انصاريان) و...
همكاري ميكردند.
  زلزله قائنات
چگونگي تبديل ش��دن هفتهنامه پاسداران به
هفته نامه پيام انقالب داستان جالبي دارد .وقتي
ما داشتيم شماره  ۱۹هفتهنامه پاسداران را آماده
نشر ميكرديم ،زلزله قائنات رخ داد .شب ساعت
 ۱۱يا  12مشغول صفحهبندي نشريه بوديم كه

از سپاه خبر رسيد هر كاري در دستتان هست
بگذاريد و خودتان را به ش��رق كشور و مناطق
زلزلهزده برسانيد .آن زمان بچههاي پاسدار در
هر پيش��امد و حادثهاي در خط اول بودند .چه
قضيه مب��ارزه با ضد انق�لاب و جداييطلبها
بود يا حوادث غيرمترقبهاي مثل همين زلزله،
پاسدارها به كمك مردم ميشتافتند .با شنيدن
اين خبر س��ريع ب��ه خانههايمان برگش��تيم و
وسايلمان را برداشتيم و همان نيمههاي شب به
طرف قائنات راه افتاديم .به اين ترتيب تا مدتي
هفتهنامه پاسداران تعطيل شد و بعدها كه دوباره
دوس��تان تصميم گرفتند آن را منتشر كنند،
اينبار با نام هفتهنامه پيام انقالب منتشر شد.
  آموزش پاسدارهاي جوان
نكته بارزي كه آن موقع در سپاه مشاهده ميشد،
توجه به نسلهاي آتي بود .ما در روابط عمومي
براي پاس��دارهاي دورههاي بعدي كالسها و
دورههاي عكاسي ،خبرنويس��ي و خبرنگاري
ترتيب ميداديم تا نسلي از خبرنگاران متعهد و
انقالبي به وجودآيد .برادرم شهيد امير حلمزاده
از جمله جوانهايي بود كه در اين دورهها شركت
كرد و خبرنگار قابلي شد.
  غائله خلق عرب
بچههاي واح��د روابط عمومي س��پاه خصوصاً
آنها كه دست به قلم بودند و در نشريات فعاليت
ميكردند ،دوشادوش بچههاي واحد عمليات
در اغتشاش��ات و آش��وبهاي نواح��ي مرزي
حضور پيدا ميكردند .وقتي غائله خلق عرب در
خوزستان باال گرفت ،من آنجا اعزام شدم تا اخبار
دست اول را به مركز مخابره كنم .بعد به شهرهاي
شمالي كشور كه دچار فتنه تودهايها و احزاب
چپ شده بودند رفتم .آن زمان جوانهاي انقالبي
و خصوصاً پاسدارها ،به دل هر خطري ميرفتند
و براي انجام حفظ انقالب نوپاي اسالمي ،از هيچ
كوشش��ي فروگذار نبودند .برادرم ش��هيد امير
حلمزاده باره��ا و بارها به مناطق عملياتي دفاع
مقدس رف��ت و عاقبت حين انج��ام وظيفه در
منطقه مريوان مجروح شد و  19روز بعد در ۱۸
آبان  ۱۳۶۲به شهادت رسيد.

بچههاي واحد روابط عمومي سپاه
خصوص ًا آنها كه دست به قلم بودند
و در نش�ريات فعاليت ميكردند،
دوشادوش بچههاي واحد عمليات
در اغتشاشات و آشوبهاي نواحي
مرزي حضور پيدا ميكردند .وقتي
غائله خلق عرب در خوزستان باال
گرفت ،من آنجا اعزام شدم تا اخبار
دس�ت اول را به مركز مخابره كنم
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