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 ســپاس بي حد بر خداوند قادر كه كشور 
اســامي و رزمندگان متعهد و فداكار آن را 
مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر 
بزرگ خود را نصيب ما فرمود. اینجانب با یقين 
به آن كه »ما النصر اال من عنداهلل« از فرزندان 
اسام و قواي سلحشور مســلح، كه دست 
قدرت حق از آستين آنان بيرون آمد و كشور 
بقيه اهلل االعظم - ارواحنا لمقدمه الفداء - را از 
چنگ گرگان آدمخوار كه آلت هایي در دست 
ابرقدرتان خصوصا آمریــكاي جهانخوارند 
بيرون آورد و نداي »اهلل اكبر« را در خرمشهر 
عزیز طنين انداز كرد و پرچم پرافتخار »ال اله 
اال اهلل« را بر فراز آن شــهر خرم - كه با دست 

پليد خيانتكاران قرن به خون كشيده شده و 
»خونين شهر« نام گرفت - ]بيافراشت[ تشكر 
مي كنم. و آنان فوق تشكر امثال من هستند. 
آنان به یقين مورد تقدیر ناجي بشــریت و 
برپاكننده ي عدل الهي در سراســر گيتي - 
روحي لتراب مقدمه الفداء - مي باشند. آنان به 
 آرم ما رميت اذ رميت ولكن اهلل رمي مفتخرند.
مبارك بــاد و هزاران بار مبارك باد بر شــما 
عزیزان و نور چشــمان اسام این فتح و نصر 
عظيم كه با توفيق الهي و ضایعات كم و غنایم 
بي پایان و هزاران اســير گمراه و مقتولين و 
آســيب دیدگان بدبخت كه با فریب و فشار 
صدام تكریتي، این ابرجنایتكار دهر، به تباهي 

كشيده شده اند، ســرافرازانه براي اسام و 
ميهن عزیز افتخار ابدي به هدیه آورد. و مبارك 
باد بر فرماندهان قدرتمند كه فرماندهان چنين 
فداكاراني هستند كه ستاره ي درخشنده ي 
پيروزي هاي آنان بر تارك تاریخ تا نفخ صور 
نورافشــاني خواهد كرد. و مبارك باد بر ملت 
عظيم الشأن ایران اینچنين فرزندان سلحشور 
و جان بركفــي كه نام آنان و كشورشــان را 
جاویدان كردند. و مبارك باد بر اسام بزرگ 
این متابعاني كه در دو جبهه ي جنگ با دشمن 
باطني و دشــمنان ظاهــري پيروزمندانه و 
سرافراز امتحان خویش را دادند و براي اسام 

سرافرازي آفریدند.

 حماسه فتح خرمشــهر نقطه عطفی در 
تاریخ پيروزهای انقاب اســامی به شمار 
می رود تــا امروز صاحب نظران بســياری 
بــه تجزیه و تحليــل این واقعه شــگرف 
پرداخته اند. ســالگرد حادثه بســيار مهم 
و مانــدگار پيروزی در جبهه خرمشــهر و 
برگرداندن این شهر به پيكر خونين كشور 
به وســيله دالوران مومن ارتش و ســپاه 
و نيروهــای جان بر كف بســيج را به همه 
رزمندگان و ایثارگران و خانواده های همه ی 

شهيدان و جانبازان تبریك عرض می كنم.
واقعه خرمشــهر از دور فقط یك حادثه 

تاریخی است كه برای ملت ایران هيجان آور 
و افتخار آميز اســت، ولی از نزدیك، این 
قضيه شــبيه یك معجزه بزرگ بود. وقتی 
رژیم عراق با تشــویق دولت های دشــمن 
انقاب به مرزهای ما حمله كرد، هدف گيری 
دقيقی كرده بود. خرمشهر، قدم اول و بسيار 
موثر از این هدفگيری بود. در شــرایطی كه 
غم، دل ها را فرا گرفتــه و رجزخوانی های 
عراق همه دنيا را پر كــرده بود، نيروهای ما 
از كمترین امكانات مادی برخوردار نبودند. 
این كه می گویم كمتریــن امكانات مادی، 
یك حقيقت اســت. من فراموش نمی كنم، 

یكی از ســرداران و فــداكاران آن روز به 
اتفاق چند نفر از اهواز پيش ما آمدند و چند 
قبضه خمپاره انداز می خواستند تا بتوانند 
قدری در مناطق جلوتر ایستادگی و مبارزه 
كنند؛ اما كسی نبود به این ها این چند قبضه 
خمپاره انداز را بدهد! ما برای ســيم خاردار 
و گلوله و آر.پی.چی مشكل داشتيم؛ تانك 
و نفربر و امثال این ها كه به جای خود. آنچه 
در اختيار ملت ایران بود، عبارت بود از یك 
اراده قوی و نشــاط همه جانبه كه برخاسته 
از ایمان و آگاهی بود. این كه امام فرمودند 

»خرمشهر را خدا آزاد كرد«، یعنی این.
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روز سوم خرداد برای ما روزی بسيار مهم، خاطره انگيز 
و افتخارآفريــن اســت. روزی که دشــمن متجاوزانه، 
ظالمانه، بی يدليل به ســرزمين، کشــور و خاک ايران 
زمين ما حمله و تجاوز کرد روز سختي بود، اما تلخ ترين 
روز آن روزی بود که بعد از هفته ها و روزها ايســتادگي و 
مقاومت خبر سقوط خرمشــهر به گوش مردم ما رسيد. 
عجيب است که خرمشهر، هم يادآور تلخ ترين روز تاريخ 
دفاع مقدس و هم يادآور شــيرين ترين ساعات و روز در 
دوران دفاع مقدس اســت؛ پيروزی بر دشــمن تا دندان 
مسلح که از سوی همه قدرت ها و ابرقدرت ها پشتيباني 
مي شد توســط ملتي که تنها تکيه گاهش خداوند بود. 
انواع سالح های شــرقي و غربي به سوی دشمن سرازير 
مي شــد، دالرهای نفتي برخي از کشــورهای منطقه به 
خزانه عفلقيان ارسال مي شــد و تمام بندرگاه هايشان 
را به عنوان بنــدر متجاوزين قرار داده بودند. مدرن ترين 
هواپيماها و هليکوپترها، موشک ها، توپخانه ها، تانک ها، 
نفربرها، ادوات و انواع تجهيزات و ســالح ها را در اختيار 

دشمن قرار داده بودند، اما حتي از دادن يک قطعٔة يدکي 
که طبق قرارداد مي بايســت به ما مي دادند، هم شرق و 
هم غرب امتناع کردند. اما ملت بزرگي که راه و مســير 
را از راهبر و امام بزرگش دريافت مي کرد و تکيه گاهش 
الطاف خداوند و معصومين بود، نام فاطمه و علي، حسين 
و علي بن موســي الرضا و همه بزرگان دين را رمز شروع 

عمليات و تکيه گاه فتح و پيروزی خود قرار مي داد.
فرزندان شــما در خرمشهر با دســت خالي و سالح 
ســبک در برابر مجهزترين تجهيزات زرهي دشــمن با 
هليکوپترهــا و هواپيماها ايســتادند، مقاومت کردند 
و جنگيدنــد. اگر قدمي عقب رانده شــدند شــبانگاه 
دوباره جای صبح را تصرف کردند و ايســتادند و شهيد 
و مجروح دادند. ســنگر به ســنگر، خانه به خانه، کوچه 
به کوچه پشــت هر نخل و ديواری، در کنــار هر ارتفاع 
و دامنــه ای، ملت يکپارچه هســتيم، از هيــچ قدرت و 
ابرقدرتي هــراس نداريم و غرش توپخانه های دشــمن 
در دل و اراده مــا تأثيری نخواهد داشــت؛ وما زادهم اال 

ايماناً و تسليماً. هرچه سختي بيشتر مي شد، اراده ها برای 
مقاومت آهنين تر و صبوری بيشــتر مي شد. دشمنان، 
متجاوزان و گرگ صفتانــي بودند که به کودکان، بانوان 
و حتي ســبزه و درخت هم رحم نکردند، حتي به نخل 
سر به فلک کشيده سبز هم رحم نکردند؛ به هيچکس و 
هيچ چيز. آنها فکر مي کردند ظرف سه روز نه خرمشهر 
بلکه خوزســتان را در تصرف خود قرار مي دهند، اما اين 
ملت بزرگ با فرزندان شــجاعش از سپاه، ارتش، بسيج، 
نيروی انتظامي، عشــاير و همه قهرمانان و آنهايي که به 
جبهه نبرد رفتند و ايســتادگي کردند، آن سنگرسازان 
بي سنگر، همه مديراني که در صحنه ايستادند و در شهر 
و روستا مقاومت کردند، آن عالمان و ائمه جمعه ای که 
زير رگبار گلوله ها در ســنگِر نماز ايستادند و نماز جمعه 

آبادان را هر هفته به پا داشتند، مانع شدند.
گرچه خرمشهر روزی از دســت ما رفت و دشمن آن 
را تصرف کرد و روزی بس ســخت و دردناک برای تاريخ 
ما بود؛ من در لحظه سقوط خرمشــهر در پايگاه هشتم 

شکاری در ميان خلبان های اف 14 بودم، ضمن آنکه آن 
خبر همه را متأثر کرد و بر گونه برخــي از تيزپروازان ما 
اشک جاری ساخت، اما همان جا در سيما و صورت های 
آنها اراده مســتحکم را ديدم. برای اين که خرمشــهر به 
ســوی تو خواهيم آمد و تو را از چنگال دشــمن نجات 
خواهيم داد، خونين شهر بار ديگر تو را خرمشهر خواهيم 
ســاخت. دالورانی چون جهان آرا و همــه فرماندهان، 
ايثارگران، بسيجيان و همه 14 ماه صبر و تحمل کردند و 
برنامه پشت برنامه و زمينه را برای آزادی خرمشهر آماده 
ساختند؛ از همه آن علميات کوچک و بزرگ تا عمليات 
سرنوشت ساز ثامن االئمه و شکستن حصر آبادان و بعد 
عمليات مهم بستان و پيروزی بزرگ فتح المبين و آنگاه 
همه اراده ها، روحيه ها و برنامه ها بــرای باز پس گيری 
خرمشهر آماده شد. از ارديبهشــت کار شروع شد، با نام 
اميرالمومنين، مــوالی متقيان که رمــز و راز دالوری و 
مردانگي در اين سرزمين بوده و هست خواهد بود، با نام 
او عمليات بيت المقدس آغاز شــد و در مراحل مختلف 
قدم به قــدم رزمندگان عزيز ما خــود را به دل آن هدف 
اصلي و پيروزی بزرگ زدند. روزی بود که مي خواســتند 
دل امام و ملت را شــاد کنند و خود را آماده کردند و آن 
روز سوم خرداد بود؛ روز شادماني برای همه؛ امکان ندارد 
که يک ايراني در جای جای اين ســرزمين و جهان روز 
ســوم خرداد را به عنوان روز پيروزی بــزرگ ملت ايران 
نداند. روز ســوم خرداد روز پيروزی اسالم، ايران و ايمان 
اســت؛ روز اراده يک ملت نه در برابــر عفلقيان و بعثيان 
بلکه در برابر ارادە جهانيان اســت. روزی است که شهد 
شيرين پيروزی در کام همه ايرانيان قرار گرفت. يک بار 
ديگر خاطرات را مرور کنيد، به ظهر و عصر ســوم خرداد 
برگرديد و ببينيد در همه شــهرهای ايران چه خبر بود؟ 
صدای بوق و چراغ روشن ماشــين ها و پخش شيريني 
و شــکالت در خيابان ها، کدام چهره بود که شاد نبود؟ 
درود بر تو ای امام عزيز و درود بر شما ای شهدای بزرگوار 
و ســالم و درود بر شــما خانواده های بزرگ شــهيدان، 
جانبازان و ايثارگــران. فرزندان خود را با کمال افتخار به 
سوی جبهه های نبرد فرســتاديد و جنازه غرق به خون 
آنها را با دنيايي از فخر در آغوش گرفتيد و مي دانســتيد 
فرزندانتان برای هميشه جاودانه هستند و عمر جاودانه 
تنها از آن شــهيدان است. شما خواســتيد فرزندانتان، 
همسرانتان، پدرانتان، عزيزانتان در تاريخ ايران و جهان 
و در پيشگاه خداوند عند ربهم يرزقون باشند و هميشه از 

نعمت های خداوند برخوردار و جاودانه باشند.

 حجت االسام والمسلمين روحانی
 ریيس جمهوری:

 سوم خرداد 
روزی افتخارآفرین 
برای ملت ایران است

دکتر صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در مصاحبه با خبرنگار 
نشــريه فرهنگ ايثار و در آستانه سوم خرداد ســالروز فتح خرمشهر و روز 
مقاومت، ايثار و پيروزی، ضمن اشــاره به اين که، ســوم خــرداد و ديگر 
حماســه هاي ايثارگران و شــهداي عزيزمان در دفاع از ميهن اســالمی و 
پای فشــاری بر آرمانهای انقالبی و اسالمی، برگرفته از يمن وجود فرهنگ 
ايثار، مقاومت و فداکاري در نهاد ايرانيان اســت، گفت: فرهنگ ايثار، يک 
اصل و ترويج آن براي ما يک راهبرد فرهنگي اســت و ما بر اساس ديدگاه 
رهبر معظم انقالب اســالمی معتقديم که امروز بيــش از هر زمان ديگري 
به فرهنگ ايثار و فداکاري نيازمنديم و ايــن فرهنگ، همواره اميدبخش، 
حماسه ســاز و ارزش آفرين بــوده و خواهد بود و اگر فرهنــگ ايثار در هر 
جامعــه ای عمومی و فراگيــر و ترويج و تحکيم شــود، آن جامعه به پيش 

خواهد رفت و هرگز در آن توقف و يا عقبگرد وجود نخواهد داشت.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمی در اين گفت وگو، فرهنگ ايثار و فداکاري 
را ســتون اصلي و مقوم فرهنگ عمومي هر جامعه اي دانست و خاطرنشان 
کرد: فرهنگ فداکاري، اســاس و پاية روحية فردي و اجتماعي ســازنده 
است. تأسي از فرهنگ الهي- انســاني ايثار و فداکاري، موجب همبستگي، 
همکاری ملي و جوشش و پويش مکتبي است و مردم ما با بهره گيري از اين 

فرهنگ شريف و سازنده، مي توانند به پيشرفت و سعادت و تعالی برسند.

دکتر صالحی اميری در پاسخ به اين ســوال که »با توجه به اهميتي که 
براي فرهنگ ايثار و فداکاري قائليد، وضعيــت ترويج آن را چگونه ارزيابي 
مي کنيد« گفت: فرهنگ ايثار و فداکاري، معنا و مصداق هاي وسيعي دارد 
و همة اليه هاي زندگي فــردي و اجتماعي را در برمي گيــرد و منحصر به 
مصداق يا حوزه خاصي نيســت؛ از اين رو، ترويج آن نياز به حميت و همت 

جمعي دارد.

وي با اســتناد به ابالغيه نظام در ترويج فرهنگ ايثــار و فداکاري خاطر 
نشان کرد: ترويج فرهنگ ايثار و فداکاري، طبق اين سند، وظيفه و تکليف 
همة دستگاه هاي فرهنگي است و اين دستگاه ها، زماني موفق خواهند بود 

که همگرايي معنادار و برنامه ريزي شده اي را آغاز کنند.
وي افزود: وضعيت کنوني، هر چه هســت، کافي و مطلوب نيســت و با 

هماهنگي و همکاري، مطلوبيت بيشتري به دست خواهد آمد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي بااشــاره به اهميت سرمايه گذاري مضاعف 
براي ترويــج فرهنگ ايثار گفت: همانطور که گفتم، ســند ابالغي نظام در 
ترويج فرهنگ ايثار در بند ســوم، وظيفة دســتگاه هاي فرهنگي را روشن 
کرده است، و بديهي اســت که وزارت ارشــاد به عنوان دستگاه فرهنگي 
رسمي کشور، منوط به ترويج فرهنگ است و اين وظيفه در دولت يازدهم، 
پررنگ ديده شــد و همچنان تداوم خواهد داشت، زيرا عالوه بر تأکيد مقام 
معظم رهبري در ســند ابالغي، ترويج فرهنگ ايثار و فــداکاري به عنوان 
مقوم و ســتون اصلي فرهنگ عمومي، وظيفه و رســالت ذاتي وزارت خانه 

است.
وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي، با اشــاره به طرح»گفتمان ملي فرهنگ 
حماســه« مديريت کارهاي موازي در بخش فرهنــگ را يکي از نتايج اين 
طرح دانست و گفت: در عرصة ترويج فرهنگ و فرهنگ سازي، به همفکري 
و همکاري معنادار نيازمنديم. در اين بــاره، طرحي تحت عنوان »گفتمان 
ملي فرهنگ حماســه« پيشــنهاد کرده ايم که با اســتقبال سازمان هاي 
فرهنگي مواجه شــده و ما بر اســاس اين طرح، گفتمانــي و منطقي براي 
ايجاد برآيند کلي از امکانات آغاز کرده ايم و اســاس و بنياد اين گفتمان، بر 

فرهنگ ايثار و فداکاري مبتني است.
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي با تبريک مجدد پيروزي ملت ايران در 
انتخابات رياســت جمهوري، خواســتار تالش جمعي براي نهادينه شدن 

فرهنگ ايثار در همه سطوح و اليه هاي زندگي فردي و اجتماعي شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامي:

فرهنگ ایثار، اميدبخش 
و سازنده است



5خرداد 1396 | ویژه نامه سالروز آزادسازی خرمشهر   یومیه

آقای انصاری! در آستانه ســوم خرداد سالروز 
حماسه فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پيروزی 
هستيم. از منظر مدیر امور ایثارگران، اهميت نقش 
ایثار و ایثارگران را در این حماســه بزرگ چگونه 

