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   علیرضا محمدي
اخی�راً ك�ه كت�اب صوت�ي قصه عاش�قان 
درخصوص نماز در سیره شهدا منتشر شد، ما 
را برآن داشت تا به سراغ يكي از رزمندگان و 
راويان دفاع مقدس برويم كه خاطرات زيبايي 
از س�بك زندگي معنوي شهدا دارد. عبداهلل 
نوري از رزمندگان پیشكسوت دفاع مقدس 
اس�ت كه از كردس�تان تا جبهه هاي جنگ 
تحمیل�ي حضور داش�ت و محضر ش�هداي 
بسیاري را درك كرده اس�ت؛ دو روايت او از 

معنويت در جبهه ها را پیش رو داريد. 
      

   خاطره منصور اوسطي
قبل از اينكه خاطراتم را بيان كنم، دوست دارم به 
اين نكته اش��اره كنم اصاًل چه عاملي باعث  شد تا 
معنويت اينطور در فضاي خشن جنگ رشد كند. 
كمتر از دو س��ال بعد از آنكه انقالب اسالمي ايران 
به وقوع پيوست، صدام به كش��ورمان حمله كرد. 
انقالب بر پايه باورهاي ديني مردم ش��كل گرفته 
بود و با وجود ش��هدايي كه در جريان خود انقالب 

و سپس درگيري هاي مرزي مثل كردستان تقديم 
ش��دند، بار ديگر مفاهيمي مثل ايثار و شهادت در 

فرهنگ عاشورايي ايرانيان متبلور شد. 
من از اوايل س��ال 1358 به كردس��تان رفتم. االن 
كه سال ها از آن مقطع گذش��ته، وقتي برمي گردم 
و پشت س��رم را نگاه مي كنم، مي بينم معنويت در 
بين رزمنده ها خيلي زود خ��ودش را بروز داده بود. 
مثالي كه مي خواهم برايتان بزنم درخصوص نحوه 
شهادت منصور اوس��طي از رزمندگان كرمانشاهي 
است. شهادت او به شهريور 58 در حوالي دره شيلر 
برمي گردد. ما براي سركشي به پاسگاه هاي مرزي 
رفته بوديم و چون محيط كوهستاني بود، نمي شد با 
ماشين آنجا تردد كرد. پياده رفتيم و چند شبي را در 
كوه، كمر و روستاهاي مابين كوهستان ها گذرانديم.  
يك روز صبح منصور با حالت خاصي از خواب بيدار 
شد. موقع صبحانه شروع كرد به تعريف رؤيايي كه 
ديده بود. گفت در عالم رؤيا ديدم كه همراه شهداي 
پاوه هستم و به زودي به آنها ملحق خواهم شد. اعتقاد 
داشت همراهي با شهداي پاوه تعبيري جز شهادت 
ندارد. بچه ها كنجكاو شده بودند، ببينند در خواب 

منصور كدام شان همراه شهداي پاوه رفتند. منصور 
اسم جهانگير جعفرزاده را آورد. )جهانگير نفر بعدي 
بود كه چند روز پس از منصور به ش��هادت رسيد( 
خالصه كمي كه راه رفتيم من حواسم به منصور بود. 
مرتب از شهادت مي گفت و بيت شعر »َسَمن بويان 
غبارِ غم چو بنشينند، بنشانند/ پري رويان قرار از دل 
چو بستيزند، بستانند« را مي خواند و از شوق شهادت 
مي گفت. انگار كه يقين پيدا كرده بود به ش��هادت 
مي رسد و ساعاتي بعد در كميني كه ضدانقالب براي 
ما گذاشته بودند، گرفتار شديم و منصور همانطور كه 
حدسش را مي زد، شهيد شد. )خاطره منصور اوسطي 
را خانم مريم كاظم  زاده كه همراه ما بود هم در كتابش 

