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جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

حنظله كردستان در آخرين 
روزهاي دفاع مقدس آسماني شد

يادکردي از شهيد علي اکبر زارع مجرد
در گفت و گو با همرزم شهيد

  حنظله کردستان
شهید علي اکبر زارع مجرد در بین همرزمانش 
به حنظله معروف بود؛ حنظله نام یکي از یاران 
امام حسین)ع(  است و ش��هید زارع مجرد نیز 
از اصحاب عاشوراي آقا امام حسین)ع( بود که 
خالصان��ه در جبهه هاي جنگ حض��ور یافت،  
جنگید و نهایتاً به شهادت رسید. علي اکبر متولد 
سال ۱۳۴۰ در شهر کاشان بود که براي اولین بار 
به عنوان سرباز به مناطق عملیاتي دفاع مقدس 

آمد، سپس پاسدار ش��د و حضورش در مناطق 
عملیاتي را اس��تمرار داد. ش��هید زارع مجرد و 
ورزشکار بود و کاراته کار مي کرد. من این افتخار 
را دارم که مقطعي در معیت ایش��ان بودم و از 

نزدیک او را زیارت کردم. 
  رزمنده مكتبي

حنظله یک رزمنده مکتبي و بس��یار ش��جاع 
بود که با ش��جاعت مثال زدني اش توانست در 
عملیات مختلف خوش بدرخشد و همرزمانش 
را از مهلکه هاي خطرناکي نجات بدهد. همین 
ش��جاعت ها و ابتکارات او در ش��رایط س��خت 
جنگي بود که باعث شد، توجه فرماندهان جلب 
بش��ود و او را به فرماندهي گردان جنداهلل سقز 
منصوب کنند. س��قز چون یک محور عملیاتي 

مهم در کردستان بود، حلقه اتصال شهرهایي 
چون دیواندره، مریوان، بانه و بوکان به ش��مار 
مي رفت و همین موضوع باعث مي شد بسیاري 
از رزمندگان��ي که ب��ه خطه کردس��تان اعزام 
مي شدند، به سقز بیایند. ضمن اینکه سقز زودتر 
از شهرهایي چون بوکان از لوث ضد انقالب آزاد 
شده بود و زودتر هم تبدیل به یکي از پایگاه هاي 
اصلي رزمندگان براي مبارزه ب��ا گروهک ها و 

ضدانقالب شد. 

  حصر آبادان
وقتي جنگ شروع شد، ش��هید زارع در همان 
ماه هاي ابتدایي به عنوان سرباز به جنوب کشور 
اعزام شد. ایشان ابتدا تکاور نیروي دریایي بود 
و در محور آب��ادان خدمت مي ک��رد. حتي در 
شکست حصر آبادان نیز شرکت کرده بود. ایشان 
بعد از آنکه خدمت سربازي اش را تمام مي کند، به 
عضویت سپاه درمي آید. بعد به کردستان مي آید 
و با عملیات مختلف درون مرزي به پاکس��ازي 
خطه کردستان و سقز از لوث وجود ضد انقالب 
مي پ��ردازد. ش��هید زارع مج��رد همچنین در 
عملیات برون م��رزي هم ش��رکت مي کند. به 
عنوان نمون��ه در عملیات کرب��الي ۲ از ناحیه 
کمر مجروح و مدتي را در بیمارس��تان بستري 
مي شود و از همانجا بدون اینکه به خانواده اش 
خبر مجروحیتش را بدهد، دوباره عازم کردستان 
مي شود. این زمان مصادف با شهادت برادرش 
عباسعلي زارع مجرد در عملیات کربالي ۵ در 
شلمچه بود. شهید علي اکبر زارع مجرد معروف 
به حنظله، عاقبت پس از هشت سال حضور در 
میادین مختلف دفاع مقدس، ۱۶ مرداد ۶۷ در 
حالي که فرماندهي طرح و عملیات مانوري سپاه 
سقز را به عهده داشت، در درگیري با ضدانقالب 
بر اثر اصابت گلوله به شهادت مي رسد و پیکرش 
به کاشان منتقل و در کنار برادرش عباسعلي به 

خاک سپرده مي شود. 