توصيف می كنيد ؟
بســم اهلل الرحمن الرحيم.. برای درک اهميت ســوم 
خرداد و فتح خرمشهر و نقش ايثار و ايثارگران در خلق اين 
حماسه شايد مناسب باشد به اهداف دشمنان از تحميل 
جنگ به ايران در سال 1359 و بلکه قبل از آن در فتنه ها 
و دسيســه ها ی مختلفی که نظام نوپای اســالمی از بدو 
پيروزی انقالب اســالمی در نقاط مختلف کشور با آن رو 
به رو بوده است اشاره ای داشته باشــيم. در واقع از همان 
ابتدای پيروزی انقالب، دشــمنان نظام نوپای اسالمی که 
منافع خودشان را در خطرديده بودند توطئه های بسياری 
را طراحی کردند تا بلکه بتواننــد اين نظام را که اميدهای 
بسياری در دل مســتضعفان عالم ايجاد کرده بود از پای 
در بياورند و يا حداقل از پيگيری اهداف انقالبی و اسالمی 
منحرف نمايند. از برســاختن و پشــتيبانی از گروههای 
سياسی و اختالف افکنی بين مردم و آشوب های خيابانی 
تا حرکت های تجزيه طلبانه در استان های حساس مرزی 
و باالخره کودتای نظامی، که بحمــداهلل با قدرت رهبری 
امام )ره(  هيچکدام از اين توطئه ها به رغم تالش های زياد 
عوامل خارجی و داخلی و بازی خورده های استکبار جهانی 
به نتيجه ای نرسيد. حمله عراق تحت حکومت صدام در 
31 شهريور 1359 را شايد بتوان باالترين اين توطئه ها نام 
برد که ناجوانمردانه به کشور ما تحميل شد. البته در کنار 
اين جنگ، بايد فهرستی از ترورهای کور را هم افزود و همه 
اينها در چنان مقياس وسيعی عليه انقالب به کار گرفته شد 
که در هيچ نقطه جهان همانند و نظير نداشت. توجه به اين 
توطئه های گسترده و زنجيره ای دشمنان در ماه های اول 
انقالب می تواند ما را به اين حقيقت واقف سازد که چگونه 
اين توطئه هــای ناجوانمردانه که می توانســت در مدت 
کوتاهی هر نظام نوپايی را از پای درآورد ، در ايران اسالمی 
بالاثر ماند و حتی در نتيجه و در کوتاه مدت به قدرت بيشتر 
نظام اسالمی هم انجاميد. بی ترديد آنچه ايران اسالمی و 
انقالب اســالمی را در اين کوران های حوادث حفظ کرد، 
بعد از وجود رهبری آگاه و فرماندهی شجاع، چيزی نبود 
جز ايثار و از خودگذشتگی و مقاومت دليرمردانی که با شور 
و شــوقی وصف ناپذير، به استقبال خطر رفتنــد و جان 
برکف، ماندگارترين و حماسی ترين لحظه های تاريخ را به 

نام خود ثبت کردند. 
سوم خرداد و خرمشــهر، تاريخ مجسم و نمونه زنده و 
روشــــن صالبت و استواری جوانان جان برکفی اســت 
که  صادقانه و بی ريا و گمنام، به اســتقبال شهادت رفتند 
و از همه چيز خود گذشتند تا انقالب و ايران و اسالم زنده 
بماند. درحقيقت، آزادي خرمشهر، نماد و رمز جاودانگي 
ايران اسالمی و انقالب است که با ايثار ايثارگران ما مجسم 

شده است.
دفتر امور ایثارگران در وزارت ارشــاد و ســایر 

دستگاههای دولتی، چه هدفی را دنبال می كند؟
سياست های کلی نظام »ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و 
جهاد و ساماندهی امور ايثارگران« است که در سال 1389 
توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرايی، تقنينی 
و نظارتی کشور ابالغ شده است. اين سياست ها به منظور 
ترويج و تحکيم فرهنگ پايداری و ايثار و جهاد در کشــور 
و نيز تکريم و پاســداری از حق ايثارگران اعم از شهيدان، 
جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده های آنان و سهمی 
که در عــزت، امنيت و اقتدار ملی و نظام اســالمی دارند، 

تنظيم و تعيين شده و اجرای آن در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از طريق اين دفتر پيگيری می شود. 

در حقيقت بر اســاس سياســت های ابالغی رهبری، 
دو مسئوليت اساســی در اين حوزه بر عهده مسئوالن و 

دستگاه های اجرايی کشور قرار گرفته است:
اوالً ، اعتالء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت 
و تفکر بسيجی در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، 
باور، منش و رفتار مــردم و مســئوالن و مقابله با عوامل 

بازدارنده و تضعيف کننده آن.
در ثانی، تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداری از منزلت 
و حق عظيم آنها بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته 
آنان در انقالب اســالمی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس 

و امنيت ملی.
دفتر امور ايثارگران در اجرای اين سياست ها، راهکارها 
و فعاليــت های مختلفــی را پيش بينی کــرده و ضمن 

ســازماندهی الزم، برنامه های اجرايی برای تحقق اهداف 
مورد را تنظيم و پيشنهاد کرده است. بخش مهمی از وظايف 
اين دفتر، ارائه خدمــات الزم به ايثارگران مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های زيرمجموعه است 
که بر اساس تکاليف قانونی و در قالب بخش حقوقی، تعاون 

و تکريم ايثارگران پيگيری می شود. 
بخش مهم ديگر وظايف ايــن دفتر نيز اعتال، تحکيم و 
ترويج فرهنگ ايثار اســت. اين فرهنگ نــه تنها از مبانی 
اساسی مقاومت و دفاع در دوران دفاع مقدس و همچنين 
استقرار و تثيبت نظام اســالمی بوده، بلکه عاملی مهم و 
اساسی در هويت بخشيدن به جامعه، تقويت همبستگی 
اجتماعی، رشد روحی و معنوی و حل بسياری از مشکالت 
در جامعه است. درحقيقت، فرهنگ ايثار و فداکاري، بيشتر 
از آنکه  چگونه مــردن را به ما بياموزد، الگويی برای چگونه 
زيستن اســت. جوهره و صفات ايثارگر، فرهنگی را ترويج 

می کند که در آن بايد ايثار و از خود گذشــتگی در تاروپود 
زندگی نمايان گردد و جامعه به ســويی ســوق داده شود 
که فراغت از منيت ها و خودخواهــی ها و در نظر گرفتن 
منافع و مصالح جمعی و فداکاری در راستای ايمان دينی 
و مسئوليت ها و انگيزه های انسانی و شرافتمندانه به يک 

وظيفه تبديل گردد.
در صورت امكان جهت اطاع مخاطبان، خاصه ای 
از برنامه هــای دفتر امور ایثارگــران را در جهت 
تحقق اهدافی كه دنبال می كنيد بيان بفرمایيد.

دفتر امور ايثارگران در ســال جاری برنامه های اجرايی 
خود را در قالب سه هدف کالن تنظيم کرده است . 

نخستين هدف، اصالح زيرساخت ها و امور کالن برای 
سازماندهی فعاليت هاست که از طريق انجام  فعاليت های 
عمده ای مانند: مطالعه و پژوهش فرصت ها و چالش ها به 
منظور تهيه طرح جامع فرهنگ ســازی ايثار و مقاومت، 
تهيه بانک اطالعات ايثارگران فرهنگی کشور، ساماندهی 
اطالعات ايثارگران وزارت، ســازماندهی نمايندگی های 
ايثارگران در بخش های زيرمجموعه وزارت و مشارکت با 
نهادهای مربوطه، به کارگيری مشاوران فرهنگی و تشکيل 
اتاق انديشــه ورزی فرهنــگ ايثار و مقاومــت و باالخره 
ساماندهی و بويژه توسعه و سازماندهی "خانه فرهنگ ايثار 
و مقاومت" با بکارگيری نخبگان فرهنگی به عنوان بازوی 

اجرايی دفتر امور ايثارگران، پيگيری خواهد شد.
دومين هدف کالن، تعظيم و تکريم ايثارگران در حوزه 
وزارت و زيرمجموعه اســت که دو راهکار برای آن پيش 
بينی شده است. نخست، توانمندسازی و اهتمام به پرورش 
استعدادها و ارتقای ســطح علمی و فرهنگی ايثارگران، 
خانواده و فرزندان آنــان و دوم، ارائه خدمات به ايثارگران و 
خانواده های آنان اســت که در چهارچوب پشتيبانی های 

وزارت پيگيری خواهد شد.
بخش مهم ديگر اهداف کالن اين دفتر مربوط به اعتال، 
ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار است. برای اين مهم، 4 راهکار 

انديشيده شده است. 
اول، حمايت از توليد آثار ارزنــده فرهنگی و هنری در 
جهت اشاعه فرهنگ ايثار و معرفی الگوها و مفاخر جهاد و 
ايثار؛ دوم، حفظ و ترويج آثار، ارزش ها، حماسه ها و  تجارب 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛ سوم، ترويج اهداف، آرمان ها، 
وصايا و آثار ايثارگران و باالخره چهارمين راهکار، حمايت از 
تشــکل های غيردولتی و موسســات  فرهنگی هنری و 
ورزشی فعال در حوزه ايثارگران خواهد بود که فعاليت های 

مختلفی برای آن پيش بينی شده است.
و سخن پایانی شما: 

دفتر امور ايثارگران بر اســاس تأکيــدات وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، تحقق اهداف خود را از طريق 
تعامل هدفمند و ســازنده با تمامی نهادها و سازمانهای 
فرهنگی و اشــخاص حقيقی موثر در ترويج فرهنگ ايثار 
پيگيری خواهد کــرد و برآنيم تا با حرکتــی جمعی و با 
همراهی و همفکری اصحاب فرهنگ و ادب و هنر و رسانه، 
ايده های نوينی را به اجــرا درآوريم. به بيان ديگر، فرهنگ 
ايثار، فرهنگ خوبی هاست و بايد در اين مسير، همه خوبان 
را به مدد طلبيد. در هميــن جهت، اميد به همراهی همه 
ايثارگران عزيزمان و نيز همفکری صاحب نظران و اهالی 
فرهنگ و ادب و هنر و مساعدت نهادها و سازمان های ذی 
ربط داريم و بخصوص اميدواريم در اجرای اين فعاليت ها و 
برنامه ها از پشتيبانی و همراهی همه بخش های در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برخوردار باشيم و ان شاء اهلل بتوانيم 
سهم خود را در ادای دين به ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار 

به شايستگی ايفا نماييم.  

حجت االسام والمسلمين محمدعلی انصاری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بيان كرد:

 آزادي خرمشهر،
 نماد و رمز جاودانگي ایثار در ملت ایران است 

  فرهنگ ایثار و فداكاري بيشتر از آنكه  چگونه مردن را به ما بياموزد، الگویی برای چگونه زیستن است. جوهره 
و صفات ایثارگر، فرهنگــی را ترویج می كند كه در آن باید ایثار و از خود گذشــتگی در تاروپود زندگی نمایان 
گردد و جامعه به سویی سوق داده شــود كه فراغت از منيت ها و خودخواهی ها و در نظر گرفتن منافع و مصالح 
جمعی و فداكاری در راستای ایمان دینی و مسئوليت ها و انگيزه های انسانی و شرافتمندانه به یك وظيفه تبدیل 
گردد.  این بخشی از سخنان حجت االسام والمسلمين محمدعلی انصاری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در امور ایثارگران است كه در مصاحبه با خبرنگار خانه فرهنگ ایثار و مقاومت و به بهانه انتشار اولين ویژه نامه 
»فرهنگ ایثار« در سالروز سوم خرداد ماه روز ایثار، مقاومت و پيروزی بيان كرد. مشروح این گفت و گو حاوی نكات 

ارزشمندی دیگری است كه مشاور امور ایثارگران در راستای ایفای این مسئوليت خطير به آنها اشاره كرده است. 
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حســام خراســانی| در حالی که خبرهای تنش های 
مرزی ايــران و عراق کم کــم جدی تر می شــد، در آخرين 
روز شــهريورماه، ارتش عراق رســماً با اســتعداد 48 يگان 
سازمان دهی شده در قالب تيپ ها و لشکرهای زرهی، مکانيزه 
و پياده، با پشتيبانی 8۰۰ قبضه توپ، 54۰۰ دستگاه تانک و 
نفربر، 4۰۰ قبضه توپ ضدهوايی، 3۶۶ فروند هواپيما و 4۰۰ 

فروند هلی کوپتر به خاک ايران حمله می کند.
خرمشــهر نيز از همان روزهای نخست جنگ مورد هدف 
حمالت هوايی و توپخانه ای دشمن قرار گرفت. سوم مهرماه 
1359، ارتش عراق از سه محور شمالی )جاده ی خرمشهر-

اهواز(، شمال غربی )حدفاصل جاده ی اهواز-شلمچه( و غربی 
)جاده ی شلمچه( تهاجم زمينی خود به شلمچه را آغاز نمود. 
»درقدِم اّول، نيروهای عراقی پيشرفت هايی کردند و تا سيزده، 
چهارده کيلومتری اهواز هم رســيدند؛ اما وقتی خواستند به 
خرمشهر -که مرزِ نزديکتر بود- حمله کنند، دچار مانع شدند. 
علّت هم اين بود که نيروهــای مردمی، جوانان مؤمن و مرد و 

زن انقالبی وارد ميدان شدند.«

روزهای غربت
اما ابوالحســن بنی صدر، رئيس جمهور وقت که آن زمان 
فرمانده ی کل قوا نيز بود، برای جلوگيری از سقوط خرمشهر 
تالش چندانی نمی کرد. او کــه در آن زمان اعتقادی به دفاع 
نداشــت، از تمرکز نيروهای نظامی در اين منطقه جلوگيری 
می کرد و ارسال تسليحات به نيروهای مردمی را هم به صالح 
نمی دانست. کمبود سالح و مهمات، مسأله ای است که تقريباً 
در تمامی گزارش های حوادث روزهای مقاومت خرمشــهر 
ديده می شــود. بهروز مرادی،  يکی از رزمندگان آن روزهای 
خرمشــهر روايت می کند: »اکثر بچه های خرمشهر اسلحه 
نداشتند و فقط زخمی ها را حمل می کردند. بعضی ها با فرغون 
و بعضی ديگر با ماشــين هايی که تايرهايــش تير و ترکش 
خــورده بودند. وضع عجيبی داشــتيم؛ وضعی که هر لحظه 

وخيم تر می شد.«
روز دهم مهر، دشــمن بعثی برای نخســتين بار به بندر و 
گمرک يورش می آورد. فردای آن روز در حمله به مدرســه ی 
دريابد رســايی، نيروهای مدافع خرمشهر را به خاک و خون 
می کشــد و روز دوازدهم، خرمشــهر از اروند تــا کارون به 
محاصره در می آيد. روايت سيده زهرا حسينی، از زنان مبارز 
خرمشــهری در کتاب »دا« گويای دليل اين اوضاع اســت: 
»باالخره چند نفر توانســته بودند خودشــان را به بنی صدر 
برســانند. او در جواب خواسته هايشان عوض اين که به آن ها 
دلداری بدهد و اميدوارشــان کند، گفته بود: مگه فانتوم نقل 
و نباته که من از جيبم در بيارم؟ گفته بودند: تو فرمانده ی کل 
قوايی، برای تو چنين دســتوری کاری نداره. جواب داده بود: 

شما از اسرار نظامی سر در نمی آريد.« 

سی وپنج روز
روند حمالت دشمن با تجهيزات انبوه و مقاومت مردمی با 
اندک سالح های موجود ادامه می يابد. از پشتيبانی همچنان 
خبری نيست. از روز بيســت  ودوم جنگ، نيروهای اشغالگر 
کم کم بر بخش هايی از شهر مسلط می شوند. به تدريج پليس 
راه، ايستگاه راه آهن، کوی طالقانی، استاديوم ورزشی، فلکه ی 
آتش نشــانی، خيابان آرش، بازار، فلکــه ی فرمانداری و پل 
خرمشهر وارد درگيری شهری شــده و تا سوم آبان به دست 

دشمن می افتد.
اما در همه ی اين روزهــا مقاومت مردمی ماند و مجاهدت 
کرد: »روز سوم آبان، در خانه های بين مدرسه ی دريابد رسايی 
و دبيرستان دورقی نبرد سختی درگرفت. دشمن از ما و ما از 
دشمن می ُکشــتيم و گلوله ها بی وقفه رد و بدل می شدند. تا 
حوالی ظهر به سختی جنگيديم، اما معلوم بود که شهر آخرين 
روزهای مقاومتش را می گذراند. به تدريج بچه های غريبه و غير 
بومی می رفتند و ما تنها می شديم. هيچ امکاناتی هم نداشتيم. 
حتی بی ســيمی را که پس از مدت ها به ما داده بودند، خراب 
بود و کار نمی کرد.« »خرمشهر در واقع هيچ نيروی مسلّحی 
نداشت؛ نه که صدوبيست هزار نداشت بلکه ده هزار، پنج هزار 
هم نداشت.   جوانان ما و نيروهايی شامل دانشجويان دانشکده 
افســری و تکاوران دريايی در مقابل نيروهای مهاجم عراقی 
-يک لشکر مجّهز زرهی عراقی با يک تيپ نيروی مخصوص 
و با نود قبضه توپ که شــب و روز روی خرمشــهر می باريد- 

سی وپنج روز مقاومت کردند.«
با وجود اين مقاومت ها، خرمشــهر در روز چهارم آبان ماه 

به طور کامل ســقوط می کند و نيروهای مبارز از اين شــهر 
عقب می ِکشند. در 5۷۶ روز پس از اين سقوط، عمليات هايی 
برای آزادسازی خرمشهر صورت می گيرد که به داليلی ناکام 
می ماند. دو عمليــات نصر و توکل در دی مــاه 1359 از اين 

جمله اند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای از مشــاهدات عينــی خود در 
روزهای قبل از آزادسازی خرمشهر اينچنين می گويند: »بنده 
در همان دوران غربت -وقتی خرمشــهر در اشغال دشمنان 
بيگانه بود- نزديک پل خرمشهر رفتم و به چشِم خودم ديدم 
وضعيت چگونه اســت. فضا غم آلود و دلها سرشار از غصه بود 
و دشــمن با اتکاء به نيروهای بيگانه که به او کمک می کردند 
-همين آمريکا و غربی ها و هميــن مدعيان دروغگو و منافق 

حقوق بشر- در خرمشهر مستقر شده 
بود. تانکهای او، وسايل پيشرفته ی او، 
هواپيماهای مدرن او، نيروهای تا دندان 
مســلح او؛ بچه های ما آر.پی.جی هم 
نداشتند؛ با تفنگ می جنگيدند؛ اما با 