با عنوان »تا شهادت« آورده است(
سال ها بعد به اين موضوع فكر كردم مگر چند ماه از 
انقالب مي گذشت كه يك جوان 22يا 23ساله مثل 
منصور اوسطي اينطور عاشقانه به استقبال شهادت 
رفت. ما همگي جوان ها و نوجوان هاي رشديافته در 
فضاي آلوده رژيم شاه بوديم، اما آدمي مثل منصور 
اوسطي اينطور س��ريع به قله عرفان رسيد و با علم 
بر اينكه شهادتش نزديك اس��ت، آنطور عاشقانه 

در مورد خوابش حرف  زد و اش��عار عرفاني خواند. 
وقتي خوب به اين موضوع فكر كردم، ديدم بله! او 
به عنوان يك ايران��ي در پاي روضه ها و هيئت هاي 
مذهبي رش��د كرد و صرفاً يك تلنگر مثل انقالب 
الزم بود تا باورهاي ديني و مذهبي اش متبلور شود و 
سپس در محيط جبهه ها به سرعت رشد و اعتال يابد 
و در همان ماه هاي اول جنگ، شهادت را عاشقانه 

در آغوش بكشد. 
   نماز شب   در غرب

يك خاطره ديگر هم كه از معنويت در جبهه دارم 
مربوط به نماز شب هاي خالصانه رزمنده ها مي شود. 
يكبار در جبهه غرب )مناطق مرزي سرپل ذهاب( 
هوا بسيار سرد بود. آن روزها بيشتر عمليات سنگين 
در جنوب انجام مي گرفت و در جبهه هاي غرب خط 
پدافندي داشتيم. حوالي پادگان ابوذر يك پايگاه 
موقتي درست شده بود كه يك سوله و چند چادر و 
سنگر داشت. يك شب براي نماز شب از خواب بيدار 
شدم. به آرامي كنار منبع آب رفتم و با آب سرد وضو 
گرفتم. از شدت س��رما لرزه به تنم افتاد. نمازخانه 
حدود 100 متر آن طرف تر ب��ود. موقع رفتن فكر 

مي كردم شايد جز من كسي آنجا نباشد، اما وقتي به 
نمازخانه رسيدم، ديدم  اي دل غافل! نمازخانه پر از 
رزمنده هايي است كه براي عدم ريا، چفيه يا اوركت  
روي سرشان انداخته اند و با همان حالت نماز شب 
مي خوانند. من تقريب��اً آخر از همه به ضيافت نماز 

شب آن بندگان مخلص خدا رسيده بودم. 
نماز شب از عادت هايي بود كه بسيار بين رزمنده ها 
شايع بود. زيارت عاش��وراي روزانه، مراسم دعاي 
توسل و كميل و عادت هاي ديگر هم بود، ولي نماز 
شب مش��تري هاي خاص خودش را داشت. شايد 
يكي از داليل آن، ش��ب بيداري هايي ب��ود كه در 
محيط جبهه داش��تيم و همين موضوع هم باعث 
 شد بچه ها به نماز شب گرايش بيشتري پيدا كنند. 
بعد كه مزه آن را مي چش��يدند، مشتري دائمش 
مي شدند. روايت است از ش��هيدي كه چند جاي 
سوختگي پشت دستش داشت. وقتي همرزمانش 
مي پرسند چرا دستت س��وخته، مي گويد ديشب 
از فرط خستگي نتوانستم نماز شب بخوانم. پشت 
دس��تم را س��وزاندم تا ديگر چنين خبطي انجام 

ندهم!

2 خاطره از معنويت جبهه در گفت و گو با يكي از رزمندگان دفاع مقدس

منصور شهادت را عاشقانه در آغوش كشيد

سال ها بعد به اين موضوع فكر كردم مگر 
چند ماه از انقالب مي گذشت كه يك جوان 
22يا 23ساله مثل منصور اوسطي اينطور 
عاشقانه به استقبال شهادت رفت. ما همگي 
جوان ها و نوجوان هاي رشديافته در فضاي 
آلوده رژيم شاه بوديم، اما آدمي مثل منصور 
اوسطي اينطور سريع به قله عرفان رسید