ش�هيد علي اکب�ر زارع مج�رد در 
بين همرزمانش ب�ه حنظله معروف 
بود؛ حنظله نام يك�ي از ياران امام 
حس�ين)ع(  اس�ت و ش�هيد زارع 
مجرد نيز از اصحاب عاش�وراي آقا 
امام حس�ين)ع( بود ک�ه خالصانه 
در جبهه هاي جن�گ حضور يافت، 
جنگيد و نهايتًا به ش�هادت رسيد

  غالمحسين بهبودي
شهيد علي اکبر زارع مجرد، فرمانده گردان جنداهلل و همينطور در مقطعي فرمانده 
گردان شهدا در منطقه عملياتي سقز بود. او در جمع همرزمانش به حنظله شهرت 
داشت. جواني رشيد، ورزشكار و بسيار ش�جاع که از دشت هاي خوزستان گرفته 
تا کوه هاي س�ربه فلک کشيده کردس�تان، خاطرات نابي از حماس�ه آفريني ها و 
شجاعت هايش به يادگار گذاشته است. در واقع شهادت زارع مجرد در اواخر دفاع 
مقدس بود که باعث شد هيئت رزمندگان کردستان سقز پايه ريزي شود و ارتباط 
بين رزمندگان و خانواده ش�هداي اين منطقه عملياتي در س�ال ها و دهه هاي بعد 
حفظ شود. در ادامه گفت و گو با غالمرضا توحيدي راد، به شمه اي از زندگي شهيد 

علي اکبر زارع مجرد مي پردازيم. 

  عليرضا محمدي
مقام معظم رهبري هم�واره تأکيد زيادي 
بر حفظ خاط�رات و داش�ته هاي معنوي 
دوران دفاع مق�دس دارن�د، ب�ر همي�ن 
اس�اس يكي از کارهاي خوب�ي که برخي 
از رزمندگان دفاع مقدس انجام مي دهند، 
جمع آوري خاطرات، يادگاري هاي شهدا 
و همرزمان ش�ان اس�ت. جانباز غالمرضا 
توحيدي راد از رزمندگان حاضر در خطه 
کردستان و مشخصاً منطقه عملياتي سقز 
اس�ت که به همراه تعدادي از همرزمانش 
اقدام به جمع آوري آمار، اطالعات ش�هدا 
و رزمن�دگان حاض�ر در س�قز کرده اند. 
توحي�دي مي گويد گاه ب�راي يافتن يكي 
از شهداي سقز، چندين بار گلزار شهداي 
بهش�ت زهرا)س( و همينط�ور ديگ�ر 
گلزارهای ش�هداي کش�ور را ب�ه صورت 

ميداني جست وجو کرده ايم.
   

فكر جمع آوري آمار، اطالعات شهدا و 
رزمندگان سقز از کجا رقم خورد؟

قبل از آن بای��د بگویم این کاري ک��ه ما انجام 
مي دهیم ذیل هیئ��ت رزمندگان کردس��تان 
س��قز اس��ت. امناي این هیئت از رزمندگاني 
هستند که در س��قز حاضر بودند. از امیر ارتش 
و ژاندارمري)س��ابق( گرفته تا س��ردار سپاه و 
دیگر رزمنده ها در جمع ما حضور دارند. هیئت 
رزمندگان کردستان سقز یکي از اولین هیئات 
رزمندگان است که در همان دوران دفاع مقدس 
تشکیل ش��د. بعدها در جلس��اتي که داشتیم، 
تصمیم گرفتیم نسبت به شناسایي، جمع آوري 
آمار، خاط��رات، اطالعات ش��هدا و رزمندگان 
حاضر در س��قز اقدام کنیم. تقریباً از ۱۲ سال 
پیش کار را ش��روع کردیم که ت��ا همین االن 

ادامه دارد. 
ت�ا آنج�ا ک�ه اط�الع دارم هيئت هاي 
رزمندگان پس از دفاع مقدس تشكيل 
ش�دند، چطور ش�د که هيئت شما در 

