
  عليرضا محمدي
غروب سرد آخرين پنج شنبه دي ماه به صورت اتفاقي 
با ايستگاه صلواتي يكي از پايگاه هاي بسيج منطقه 
17 تهران روبه رو مي شوم. در آن سرماي هوا و در اين 
گوشه از خيابان 20 متري ابوذر كه شلوغي اش شب 
و روز نمي شناس�د، شنيدن س�رودي در رثای حاج 
قاسم و ديدن تصاوير ش�هدا روي ديوارهاي پايگاه، 
ناخودآگاه رهگذران را جذب مي كند. اينجا از سرماي 
هوا خبري نيست؛  نه به واسطه ليوان  چايي كه توزيع 
مي شود، به واسطه ياد و خاطره شهدا كه با كمترين 

امكانات و ساده ترين شيوه ها ترويج مي شود.
     

  نوري در شلوغي
20 متري ابوذر در شلوغي و سر وصدا چيزي از خيابان هاي 
اصلي ش��هر تهران كم ندارد. من كه از ش��لوغي گريزانم، 
پياده روي اين خيابان را با س��رعت طي مي كنم تا خودم را 
به زيارتگاه پنج ش��هيد گمنام در نقطه اي از همين خيابان 
برسانم. هدفم زيارت مزار شهداست، اما 100 متر مانده به 
اين گلزار، با ايستگاه صلواتي روبه رو مي شوم كه صرفاً چاي 
توزيع مي كند. در اين شلوغي و سروصدا، حسي موج مي زند 
كه آدم را جذب خود مي كند.»نوري در شلوغي« تعبيري 
است كه با ديدن ايستگاه صلواتي به ذهنم خطور مي كند. 
شايد اين حس به خاطر سرودي اس��ت كه در رساي حاج 
قاسم پخش مي شود يا شايد به خاطر تصاوير شهدا كه روي 

ديوارهاي جانبي ايستگاه صلواتي چشم نوازي مي كند. 
  ختم قرآن به نيت شهدا

در ميان تصاوير ش��هدا، چهره ش��هيدان محمد حميدي، 
مسعود عسگري و علي يزداني به چشمم آشناتر مي آيند. 
همگي از شهداي مدافع حرم محله فالح )منطقه17( هستند 
كه بعد از شهادت ش��ان گفت و گويي با خانواده هاي ش��ان 
داش��تيم. كنار تصاوير ش��هدا، جعبه اي چوبي نصب شده 
كه صفحات ق��رآن روي آن قرار دارد. يك بخش مخصوص 
صفحات خوانده ش��ده اس��ت و بخش ديگر براي صفحات 
خوانده نش��ده، باالتر از جعبه چوبي روي يك تابلو نوشته 
شده است: »طرح ختم قرآن، تالوت يك صفحه قرآن به نيت 

14معصوم و ارواح طيبه شهدا و حضرت امام و اموات.«
  مشهد شهدا

ليواني چاي مي گيرم و روي يكي از صندلي هاي رو به روي 
ايستگاه صلواتي مي نشينم. دو نكته توجهم را جلب مي كند؛ 
يكي وجود خانم ها و آقاياني است كه شايد از ظاهرشان فكر 
كني هم عقيده ات نباشند، اما اغلب آنها عالوه بر نوشيدن 

چاي، يك برگه از قرآن ها را برمي دارند و به نيت شهدا مطالعه 
مي كنند. نكته ديگر، همجواري ايستگاه صلواتي با ضريحي 
است كه به ياد محل شهادت سه بسيجي »رضا چوگانيان، 
احمد پادبان و حسن اسدي« در اين نقطه از پياده رو نصب 
شده است. پيشتر گزارشي درخصوص مشهد شهدا منتشر 
كرده بوديم كه در اول تير 1362 وقتي كه ش��هيد حس��ن 
اسدي مشغول آموزش نظامي به نوجوانان بسيجي بود، يكي 
از نوجوان ها اشتباهاً ضامن نارنجك را مي كشد و شهيد اسدي 
با ايثارگري، نارنجك را بين دو دستش مي گيرد و روي آن خم 
مي شود، اما پس از انفجار، عالوه بر او تركش هاي حاصله باعث 
شهادت رضا چوگانيان و احمد پادبان نيز مي شود. سال ها بعد 
بسيجي هاي پايگاه شهيد آيت اهلل دستغيب كه واقعه انفجار 
نارنجك در پايگاه آنها صورت گرفته بود، يادماني را در محل 

شهادت  اين سه بسيجي درست مي كنند كه اكنون به شكل 
ضريحي جلوه نمايي مي كند. 