يادواره

افشين ارشدي، معاون آماد و پشتيباني س��پاه سيدالشهدا)ع( استان تهران با اشاره به 
نقش مهم نيروهاي تداركات و پشتيباني در دفاع مقدس مي گويد: زمان جنگ در زمينه 
پشتيباني از جنگ و جبهه چند كار تخصصي انجام مي شد؛ يكي از آنها بحث پشتيباني 

از عقبه و پشت جبهه ها بود كه بيشتر اين كار را زنان انجام مي دادند. 
ارشدي در ادامه مي افزايد: كارهايي مثل دوختن لباس و تهيه غذا بخش مهمي از كار 
نيروهاي پشتيباني در پشت جبهه ها بود كه به همت بانوان ايراني صورت می گرفت. در 
بخشي از يادواره شهدا، نمايشگاهي مربوط به كارهايي كه آن زمان صورت می گرفت، 
در نظر گرفته شده است تا مردم از نزديك شاهد فعاليت نيروهاي پشتيباني در پشت 

جبهه ها باشند. 
معاون آماد و پشتيباني سپاه سيدالشهدا)ع( اس��تان تهران نقش هاي ديگر نيروهاي 
پشتيباني را چنين بيان مي كند: بحث مهم ديگري كه نيروهاي پشتيباني و تداركات 
انجام مي دادند، بحث لجس��تيك، ترابري و انتقال نيروي انس��اني به جبهه و مناطق 
عملياتي بود. به عنوان مثال در بحث اعزام سپاهيان حضرت محمد)ص( به جبهه، آماد 
و پشتيباني نقش مهمي را ايفا مي كرد. همچنين در بحث تغذيه و آبرساني به جبهه ها، 

نيروهاي تداركات نقش اثرگذاري داشتند كه نبايد فراموش شود. 
او ادامه مي دهد: مهمات رس��اني به مناطق عمليات كار مهم ديگري بود كه از س��وی 
تداركات و پشتيباني انجام مي گرفت. براي حضور و جنگيدن هر رزمنده در جبهه بايد 
نفرات زيادي در پشتيباني فعاليت می كردند و اگر پشتيباني و تداركات به خوبي انجام 

نمی گرفت، جنگيدن رزمندگان در خط مقدم با مشكل مواجه مي شد. 
ارشدي با تأكيد بر مظلوميت و گمنامي ش��هداي تداركات و پشتيباني مي گويد: اين 
بخش ش��هداي مظلوم زيادي دارد كه هنوز بس��ياري از مردم آنها را نمي شناسند. در 
يك نگاه كلي تر هنوز عموم مردم با نقش مهم آماد و پش��تيباني در دفاع مقدس آشنا 
نيستند و بايد بيشتر از خدمات و كارهاي رزمندگان اين بخش صحبت كرد. بسياري 
از رزمندگان پش��تيباني در زاغه هاي مهمات و بر اثر حمالت دشمن و انفجارهايي كه 
اتفاق مي افتاد، به شهادت رسيدند، به صورتي كه ديگر چيزي از آنها نمي ماند. يا بخش 
ديگري از رزمندگان در حين رفتن به جبهه و انتق��ال موادغذايي به رزمندگان خيلي 

مظلومانه به شهادت مي رسيدند. 
او همچنين به ترور رزمندگان در جاده هاي كشور اش��اره مي كند و مي گويد: حتي ما 
چندين ش��هيد ترور داريم كه در راه رفتن به جبهه ها از س��وی ضدانقالب به شهادت 
رسيدند. براي نمونه راننده اتوبوسي در غرب كشور داشتيم كه ضدانقالب او را با گلوله 
مي زند و ايشان جانباز مي شود و چند سال پيش اين رزمنده به شهادت مي رسد. سپاه 
پاسداران در موضوع تداركات و پشتيباني 4 هزار شهيد دارد كه 110تن از شهدا مختص 

سپاه سيدالشهدا)ع( استان تهران است. 
ارشدي، ش��هيدان مصطفي زواره اي و حسينعلي كلهر را از ش��هداي سرشناس آماد 
و پش��تيباني در دفاع مقدس مي داند و بيان مي كند: در چهارمين يادواره  س��رداران و 
110شهيد تداركات و پشتيباني س��پاه حضرت سيدالشهدا)ع( استان تهران، خانواده 
شهدا، رزمندگان پيشكسوت تداركات، پش��تيباني و مسئوالن شهرستان هاي استان 
تهران مثل فرمانداران، بخشداران و ش��هرداران دعوت هستند. همچين سردار آذين، 
جانشين آماد كل سپاه نيز در اين برنامه حضور دارد و بيانيه سردار نوروزي، معاون آماد 

و پشتيباني سپاه از سوی نماينده شان خوانده مي شود. 