همان زمان جنگ شروع به کار کرد؟
وقت��ي س��ردار ش��هید علي اکب��ر زارع مجرد 
فرمانده گردان جنداهلل سقز به شهادت رسید، 
همرزمانش به دیدار خانواده ایشان در کاشان 
رفتند. این جم��ع از رزمنده ها همانجا تصمیم 
مي گیرند با تش��کیل یک هیئت، سرکشي به 
خانواده شهدا را ادامه بدهند و از همانجا سنگ 
بناي هیئت رزمندگان کردستان سقز زده شد. 
بعد از پایان دفاع مقدس که هیئت رزمندگان 
اسالم کشوري تشکیل ش��د، هیئت هاي دیگر 
ذیل آن پا گرفتند. مثاًل هیئت رزمندگان غرب 
و شمالغرب براي جبهه کردستان شکل گرفت 
و دوستان آمدند براي هر ش��هري یک هیئت 
ایجاد کردند. م��ا هم که از قب��ل هیئت مان را 
تشکیل داده بودیم، زیر نظر هیئت رزمندگان 

غرب و شمالغرب کارمان را ادامه دادیم. 
آخرين آم�اري که از ش�هداي منطقه 
عمليات�ي س�قز داري�د، چند ش�هيد 

است؟
آماري که تا االن به آن رس��یده ایم حدود ۷۰۰ 
شهید است. البته این آمار دقیق نیست و مسلماً 
تغییر مي کند. چون کار جس��ت وجوي شهدا 
هنوز تمام نش��ده اس��ت. اتفاقاً همین ۱۰ روز 
پیش چند تن از شهداي سقز را پیدا کردیم که 
در صحن ملکوتي آقا امام رضا)ع(  دفن شده اند. 
زمان شهادت این شهدا، اوایل دفاع مقدس بود 
و چون هنوز گلزار ش��هدا آنطور که باید شکل 
نگرفت��ه بود، ای��ن عزیزان در صح��ن امام رضا 
)ع( دفن شدند. همینطور ش��هدایي داریم که 
در روستاها هس��تند و یافتن آنها زمان بر است. 
به هرحال از این تعداد ش��هیدي ک��ه تاکنون 
شناسایي کرده ایم، حدود ۳۰۰ نفر بومي سقز 
هستند؛ اعم از مردم آنجا که در حوادث مختلف 
مثل درگیري ها یا بمباران دش��من به شهادت 
رسیده اند یا تعدادي هم از پیشمرگان مسلمان 
کرد سقز هستند. چندین شهید هم از بومي هاي 

سقز در ارتش یا دیگر نهادهاي نظامي خدمت 
مي کردند و در جبهه هاي مختلف به ش��هادت 
رس��یدند. حدود ۴۰۰ ی��ا ۵۰۰ ش��هید هم از 
شهدایي غیربومي هستند که در کسوت رزمنده 
از شهرهاي دیگر مثل تهران، مشهد، شهر ري، 
اصفهان و... به س��قز رفته ان��د و در محورهاي 
عملیاتي آنجا به شهادت رس��یده اند. کوه هاي 
سقز مشهد شهدایي از سراس��ر ایران بود، این 
را هم ع��رض کنم که پس از دف��اع مقدس اگر 
رزمنده اي در منطقه عملیاتي سقز به شهادت 
رسیده باشد، ما ایشان را هم جزو آمار خودمان 
اضاف��ه مي کنیم. مث��اًل در س��ال های  ۱۳۷۲، 
۱۳۷۹،۹۰ و... هم در سقز شهید داشته ایم که 
اطالعات و خاطرات این شهدا را هم جمع آوري 

کرده ایم. 
ش�هدا را چطور پيدا مي کنيد؟ از آمار 
بنياد شهيد و نهادهاي رسمي استفاده 
مي کنيد يا ش�يوه هاي ديگ�ري براي 

جست وجو داريد؟
بنیاد شهید معموالً نام شهید و تاریخ شهادت را 
دارد و سایت هاي مرتبط با این بنیاد اطالعات 
تکمیلي دیگري را در اختیار نمي گذارد. اغلب 
محل ش��هادت را صرفاً کردس��تان یا مناطق 
عملیات��ي غرب ذک��ر کرده ان��د، بنابراین ما از 