  پايگاهي كه قبالً كاخ جوانان بود!
جلو مي روم و خودم را به آقايي كه چاي توزيع مي كند معرفي 
مي كنم. يادش مي آيد كه گزارش مشهد شهدا را هم روزنامه 
»جوان« منتش��ر كرده بود. دعوتم مي كند به داخل پايگاه  
بروم.»پايگاه شهيد آيت اهلل دستغيب« جزو چند پايگاه هاي 
نمونه تهران است. اين مورد را از قبل مي دانستم. در ورودي 
پايگاه درست كنار ايستگاه صلواتي است و اين ايستگاه را هم 
بچه هاي همين پايگاه راه اندازي كرده اند. ساختمان پايگاه 
شهيد آيت اهلل دستغيب در بخشي از كانون ابوذر قرار دارد كه 
زمان شاه به عنوان كاخ جوانان فعاليت مي كرد. جالب است 
بخشي از كاخ جوانان سابق اكنون محل فعاليت بسيجي ها 
شده و سه تن از همين بسيجي ها هم سال 62 در اتاق آموزش 

پايگاه به شهادت مي رسند. 
  پنج شنبه هاي شهدايي

حسن فاطمي، فرمانده پايگاه بسيج آيت اهلل دستغيب است. 
دقايقي در اتاقي كه نام آن را فانوس گذاشته اند، مي نشينيم 
و گفت و گويی مي كنيم. فاطمي با اشاره به ايستگاه صلواتي 
مي گويد: »اين ايستگاه بهانه اي است براي زنده نگه داشتن 
ياد و خاطره ش��هدا و ترويج ارزش هايي مثل حجاب و راه و 
رسمي كه شهدا به خاطر آن رفته اند. ما نام ايستگاه صلواتي 
را كه در تمام طول سال ش��امگاه پنج شنبه ها برپا مي شود 
»پنج شنبه ش��هدايی« گذاشته ايم. تصاوير ش��هدا را كنار 

ايستگاه نصب مي كنيم و همان يك ليوان چاي يا پذيرايي 
مختصري كه گاهي به آن اضافه مي ش��ود، محفلي را پديد 
مي آورد تا براي دقايقي هم كه شده، مردم اين محله با شهدا 

انس بگيرند و ياد و خاطره آنها در دل شان زنده شود.«
فاطمي درخصوص طرح ختم ق��رآن نيز مي گويد: »جالب 
اس��ت اغلب افرادي كه ب��راي صرف چ��اي دقايقي توقف 
مي كنند، يك برگه از قرآن ها را برمي دارند و به نيت شهدا 
قرائت مي كنند. همانطور كه خودتان هم ديديد، شايد بعضي 
از آنها ظاهرشان طوري باشد كه احساس كنيم با اين مسائل 
بيگانه باشند، اما اتفاقاً همين افراد بيشتر جذب برنامه هاي ما 
مي شوند. حتي گاهي همين افراد نذورات خودشان را مثل 