ايمان و با صالبت.« 
مشی سياســی بنی صدر باعث شد 
تا نه تنها اوضاع جنگ به نحو مطلوبی 
پيش نرود، بلکه بحران های سياســی 
داخلــی همچون غائله ی 14 اســفند 
1359 شــعله ور شــود. امام خمينی 
رحمه اهلل در ۲۰ خرداد 13۶۰ بنی صدر 
را از فرماندهی کل قوا عزل، مجلس در 
3۰ خرداد، عدم کفايــت او را تصويب 
و امــام رحمه اهلل در اول تيرمــاه او را از 

رياست جمهوری عزل نمود. 
ســال اول جنگ در وضعيتی به پايان رسيد که هيچ گونه 
پيروزی نظامی در جهت آزادسازی ســرزمين های اشغالی 
به دست نيامد و کشــور در گرداب عميقی از بحران سياسی 
و امنيتی فرورفته بود. بســياری از ناظــران و تحليل گران، 
دورنمای سياســی ايــران را پــس از عزل بنی صــدر و آغاز 
تــرور و انفجار، برانــدازی نظام جمهوری اســالمی ارزيابی 
می کردند. هفته نامه ی »نيوزورلدريپورت« در آمريکا نوشت: 
»دولتمــردان متعصب ايــران ضعيف تر از آن هســتند که 
اشــغالگران عراقی را از خاک خود بيرون برانند و بسياری از 
کارشناسان خاورميانه معتقدند که با پايان دادن به جنگ ايران 
و عراق، رژيم جنگ زده ی آيت اهلل خمينی بايد سقوط کند.«

خرمشهر چرا سقوط کرد؟
بررسی شرايط سقوط خرمشــهر نشان می دهد که »عدم 
آمادگی مسئوالن کشــور برای مواجهه با شرايط جنگی« با 
وجود اين که از مدت ها پيش تعرضات مرزی توســط عراق 
به وجود آمده بــود و نيز کوتاهی در ايــن زمينه از جمله ی 
عوامل سقوط خرمشهر بوده است. حضرت آيت اهلل خامنه ای 

در خطبه های نمــاز جمعه ی ۲9 خــرداد 13۶۰ خطاب به 
رئيس جمهور وقت می گويند: »چرا نيروهای نظامی ما هنگام 
جنگ نتوانســت مقاومت بکند؟ حضرت امام شما را در اول 
اسفند 1358 به فرماندهی کل قوا برگزيدند. در اول مهرماه 
1359 يعنی هفت ماه تمام بعد از فرماندهی کل قوای شــما 
جنگ شروع شد. در اين هفت ماه شما چه کرديد؟ چرا ارتش را 

مرمت نکرديد؟ چرا نظاميان را آموزش نداديد؟«
عامل ديگــری که نقش آن در ســقوط خرمشــهر مهم 
می نمايد، »استراتژی جنگی اشتباه« بود. بنی صدر به عنوان 
فرمانده ی کل قوا وقت، معتقد به استراتژی جنگی اشکانيان 
-دادن زمين و گرفتن زمان، کشــاندن دشــمن به داخل و 
محاصره و ســپس نابود کردن او- بود. انتخاب اين استراتژی 
در از دست دادن خرمشهر و خسارات و 

تلفات ناشی از آن بسيار تأثيرگذار بود.
عامل ديگر، »نگاه نادرست بنی صدر 
به نيروهای مردمی و انقالبی« نســبت 
به بکارگيری آن ها بود. آيت اهلل خامنه ای 
در خطبه های نماز جمعه ی 14 خرداد 
13۶1 دليل خونين شهر شدن خرمشهر 
را اين گونه توضيح می دهند: »مسئوالن 
خيانت کار، آنهايی که سررشته ی امور 
در جنگ صددرصد به دســت و تدبير 
آنها بود، حاضر نبودند بــرای نيروهای 
جنگنده ی مردمی اعتباری قائل بشوند. 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی، اين 
نيروی جان برکف، ســال گذشــته از 
طرف آن فراری نگون بخت و همکاران و 
هم فکرانش جدی گرفته نمی شــد. اين بود که خود را از يک 

نيروی عظيم محروم کرده بودند.«

عزل بنی صدر و اثربخشی استراتژی جدید
با عزل بنی صدر و کنار گذاشته شدن او از صحنه ی سياسی 
و نظامی کشور، گويی مانعی بزرگ برای پيشرفت کار جنگ 
و کشور از سر راه ملت ايران برداشــته شد. استراتژی جنگ 
تغيير کرد و برکات استراتژی جديد به زودی خود را نشان داد. 
عمليات ثامن االئمه« و شکسته شــدن حصر آبادان در 5 مهر 
13۶۰ نخستين ثمرات استراتژی جديد بود. حضرت آيت اهلل 
خامنه ای که در آن زمان نماينده ی امام رحمه اهلل در شورای 
عالی دفاع بودند، دليل موفقيت استراتژی جديد را اين چنين 
می گويند: »تا قبل از عمليات ثامن االئمه نيروهای مردمی به 
کار گرفته نمی شد. يعنی از بسيج و سپاه در عمليات به صورت 
کامل خبری نبود و سپاه امکانات نداشــت و گذشته از اين، 
مسئوالن نظامی حاضر نبودند حتی سپاه را در حيطه ی کار 

نظامی راه بدهند.«
پس از انجام عمليات فتح المبيــن در ۲ فروردين 13۶1، 
در حالی که قوای ارتش عراق در منطقه ی عمومی خرمشهر 

تقويت می شــد، به تمام يگان های تحت امر قرارگاه مرکزی 
کربال دستور داده شد به شناسايی و طراحی عمليات بپردازند. 
بر اين اســاس عمليات »بيت المقدس« با هدف آزادســازی 
54۰۰ کيلومتر از خاک کشورمان و از جمله شهر خرمشهر 

طراحی گرديد.
حفظ خرمشــهر برای ارتش عراق اهميت حياتی داشت. 
فرماندهان عراقی به خوبی می دانســتند که از دســت دادن 
خرمشهر به معنای تغيير معادالت جنگ خواهد بود. بنابراين 
تمام تالش خــود را برای حفظ اين نقطه بــه عمل آوردند و 

نيروها و امکانات خود را به طرز قابل توجهی افزايش دادند.
عمليات بيت المقدس در تاريخ دهم ارديبهشــت آغاز و تا 
سوم خرداد ادامه يافت. در ساعت 11 صبح روز سوم خرداد در 
حالی که درگيری شديدی بين قوای ايرانی و نيروهای عراقی 
در شمال نهر خين جريان داشت، رزمندگان ايرانی از جناح 
غرب وارد شهر شدند. در ساعت 1۲ قوای ايران از سمت شمال 
و شرق وارد شهر شدند و نيروهای متجاوز بعثی که ۲4 ساعت 
در محاصره ی کامل قرار داشــتند، راهی جز اسارت يا فرار و 
يا کشته شدن نداشــتند. بدين جهت واحدهای عراقی گروه 
گروه به اسارت رزمندگان اســالم درآمدند. حضرت آيت اهلل 
خامنه ای آن ساعات را اين گونه توصيف می کنند: »روز سوم 
خرداد، همان ساعت اولی که رزمندگان ما خرمشهر را گرفته 
بودند، مرحوم شهيد صياد شيرازی به من تلفن کرد -بنده آن 
وقت رئيس جمهور بودم- و گــزارش اوضاع جبهه را می داد. 
می گفت االن هزاران سرباز و افسر عراقی صف بسته اند، برای 
اين که بيايند ما دستهايشــان را ببنديم و اســير شوند!«  در 
ساعت ۲ بعدازظهر، خرمشــهر به طور کامل آزاد شد و پرچم 
پُرافتخار جمهوری اســالمی ايران برفراز »مسجد جامع« و 
پل تخريب شده ی خرمشهر به اهتزاز درآمد. خبر آزادسازی 
خرمشــهر به ســرعت در همه جا طنين افکند و مردم ايران 
اسالمی را غرق در شادی کرد. مردم به خيابان ها ريختند، به 
جشن و شــادی پرداختند و در پايان آن روز نماز شکر را در 
مساجد به جای آورده و با فرارسيدن شب به يمن اين پيروزی، 
بر پشــت بام ها ندای »اهلل اکبر« ســردادند. اين پيروزی نگاه 
جهانيان را به انقالب اســالمی ايران تغيير داد. کسانی که تا 
آن روز به دنبال فروپاشــی انقالب تازه متولدشده ی اسالمی 
در ايران بودند، پس از فتح خرمشــهر تغييرات و ترديدهای 
بسياری در باورشــان ايجاد شــد. نقل خاطره ای از حضرت 
آيت اهلل خامنه ای که آن زمان رئيس جمهور بودند، اين نکته را 
نشان می دهد: »خرمشهر وقتی آزاد شد... خيلی کار عظيمی 
بود؛ هم از لحاظ سياسی مهم بود، هم از لحاظ نظامی بسيار 
پيچيده و مهم بود، هم از لحاظ اجتماعی و نگاه عمومی و دل 
مردم، چقدر مهم بود و تأثير داشت. از همه جهت کار عظيمی 
بود. همه، از جاهای مختلف آمدند. اوايل رياســت جمهوری 
بنده بود. يک هيأت جهانی به ايران آمد و رئيس آن -قريب به 
اين مضمون- به من گفت: امروز در دنيا وضع شما با يک سال 

پيش از زمين تا آسمان تفاوت کرده است.« 

رمز پیروزی
چرايی داليــل پيــروزی و موفقيــت ملت ايــران در 
بازپس گيری خرمشهر، را رهبر معظم انقالب اين گونه بيان 
می کنند: »عمليات بيت المقّدس و عمليات عظيمی که در 
آن روزها اتّفاق افتاد، کار پيچيده عظيمی بود که از دو عامل 
ترکيب شده بود: عامل اّول، دانش نظامی و قّوت فرماندهی 
و هوشياری و استعداد جوانان مؤمن ما بود... عامل دوم که 
از عامل اّول مهمتر است، نيروی ايمان و شجاعت ناشی از 
قّوت ايمان رزمندگان و مردم و جوانان بود؛ يعنی عشــق 
ايمانی -نه عشــق حيوانی، نه عشــق ماّدی، نه عشــق به 
چيزهای ُخرد و حقير- عشق به ارزشها؛ عشق به آرمانهای 
الهی و اسالمی. همان چيزی که کشــته شدن در راه خدا 
را برای کسی که چنين عشــقی را دارد، شيرين می کند.« 
رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه ی 14 خرداد 
13۶1 دليل ديگر فتح خرمشهر را اســتفاده ی مسئوالن از 
نيروهای مردمی و انقالبی و حضور آنان در صحنه دانسته اند: 
»امروز ما در مقابل قوی ترين قدرت های عالم، يعنی در مقابل 
آمريکا، احساس قدرت می کنيم. علت اين احساس قدرت اين 
است که شما هستيد. يعنی يک نيروی اليزال و تمام نشدنی. 
اگر شــما بی تفاوت بوديد، اگر به جنگ و صلح و انفاق و آباد 
کردن و عمران و ســازندگی بی اعتنا بوديد، قطعاً هيچکس 
نمی توانست از مســئوالن ادعا کند که در مقابل اين تهاجم 
عظيم همه جانبه ای که امروز از طرف قدرت های بزرگ به ما 

می شود، قابل تحمل است.«

دليل فتح خرمشهر؛

بی اعتنا نبودن مردم 

عمليات بيت المقّدس و 
عمليات عظيمی كه در آن 

روزها اتّفاق افتاد، كار پيچيده 
عظيمی بود كه از دو عامل 

تركيب شده بود: عامل اّول، 
دانش نظامی و قّوت فرماندهی 
و هوشياری و استعداد جوانان 
مؤمن ما بود... عامل دوم كه از 
عامل اّول مهمتر است، نيروی 
ایمان و شجاعت ناشی از قّوت 

ایمان رزمندگان و مردم و 
جوانان بود
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او در روزهــاي ابتدايي مهر 1359 خود را به خوزســتان 
رساند و بسيار زود توانســت ضعف عمده نيروهاي ايران را 
همانا عدم شــناخت از جبهه دشمن بود؛ تشخيص بدهد؛ 
بنابراين واحد اطالعات عمليات را بنيان گذاشت و براي همه 
جبهه ها مسئول اطالعات عمليات تعيين کرد. حسن باقري 
به سرعت توانست اطالعات وسيعي را از جبهه هاي دشمن 
جمع آوري و طبقه بندي کند. اين مهم ترين کاري بود که 
توانست در نيروهاي ايران تحرک ايجاد کند. سپس بر مبناي 
اين اطالعات به تحليل جبهه دشمن و پس از آن به طراحي 

عملياتهايي براي آزادسازي مناطق اشغال شده پرداخت.
حسن باقري در کسوت يک نظامي برجسته، طراح زبده اي 
بود که فتح المبين يکي از شــاهکارهاي او به شمار مي رود. 
در حين عمليات نيز آدمي نبود که در ستاد، پشت بي سيم 
بنشــيند ؛ بنابراين همواره در عمليات، فرماندهي يکي از 
قرارگاههاي ســخت )فتح المبين و بيت المقدس قرارگاه 
نصر( را به عهده مي گرفت. هشام فخري نيز اطالعات خوبي از 
نقش اين فرمانده جوان داشت و وقتي شنيد که قرارگاه نصر 
به فرماندهي حسن باقري در غرب رودخانه کرخه و ارتفاعات 
علي گره زد، چه بر ســر يگانهاي تحت امر ســپاه چهارم 
آورده است، خطر او را به ســاير فرماندهان ياد آوري کرد و 
گفت،»حسن باقري، دست از ســر ما بر نخواهد داشت و به 
زودي دوباره به سراغمان خواهد آمد.« هشام درست فهميده 
بود، هدف بعدي خرمشهر بود. حسن نيز در اين سوي جبهه 
به شــدت معتقد بود که عراق را نبايد به حال خود رها کرد. 
دشــمن مثل بوکســوري که ضربه هاي مهلکي را دريافت 
کرده باشد، هنوز از گيجي ضربات قبلي بيرون نيامده بود و 
بايد ضربه هاي ديگري مي خورد و اين بار آماج اين ضربه ها، 
خرمشهر بود. ضربه هايي که دشمن را ناک اوت مي کرد. پس 
از فتح المبين اغلب يگانهاي حاضر در عملياتها به مرخصي 
رفته بودند؛ اما از فرداي آن، طراحي عمليات بيت المقدس 
شروع شد. گرماي زود رس جنوب نيز در راه بود و از ميانه هاي 
ارديبهشت تابستان شروع مي شد. پس جلسات شبانه روزي 

در قرارگاه آغاز شدند و...
محمد جهان آرا، فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر دستور 
داده بود تا همه پاســداران شــهر در مقر سپاه جمع شوند. 
بچه هاي سپاه خســته و بعضا با سر و رويي خونين تک تک 
از راه مي رسيدند. در چهره هاي گرد و خاک گرفته شان غم و 
اندوه موج مي زد. سکوت شب را صداي پياپي انفجار گلوله ها 
مي شکست. آنها در سالن غذا خوري مقر سپاه دور هم جمع 
شدند. جهان آرا به جمعشان پيوست. بچه ها آخرين اخبار 
خود را از تلفات شــهر گفتند. جهان آرا لب به سخن گشود. 
با هر کلمه اي که از دهانش بيرون مي آمد؛ دل يارانش قرص 

تر مي شد:
»بچه ها! تمام آنچه را که تا به حال انجام داده ايم، تعليماتي 
که ديده ايم براي چنين روزي بوده است. هر چند تعليمات 
پانزده روزه، آموزش کاملي نيست؛ اما امروز روزي است که 

بايد وارد صحنه شويم و قدرت خود را نشان دشمن بدهيم.«
پس از اين ســخنان، نيروهاي داوطلب روانه مرز شدند. 
دو تيپ ۲۶ و۶ زرهي عراق از ســوي شلمچه)منطقه مرزي 
ايران و عراق ( به ســوي جاده خرمشــهر اهواز در حرکت 
بودنــد. گردان دوم ويــژه تيپ 31 عراق نيز بــراي نفوذ به 
داخل خرمشهر عمليات خود را آغاز کرده بود. پاسگاههاي 
شــلمچه در حدود خين زير آتش بودند. آن شب، در طول 
45 کيلومتري مرز خرمشهر با عراق، يک پاسگاه سقوط کرد، 
اما در دژ مرکزي، ژاندارمها مقاومــت مي کردند. اگر اين دژ 
سقوط مي کرد، دستيباي به شهر براي عراقي ها راحت تر بود. 
تانکهاي عراقي چندين بار هجوم آوردند، اما سربازها با شليک 
گلوله هاي توپ 1۰۶ آنها را پس راندند. هر بار که تانکها عقب 
مي نشستند، صداي تکبير سربازان ايراني به آسمان مي رفت. 
عراقي ها دست بردار نبودند. فرمانده دژ نيروهايش را جمع 
کرد و از آنها خواست مقاومت کنند. او گفت که اين دژ گلوگاه 

خرمشهر است و اگر سقوط کند...
پس از طلوع خورشــيد دومين روز تهاجم، خبر سقوط 
پاسگاه شلمچه به نيروهاي ايراني رسيد. با رسيدن اين خبر، 
به پاسگاه شلمچه يورش بردند و آن را آزاد کردند. آن سوتر 
از اين پاسگاه، پاسگاه شــلمچه عراق قرار داشت. نيروهاي 
ايراني،آن را هم به تصرف درآوردنــد؛ پرچم عراق را پايين 
کشيدند ؛ پرچم ايران را به اهتزاز درآوردند و تعداد ۲۰ عراقي 
را به اســارت گرفتند ؛ اما چون تعداد شان کم بود، در مقابل 
يورش عراقي ها تاب نياوردند و پس از به شــهادت رسيدن 

تعدادي از نفرات، تا دژ مرکزي )پاســگاه که به شهر نزديک 
تر بود( عقب نشستند.