اطالعاتي که س��ایت هاي مرتبط ب��ا بنیاد در 
اختیارمان مي گذاشتند بر پایه جست وجوي مان 
اس��تفاده مي کردیم. مثاًل وقتي محل شهادت 
یک رزمنده را کردس��تان ذکر ک��رده بودند، 
خودمان مي رفتیم، تحقیق مي کردیم تا ببینیم 
این شهید در سقز به شهادت رسیده یا مربوط 
به دیگر ش��هرها و نقاط کردستان است. غیر از 
جست وجو از طریق فضاي مجازي یا نهادهایي 
مثل بنیاد شهید، ما روش جست وجوي میداني 
را هم در پیش گرفتیم که بس��یار زمان بر بود، 
ام��ا نتایج خوبي داش��ت. مثاًل گلزار ش��هداي 
بهش��ت زهرا)س(  را پنج الي ش��ش مرتبه به 
صورت میداني جست وجو کردیم و هر شهیدي 
که روي سنگ مزارش محل ش��هادت سقز یا 
کردستان ذکر شده بود، تصویر مزارش را ثبت 

و رویش تحقیق مي کردیم. 
ي��عن�ي ه��م�ه گ��لزار ش�هداي 
بهش�ت زهرا)س( را با چن�د هزار مزار 
شهيد تک به تک جست وجو کرديد؟ 
غير از بهشت زهرا به گلزار شهداي چه 

شهرهايي رفته ايد؟
تحقیق��ات میدان��ي همین اس��ت، باید بروي 
و حض��وري از نزدی��ک جس��ت وجو کني. کار 
س��ختي اس��ت، اما به مرور زمان انجام دادیم 
و غیر از بهش��ت زهرا، گلزار ش��هداي مشهد، 
اردبیل، اصفهان و چند شهر دیگر را جست وجو 
کردیم و از روي س��نگ مزار، ش��هداي سقز را 
پیدا کردیم. همانطور که عرض کردم یکسري 
از ش��هدا در روس��تاها و مناط��ق دورافت��اده 
هس��تند که امیدواریم به م��رور بتوانیم آنها را 
هم شناس��ایي کنیم. مثاًل اخیراً یک شهید را 
در روستاي آق مین از توابع قزوین پیدا کردیم 
که ایشان از همین روستا به سقز اعزام شده بود 
و آنجا حضور داشت یا از طریق جست وجو در 
فضاي مجازي، به یک شهید زرتشتي در یکي از 
روستاهاي اطراف یزد رسیدیم که ایشان سرباز 

بود و در سقز به شهادت رسیده بود. 
اتفاقًا سؤال بعدي ام درخصوص موارد 
خاصي اس�ت که در بين شهداي سقز 
به آنها رس�يده ايد. مثل همين شهيد 

بزرگوار زرتشي که گفتيد. 
غیر از این شهید زرتشي، شهید ارمني هم داریم 
که در سقز خدمت مي کردند و آنجا به شهادت 
رسیدند. شهداي اهل تسنن از دیگر استان هاي 
کشور هم داریم که در سقز آسماني شده اند. این 
شهداي اهل تسنن از استان گلستان و جنوب 
کشور به سقز رفته بودند یا خانم معلم شهیدي 
داریم که براي درس آموزي به بچه هاي محروم 
منطقه عازم سقز شده بود که بین راه به کمین 
ضدانقالب مي خ��ورد و در داخ��ل اتومبیل به 
شهادت مي رسد. همینطور از کارمندان کمیته 
امداد، بچه هاي جهاد و... هم هستند که همگي 
در کنار رزمندگان، پیش��مرگان و مردم بومي 

سقز در حوادث مختلف به شهادت رسیده اند. 
اگر مي شود کمي جزيي تر به آمار شهدا 
اش�اره کنيد، به عنوان مثال آماري از 