   آرمان شريف
چهارمین يادواره س�رداران و 110ش�هید تداركات و پش�تیباني س�پاه 
سیدالشهدا)ع( استان تهران سوم آذرماه در آستانه شیخ صدوق شهرري 
برگزار مي ش�ود. در اين يادواره آيت اهلل احدي از استادان حوزه و اخالق 
و سردار حاج احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا)ع( استان تهران 

سخنراني مي كنند و حاج مهدي سلحشور به مداحي مي پردازد. 

 يادواره سرداران و 110شهيد تداركات
 و پشتيباني لشكر سيدالشهدا برگزار مي شود 

معاون آماد و پشتیباني سپاه سیدالشهدا)ع( 
در گفت وگو  با »جوان«:

   غالمحسین بهبودي
شهید ماش�اءاهلل اس�تادمرتضي متولد س�ال 1315 بود. 
زمان پیروزي انقالب و خصوصًا شروع جنگ، او يك مرد 
میانسال با زن و فرزند بود، اما مثل جوان هاي بیست و چند 
ساله اسلحه به دس�ت گرفت و از مقطع كردستان گرفته 
تا جبهه هاي جن�گ تحمیلي، بارها اعزام ش�د و عاقبت 
سال 65 در سن 50 سالگی در جاده گیلي گادر به شهادت 
رسید. متن زير خاطراتي از اين شهید به نقل از همرزمش 

احمدرضا افراخته است. 
      

   حكم اعدام رضا قلدر
اولين بار كه شهيد اس��تاد مرتضي را ديدم در حفاظت فيزيكي 
زندان اوين بود. من متولد سال 42 هس��تم و ايشان متولد سال 
1315بود. با تركيب بچه هاي كم سن و سالي كه اغلب جذب سپاه 
شده بودند، ايشان براي ما مثل پدرمان بود. اواخر تابستان سال 
58 پاسدار يگان مستقر در زندان اوين بودم و بارها شاهد دادگاهي 

ايادي رژيم طاغوت بودم. يكبار رضا قلدر كه مس��ئول كالنتري 
بهارستان بود را آنجا محاكمه كردند. او عامل به شهادت رساندن 
تعداد قابل توجهي از مردم در تظاهرات انقالبي بود. وقتي حكم 
اعدام رضا قلدر صادر شد، ش��هيد استاد مرتضي در جوخه اعدام 
او حاضر شد. از همانجا نام و چهره ايشان به يادم ماند و بعدها در 

جبهه هاي دفاع باز هم ايشان را مالقات كردم. 
   مهاباد و نقش پدري

در اعزام گردان پنجم سپاه تهران به مهاباد، شهيد استادمرتضي 
همراه ما به آنجا آمد. به خاطر سن و سالي كه داشتند، در تركيب 
بچه ها ايش��ان از همه س��نش بيش��تر بود، اما عجيب با بچه ها 
مي جوش��يد و انگار نه انگار كه از ما بزرگ تر بود. مهرباني خاصي 
در رفتارش بود، طوري كه ما بچه هاي نوجوان به سمت او جذب 
مي شديم و ايشان براي ما پدري مي كردند. يادم هست با هركسي 
مثل خودش برخورد مي كرد. مثاًل كس��ي كه لوتي مسلك بود، 
جذب استاد مرتضي مي ش��د و آن كس��ي هم كه تقيد مذهبي 
داشت، جذبش مي شد. ايشان سعي مي كردند با اخالق حسنه اش 

همه بچه ها را در محور انقالب نگه دارند و اين خصوصيت بارزش 
هيچ گاه از يادم نمي رود. 