مهمات و اسلحه مدافعين شــهر اندک بود. از طرف سپاه 
خوزستان به مرکز اعالم شد که اگر مهمات نرسد ؛ نيروهاي 

عراقي فردا صبح به خرمشهر مي رسند.
در سومين روز تهاجم، مانع اصلي پيشروي عراقي ها از ميان 
رفت و تانکهاي آنها به خرمشهر نزديک تر شدند. آنها پس از 
ســقوط دژ مرکزي، از دو محور جاده شلمچه به پل نو ونهر 
عرايض به سوي خرمشهر حرکت کردند تا جاده خرمشهر 
اهواز را اشغال کنند. در صبح چهارمين روز، تانکها با آرايش 
هاللي شروع به پيشــروي کردند. ايراني ها با موشک انداز 
آر پي جي هفت به جان تانکهــا افتادند و با انهدام هر تانک، 

صداي اهلل اکبرشان به گوش مي رسيد. 
اما گلوله هاي آرپي جي شان تمام شد. 
آنها مدام بي ســيم مي زدند و کمک 
مي خواستند. ناگهان يک جيپ آهو در 
زير آتش، خودش را به آنها رساند. با چند 
صندوق موشک آرپي جي، نيروها جان 
تازه اي گرفتند و عراقي ها از پيشروي 

باز ماندند...
روز دهم مهر جنگ تــن و تانک در 
دروازه هاي ورودي خرمشهر درگرفت. 
در ميــدان راه آهــن. مدافعين چون 
صاعقه برتانکها فرود آمدند و با پرتاب 

نارنجک و کوکتل مولوتف، آنها را منهدم کردند. دشــمن با 
تقويت نيروهايش در نظر داشت با يک گام بلند شهر را تصرف 
کند. تانکها با اين که کشــتارگاه را تصرف کردند و به داخل 
ميدان راه آهن رسيدند، اما شکست خوردند و عقب نشستند. 
در اين روز بچه هاي آغاجاري در محور بندر، مقاومت کردند. 
آنها چند تانک عراقي را زدند، اما مهماتشــان تمام شد و با 
دستهاي خالي به محاصره افتادند. آنها خود را به زير اسکله 
رســاندند و در حالي که عراقي ها روي اســکله به نگهباني 
مي دادند؛ باالخره راهي پيدا کردند و خود را به پشت دروازه 

گمرک رساندند و با نيروهاي تازه نفس ايراني رو به رو شدند.
عراقي ها تا 19 مهر همچنان در دروازه هاي شهر و حوالي 
آن متوقف ماندند. دو سه روز پيش سرلشگر ستاد »اسماعيل 
تابه النعيمي« فرمانده سپاه ســوم ارتش عراق وارد منطقه 
شــده بود تا راه چاره اي بينيديشــد. عراقي ها، با آن همه 
نيرو، نمي توانستند راحت به پيشرويشان ادامه دهند و اين 
براي آنها تعجب آور بود. در اين شــرايط، جبهه اي در برابر 
دشمن به امتداد بندر، ميدان راه آهن تا کشتارگاه و پليس 
راه و کمي باالتر از آن به وجود آمد. ۲۲ مهرماه براي خرمشهر 
روز سرنوشت ســازي بود. خبرهايي که از پيشروي دشمن 
مي رسيد ؛ نشــان از قريب الوقوع بودن سقوط شهر داشت.

عراقي ها با تسلط بر ســاختمانهاي کورطالقاني و استقرار 
در ابتداي چهل متري، مســافت زيادي از خياباني را که به 

مرکز شهر ختم مي شد؛ در تيررس خود گرفتند. از مقاومت 
مدافعين بندر و پليس راه کاسته شد و پادگان دژ به طور کامل 
سقوط کرد. در واقع تسلط دشمن بر منطقه شمال پليس راه 
و جاده کمربندي کامل شده بود. تعدادي از نيروهاي مدافع، 
وقتي به پادگان رسيدند، صحنه عجيبي در مقابل ديدگانشان 
قرار گرفت. عراقي ها سر چند افسر را بريده بودند. بغض راه 
گلويشان را بست. ارتشي هاي مستقر در پادگان دژ، پس از 
مقاومت در مقابل دشمن، مظلومانه به شهادت رسيدند.در 
روز ۲9 مهر، عراقي ها طرحي را اجرا کردند تا با تصرف پلي که 
خرمشهر را به آبادان متصل مي کرد؛ شهر را به چنگ آورند. با 
آغاز تهاجم و پيشروي آنها به سمت پل خرمشهر، درگيري به 
حوالي فرمانداري و روبه روي پل کشيده شد. از اين پس، پل 
خرمشهر که عقبه تدارکاتي نيروهاي 
خودي بود؛ مورد تهديــد قرار گرفت. 
مدافعين شهر، مقاومت سختي از خود 
نشــان دادند. آنها مي دانستند که رگ 
حياتي شهر همين پل است. تحمل هر 
گونه مقاومتي، براي دشمن که يک ماه 
در پشت دروازه هاي خرمشهر معطل 
مانده بود؛ دشــوار به نظر مي رســيد. 
لشکر 3 براي نيروهاي تحت امر خود 
ضرب االجل 48 ســاعته تعيين کرده 
بود تا هر چه زودتر شهر را اشغال کنند. 
در نخســتين دقايق بامداد ۲ آبان ماه، 
طرح هجوم نهايي اجرا شد. دشمن از جاده کمربندي قصد 
نفوذ داشت و مي خواســت از دو خيابان آرش و عشاير، خود 
را به فلکه فرمانداري برساند. سي تا چهل نفر از مدافعين شهر 
در مقابل انبوه ســربازان عراقي مقاومت مي کردند و لحظه 
به لحظه از تعدادشان کاسته مي شد. مهماتشان اندک بود 
و مي دانستند که ساعتي ديگر حتي يک گلوله براي شليک 
نخواهند داشــت. يکي از نيروها با مقداري مهمات رسيد و 
رزمندگان جــان تازه اي گرفتند. جهــان آرا تعدادي را که 
در نقطه ديگري جنگيده و براي استراحت به مقر بازگشته 

بودند؛ به خيابان آرش فراخواند. او با بي سيم به آنها گفت :
»بچه ها! بياييد که شهر دارد سقوط مي کند.« اما در شهر 
نيروي چشمگيري باقي نمانده بود. با رسيدن نيروها تعدادي 
از نفرات دشمن کشته شــدند و بقيه پا به فرار گذاشتند. در 
ساعت 4 صبح به ساختمان و فرمانداري رفتند تا استراحت 
کنند. هنوز چشمشان گرم نشده بود که با صداي تيراندازي 
به خود آمدند. دشمن به نزديکي ساختمان فرمانداري رسيده 
بود. خود را به خيابان رساندند و در نقاط مناسبي کمين کردند 
و دشمن را زير آتش گرفتند؛ اما تعداد نيروهاي مهاجم بيش 
از آن بود که توان مقاومت داشته باشند. عراقي ها از خيابان 
عشاير نيز قصد حمله داشتند. ۲5 سرباز و افسر پادگان دژ تا 
پاي جان در اين خيابان ايستادگي کردند؛ اما تمام آنها يا به 
شهادت رسيدند يا به اسارت درآمدند. دشمن با به کارگيري 

5 گردان از نيروهاي مخصوص و پياده و يک گروهان تانک و 
آتشبار توپخانه، خود را به ساختمان فرمانداري رساند و بر پل 
خرمشهر مسلط شد.در اويل شب، ساختمان فرمانداري به 
محاصره نيروهاي ايراني درآمد و براي چند ساعتي عراقي ها 
آن جا را خالي کردند و تســلط دشمن روي پل از بين رفت. 
اواخر شــب عراقي ها دوباره يورش سنگيني را آغاز کردند و 
ساختمان فرمانداري را باز پس گرفتند. حاال دشمن قصد 

تصرف آخرين نقطه اميد شهر را داشت.
آنها خود را به مسجد جامع نزديک تر کردند. دو سه گروه 
از بچه هاي خرمشهر و تعدادي از نيروهاي اعزامي مقاومت 
مي کردند. عده ديگري از راههاي مختلف شهر را ترک کردند. 
در روز سوم آبان دشمن به نزديکي هاي مسجد جامع رسيد. 
شهر در آستانه سقوط کامل بود. فرماندهان ارتشي دستور 
عقب نشــيني دادند و تاکيد کردند که هواپيماهاي خودي 
قصد بمباران شهر را دارند. تنها راه خروج از شهر، راه باريکي 
از زير پل بود که دشــمن آن را زير آتش گرفته بود. يکي از 
بچه هاي خرمشهري، با تيربار مواضع دشمن را هدف قرار داد 
تا از حجم آتش آنها بکاهد و بقيه از زير پل بگذرند و شــهر 
را ترک کنند. او آنقدر مقاومت کرد تــا همه از زير پل عبور 
کردند و دســت آخر خود به شهادت رسيد. ساعت ده صبح 
چهارم آبان ماه، شهر ســقوط کرد و آخرين مدافعان پس از 
35 روز مقاومت، با دلي خونين و با تني خسته عقب نشستند 
و با قايق، خود را به شرق کارون رساندند. در آن سوي کارون 
بغض يکي از بچه ها ترکيد و بر لب رودخانه اي ايســتاد و رو 
به شهرش، شهري که حاال ديگر زير چکمه هاي دشمن بود، 

فرياد کشيد:
»خرمشهر ! صداي من را مي شنوي؟ خرمشهر! به بعثي ها 
بگو ما بر مي گرديم و آزادت خواهيم کرد.« همه گريه کردند 
و بعضي ها سرشــان را به نخلها کوبيدند، اما در دل،همه با 
خرمشــهر وعده مي کردند که باز گردد و از چنگ دشمن 

عراقي رهايش کنند.
از فرداي ســقوط کامل خرمشــهر، بچه هاي ســپاه 
خرمشــهر هتل پرشــين آبادان را مقر خــود کردند و 
بالفاصله کار شناســايي مواضع دشمن در شهر آغاز شد. 
گروههاي دو، ســه نفري شناســايي، با تاريک شدن هوا 
به آب مي زدنــد و با کلکهايي که با تيوپ چرخ ماشــين 
ســاخته بودنــد؛ از کارون عبور مي کردند و وارد شــهر 
مي شدند. يکي از نخســتين گروههاي شناسايي را رضا 
دشــتي از فرماندهان نيروهاي مدافع شهر مقاومت 45 
روزه تشکيل داد و خود در نخستين شناسايي به شهادت 
رسيد. دشمن به غارت اموال مردم مشغول شد و حتي به 
شير آب خانه ها نيز رحم نکرد. از سوي ديگر رژيم بعثي، 
امکانات و ادوات بســياري را به ســوي خرمشهر گسيل 
داشت، زيرا خوب مي دانســت خرمشهر چشم اسفنديار 
اين جنگ نابرابر اســت و ايراني ها به هيچ قيمتي حاضر 
نيســتند نه تنها خرمشــهر که حتي يک وجب از خاک 
خود را در زير چکمه هاي سربازان عراقي ببينند. ترس از 
هجوم چتربازها، دشمن را واداشت تا خودروهاي اسقاطي 
را به حال ايســتاده در آورد و در نقاط بسياري، تيرآهن 
نصب کند تا مانع از فرود چتربازها شود. دشمن در شهر، 
سنگرها و مقرهاي مستحکم بســياري ساخت و آذوقه و 
مهمات انبار کرد تا در صــورت نياز به مدت طوالني توان 
مقاومت در برابر رزمندگان ايراني را داشته باشد؛ اما همه 
اينها حبابي روي آب بيش نبــود، زيرا ايراني ها 5۷5 روز 

بعد سر رسيدند و آن حباب با صداي مهيبي ترکيد.
سالها پس از آن حماسه بزرگ، اکنون خرمشهر در غرب 
سرزمينمان ايران، درکنار کارون بزرگ عمرمي گذراند. اين 
شهر کوچک که سرگذشت مردان و زنان بزرگي را در سينه 
دارد، در سوم خرداد ماه سال 13۶1 به آغوش مهربان وطن 
بازگشت. وقتي هيجده ماه پس از آن مقاومت45 روزه شگفت 
انگيز، رزمندگان ايراني پا بر خاک خرمشهر گذاشتند، شهر 
چون تکه اي بلور بود که در دســتان مردان پاک سرشــت 
سرزمينمان درخشيد. از دهم ارديبهشــت 13۶1 تا سوم 
خرداد همان سال، در ۲3 روز، صدها هزار مرد و زن، بي وقفه 
جنگيدند و هزاران نفر خون پاکشان بر زمين ريخته شد تا اين 
قطعه زيبا از خاک پاک ايران، از زير چکمه هاي دشمن بعثي 
خارج شود. حاال، وقتي در سال 139۶ به پشت سر مي نگريم، 
به اين ربع قرني که گذشت، برخود مي باليم که آن دفاع جانانه 
هشت ساله، چون ميراثي از گذشتگانمان، در گنجينه هويت 

ما گوهري است گرانقدر.

جنگ تن و تانك در دروازه هاي ورودي خرمشهر 

 تكه ای بلور
 در دست مردان پاك سرشت

»خرمشهر ! صداي من 
را مي شنوي؟ خرمشهر! به 

بعثي ها بگو ما بر مي گردیم و 
آزادت خواهيم كرد.« همه گریه 
كردند و بعضي ها سرشان را به 
نخلها كوبيدند، اما در دل،همه 
با خرمشهر وعده مي كردند 
كه باز گردد و از چنگ دشمن 

عراقي رهایش كنند.
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خوشحاليم از اینكه خدمت شما رسيدیم...
ان شااهلل هميشه خوشحال باشی.

من اميدوارم این خوشحالی تكرار شود.
منظورم اين نيســت که از ديدن من خوشحال شوی 
منظورم اين است که هميشه در زندگی خوشحال باشی.
این خوشحالی به این دليل است كه شما و دیگر 
یارانتان، یادگار سال هایی هستيد كه ملت ایران، 
حماسه ای از خود نشان داد و چيزهایی یاد گرفت 
كه تا نســل ها برای ما به یادگار خواهد ماند. یك 
بخشــش همين نثار »ایثار« است و آدم هایی در 
جنگ حاضر شــدند كه از همه چيز خود گذشته 
بودند. شوخی نيســت بدانی باید جایی بروی كه 
تضمينی وجود ندارد كه برگردی و باید جانت كف 
دستت باشد. این ها شعار نيست امروز تصورش 
هم سخت اســت اما ایرانی ها در آن مقطع، هر 
كدام )فرقی هم نداشــت بســيجی، سپاهی و 
ارتشــی( حاضر بودند جایی بروند كــه باید با 
مرگ مواجه شوند؛ مرگی كه با كسی شوخی هم 
ندارد. آن زمان افرادی كه بــه جبهه می رفتند 
باید نوعی ایثار و روحيه ایثارگری می داشتند و 
از همه مادیات كه امروز بخش اعظمی از زندگی 
ما را تشكيل می دهد، می گذشتند. شما به عنوان 

كســی كه از همان روزهای اول حاضر و ناظر این 
رفتار ایثارگرانه بودید، این معادله را چطور حل 

می كنيد؟
مــن واقعا به اين ســوال که پرســيديد، از پيش فکر 
نکرده بــودم که چه جواب بدهم امــا گمان می کنم آن 
مقطع از تاريخ )که اين حماســه به وجود آمد(، بی نظير 
اســت. اتفاقی که افتاده را بارها شنيده ايد؛ يک گوشه از 
کشور دشــمن حمله می کند و وارد خاک ما می شود و 
بعد با برآوردهايی کــه انجام می دهد، می داند که موفق 
اســت. او می خواهد يک روزه خرمشــهر را بگيرد و سه 
روزه آبادان را تســخير کند و بعد از هفت روز هم، بيايد 
تهران و در ميدان آزادی مصاحبه کند! يک روز که برای 
خرمشــهر در نظر گرفته، 34 روز طول می کشد و پشت 
ديوار خرمشهر )آن هم قســمتی از خرمشهر( می ماند 

و بعد از 34 روز که موفق می شــود خرمشهر را )آن هم 
بخشــی از آن را( بگيرد، از طرح خود منصرف می شود 
و می رود خرمشــهر را دور می زند و آبــادان را هم دور 
می زند و می رود از ذوالفقــاری بيايد داخل، در صورتی 
که می خواست از خرمشــهر بيايد و پل را بگيرد و بيايد 
آبادان و کار را تمام کند. در اصل دشــمن در همان جا 
شکست می خورد زيرا از نظر نظامی وقتی شما طرحت 
را عوض می کنی، يعنی اينکه شکست خورده ای و بايد 

دنبال طرح ديگر بروی.
این شكست چگونه به وجود آمد؟

ببينيــد، مثال بايد بگوييم که مــا در آن زمان، از قبل 
خيلی برنامه ريزی خوبی کرده بوديم تا جلوی دشــمن 
را بگيريم، که خيــر، به نظر نمی آمد اينطور باشــد. ما 
انقالب کرده بوديم و در آن وضــع انقالب، همه، دنبال 

ساماندهی کشــور و ادارات و ســازمان ها جديد بودند 
تا بتوانند کار مردم را انجام دهنــد. يکی از برآوردهای 
دشمن هم همين بود و تصورمی کرد در اين وضع، نظم 
و ترتيب و رزمايش وآمادگی وجود ندارد. درســت هم 
برآورد کرده بود. چون در آن مقطع زمانی، سربازی يک 
ساله شد و گفته بودند هر که، هرجا که می خواهد برود. 
حتی به همه متخصصين هم همين را گفته بودند مثال 
آدمی که متخصص تانک چيفتن بود، رفته بود شهربانی 
خراســان؛ يک فضای عجيبی بود. آدم های خائنی)بنی 
صــدر و اطرافيانش( هم ســر کار بودند )کــه آن زمان 
نمی دانستيم( که نمی گذاشــتند خيلی از کارها انجام 

شود. برآورد دشمن هم درست بود. 
اما با این اوضاعی كه تعریــف می كنيد، روند 

خيلی خوب پيش رفت؟ 
تازه اين هايی که گفتيم مال اول جنگ است، بعد که 
ماجرای حصر آبادان و آزادســازی خرمشهر اتفاق افتاد 
و کار جنگ پيش رفت و پيروزی پشــت پيروزی، رقم 
خورد. به همين دليل، آدم احســاس می کند همين که 
شما گفتيد، يعنی نوعی ايثارگری باعث همه اين ها بود. 
پشــت ايثار هم می دانيد که هميشــه ازخودگذشتگی 
وجــود دارد و اين دو، با هــم به کار می رونــد. در ايثار 
حتی اگر تنها هم به کار رود، از خودگذشــتگی هست. 