قند يا چاي به ما مي دهند تا به نيت شهدا پخش كنيم.«
  نقاشي حاج قاسم

يكي ديگر از فعاليت هايي كه پايگاه شهيد آيت اهلل دستغيب 
انجام مي دهد، برپايي مسابقه نقاش��ي )با موضوع شهدا(، 
نمايش��گاه حجاب و عفاف و برنامه هاي ديگري اس��ت كه 
همگي در مناسبت هاي ويژه مثل شهادت حضرت زهرا)س(، 
ماه محرم با محوريت ايستگاه صلواتي انجام مي گيرند. در 
يكي از همين مسابقه هاي نقاشي يكي از نوجوان هاي محله 
تصوير بسيار زيبايي از حاج قاسم را طراحي مي كند كه مورد 
توجه همگان قرار مي گيرد.  فاطمي مي گويد: »از مسابقه 
نقاشي گرفته تا تبيين ارزش ها، ترويج حجاب و عفاف، سيره 
شهدا همه اين فعاليت ها درست روبه روي همين ايستگاه 
صلواتي و در پياده رو انجام مي گيرند. در بحث حجاب سعي 
مي كنيم فلس��فه حجاب را از منظر فيلسوفان و چهره هاي 
سرشناس جهاني و حتي غربي مطرح كنيم. هدايايي هم در 
خالل اين برنامه ها به مردم مي دهيم تا به فرموده حضرت آقا 
سعي كنيم اگر جواني دچار وسوسه شده است از راه تبيين و 

تشويق او را متوجه ارزش ها بكنيم.«
  مشهد شهدا و يك درخواست

فرمانده پايگاه آيت اهلل شهيد دستغيب به تأثيرگذاري مشهد 
شهيدان اسدي، چوگانيان و پادبان روي برنامه هاي فرهنگي 
اين پايگاه مي پ��ردازد و مي گويد: »يكي از داليلي كه باعث 
مي شود برنامه  پنج شنبه هاي شهدايي بيشتر تأثيرگذار باشد، 
قرارگرفتن ايستگاه صلواتي و برنامه هاي ما در كنار مشهد 
شهداي اين پايگاه است. فضاي ملكوتي كه اين مشهد ايجاد 

كرده، باعث شده مردم بيشتر با اين برنامه ها انس بگيرند.«
وي مي افزايد: »متأسفانه در فصول باراني يا فصل تابستان 
كه آفتاب اذيت كننده است، چون در فضاي پياده رو برنامه 
اجرا مي كنيم، با مشكالتي روبه رو مي شويم. بنابراين از شما 
مي خواهم صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد تا در صورت 
امكان محيط پياده روي رو به روي پايگاه را مسقف كنند تا 
مردم در شرايط جوي مختلف اذيت نشوند و راحت تر بتوانند 
از برنامه هاي فرهنگي پايگاه استفاده كنند. اين ضريحي كه 
در مشهد شهدا نصب ش��ده  با همت خود بسيجي هاي اين 

پايگاه و با هزينه شخصي نصب شده است.«
  فعاليت  واحد خواهران

يك نكته جالب درخصوص پايگاه آيت اهلل شهيد دستغيب 
حضور مادران بس��يجي هاي حاضر در اين پايگاه است كه 
به صورت داوطلبانه، بدون اينكه عضو بس��يج باشند، واحد 
خواهران پايگاه را راه اندازي كرده اند. واحد خواهران با تهيه 
هدايايي مثل جاش��معي ها و آويزهايي كه ياد شهدا در آن 
نمايان اس��ت، آنها را به خانم هاي منطقه هديه مي دهند و 
سعي در جذب آنها دارند. يك جاشمعي و كتابي از بيانات 
و خطبه هاي موال علي)ع( هديه اي است كه از پايگاه بسيج 
آيت اهلل شهيد دستغيب دريافت مي كنم و اين حسن ختامي  
مي شود بر گزارشي كه ليواني چاي و نگاه هاي خيره شهدا از 
پس تابلوهاي تصاويرشان باعث و باني آن بودند. از در پايگاه 
خارج مي شوم، ايستگاه صلواتي هنوز به كار خودش ادامه 
مي دهد. خيابان ابوذر همچنان شلوغ است و من به اين نكته 
فكر مي كنم كه به جاي صرفه مخارج هنگفت در برخي از 
نهادهاي فرهنگي، چقدر س��اده مي ت��وان از طريق همين 
پايگاه هاي بسيج گسترش يافته در سطح جامعه با كمترين 
امكانات و ساده ترين شيوه ها، با جوان ها و نوجوان ها ارتباط 

گرفت و آنها را جذب ارزش ها كرد. 