فرماندهان شهيد داريد؟
ما در سقز چهار فرمانده عملیات شهید داریم. 
سه یا چهار فرمانده اطالعات- عملیات شهید، 
پنج یا ش��ش فرمانده گردان، دو یا سه فرمانده 
محور ش��هید و دو فرمانده س��پاه س��قز هم به 
شهادت رسیده اند. فرماندهان شهید سپاه سقز 
به نام هاي شهیدان مصطفي طیاره بچه اصفهان 

و سیدرضا حسیني بچه نارمک تهران بود. 
ماحص�ل جم�ع آوري آم�ار، اطالعات 
ش�هدا و رزمندگان قرار اس�ت در چه 

قالبي نمود پيدا کند؟
به شکل کلي دو کتاب در دست تدوین داریم 
که یکي مربوط به ش��هدا و دیگ��ري مربوط 
به رزمندگان حاضر در س��قز اس��ت. مطالب 
ای��ن کتاب ها ش��امل تصاوی��ر،  زندگینامه و 
خاطرات شان مي شود. هر دو کتاب کارهاي 
س��نگیني هستند که مس��لماً مي توانند پایه 
کتاب هاي دیگر ش��وند. قباًل در مورد شهید 
زارع مج��رد گفت��ه ب��ودم. ایش��ان در جمع 
همرزمان به »حنظله«  ش��هرت داش��تند. از 
ش��هید حنظله یک کت��اب و از چند ش��هید 
حاضر در سقز نیز کتاب هاي دیگري منتشر 
ش��ده اس��ت. بنابراین وقتي اس��امي، آمار، 
خاطرات و اطالعات چند صد ش��هید حاضر 
در سقز منتشر شود، این اطالعات مي توانند 
پایه انتشار دیگر کتاب ها درخصوص هر کدام 

از این شهدا باشند. 
کانال ارتباطي رزمندگان حاضر در سقز 

از چه طريقي ايجاد مي شود؟
در هیئت رزمندگان کردس��تان سقز هر هفته 
دو جلس��ه داریم که از جلس��ات قرآن گرفته تا 
روضه خواني و سرکشي به خانواده شهدا و تهیه 
سبدغذایي براي محرومین. آنجا بچه هاي رزمنده 
حضور پیدا مي کنند و با ه��م ارتباط مي گیرند. 
همینطور چن��د گروه در فضاي مج��ازي داریم 
که خیلي از خاطرات در همی��ن گروه ها طرح و 
ضبط مي شوند یا تصاویري که بچه هاي رزمنده 
در گروه قرار مي دهند، بانک تصاویر ما را کامل تر 
مي کند. االن س��ایت دلیران کردس��تان سقز از 
سوی بنده و چند نفر از دوستان اداره مي شود که 
خاطرات و تصاویر شهدا و رزمنده ها آنجا گذاشته 
مي شود. همه اینها حلقه هاي وصلي هستند که 
همرزمان حاضر در محور عملیاتي سقز را به هم 

مرتبط مي کنند. 

 براي يافتن شهداي سقز گلزار شهداي 
بهش�ت زهرا)س(  را پنج الي ش�ش 
مرتبه به صورت ميداني جس�ت وجو 
کردي�م و ه�ر ش�هيدي را ک�ه روي 
سنگ مزارش محل ش�هادت سقز يا 
کردستان ذکر شده بود ثبت کرديم. به 
گلزار شهدا در شهرهايي مثل مشهد، 
اصفهان، اردبي�ل و. . . هم س�ر زديم

در س�قز از رزمندگان زرتش�ي گرفته 
ت�ا ارمني ش�هيد داريم. ش�هداي اهل 
تس�نن از ديگ�ر اس�تان هاي کش�ور 
مثل گلس�تان و جنوب کش�ور هم در 
آم�ار ش�هداي س�قز وج�ود دارن�د. 
همچني�ن خانم معلم�ي داري�م که در 
مس�ير رفتن به مدارس س�قز به کمين 
ضد انقالب افتاده و ش�هيد شده است
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كوه هاي سقز 
مشهد شهدايي از سراسر ايران است

گفت و گوي »جوان« با يكي از رزمندگان حاضر در سقز 
پيرامون جمع آوري اطالعات شهدا و رزمندگان اين محور عملياتي
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