حميدرضا عظيمی|  امير دریادار حبيب اهلل سياری از چهره هایی است كه از روزهای آغازین جنگ در ميدان نبرد حاضر 
بوده و برخاف اینكه نظامی است و انتظار می رود، شخصيتی غيرقابل انعطاف داشته باشد، مردی شوخ طبع هم هست؛ 
به ویژه اینكه مصاحبه با او با نوعی مزاح هم شروع شد و خنده هایی كه خبر از مهربانی او می داد. فرصتی دست داد تا با او 
در ستاد فرماندهی نيروی دریایی جمهوری اسامی ایران )نداجا( به گفت و گو بنشينيم و درباره »ایثار« و نياز به آن در 

زندگی امروز صحبت كنيم. مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:

گفت و گوی اختصاصی با امير دریادار سياری

نباید بگذاریم غلظت ایثار در  زندگی مان كم شود
| پشت ایثار هميشه ازخودگذشتگی وجود دارد و این دو با هم به كار می روند| 
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در اين خودگذشــتگی چه اتفاق می افتد؟ در آن زمان 
که ما هنوز بسيج و سپاه نداشــتيم. از اقصی نقاط اين 
کشــور، مردم راه می افتند و می آيند که دشــمن را از 
خاک خودشان بيرون کنند. صحنه های زيبای بسياری 
در خرمشهر درباره اين موضوع ديديم. اين صحنه ها را 
من خودم ديدم. صحنه هايی بود که البته آســيب هم 
زياد به وجود آمد. من خودم در ايســتگاه هفت آبادان 
ديدم که جمعی از عشــاير قشــقايی فــارس با همين 
اسلحه های شکاری که حداکثرش برنو بود، آمده بودند 
)ايستگاه هفت منطقه کوچکی بود که ستون پنجم آنجا 
خيلی فعال بود( دشــمن هم آنجا را گرفت زير خمپاره 
که خون راه افتاده بود. در مثال گاهی گفته می شــود، 
که مثال در تاريخ فالنی آنقدر آدم کشــته که خون راه 
افتاده، اما کســی اين را خودش روی زمين نديده است 
اما من آنجــا ديدم که خون روی زميــن راه افتاده بود. 
دشمن با اطالعی که ســتون پنجم می داد، گذاشته بود 
که اين ها جمع شــوند و وقتی کــه تراکم جمعيت زياد 
شده بود، منطقه را زير خمپاره گرفتند. زيبايی و تبلور 
ايثار آنجا بود که طرف، وظيفه ای هم ظاهرا نداشت اما 
با همان تفنگ شــکاری اش آمده بود تا از خاکش دفاع 
کند. عشاير بود. يا مردمی که خودشان در صحنه بودند؛ 
اين ها همه ايثار اســت و ايثار هم با از خودگذشــتگی 
همراه است اما شما می گويی و می پرسی »چرا اين طور 
پيش رفت؟« اولين چيزی کــه در اين چرايی می توان 
گفت مــا در حوزه نظامی به آن توجــه داريم؛ وقتی در 
راهبردهای نظامــی و دفاعی بحــث می کنيم )و آن را 
به صورت برنامه می نويســيم( اولين موضوع اين است 
که به ايده های مذهبی، وطن پرســتی، سابقه تاريخی 
مردم )که بســيار مهم اســت( توجه می کنيم و اين ها 

همه، مولفه هايی اســت که در اين 
راهبردها اثــر دارد. مثال می گوييم 
مردم ايران زير بــار ظلم نمی روند، 
اســتعمار را نمی پذيرند، جنگنده 
هستند، ســلطه نمی پذيرند، اين ها 
خيلی مهــم اســت مثــال درباره 
مــردم افغانســتان هــم، همين را 
می گويند که آن ها ظلم و اســتعمار 
را نمی پذيرند. درســت اســت که 
االن بين هم اختــالف زيادی دارند 
امــا هميــن اســتعمارناپذيری و 
ظلم ستيزی شــان باعث شد که بر 

شوروی پيروز شوند. 
درباره مردم ایران و آن زمان 
ابتــدای انقاب چــه می توان 
گفت؟ به نظر ایثــار در جامعه 

بسيار پررنگ بود...
بله، اين هايی که گفته شــد درباره مردم ايران درست 
است. ما وقتی انقالب کرديم و وقتی امام)ره( آن حرف را 
 زدند، روحيه بسيار افزايش پيدا کرد. من خاطرم هست 
آن زمان که خبر حمله منتشر شد و گفته شد که عراق 
حمله کرده، خيلی از مسئولين )دار و دسته بنی صدر( 
ترسيده بودند؛ اما امام خيلی خونسرد، گفتند: چه شده 
مگر؟ يک ديوانه ســنگی را  انداخته؛ برويد و سر جايش 
بنشــانيد. مردم آن زمان چنين تجربه ای نداشــتند و 
اين حرف امــام )ره( خيلی موثر بــود و چراغ اعتماد به 
نفس را ميان مردم روشــن کرد. مــردم جان گرفتند و 
حرکت کردند. انقالب کــرده بوديم و جهت انقالب هم 
مشــخص بود. جوانان انقالبی ايثارگرانــه آمدند پای 
کار، همه شان با ازخودگذشــتگِی تمام وارد گود شدند 
و آمدند تا کار جنگ را پيش ببرند. چون زير بار ســلطه 
نمی رفتند، ايثار می کردند. معلوم اســت جوان انقالبی 
ايثار می کند، می خواهد انقالبــش را حفظ کند، زمين 
و مــرزش را حفظ کند. خدا رحمت کند امير ســليمی 
را که می گفت: قيراطی از خاک ما نبايد دســت دشمن 
بماند. يعنی چنان خاک ايران را با ارزش می دانست که 

آن را با واحد اندازه گيری الماس می سنجيد و از قيراط 
اســتفاده می کرد. آن زمان همه انقالب کرده و آماده به 
کار بودند؛ دشــمن حمله کرده بود؛ مرزشان بود؛ آب و 
خاکشان بود؛ سابقه تاريخی شان هم  نشان می داد ضد 
استعماری  هستند، معلوم اســت که از خودگذشتگی 
می کنند و از هر گوشه کشور برای دفاع از اين ارزش ها، 

می آيند. 
ظاهرا این ایثارگری به طيف و گروه خاصی هم 

محدود نبود؛ دانشجویان هم آمده بودند...
بله، همينطور اســت. امــام )ره( گفتــه بودند جبهه 
دانشــگاه است. دانشــجو از ســر کالس بلند می شد و 
می رفت جبهه. به او می گفتيم: چرا دانشــگاه نماندی؟ 
می گفت: در اين مقطع، دانشــگاه اين جاســت. اين ها 
همه اش ايثار و از خودگذشــتگی اســت، وگرنه طرف 
می گفت: من بايد در دانشــگاه بمانــم، درس بخوانم و 
کتاب بخوانم و مهندس شــوم. با همين جمله امام )ره( 
همه دانشــجويان بلند شــدند و به جبهه آمدند. اين ها 
که جهاد سازندگی درست کردند مگر که بودند؟ جهاد 
در جنگ ســهم زيادی دارد، مهندســی رزمی قبل از 
اين در ارتش بــود اما جهادی که آمد پــل خيبر را زد، 
مهندســانی بودند که جهاد سازندگی را تشکيل دادند. 
جهادی هايی که آمدند، آن چنان از اصول و امور نظامی 
اطالعی نداشتند. ما در ارتش پل می زديم اما کاری که 
آن ها می کردند خيلی عجيب بــود و نمونه اش را تا آن 
زمان نداشــتيم. آن ها پلی مثل پل جزيــره مجنون را 
زدند يا مثال در بحث تامين قطعات، موشــک هاگ که 
بعضی وقت ها در فيلم ها و سريال ها هم نشان می دهند، 
کم و کســری هايی بود که آن کم و کســری ها همه از 
دســت ارتش و نيروهای مســلح بر نمی آمــد. باالخره 
علم دانشــگاه ها پــای کار می آمد؛ 
آن دانشــجو و اســتاد دانشگاه که 
درس و زندگی را رهــا می کرد و به 
جبهه می آمد، اين کم و کســری ها 
را رفــع و رجوع می کردنــد، اين ها 
همه ازخودگذشــتگی و ايثار است. 
آن موقع اين طــور نبود که اجباری 
در کار باشــد )البته در برخی موارد 
مثــال می گفتنــد فــالن کاميون 
فالن جــا برود يــا از ايــن بحث ها 
اما هيــچ اجبــاری بــرای حضور 
نيروهای انســانی نبود(. همه ايثار و 
ازخودگذشــتگی می کردند. حرف 
امام)ره(، مرز و خاک کشــور، سابقه 
تاريخی مردم، انقالب، دفاع از شرف 
و نامــوس، همه مواردی اســت که 
باعث ايثار می شد. اين هايی که به ما حمله کردند خيلی 
نامرد بودند، مــن چيزهايی ديديم که شــرمم می آيد 
بگويم و اصال درست نيست بعضی چيزها را مطرح کرد. 
هر کســی اين موارد را می ديد و می شنيد، ايثار می کرد 
و از جان خود می گذشت. هجوم مردِم ما به جبهه ها هم 
به دليل همين روحيه انقالبی و ازخودگذشــتگی بود. 
اين می شود که حماســه به وجود می آورند. واقعا آنچه 

اتفاق افتاد، يک حماسه بود.
همانطور كــه گفتيد، در خاطــرات تان نمونه 
زیادی دارید. اما آیا نمونه خاصی هست كه تا حاال 
در ذهنتان مانده باشد و معادالت منطقی ذهنتان 
نتوانسته باشــد پاســخ دهد كه چرا یك فرد 

می تواند این طور از خودگذشتگی و ایثار كند؟
از اين نمونه ها بســيار اســت و در طول جنگ از اين 
موارد بســيار ديديم. من قبــل از اينکه بــروم جنگ، 
فرمانــده دوره دانش آموزی تــکاوران در منجيل بودم. 
وقتی هم کــه جنگ رفتيم بــا هميــن بچه هايی که 
تحت آمــوزش ما بودند به جبهه رفتيم. شــهيد رجبی 
از آن هايــی بود که خيلی رزمی حســابش نمی کرديم. 
يکی ديگر هــم بود که االن زنده اســت بــه نام احمد 

شــعبانی که بعدها قهرمان تکواندو شــد و االن هم در 
اطراف تهران آموزش می دهد. ايــن دو نفر از آدم هايی 
بودند که ما خيلی به عنوان آدم رزمی رويشــان حساب 
نمی کرديم. در خرمشــهر هم وقتی تيم ها را برای عمل 
کردن ســازماندهی می کرديم، معموال اين دو نفر را به 
کار نمی گرفتند. هميشه بودند اما کارهای خيلی ساده 
به آنها داده می شد و در عمل آنها را به کار نمی گرفتند. 
اما من چيزهای عجيبی از آن ها ديدم و آن چه در حالت 
معمول از آدم ها ديده می شود، در بزنگاه ها کامال تغيير 
می کند و متفاوت می شــود. من هر دو نفرشان را ديدم 
که چطور دالورانه می جنگيديند. وقتی به ميدان آمدند 
طوری بود که اصال تصور نمی کرديــم. نمونه ديگر اين 
بود که در خرمشهر يا آبادان )جايش دقيق يادم نيست( 
شايد هم ايستگاه قاسميه در جنوب آبادن بوديم که نياز 
به خاکريز بود اما لودر نداشــتيم، من رفتم جهاد آبادان 
تا لودر بگيرم. شرايط طوری بود که آن منطقه در ديد و 
تيررس مستقيم دشمن بود. وقتی رفتم آن جا تنها من 
نظامی بودم و با لباس، و آن ها در جهاد همه غير نظامی 
و جهادگر بودند. يک نفر آمد که گمانم 15 سال بيشتر 
نداشــت، در دلم گفتم لودر به اين بزرگی و اين پسر با 
اين جسه نحيف و کوچک، مگر می تواند لودررا از جايش 
تکان دهد؛ چه برســد به اينکه خاکريز بزند، آن هم زير 
تير مستقيم دشمن؟ اصال باورم نمی شد حتی بدگمان 
شــدم و گفتم اين ها ما را سرکار گذاشــته اند. وقتی آن 
پسر آمد، ديدم چقدر کاربلد اســت و با آن جثه نحيف 
آمد و زير تير مســتقيم خاکريز را زد و بدون ادعا رفت. 
هيچ وقت آن صحنه را از ياد نمی برم، آن پســر 15ساله 
زير تير مستقيم دشــمن و با آن شجاعت خيره کننده و 
مهم تر از آن بی ادعا بودنش. من به اين نتيجه رســيدم 

وقتی به خط قرمــز آدم ها حمله 
شــود )حاال اين خط قرمز ممکن 
باشــد، مقدساتش  است دينش 
باشد، مذهب يا انقالب و ناموسش 
باشــد( توانمندی هايش پای کار 
می آيد و چند برابر می شــود. من 
فکــر نمی کــردم او بتواند کاری 
کند؛ آخر بچه بود اما خيلی خوب 
از پــس کار برآمد طــوری که به 
هيچ عنوان از يــادم نمی رود. در 

جنگ از اين آدم ها زياد بود. 
اما  نداریم  خب حاال جنگ 
روحيه ایثــار باید بين آدم ها 
باشــد. االن در جامعــه چه 
چيزهایی بــرای زنده ماندِن 

روحيه ایثار نياز داریم؟
من گمــان دارم االن هم جنگ اســت. ايــن را بايد 
بپذيريم که مــورد تهديد هســتيم. داليلش هم کامال 
واضح اســت. ما جايگاه جغرافيايی مــان، تهديدآفرين 
اســت. انرژی های اطرافمان تهديدآفرين است؛ انقالبی 
که الهام آفرين بــرای ديگر ملل اســت، تهديدآفرين 
اســت. اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی هم 
که شــعار ماســت، برای ديگران تهديدآفرين اســت، 
مگر اين که از همــه اين ها عبور کنيــم و آن ها را کنار 
بگذاريم. همه اين ها را بدهيم و تســليم بشــويم اما باز 
هم تا يکی از اين ها باشــد، تهديد عليــه ما وجود دارد؛ 
به ويــژه جنگ نرم که عليه ما راه افتــاده را هم بايد مد 
نظر داشــته باشــيم. جنگ نرم به اين معنا نيست که 
جنگ ســخت از بين رفته، خير، مضاف بر آن دشــمن 
از طريق جنگ نرم هم وارد شــده است. به همين دليل 
امروز هم ايثار می خواهيم، امروز هم از خودگذشــتگی 
نياز داريم و مردم بايد در صحنه باشــند. اينکه حضرت 
آقا می فرمايند مردم هستند امنيت برقرار است و چون 
مردم درصحنه هستند، توانســته ايم جنگ را از کشور 
دور کنيم، به همين دليل اســت اما متاســفانه در اين 
ميان اتفاقاتی هم می افتد. مثال ســبک زندگی را عوض 

کردند، نوع کار را عوض کردند و رفتارها را عوض کردند 
تا آن ايثار از بين برود. ما بايد آن روحيه و رفتار را حفظ 
کنيم. بايد آن را بيش از گذشته در زندگی روزمره خود 

توسعه دهيم. 
بخشــی از این موضوعات در حوزه اجتماعی 

مطرح است. در این زمينه باید چه كرد؟
جنگ نرم بيشــتر جنبــه اجتماعــی دارد، مثال امروز 
می گويم ســواحل مکران بايد آباد شود؛ به اين می گوييم 
توســعه دريا محور کشور، اما اين نوع توســعه، ايثار هم 
الزم دارد. مِن مهندس، بايد بدانم در توســعه کشورم چه 
وظيفــه ای دارم. مِن معلم، مِن بازاری و ســرمايه دار بايد 
پای کار باشــم. ما پارســال 1۲۰ نفر خّير مدرسه ساز را 
برديم و منطقه را نشــان داديم، آن ها گفتند ما حاضريم 
1۲۰ مدرســه در طول  دو سال  بســازيم. خب اين ايثار 
است. ما نبايد همه توجهاتمان به مناطق خاص باشد، بايد 
برای آبادانی کشورمان، هر که در هر تخصص و رشته ای 
اســت؛ ضمن اينکه بر درآمد کارش حساب می کند، يک 
جنبه ايثارگرانه هم در او باشد که به مناطق محروم برود. 
مثال همان پزشکی که به مناطق محروم می رود و بيماران 
را عمل می کند درست است که هزينه دريافت می کند اما 
ايثار هم می کند و اال می تواند بگويد همين تهران می ماند 
و از جايش تکان نمی خورد. جامعه ما هميشه به ايثار نياز 
دارد. مخصوصا در مناطق محروم. برای اينکه ثابت کنيم 
فرهنگ ما در مقابل فرهنگ غرب نه تنها ضعيف نيســت 
بلکه برتر اســت، بايد به مولفه های آن توجه کنيم. امروز 
خود بچه های مــا که در منطقه خدمــت می کنند، واقعا 
ايثار می کنند و مثال کســی که در منطقه چابهار خدمت 
می کند و بچه اروميه است ايثار می کند. درست است که 
او استخدام ارتش است اما از اروميه آمده در اين منطقه. 
من هفته پيش چابهار بودم شــايد شما 
چابهار، کنارک و پسا بندر رفته باشيد، 
يک اتاقک آن باال روی تپه ای متعلق به 
نيروی دريايی هست که به آن نام »اتاق 
اقتدار« داده ايــم. من بــه حضرت آقا 
عرض کردم که اين اتاقک نامش »اتاق 
اقتدار« است و ايشان پرسيدند چرا اين 
نام را به آن اتاق داده ايد؟ خدمت ايشان 
عرض کردم، قبل از اينکه ما اين اتاقک 
را آن باال بسازيم از کشورهای همسايه 
يا از مناطق مختلــف می آمدند و منابع 
غذايی ما را صيد می کردند و می بردند 
اما از وقتی اين اتاق آن جاســت کشتی 
وقتی بــه ۲۰ مايلی مرزهــای آبی ما 
می رســد از او ســوال می کند که، »که 
هســتی و از کجا آمده ای؟« اين اقتدار 
به وجود آورده است. در اين اتاق رادار، جوانی کار می کند 
که از شهرســتان آمده اســت. من آن جا بودم که او، يک 
کشــتی را خطاب قرار داد و از او می پرســيد »که هستی 
و از کجا آمده ای؟« کارش که تمام شد از او پرسيدم اهل 
کجايی؟ گفت: خوی. يعنی از شــمال غرب آمده،  جنوب 
شرق. اين درست است که اســتخدام ارتش است اما اگر 
آن ايثار را نداشــته باشــد، می تواند 5۰ نامه از اين و آن 
بياورد که من بايد تهران باشم. اما رفته انتهای کشور و به 
ويژه اينکه خانمش را هــم با خودش برده آن جا که عمال 
هيچ امکاناتی ندارد. اين اگر ايثار و ازخودگذشتگی نيست 
چه نامی برايش انتخــاب می کنيد؟ ما نبايد اين روحيه را 
فراموش کنيــم. ما به ايثار و ازخودگذشــتگی نياز داريم 
و اين از ويژگی های مردم ما اســت. ايــن را بايد زنده نگه 
داريم و اجازه ندهيم با نفوذهای فرهنگی غلظتش را کم 
کنند. گاهی اوقات با مســيرهايی که انتخاب می شــود، 
سبک زندگی به سمتی می رود که همه اين ها را فراموش 
می کند. جامعه ما بايد بيدار باشــد. ايــن امنيتی که ما 
داريم، به ايثار و ازخودگذشــتگی نياز دارد. انکه می رود 
خارج از مرزها می جنگد تا امنيت داخلی ما حفظ شــود، 

ايثار می کند و نبايد گذاشت فراموش شود.