   گیلي گادر
جاده گيلي گادر يكي از جاده هاي كوهس��تاني كردستان است 
كه زمان جنگ، بچه هاي جهاد آنجا كار مي كردند. تابستان 65 
كه شهيد ماشاءاهلل  اس��تادمرتضي آنجا بود، گروهك دموكرات 
شبيخون مي زنند و رزمندگان آنجا را مجروح كرده يا به شهادت 
مي رس��انند. اس��تاد مرتضي از مجروحين بود، اما خودش را به 
شهادت مي زند و منتظر فرصتي مي ماند تا به سمت ضدانقالب كه 
داشتند شادي مي كردند، شليك كند. نهايتاً از جا بلند مي شود و 
به سمت آنها رگبار مي بندد. فرمانده و معاون و چند نفر از نيروهاي 
رده باالي ضدانقالب را مي زند و باقي نفرات شان به سمت او شليك 
مي كنند. استاد مرتضي با 14گلوله به شهادت مي رسد. آن زمان 
ايشان 50سال داشت و از س��ال 42 كه وارد جريان انقالب شده 
بود و بعد از 25سال مجاهدت در انقالب و دفاع مقدس، با محاسن 
سفيدي كه حاال به خونش خضاب شده بود، به شهادت می رسد. 

خاطراتي از شهید ماشاءاهلل استادمرتضي در گفت و گو با همرزمش

25 سال جهاد از قیام 42 تا دفاع مقدس

جدول

پاسخ جدول شماره 6628

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6629

از باال به پايین
  1- باشگاهي نيرومند از بوندس ليگا- برهم زدن رابطه زوجيت   2- مقابل عسر- اسب اصيل و خوب- نوعي چرم   
3- كاله الف- هميشگي- تن انسان- حرف انتخاب   4- رود رنگي- شك- غزال   5- داستانشان را شهيد مطهري 
نوشت- فايده- رباخواري   6- رشته و مجموعه- بركت سفره- جاده فرودگاه   7- مجرد- گوشت خالص- جايگزين 
رنگ و كاغذ براي ديوار   8- كدو تنبل- از حروف مقطعه- نگهبان كودك- ضمير اجتماعي- خسيس   9- كار خود 
به خداواگذاشتن- ورقه نازك فلز- روايت كننده   10- بازي خانمان برانداز- از ملزومات نقاشي- بركنار و غيرآلوده

  11- پيمانه- كلك- سوزش و برافروختگي   12- خانه- شعله ور- پوتين   13- دريا- قدم- راهروي سرپوشيده- 
جمع اصم، به معني كر   14- جوانمرد- از خلبانان شهيد ارتش- ميان تهي   15- موش خرما- پرتونگاري

   از راست به چپ
  1- دارالش��فا- كش��اورز   2- از برج های فلكی- تركيب تيم ورزش��ي- از واجبات نماز   3- مساوي- معامل 
غيرنقدي- خرما فروش- قومي كه درخت مي پرس��تيدند   4- از نمازهاي واجب- با حال جويا ش��وند- پيشاني 
س��فيد معروف!   5- كابوس- حيل��ه- اولين قومي كه در ايران تش��كيل حكومت داد   6- درگذش��ته پايتخت 
يمن بود- ني نازك- بزرگ ترين جزيره كش��ورمان   7- مقابل خروج- درخت خرما- اس��لحه كمري- بيماري   
8- آبرو و شرف- سازمان بزرگ جهاني- كم و اندك   9- پول ژاپن- آبفشان حمام- سگ بيمار- خروس جنگي   
10- راهنما- قربانگاه حاجيان- گل سفيد   11- ستاره قطبي- نوعي قايق- اذان   12- خاك رس- صدمه ديده 
و ازكارافتاده- گلخن حمام   13- طايفه كم حرف- از شهرهاي لرستان- بزرگي- ستون بدن   14- بني اسرائيل- 

سوره رايزني- پشم   15- ديده بان- وزير هارون الرشيد

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