  غالمحسين بهبودي
اوايل جنگ نوجوان هايي كه س�ن  و س�ال كمي 
داشتند، در جهاد س�ازندگي يا امور پشتيباني 
فعاليت مي كردند. سيدمرتضي موسوي كه اوايل 
سال 60 به عنوان پشتيباني در جهاد مشغول بود، 
خاطرات زيبايي از آبرساني به رزمنده ها دارد كه 

در گفت و گو با ما بيان داشته است.
   

ارديبهش��ت س��ال 1360، به اتفاق ش��هيدان مهدي 
جانقربان، مجيد پرورش، نجارزادگان و برادر وندايی و 
برادر دقاق زاده، از طرف ستاد پشتيباني جبهه و جنگ 
جهاد استان اصفهان به خوزستان اعزام شديم. مهندس 
مظاهري مس��ئول س��تاد، من را در واحد آبرساني به 
خطوط مقدم انتخاب كرد. شب ها تانكر آبرساني جهاد 
سازندگي اس��تان اصفهان را در اهواز آبگيري و صبح 
زود بعد از نماز صبح به سمت جاده سوسنگرد و دشت 

آزادگان مي برديم. 
راننده باصفا و خوش برخورد تانكر برادر مهرعليان بود 
و من به عنوان آبرس��ان، با پشت س��ر گذاشتن حدود 
۵۵كيلومتر خودمان را به ش��هر سوسنگرد  رسانديم. 
آن زمان دو طرف جاده آس��فالته اهواز را به سوسنگرد 
آب گرفته بود. در هر چند 100متر، جاده را ش��كافته 
و لوله گذاري كرده بودند تا آب در هر دو طرف جاده در 
دشت پهناور آزادگان گسترش يابد. با نزديك شدن به 
روستاي حميديه كه در 3۵ كيلومتري اهواز قرار داشت، 
تانك ها و نفربرهاي دشمن در س��مت راست جاده به 
واسطه به آب انداختن دش��ت، با ابتكار دكتر مصطفي 
چمران تا كمر به گل فرو رفته بودن��د. با اين تاكتيك 
جلوي پيش��روي زرهي و نيروهاي ارتش بعث عراق به 

سمت شهر اهواز گرفته شده بود!
به محض رسيدن به سوسنگرد، ابتدا تانكر آبرسان بايد 
وارد جاده آسفالته سوس��نگرد- هويزه مي شد. بعد از 
طي كردن چندين كيلومتر، از جاده آسفالته خارج و از 
سمت چپ وارد جاده خاكي مي شديم تا خودمان را به 
خط مقدم برادران ارتش برسانيم. صبح اول وقت بايد 
تمام تانكرهاي خط اول و حتي دبه هاي برادران ارتش 
را سنگر به سنگر پر از آب مي كرديم. بعد از آبرساني به 
برادران ارتش كه در خط مقدم جلوي پيشروي ارتش 
بعث عراق را گرفته بودند، خودمان را به محل استقرار 

آتشبارها و توپخانه 1۵۵ ارتش مي رسانديم. 
عراقي ها با مشاهده تانكر آبرس��ان به طرف ما موشك 
مالييوتكا يا همان موش��ك هدايت ش��ونده ش��ليك 

مي كردند. همين طور با گلوله هاي خمپاره 120 از 
ما حسابي استقبال مي كردند، اما برادر مهرعليان 

راننده تانكر ب��دون توجه به آتش دش��من، به راهش 
ادامه مي داد و لحظه اي در رس��اندن آب به رزمندگان 
اس��الم ترديد نمي كرد. تركش ها فرفر كنان از كنار ما 
عبور مي كردند. انگار قسمت و مش��يت ما بر آن بود تا 
در زير آتش دشمن سالم بمانيم و سقاي دشت آزادگان 