ما به ایثار و ازخودگذشتگی 
نياز داریم و این از ویژگی های 
مردم ما است. این را باید زنده 

نگه داریم و اجازه ندهيم با 
نفوذهای فرهنگی غلظتش را 
كم كنند  جامعه ما باید بيدار 

باشد. این امنيتی كه ما داریم، 
به ایثار و ازخودگذشتگی 

نياز دارد. انكه می رود خارج 
از مرزها می جنگد تا امنيت 
داخلی ما حفظ شود، ایثار 
می كند و نباید گذاشت 

فراموش شود 

 امام )ره( گفته بودند 
جبهه دانشگاه است. 

دانشجو از سر كاس بلند 
می شد و می رفت جبهه. به 
او می گفتيم: چرا دانشگاه 
نماندی؟ می گفت: در این 

مقطع، دانشگاه این جاست. 
این ها همه اش ایثار و از 

خودگذشتگی است، وگرنه 
طرف می گفت: من باید در 

دانشگاه بمانم، درس بخوانم 
 و كتاب بخوانم
 و مهندس شوم
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سميرا زمانی| هميشــه نگاه به شهدا از منظر 
وصيت نامه هایشان است، شــناختی كه از آنها 
داریم شجاعتی اســت كه در جنگ داشته اند 
و در نهایــت حرف هایی كــه در یك صفحه به 
نام »وصيت نامه« برایمان بــه یادگار مانده؛ اما 
هر كدامشــان مثل تمام ما خانواده ای دارند كه 
شناختشــان از آنها تنها محدود به شنيده ها و 
یك صفحه وصيت نامه نيســت، هر كدامشان 
فرزنِد پــدر و مادری بوده اند، بــرادر بوده اند، 
همسر یا پدر. شهيد جهان آرا نيز چنين نقشی 
داشته، برادری بوده كه خواهرش بعد از گذشت 
این همه ســال همچنان عاشــقانه از او حرف 
می زند و آنقدر برایشان مهم و تاثيرگذار بوده كه 
هنوز هم هر تصميمی كه می خواهد بگيرد قبل 
از هر چيز به ایــن فكر می كند كه اگر محمد بود 
راضی به این تصميم بود یا نه؟ شما را به خواندن 
گفت و گو ما با خواهر كوچك شــهيد جهان آرا 
دعوت می كنيم تا بدانيد محمد جهان آرا چطور 

برادری بوده است.

شــهيد جهان آرا را چطور فرزنــدی برای 
خانواده می دانيــد؟ چطور ایشــان را به یاد 

می آورید؟
شهيد جهان آرا فرزند پنجم خانواده بودند، فرزندی 
بسيار مهربان و دلسوز که ارتباطشــان با پدر و مادرم 
بســيار گرم و صميمی بــود و همين ارتبــاط را هم با 
خواهر و برادرانش هم داشــت. يعنی تصــوری که از 
ايشان می شــد و خاطراتی که من از ايشان دارم همه 
مهربانی و خوبی است. رفتار شهيد جهان آرا با خانواده 
بسيار دوستانه بود، رفتاری که من از ايشان به ياد دارم 
اين اســت که از بچگی برای من کتــاب می خريدند. 
کتاب های مختلفی را هم انتخــاب می کردند و از من 
می خواستند که کتاب ها را بخوانم و نتيجه گيری کنم.

چقدر به شهيد جهان آرا نزدیك بودید؟ وقتی 
از خریدن كتاب حرف می زنيد به این معناست 
كه بــه عنوان بــرادر روی شــما و تربيت تان 

تاثيرگذار بوده اند.
من فرزند ســيزدهم خانواده جهان آرا و دختر آخر 
خانواده هســتم و ايشــان هم فرزند پنجــم خانواده 
بودند، تاثير زيادی روی ما داشتند و روش تربيتی که 
برايمان به کار می بردند غير مســتقيم بود. هر چيزی 
را که می خواســتند ما ياد بگيريم اول خودشان انجام 
می دادند. به طور کلی رفتاری که محمد از کوچکی با 
ما می کرد روی زندگی نه تنها من بلکه همه خواهران 
تاثير مثبت گذاشــت. ما از همان کوچکی ياد گرفتيم 
که ديگران به ما ارجحيت دارند و اين را در تربيتی که 
پدر و مادرمان و محمد و علی که برادران تاثيرگذاری 

بودند روی ما خواهران می ديديم.
در این آموزش ها تاكيدشان روی چه چيزی بود؟ 
خيلی روی خودسازی و مبارزه با نفس کار می کردند 
به طوريکه از هر چيزی که دوست داشتند می گذشتند 
و تشــويق می کردند که بقيه اعضای خانواده هم اين 
روش را حتما به کار ببرند. مثــال از بهترين چيزهايی 
که دوست داشتيم انتخاب می کرديم و به خانواده های 
مستضعف می داديم، يا در روزهای گرم تابستان برای 
خودسازی روزه می گرفتيم، در روزهای گرم تابستان 
از کولر اســتفاده نمی کردند می گفتنــد خيلی افراد 
هستند که کولر ندارند و ما برای درک اطرافيان و مردم 
حتما بايد مثل آنها زندگی کنيم. تاثيری که ايشــان 
روی ما می گذاشــتند اين بود که واقعا مردم دوســت 
بودند، شــهيد جهان آرا ايثار را در حد باال در خودشان 

پياده کرده بودند و ما اين را به چشم می ديديم.
تاثيــری كه شــهيد جهان آرا در حماســه 

خرمشهر داشتند را چقدر می دانيد؟ 
چيزی کــه در حماســه 35 روز مقاومت مشــهود 
بود اين بود که ايشــان با اخالق خوبی که داشتند، با 
ايثار، عشــق و از خودگذشــتگی توانستند جوان های 
خرمشــهری را با هر عقيــده و آرايــی دور هم جمع 

کننــد و همه يک هدف داشــته باشــند و اين هدف 
دفاع از شهرشان باشــد. من فکر می کنم خيلی در اين 
زمينه موفق بودند، چون حماســه 35 روزه باعث شد 
سرنوشت جنگ عوض شود، حتی به شکلی سرنوشت 

انقالب عوض شــود به خاطر اينکه 
واقعا صــدام آمده بود که ســه روزه 
خوزستان را بگيرد و به تهران برسد. 
اين بچه ها با کمترين امکانات و فقط 
و فقط به خاطر دفاع از کشورشان و 
عشق به امام توانستند اين مبارزات 

را انجام دهند.
و  گذشته  زیادی  ســال های 
تغييرات زیادی به وجود آمده. 
فكر می كنيد این تاثير روی شما 

تا چه اندازه بوده؟
من هنوز هم بعد از گذشــتن اين 
همه ســال وقتــی می خواهم يک 

کاری انجــام بدهم، اول بــه اين فکر می کنــم که آيا 
برادرانم راضی هســتند؟ آيا هدفی که آنها داشتند را 
تامين می کند يا نه؟ هميشــه فکر می کنم که اخالق 
و رفتار آنها روی من تاثيری گذاشــته که هميشــه به 
يادشان هستم و هميشه هر کاری که می خواهم بکنم 

با مالحظه انجام بدهم.

چه خاطره ای از جنگ و اشــغال خرمشهر به 
یاد دارید؟ آن روزها اصا شــهيد جهان آرا را 

می دیدید؟
مــن و مــادرم روز اول و ســاعت اول جنگ زخمی 
شديم به همين دليل خاطراتی که 
از جنگ دارم در بيمارستان ها بود 
و متاســفانه خاطرات خوبی نبود، 
خاطراتی که تا االن يک لحظه هم 
از ذهن من نرفته است. در هر حال 
به هميــن دليل که زخمی شــدم 
بيمارســتان به بيمارســتان آمدم 
و به تهران رســيدم و محمد در آن 
بحبوبــه جنگ و کمبــود امکانات 
آنقدر ارتباطش با خانواده خوب بود 
و خانواده برايش مهم بود که وظيفه 
خودش می دانست، هم بيمارستان 
اهواز که بودم يک بار نصفه شب به 
ديدنم آمد هم تهران که بــودم به مالقاتم آمد با اينکه 
واقعا شرايط جنگ اصال خوب نبود ولی به خودش الزم 
ديد که حتی شــده از خواب خودش بزنــد و حتما به 
ديدن من بيايد. اين چيزهــا فوق العاده روی من تاثير 
مثبت می گذاشــت چون من برادرم را خيلی دوست 
داشــتم، حضور او در آن شرايط که اصال خوب نبود به 

من آرامش می داد.
حتما تا به حال از شــما درباره خاطرات تان با 
شهيد جهان آرا زیاد پرسيده اند، ميان تمام این 

خاطرات چه چيزی هميشه یادتان مانده است؟
خاطره که خيلی زياد اســت، ولی يک خاطره هست 
که حتی مربوط به خودم نيســت هميشــه به آن فکر 
می کنم، يکی از بچه های پاســداری که در خرمشــهر 
بودند تعريف می کردند که ســاعت يک نصفه شب که 
خيلی خسته بودم و داشــتم پاس می دادم رو کردم به 
کســی که کنارم بود و گفتم االن که مــا اينجا در حال 
پاس دادن هستيم جهان آرا و فرمانده ها برای خودشان 
خوابيده اند و استراحت می کنند، بعد آن شخص گفت 
که برو من جای تو پاس می دهم، ايشــان می گويند که 
»نه، اگر من بروم ممکن اســت توبيخم کنند.« اما آن 
فرد می گويد که »خيالت راحت باشد«. در ادمه ايشان 
هم می روند که استراحت کنند. فردای آن روز اين فرد 
می رود که با فرمانده ديدار داشته باشد و می بيند آدمی 
که ديشب اين حرف را زده شــهيد جهان آرا بوده و اين 
خيلی تاثير مثبت داشته است. دوستانشان هم خيلی در 
مورد ايشان می گفتند که محمد با پاسدارها، پاسداری 
می کرد، با سربازها سربازی می داد و با فرماندهان همراه 
بود. اگر ماشــين مهماتی می رســيد اولين کســی که 
در گرما می رفت در ماشــين و مهمات را خالی می کرد 
محمد بود و هميــن چيزها بود که واقعــا او را فرمانده 
قلب ها کرده بود. يکی از دوستان محمد تعريف می کرد 
که اگر چند گزينه داشته باشيم برای حضور بچه ها در 
جنگ اين اســت که عده ای به خاطر اســالم، عده ای 
به خاطر امام، عــده ای به خاطر دفاع از شــهر و ميهن 
شــان آمده اند و يک گزينه هم به خاطر محمد اســت.
اگر بخواهيد یكی از خصلت های بارز برادرتان 

را انتخاب كنيد، سراغ چه چيزی می روید؟
محمد روی مشترکات افراد سرمايه گذاری می کرد و 
اصال کاری به تفاوت هايشان نداشت. می گفت »بچه ها 
االن جمع شــده ايم و می خواهيــم از ميهن خودمان 
دفاع کنيم«. با اخالق و رفتار خــوب همه افراد را دور 
خودش جمع می کرد. االن اين رفتار در مســئوالن ما 
کم شــده و اميدوارم اين خاطرات را بخوانند و ببينند 
کسانی که واقعا اين مملکت را از آن جنگ خانمان سوز 
نجات دادند چنين خلق  و خوهايی داشتند که ماندگار 
شدند و اسم و رسم شان را خدا بزرگ کرد نه انسان ها. 
چيزی که برايشان مهم بود اين بود که می گفتند ما در 
کشــوری زندگی می کنيم که پولدار است و نبايد فقر 

زياد داشته باشيم.
فكر می كنيد برادران تان و همرزمان شــان 

چقدر روی خرمشهر تاثير گذاشتند؟
قطعــا بســيار تاثيــر مثبت داشــته اســت، اگر 
مجاهدت های محمــد و همرزمانش نبود خرمشــهر 
شــرايط ديگری پيدا می کرد، محمد يک نفر بود. او با 
همرزمانش توانست آن حماسه را بيافرينند، اميدوارم 
مســئوالن هم کاری کنند، ان شــاهلل خرمشهر را آباد 
کنند، باالخره روز قيامت رو در روی شــهيد جهان آرا 
و تمام شــهدايی کــه در اين راه رفتنــد و از زندگی و 
جان شيرين شــان مايه گذاشتند می ايســتند. بايد 
بتوانند پاسخگويشان باشــند. فکر می کنم اگر شهيد 
جهان آرا و خيلی از شــهدای خوبی که ما داشــتيم و 
رفتند اگر االن بودند ما سرنوشــت کشورمان به شکل 
ديگری بود، يعنی آنقدر عشــق به مردم در اين ها زياد 
بود که هيچ وقت اتفاقات ناگواری که در اين چند سال 
رخ داده قطعا رخ نمــی داد. فکر می کنم محمد اصال به 
دنبال مقام و موقعيت نبود، محمد فقط عاشق مردم و 

دنبال انجام دادن کار برای مردم بود.
»ممــد نبودی ببينــی« را هنــوز هم گوش 

می دهيد؟ چه حسی نسبت به آن دارید؟
قطعا هميشه زمزمه می شود و واقعا در قلب و ذهن ما 
جا دارد. فکر می کنم تا االن شعری به اين عميقی و به 
اين سادگی خوانده نشده. چون از روی عشق و صداقت 
ساخته شــده و به همين خاطر هميشه خيلی به دل 

می نشيند و قطعا هميشه همراه ما خواهد بود. 

مرضيه جهان آرا از عشق به برادِر شهيدش، ایثار و فداكاری او می گوید

فرمانده قلب ها

چيزی كه در حماسه 35 
روز مقاومت مشهود بود این 
بود كه ایشان با اخاق خوبی 
كه داشتند، با ایثار، عشق و 
از خودگذشتگی توانستند 

جوان های خرمشهری را با هر 
عقيده و آرایی دور هم جمع 
كنند و همه یك هدف داشته 
باشند و آن دفاع از شهرشان 

بود



11خرداد 1396 | ویژه نامه سالروز آزادسازی خرمشهر  

در نوزده ماهی که خرمشهر در اشــغال بود، در آنجا 
خط اتوبوسرانی و تاکســيرانی بصرهـ  خرمشهر برقرار 
کرده بودند. مغازه صرافی باز کرده بودند تا ريال ايرانی 
را به دينــار عراقی تبديل کنند. آب و هوای خرمشــهر 
در راديــو بغداد به عنوان يکی از شــهر های عراق گفته 

می شد و...
چرا خرمشهر را خدا آزاد کرد؟ آيا خرمشهر شهری 
بود که فقط آزاد شد؟ اصاًل چرا هر سال بايد روز سوم 
خرداد را گرامــی بداريم؟ مگر اتفاقــات ديگر جنگ 
مهم نبوده اســت؟ آيــا راجع به اين موضــوع اغراق 

کرده ايم؟ 
اين ها پرسش هايی است که شــايد به ذهن بسياری 
از ما نســل های پس از انقالب و جنگ رسيده و پاسخی 
مبهم از آن دريافت کرده باشــيم! اما آنچه  پيداســت، 
اينکــه  کار در عمليــات بيت المقــدس )آزادســازی 
خرمشهر( آنقدر سخت بود که هيچ بنی بشری جز ياران 
عاشورايی امام خمينی )ره(، حتی فکر آزادی آن را هم 
نمی کردند و شايد در مخيله خيلی از افراد کم ايمان هم 
اين امر غير ممکن می نمود و بدينسان بود که اين جمله 
شهرت گرفت: »خرمشــهر را خدا آزاد کرد« و همه آن 
کســانی که در آن روز ها در جريان اين عمليات بودند، 
توانســتند دســت امداد الهی را به وضوح و شفاف تر از 

هميشه حس کنند. 
آنچه  در ادامــه می خوانيد، فقط گوشــه هايی از اين 
حماسه ماندگار اســت که می تواند پاسخگوی بسياری 
از پرسش ها باشــد و اگر صد ها سال بگوييم و بنويسيم، 
شــايد نتوانيم برای ناديده ها، حقيقت ماجــرا را بيان 
نماييم. باشد که در اين روزگار آرامش، قدردان زحمات 
همه بچه های جنــگ و رهرو خوبی برای شــهدايمان 

باشيم.