باشيم. 
هوا به شدت گرم و آفتاب خوزستان سوزان بود. برادران 
ارتشي هر روز با درست كردن و آوردن شربت هاي تگري 
از ما پذيرايی مي كردند. خصوصاً از من كه آن زمان سن و 
سال زيادي نداشتم، عزيزان ارتشي گاهي به نصيحت به 
من مي گفتند شما كه سن تان كم است، وظيفه نداريد 
به جبهه  بياييد، اما من با لبخند از آنها تشكر مي كردم و 
مي گفتم من به امر و دستور حضرت امام خميني)ره( 
داوطلبانه به جبهه آمده ام. خالصه بعد از رساندن آب به 
خط مقدم، به مواضع توپخانه ارتش مي رفتيم و سپس 
وارد شهر سوسنگرد مي شديم تا مجدد آبگيري كنيم. 
حمام صلواتي مشهدي حسن، از اهالي نجف آباد كه با آب 
گرمش پذيراي هر روز رزمندگان اسالم بود، وظيفه ديگر 
روزانه ما بود. هر روز ناهار را در ساختمان سپاه سوسنگرد 

يا در كنار مشهدي حسن حمامي صرف مي كرديم. 
يادم اس��ت روز آخر خردادماه و زماني ك��ه براي رفع 
خستگي و كمي استراحت بعد از س��اعت ها آبرساني 
خودمان را به سپاه سوسنگرد رس��انديم، آمبوالنسي 
جلوي سپاه ايس��تاد و تعداد زيادي از رزمندگان اعم از 
ارتشي، سپاهي و نيروهاي مردمي و نامنظم در اطراف 
آن تجمع كردند و به سر و صورت شان زدند! آنجا بود كه 
خبر شهادت سردار سرافراز اسالم دكتر مصطفي چمران 
را ش��نيديم. جنازه مطهر دكتر چم��ران هنوز داخل 
آمبوالنس بود و رزمندگان در حال وداع با دكتر چمران 
بودند. آن روز براي همه رزمندگان اسالم بسيار سخت 
گذشت! زيرا فرمانده شجاع، دالور و سرداري وفادار به 

امام و امت را از دست داده بودند. 
دكترمصطفي چمران توانس��ت با طرح هاي بي نظير، 
عمليات ها و شبيخون هاي ش��بانه، دشمني كه قصد 
گرفتن كل خوزستان را داش��ت، متوقف كند. چمران 
با حضور مستقيم خود در ميادين نبرد، عالوه بر ايجاد 
وحدت و تعامل با فرماندهان غيور ارتش، سپاه و جهاد 
س��ازندگي، س��تاد جنگ هاي نامنظم را راه اندازي و با 
همكاري گروه هاي چريكي ديگر مانند گروه شهيد علي 
غيور اصلي و شهيد تجاليی، جلوي پيشروي ارتش بعث 
عراق براي رسيدن به شهر اهواز را بگيرد. سرانجام ايشان 
در 31 خرداد 1360 در خط مقدم دهالويه به 
نداي هل من ناصر ينصرني حسين زمان 
لبيك گفت و به مقام شهادت نائل آمد. 

گفت و گو

سفردههاكيلومتريبرايسقاييرزمندهها
خاطراتي از آبرساني به رزمنده ها در دشت آزادگان 

در گفت و گوي »جوان« با نيروي جهاد سازندگي
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88498481ارتباط با ما

اين ايس�تگاه بهانه اي اس�ت براي زنده 
نگه داش�تن ياد و خاطره شهدا و ترويج 
ارزش هايي مثل حجاب و راه و رس�مي 
كه ش�هدا به خاط�ر آن رفته ان�د. ما نام 
ايس�تگاه صلواتي را ك�ه در تمام طول 
سال شامگاه پنج ش�نبه ها برپا مي شود 
»پنج ش�نبه ش�هدايی« گذاش�ته ايم

گزارش »جوان« از ترويج فرهنگ شهدا در گوشه اي از يك خيابان شلوغ

اين پياده رو پنج شنبه ها بوي شهدا مي گيرد

جدول
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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