سالح اهلل اکبر
شب دوم عمليات عراقی ها با تيپ مستقل 1۰ زرهی 
از قوی ترين تيپ هايشان که خيلی به آن دلگرم بودند، 
ديوانه وار به طرف جاده حمله کردند. چند دســتگاه از 
اين تانک های عراقی موفق شدند تا روی جاده آسفالت 
هم پيش بيايند و خودشــان را بــه خاکريز نيروهای ما 
برســانند. ظاهراً ديگر کار از کار گذشته بود. رزمندگان 
هــم واقعا در آنجا بــه اين نکته پی بردنــد،   همان طور 
که هدفشان اهلل اســت، بايد از او ياری بگيرند. به ذهن 
فرماندهان خط خطور کرد، الزم اســت در سراسر خط 
رزمنده ها تکبير بگويند که در جبهــه خيلی موثر بود. 
بعد از اينکه اعالم شد برادران تکبير بگويند، در سرتاسر 
خط بچه ها شروع کردند به تکبير گفتن و حمله کردند. 
عراقی ها وحشــت کردند خدمه و راننده های تانک های 
اين تيپ عراقــی که روی جاده آمــده بودند تانک ها را 
گذاشــتند و فرار کردند. آنهايی کــه عقب تر بودند هم 
با تانک هايشــان فرار کردند و آن حمله دشــمن هم با 
ياری خدا و سالح اهلل اکبر دفع شد. )راوی شهيد حسن 

باقری( 

ده شهید برای یک خاکریز
در عمليات بيــت المقدس در موقعيتــی قرار گرفته 
بوديم که اگر يک خاکريز در آنجا ســاخته می شــد در 
پناه آن می توانستيم خاکريزهای ديگری بزنيم و کاًل در 
آن منطقه تثبيت شويم. عراقی ها در سيصد تا چهارصد 
متری ما بودنــد و گلوله مثل باران ســمت ما می آمد. 
راننده بلدوزر می خواست اولين خاکريز را بزند که هنوز 
دو بيل خاک نريخته شــهيد شد. راننده بعدی رفت کار 
قبلی را ادامه داد و پنج دقيقه بعد او را هم شهيد کردند. 
هشت نفر ديگر هم رفتند ســراغ بلدوزر و هر کدام پنج 
دقيقه، ده دقيقه يا حداکثر يک ربع کار کردند و شهيد 
شدند. آخرين نفر مسئول ترابری بود که خاکريز را تمام 

کرد و شهيد شد.

 از سینه زدن تا شهادت
در اين عمليات هفتاد هــزار  نيرو  مردمی آمده بودند. 
سيد يکی از آن ها بود. افتاده بود در ميدان مين دشمن. 
هر دو پايش از باالی زانو قطع شده بود؛ نه آهی می کرد 
نه ناله ای. آنقدر حسين حســين گفت و به سينه زد تا 

شهيد شد. 

ابتکار عجیب تانک ها
شب ســاعت 9 به خط مقدم در اطراف جاده شلمچه 
رســيديم و احســاس کرديم در محاصره دشمنيم. با 
فرماندهی تماس گرفتيــم و وضعمان را توضيح داديم، 
فرمانده گفت همگی همزمان با هم چراغ تانک هايتان را 
روشن و خاموش کنيد. با هماهنگی تمام چراغ ها يکباره 
روشــن و خاموش  و در يک لحظه منطقه يکپارچه نور 
گشت و بعد سريع تاريک شــد. انگار عراقی ها وحشت 
کردند. تيراندازی ها قطع شــد و کمی بعد بسياری شان 

خود  را تسليم کردند. 

بوسیدن صورت اسیر! 
در آغاز بعثی ها ديوانه وار می جنگيدنــد، اما با کامل 
شــدن حلقه محاصره اولين دســته از نيروهای عراقی 
خودشــان را تســليم کردند. يکی از بچه ها خواســت 
مجروحان را با استفاده از اســرا به عقب بفرستد. وقتی 
فرمانده گردان، رنجبران، متوجه شد به او پرخاش کرد. 

رنجبران داد می زد برادر ها اين عراقی ها با پای خودشان 
تسليم شده اند، شما را به خدا با اين ها بدرفتاری نکنيد. 
شايد راضی نباشند کار کنند. بعد هم بالفاصله به طرف 
جلو صف اسرای عراقی رفت و به آن ها گفت: برانکارد ها 
و زخمی ها را زمين بگذاريــد. متوجه منظور علی اصغر 
نشــدند. ايســتادند، نگاهش می کردند. علی اصغر جلو 
رفت و برانکارد را از دســت اولين اســير خارج کرد و به 
زمين گذاشت. بعد هم صورت آن اســير را بوسيد و به 

آن ها گفت حرکت کنند. 

فشنگ ها یی که در جیب جا شدند! 
نزديک به 19 کيلومتر راه را بايد تا رســيدن به جاده 
آسفالت اهوازـ  خرشــهر  می پيموديم. نيرو ها نه جيب 
خشاب داشــتند و نه به اندازه کافی قمقمه که به آن ها 
بدهيم.   همان شب قبل از حرکت آمدند و کنار رودخانه 
به هر نفر دو ســه خشاب و چند مشــت فشنگ دادند. 
برادرهای ما به دليل نداشتن جيب خشاب ناچار شدند 
فشنگ ها و خشاب های اضافی را توی جيب شلوارشان 
بگذارند. بعضی ها هم که کوله پشتی داشتند آن ها را در 
کوله پشتی ريختند. با يک وضع فقيرانه و مظلومانه ای 
اين برادر هــا روانه عمليات شــدند، ولــی آن ايمان و 
اخالصشــان چنان روحيه ای به آنان داده بود که هيچ 
کس غصه کم و کســری مهمات و تدارکات را نداشت. 

)راوی اسماعيل قهرمانی فرمانده شهيد گردان( 

ترس فرمانده عراقی از یک بمب خطرناک
در عمليات بيت المقدس در کمپ اسرا بودم. اسيری 
را ديدم که قد نســبتاً بلندی داشــت و لباسش نشان 
می داد، بايد از فرماندهان باشــد. متوجه شديم فرمانده 
تيپ 48 پياده از لشکر 11 عراق اســت. از او پرسيديم 
چطور شد شکست خورديد؟ يکی از بسيجی ها را نشانم 
داد و گفت: اين از يک بمب خطرناک تر است، اين اصاًل 
از هيــچ چيز نمی ترســد. )راوی ســرهنگ امجدی از 

فرماندهان ارتش( 

موانع دشمن از زبان فرمانده
عراق در اجــرای طرح هــای ايذايی بــرای حفظ و 
نگهداری خطوط دفاعی خود دست هيتلر و موسولينی 
را از پشــت بســته بود، از جمله اين خطوط دفاعی نهر 
عبيد و سابله و مين های شــمال غربی بستان و يا طرح 
دفاعی خرمشــهر را می توان نام برد. آن ها با اســتفاده 
از موانع طبيعــی زمين برای تشــکيل خطوط دفاعی 
مســتقيم طرحی را تهيه کرده بودند که نخست کالک 
آن را و ســپس آن را روی زميــن در جنــوب رودخانه 

کرخه نور به طول بيش از سی کيلومتر ديديم.
نخســتين ميدان مين که بنا بــه موقعيت عمق های 
مختلفی دارد. ســپس دو رديف سيم خاردار لوله ای که 
يک رديف هم روی آن می اندازند و از هر طرف دو رديف 
به حساب می آيد و عرض آن حدود سه متر و ارتفاع آن 
نيز همين حدود است. پس از آن سيم خاردار خطی که 
نمی تواند چندان عامل مقاومت باشد. پس از آن خندق 
که عرض آن بنا به موقعيت دو تا ســه متر و عمقش دو 
متر است و در صورت امکان کف آن را يا آب می اندازند 
يا مين می کارند يا ســيم خاردار می کشــند و يا هر دو 
وجود دارد. سپس کانالی که سنگر افراد در آن به صورت 
انشــعابی و زيگزاگ ساخته شده اســت. پس از هر سه 
سنگر نفری، يک تيربار مستقر است که البته در صورت 
امکان سنگر های نفری ســقف های نيم دايره ای دارد و 
پشــت اين خط سنگرهای تجمعی اســت و پس از اين 
خط، تازه ســنگر ها و ســکوهای تانک می باشد. )راوی 

شهيد حسن باقری( 

حال صدام ملعون 24 ساعت 
پس از آزادی خرمشهر

وقتی خرمشهر آزاد شــد، ما باور کرديم می توانيم از 
خاکمان دفاع کنيم. آن ها اراده کرده بودند خرمشــهر 
را برای هميشه از خاک ايران جدا کنند. روی ديوارهای 
خرمشهر جمله معروف »جئنا لنبقی« را نوشته بودند؛ 
يعنی »آمده ايم تا بمانيم«. در اين جمله يک ارادهٔ همراه 
با کينه است. در نوزده ماهی که خرمشهر در اشغال بود 
در آنجا خط اتوبوســرانی و تاکسيرانی بصره- خرمشهر 
برقرار کــرده بودند. مغــازه صرافی باز کــرده بودند تا 
ريال ايرانی را به دينــار عراقی تبديل کنند. آب و هوای 
خرمشــهر در راديو بغداد به عنوان يکی از شــهر های 
عراق گفته می شــد. در اعالميه های توجيه سياســی 
بعثی ها هست که می گويد: خرمشهر مانند بالشی است 
که بصره روی آن آرميده اســت. صدام در ســخنانش 

خرمشهر را مرواريد شط العرب ناميد.  
در ميان افسران عراقی مشهور است که می گويند، 
کار شناســان نظامی خارجی به خرمشهر می آمدند. 
وقتــی اســتحکامات مــا را می ديدنــد، می گفتند: 
خرمشــهر برای هميشــه از آن شــما خواهــد بود. 
ايرانی ها برای پــس گرفتن آن به يــک ارتش کاماًل 
مــدرن و مجهز نيــاز دارند. ايرانی ها چنين ارتشــی 
ندارند بنابراين شــما نگران نباشيد. برای همين است 
وقتی خرمشــهر آزاد شد حســين کامل داماد صدام 
گفت: در ۲4 ســاعت اول يک پزشــک همواره باالی 
ســر صدام بود. آنقدر فشار روحی روی او بود.. )راوی 

مرتضی سرهنگی محقق و نويسنده جنگ(

ایثار ماندگار
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»فرهنگ حماســه« در همــه جوامع، از 
كه  بوده  كاربــردي  فرهنگ هاي  مهم ترین 
موجب رشد و ترقي شــده است و در كشور 
ما نيز، فرهنگ حماســه سبب موفقيت هاي 
بزرگي مانند انقاب اســامي و دفاع مقدس 
شده است و امروز نياز داریم این فرهنگ را 
در همه عرصه ها به وضوح مشاهده كنيم و به 

كار ببندیم.
معاون برنامه ریزي و توسعه وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامي با بيان این مطلب از برگزاري 
نخســتين كنگره فرهنگ حماسه خبر داد و 

افزود:
فرهنگ حماسه، فرهنگ غيرت و حميت 
دیني و ملي اســت و به معني انجام كارهاي 
بزرگ و خلق موقعيت هــاي عالي با كمترین 
امكانات موجود اســت و این فرهنگ بنياد 
رشــد و ترقي در همه عرصه هاي اجتماعي، 
ورزشي، اقتصادي، سياســي و فرهنگي و 
دفاعي بوده و هســت و ما امروز بيش از هر 
زمان دیگر به بســط و گسترش این فرهنگ 

نياز داریم.
دكتر علــي اصغر كاراندیش با اشــاره به 
وظيفه قانوني و رسالت ذاتي وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامي براي ترویج فرهنگ- 
بخصوص فرهنگ ســازنده حماســه- در 
خصوص دليل برنامه ریــزي كنگره فرهنگ 

حماسه  گفت:
در دوران دفــاع مقــدس، بخش هــاي 
و  رشد  »حماسه خواني«  و  »حماسه سرایي« 
توفيق باالیي یافت؛ امــا بعد از دوران جنگ 

تحميلي، رو به خاموشــي نهاد و حيف است 
كه شاهد كم ســویي آن باشيم؛ این بود كه با 
احساس خاء ناشي از نبود چنين برنامه اي،  
به این نتيجه رســيدیم كــه كاري منظم و 
مســتمر تحت عنوان كنگره تعریف و اجرا 

كنيم.
رئيس ســتاد كنگره فرهنگ حماسه، این 
برنامــه را مقدماتي براي ترویج و توســعه 

فرهنگ ایثار و مقاومت و تحول در فرهنگ 
حماسي جامعه خواند و افزود:

پيش از این تاش هایي شده  و همایش ها و 
یادبودهایي با این محتوا به اجرا در آمده، اما 
مقطعي بودن و نامستمر بودن آنها، باعث شد 
كه به نتایج دلخواه دســت نيابند؛ لذا وجود 
كاري مســتمر و برنامه ریزي شده الزم است 
تا كمبودها را جبــران و نتایج الزم را حاصل 

نماید.
وي به ســه محور علمي، ادبي و هنري این 

كنگره اشاره كرد و افزود:
كارهاي زیــادي باید در برنامــه به انجام 
برسانيم اما براي شروع، در سه محور علمي 
و ادبي و هنري بــا برنامه هایي مانند ميزهاي 
علمي در بخش علمي، حماســه ســرایي و 
متن ادبي در بخش ادبي و حماســه خواني و 
موسيقي حماسي در بخش هنر كار را شروع 
مي كنيم و بــا تثبت دبيرخانــه دائمي آن، 
در طول ســال به مباحث تكميلي خواهيم 

پرداخت.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامي، 
این برنامــه را فرصتــي بــراي تقدیر از 
حماسه سرایان و حماســه خوانان دانست و 

افزود:
در بخشــي از كنگره از خدمات اســتاد 
حميد ســبزواري نيز تقدیــر خواهيم كرد. 

خدمات ادبي ایشــان در حمایت از انقاب 
اســامي و دفاع مقدس و ارزش هاي دیني 
و ميهني فراموش نشــدني و قابل تحسين 
اســت و ما به نيكویي از ایشان یاد خواهيم 
كرد و همچنين در هر كنگــره از چهره هاي 
ماندگار حماســه خواني و حماسه سرایي یاد 
مي كنيم و خدمات آن ها را ارج خواهيم نهاد. 
ما به پاس استاد  حميد سبزواري كه شخصًا 
ارادت خاصي به ایشــان دارم، این برنامه را 
به مناســبت ارتحال ایشان برگزار مي كنيم؛ 
ضمن این كه اهميت موضوع از یك ســو و 
ارادت به این اســتاد فرزانه و فعاالن عرصه 
ترویج فرهنگ حماسه از دالیل مهمي بود كه 

شخصًا مسئوليت آن را به عهده بگيرم. 
كاراندیش با تشكر از سازمان ها و نهادها و 
شخصيت هاي علمي، ادبي و هنري كه از این 
ایده استقبال و از آن حمایت كردند، از دیگر 
سازمان ها و نهادها و شــخصيت هایي كه به 
این موضوع عاقه مندند دعوت به همكاري 

كرد. وي در این رابطه خاطر نشان كرد:
این كنگــره و موضوع و محتــواي آن، به 
تمامي پيشكسوتان و عاقه مندان فرهنگ 
حماسه تعلق دارد و ما به یاري تك تك آن ها 

نيازمندیم و دست یاري همه را مي فشاریم.
***

 گفتني اســت كه فراخوان، پوستر و دیگر 
برنامه هــاي مرتبط با ایــن برنامه به زودي 
منتشر مي شــود. عاقه مندان به همكاري 
با این برنامه مي توانند بــا دبيرخانه كنگره 
نمایند:  تماس حاصــل  فرهنگ حماســه 

021-77608871

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اعام خبر برگزاري كنگره فرهنگ حماسه:

فرهنگ حماسه، بنياد 
رشد و تعالي جامعه است
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    حسين اسرافيلي:
باز خونين شهر ما، خرم شود
باز هر گلدسته اي پرچم شود

     محمود اكرامي:
شهري که مي گويند شهر خورشيد باشد، همين جاست

شهري که يوسف در آن جا ترس از برادر ندارد
    قيصر امين پور

تو همچون غنچه هاي چيده بودي
که در پرپر شدن خنديده بودي

مگر راه حيات جاودان را
تو از فهميده ها، فهميده بودي

    آرش بارانپور:
آه اين کشف جاودان خونين شهر را/ با کدام زبان بايد سرود؟/ بگذار جهان 
بداند/ بر اين قوم قهرمان چه گذشته اســت/ بر خرمشهر/ که درود عشق، 

هزاران بار/ بر خاک مقدس و پاکش باد...
    نادر بختياري:

با اين که هزار بار ويران شده اي
در خاطر ما هنوز خرمشهري

    پرویز بيگي حبيب آبادي:
ياران چه غريبانه رفتند از اين خانه

هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه
    تيمور ترنج:

هنوز هم از بندرگاه/بوي عرق تن کارگران مي آيد/باز گشته ايم/تا اين زخمي 
را/که بر گرده خونين خاکمان نشانده اند/التيام دهيم

    كاظم جيرودي:
خرم آن شهر که در کشور دل جا دارد

کوچه اي پر زگل الله حمرا دارد
    احمد زارعي:

شهيدم! محمد! برادر! منم
که در شهر خونين قدم مي زنم

    مجيد زماني اصل:
خرمشــهر!/هرگز از خاطر نخواهيم برد/صميميت سيال تو را/ بوي نخلي 

کتفهايت را و شرجي ات را...
    حميد سبزواري:

به شهر آتش و خون و حماسه، خرمشهر
به پاي صبر زراهي دراز آمده ايم

    محمود شاهرخي:
اال شهرخرم، اال شهر خون

که شد از ستم خاک تو الله گون

    بهمن صالحي:
غم عظيم دل ما به دور شد زين فتح
که جان مام وطن باد از شما مسرور

    محمدرضا عبدالملكيان:
مژده فتح خرمشهر/در ســاعت چهار بعد از ظهر/در خيابان آزادي/غريو 

شادي در طوفان حنجره ها/ و اشک زالل شوق/در سپيده چشمان شهر...
    علي عدالتي:

اال شهر حماسه، شهر خرم
تو را دست خدا آزاد کرده است

    همایون عليدوستي:
اي چشمهايت تا ابد بيدار، خرمشهر

وي کوه عزمت همچنان ستوار، خرمشهر
    ناصر فيض:

خانه ام روزي در اين جا بود و نيست
آن طرف همسايه ما بود و نيست

    مشفق كاشاني:
نيست در ديباچه ياد تو جز تصوير فتح

آنچه در پيکار، شيران دالور ديده اند
    سپيده كاشاني:

اي شهر خرم شهر، اي خاک گهرخيز
اي سينه، پر آذرت از غصه لبريز

    شيرینعلي گلمرادي:
به شهر سوخته سرفراز مي گويم

که ايستاده چنين در فراز مي گويم
    یدا.. گودرزي:

اي شهر هميشه سبز و خرم
از خاطره ها نمي شوي گم

    محمدعلي محمدي:
خرمشهر/دســتان اهتمام پر از خالي/چشــمان انتظار نمکسود/دلهاي 
داغدار/شــگفتا/اميدوار مثل اوان جنگ/اين جا هنوز جنگ به پايان نمي 

رسد...
    اميد مسعودي:

... شهري که درآمد و شد کهکشاني از ستاره هاي خون آلود/پيروزي را معنا 
کرد/و استقامت را تفسير/هنوز هم ميل بودن دارد/خرمشهر

    علي موسوي گرمارودي:
بلند آستان، شهر خونين ما
ز تو خرم، آيين ما، دين ما

    سيمين دخت وحيدي:
آه خونين شهر من، اي شهر من
دشمنت کي مي رهد از قهر من

    محمدرضا یاسري)چمن(:
گر چه کارون باشد از ما تشنه تر بر آب عشق
همچو خرمشهر جاري آب دارد تاب عشق؟

خرمشهردر  شعر معاصرما

 خرم آن شهر 
كه در كشور دل جا دارد

دفاع جانانه و معجزه وار رزمندگان و مردم غيور و مومن خرمشــهر و نيز آزادسازی خداگونه 
شهر خون، پر از گفته و ناگفته های تلخ و شيرین بود كه بخشی از آن به زیبایی در كام شاعران 
جنگ دیده كشور منتقل شد و شور و حال ها كه ميان ملت نيافرید. در ادامه نگاهی گذرا داریم به 

اشعار مشهور در این باره:
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حفظ و انتقال ارزش ها، به وســيلة فرهنگ و فعاليت هاي 
فرهنگــي از اهميت فوق العــاده اي برخوردار اســت. مقاله 
ســعي دارد بار ديگر به بيان ارتباط ارزش هاي دفاع مقدس 
با ارزش هاي اســالم بپردازد و روش حفظ و انتقــال آن را در 
چارچوب رفتاري بزرگان دين، يادآوري کند. بحث در اين باره 
بسيار است اما، اين قلم قادر نيست در اين فضا به تمامي ابعاد 
موضوع به طور گسترده بپردازد؛ بنابراين به کليتي از آن، آن هم 

به اشاره اي بسنده مي کند.
قبل از هر چيز، بررســي چگونگي حفظ و انتقال ارزش ها، 

منوط به تشخيص شش شناسه است:
1- ارزش شناسي:

 )شناسايي دقيق آن چه که در رابطه با دفاع مقدس تلقي 
مي شود و بيان و ثبت آنها به منظور جلوگيري از اعمال نظر و 

سليقه افراد و گروه هاي افراطي( 
۲- رتبه شناسي:

 )تعيين اولويت و ترتيب و ترتــب هر کدام از آن ارزش ها به 
منظور ايجاد امکان برنامه ريز دقيق و استراتژيک(

3- مخالف )دشمن( شناسي:
 )تشخيص دقيق و تعريف فرد، و يا جوامعي که در داخل و 
يا خارج با فرهنگ و جهت سازنده دفاع مقدس مخالفند و به 
نوعي در مقابل آن قرار مي گيرند و سعي در انجراف جهت و يا 

تحريف وقايع آن دارند.(
4- موافق )مخاطب( شناسي:

 )تعريف دقيق موافقين فرهنگ و جهت گيري ارزش هاي 
دفاع مقدس و کساني که به نوعي در ارتباط با اين فرهنگ قرار 

مي گيرند.(
5- روش شناسي:

 )تشخيص مديرانه و مدبرانه روش و روش هايي که به وسيله 
آنها حفظ و اشــاعه و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل ها 

امکان پذير باشد.(
۶- ابزار شناسي:

 )ابزار، وسايل، امکانات و تجهيزات، سرمايه، تکنولوژي و ... 
که به کمک آنها روش و روش هاي پيش بيني شده قابليت اجرا 

يابند و به اجرا در آيند.
بدين معني که ابتدا بايد »ارزش« را شناخت و »دستاورد« 
را تعريف کرد تا در همان ابتدا مشخص شود که چه چيز را بايد 

حفظ کرد و انتقال داد.

بعد از شناسايي ارزش ها،  با قبول اصل اهم و مهم و با توجه به 
محدوديت هاي مادي و غيرمادي، بايد ارزش ها را رتبه بندي و 

اولويت حفظ و انتقال هر کدام را معين 
کرد.

در ادامه، دشمن شناسي نيز از آن 
جهت ضرورت مي يابد که الزم است 
بدانيم، »ارزش« را در مقابل چه کس 
يا چه چيزي بايد حفظ کرد؛ به بيان 
ديگر، معــارض ارزش ها چه کس يا 
کساني و با چه روش و امکاناتي است 
و اگر انتقال ارزش بــا مانع يا موانعي 
مواجه است، عامل اصلي ايجاد موانع 

کيست يا چيست؟
در همين راســتا، بايد بــا موافق 
حفظ و انتقال ارزش هم آشــنا شد؛ 

به عبارت بهتر، بايد نسل هاي فرهنگي که عامل حفظ و انتقال 
و يا پذيرندة انتقال هستند را شــناخت و به توان، ظرفيت و 
اســتعداد آنها پي برد تا جهت، تنوع، پيچيدگي و گســترة 
برنامه ريزي و اجرا مشخص شود. به بيان ديگر مجري فرهنگي 
بايد مخاطب خود را به درستي بشناسد تا به زبان، زمان و مکان 
او سخن بگويد. بعد از تشخيص ارزش ها و شناسايي معارضين 
و موانع و موافقين و مشتاقين و ... بايستي روش شناسي کرده تا 
معلوم شود که به هر کدام از مقوله هاي حفظ و انتقال و نهادينه 
کردن فرهنگ ايثار و شــهادت با چه روش و سبکي پرداخته 

شود. 
بديهي است درکنار روش شناســي، ابزارشناسي هم نياز 
است. در اين مسير،  وسيله اي که روش مورد نياز با استفاده از 

آن، قابل اجرا شود، به پيدايي در مي آيد. 
اما تشخيص و اجراي شناسه هاي ششگانه فوق، خود نياز 
به نظامي مدون و تعريف شــده دارد؛ به نحوي که استراتژي، 
اهداف، خط مشــي، رويه و روش هاي آن، تبيين شده باشد و 
بتوان در حيطة آن اقدام به برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت 
کنترل و رهبري کرد و آن را با همراهي افراد فرهنگي به اجرا 
درآورد. از اين سيستم مي توان تحت عنوان »مديريت حفظ و 

انتقال و گسترش فرهنگ و ايثار و شهادت« ياد کرد.
در همين باره، نکته ديگري قابل توجه است و آن لزوم وجود 

الگويي عملي براي اين نوع مديريت ويژة فرهنگي است.

الگوي » مديريت اشاعة فرهنگ ايثار« براي هر ملت و قومي، 
ويژگي هاي خاص خــود را دارد و اين ويژگي ها در فرد يا افراد 

معيني از آن فرهنگ، تجلي مي يابد. 
اما ايــن حفــظ و انتقال، با شــدت و 
ضعف هايي همراه بوده است. در مواردي که 
اين حفظ و انتقال به درستي انجام شده، 
از تحريف مصون مانــده و اصل آن ارزش، 
بدون هيچ خدشــه اي به نسل هاي ديگر 
رسيده و به خوبي درک و پذيرفته و باز به 

نسل بعد تحويل شده است. 
انتقال واقعــة کربال، يکــي از حفظ و 
انتقال هايي است که به خوبي انجام شده 
است، آن گونه که عوامل و روش هاي آن، 
مي تواند الگوي مناسبي باشد تا با پيروي 
از آن، ديگــر ارزش ها مشــابه را صيانت و 

گسترش داد.
بررســي واقعة کربال و مداقه در احوال عوامل و روش به کار 
رفتة آن، ما را به اين نتيجه مي رســاند که امر حفظ و انتقال 
ارزش ها، نه تنها کاري مقطعي و موردي نيست، بلکه فرايندي 
پيچيده و بلند مدت است؛ پيچيده از آن حيث که اين عمل، 
صرفاً فعاليتي احساسي نيســت و از اصول عقلي، کامالً بهره 
مي برد. به بياني، ذوق و سليقه و احساق عشق، و عقل و انديشه 

در هم مي آميزند و ابزار و لوازم اصلي آن را فراهم مي آورند.
براي درک ايــن موضوع که »حفظ و انتقــال ارزش« نياز 
به »مديريــت« دارد،  آن هم مديريتي بلند مــدت،  دقيق و 
همه جانبه؛ مديريتي که بــه نوعي »مديريت بر مباني هدف 
)management by objective ( « را کــه امروزه يکي 

از انواع مديريت علمي است را تداعي مي کند.
به واقعــة کربال و عامليــن آن، از ديدگا ه هاي مختلف نگاه 
شده است. ما از منظر »مديريت حفظ و انتقال فرهنگ ايثار 
و شهادت« به اين قضيه نگاه مي کنيم و به بررسي اجمالي آن 

مي پردازيم.
مديريت اين مقطع تاريخ با »امام حســين)ع(« بود. اصول 

مديريت اين مدير شايسته به خوبي قابل بيان است.
1- استراتژي:

استراتژي امام حســين )ع(، در راستاي هدف پيامبر )ص( 
بود و آن حفظ و انتقال ارزشــي بود به نام اسالم؛ ضمن اينکه 

پيامبر اکرم )ص(، واقعة کربال را پيش بيني کرده بود. اين نشان 
مي دهد که استراتژي مورد نظر از عمق زماني، برخوردار است.

با انتقال مفاهيم و پيام هاي کربال، دريافتيم که حدود و ثغور 
آن به مکاني کوچک مانند کوفه يا شام، محدود نشد؛ اين بدان 
معني است که اســتراتژي کربال، از بعد مکاني هم نامحدود 

است.
رساندن يک پيام، بنا به ارزشي که دارد، ساز و کار مناسب 
خود را مي طلبد و رســاندن ارزشــي ديگر، مثل اســالم، از 
»حضرت محمد )ص(« به »حضرت مهدي )عج(« نيز ساز و 
کار در خور خود را مي طلبد، در اين راستا؛ بايد روشي ويژه به 
کار بست و هزينه اي همسنگ » ارزش« هم پرداخت. به خوبي 
روشن اســت که اين روش و هزينه، در کربال، به رهبري امام 
حسين  )ع( و هنر روايت زينب )س(، خلق شد و نتيجه هم داد.

شکي نيست که حصول چنين نتيجه اي اتفاقي و حادثه اي 
نبوده و بينشي عميق و راهبردي دقيق پشت آن بوده و اهداف 

معيني دنبال مي کرده است. 
2- هدف استراتژي كربا: 

»مديريت کربال« از طرح اســتراتژي  خود، اهدافي مد نظر 
داشت، از جمله:

- تعالي و تکامل انسان؛ يعني ادامه روند تربيتي، پرورشي و 
فرهنگي اسالم ناب محمدي )ص(.

- عدالت اجتماعي؛ يعني ادامه روند اصالحات اقتصادي و 
کاهش اختالف بين طبقات طبق اسالم ناب محمدي )ص(.

- مجد و عظمت و آزادگي همة انسانها، بدون توجه به دين و 
مذهبت آنها )اگر دين نداريد آزاده باشيد(

- نابودي ظلم و دوري از ذلت )هيهات من الذله(
- ايجاد سيستم نظارت اجتماعي اسالمي- )جاري شدن 

نيت امر به معروف و نهي از منکر(
- جلوگيري از تحريف دين و انحراف دين و انحراف اخالقيـ  

ديني امت پيامبر )ص(
- و ...

براي درک موفقيت مديريت کربال، کافي است که بررسي 
کنيم، آيا آن اقدام با اهداف مورد نظر خود رسيده است يا خير؟!

سیاست ها و خط مشي مدیریت کربال
رسيدن به اهداف عالية استراتژي بزرگ کربال، بدون تبيين 
خط مشي کالن و سياست هاي اصلي، امکان پذير نبوده است. 

 تجربه  عملي حفظ و نشر  ایثار

 مدیریت روایت
از كربا تا دفاع مقدس

 بررسي واقعة كربا
 و مداقه در احوال عوامل و 
روش به كار رفتة آن، ما را به 
این نتيجه مي رساند كه امر 

حفظ و انتقال ارزش ها، نه تنها 
كاري مقطعي و موردي نيست، 
بلكه فرایندي پيچيده و بلند 

مدت است
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سياست هاي اين اقدام بزرگ کدامند؟ آيا اين سياست ها بنا به 
اقتضاي زمان و مکان، تغيير پيدا کردند و يا با چنان صالبتي 
دنبال شــدند که تصور تغيير در آنها ناممکن اســت؟ آيا آن 

سياست ها امروزه هم قابل دفاع و به کارگيري هستند؟ و ...
بررسي اين سئواالت و رسيدن به جواب کامل، فرصت زياد و 
فضاي نگارشي وسيعي مي خواهد. همان طور که سال هاست 
اين قضايا بررسي مي شود و در اينجا، همچنان به نگاهي گذرا 

بسنده مي کنيم.
از جمله سياست هاي مديريت کربال، عبارتند از:

- طرفداري از حق در همه حال
- اطاعت از اولي االمر

- برنامه ريزي خردمندانه و بلند مدت
- اجراي برنامه هاي فرهنگي، قبل، حين و بعد از نهضت.

- و...
 در ادامه، هر کدام از اين سياســت ها، با تدابير و روش هاي 

معين و معقولي به اجرا در آمد.
 نکته قابل توجــه در روش اجرايي مديريت کربال، توجه به 
اقتضاي زمان و مکان، و بکارگيري نوعي »مديريت اقتضايي« 
است، تا حصول هدف، حتمي و قطعي شود. به عنوان مثال، 
براي اجراي سياست اطاعت از ولي امر در همه حال امام حسين 
)ع( را در کودکي در کنار پيامبر )ص( مي بينيم و سپس در کنار 
پدر و برادر، در کنار پدر به اطاعت، دفاع و نبرد پرداخت؛ اما در 
کنار برادر، روش اطاعت، دفاع و صلح را پي گرفت. دراين روش 
اطاعت از ولي امر، همچنان وجود داشــت، دفاع از حق ثابت 
ماند، ولي نبرد جاي خود راـ  در زمان امام حسن )ع(ـ  به صلح 

داد و امام حسين )ع(، حسب امر ولي امر، آن را پذيرفت.
هجرت از موطن به ســوي کوفه، به صورت کارواني، يکي 
ديگر از روش هاي اجرايي بود؛ روشــي که عــدم اجراي آن 
مي توانســت، هزينة اين مدير را که همانا خون و اسارت اهل 

بيت و ياران بود، زير سئوال شبهه آفرينان ببرد.
ناتمام گذاشتن حج نيز يکي ديگر از مهمترين تدابيري بود 
که اتخاذ شد. اين انديشة اجرايي هم از حيث ارزش گذاري و 
رتبه بندي ارزش هاـ اهم و مهمـ  و به طور کلي از نظر اهميت 
يک سيستم نسبت به سيستم ديگر و يک فعاليت نسبت به 
فعاليت ديگر در شــرايط زماني و مکاني خــاص، )مديريت 
اقتضايي ( و هم از حيث فرهنگي بودن اين اقدام، قابل توجه 
و تعمق است. اين کنش مديريتي نشان مي دهد که »مديريت 
فرهنگي« نيز مد نظر مديريت کربال بوده اســت و اتخاذ اين 
تدبير فرهنگي، بي مناســبت با حصول نتايج نهايي از پيش 

تعيين شده، نبوده است.
به موارد ديگري از اين اقدامات مبنايي مي توان اشاره کرد:

- پذيرش تربيت در خانه رسول خدا
- اطاعت از پدر )امام اول(

- اطاعت از برادر )امام دوم(
- توجه به زمان و مکان

- برنامه ريزي دقيق و عقالني
- بيعت نکردن با يزيد و ...

گفتني است که تدبير، به خودي خود موفقيت را تضمين 
نمي کند. بلکه روش اجراي آن هم مهم اســت. در مديريت 

کربال، هنر اجراي تدبير، مشهود است. 
از آنجا که مديريت کربال، تنها يــک مديريت نظامي و به 
منظور يک برخورد صرف نظامي نبــود، و همة زمان و مکان 
تاريخ و جغرافيا را در نظر داشت. اجراي اين تدابير بسيار ظريف 
و حســاس بود؛ ضمن اينکه مدير در تقاطع مختلف زماني و 
مکاني، قادر به حضور مستقيم نبود. بنابراين، در بحث واگذاري 
اختيارات به نيروهاي تحت امر، عقالنيت و بينش بااليي بکار 
رفته اســت. به نحوي که مي توان از آن تحــت عنوان »هنر 

واگذاري اختيار و مسؤوليت« ياد کرد.
واگذاري بخردانه اختيارات در مواردي چون ممانعت از جهاد 
امام سجاد )ع(، برداشتن بيعت از ديگران، واگذاري مسؤوليت 

پرچمداري و آبرساني به عباس )ع( و ... پديدار است.
براي واگذاري اختيار و مســؤوليت، رعايت دو شرط کلي 
ضرورت است؛ يکي اينکه مسؤوليت متناسب با توان جسمي، 
روحي و دانشي فرد باشــد، و ديگر اينکه واگذاري اختيار به 
معني برداشتن نظارت مستقيم است. مي بينيم که مديريت 
کربال بهترين و فرد را براي مســؤوليتي خاص انتخاب کرده 
اســت و اختيارات کامل به او سپرده و بر او نظارت مستقيم و 
آمرانه ندارد، بلکه به رهبــري و هدايت وي مي پردازد. معلوم 
اســت که مديريت کربال از پي آمد اين واگذاري مسؤوليت 
و اختيار، آگاهي کامــل دارد. اگر چه در هر صحنه اي که الزم 
بود، مدير، خود حضوري مستقيم و مؤثر داشت. اما اين حضور 

براي محــدود کردن اختيار و کم کردن اختيــار و کم کردن 
مسؤوليت ها نبود، بلکه تاريخ ثابت کرده است که اين وانهي 
مســؤوليت و اختيار و جايگزيني هدايــت و رهبري به جاي 
نظارت مستقيم،‚ آمرانه و تحکمي، اثرگذار بوده و سال ها بعد 
از شــهادت مدير کربال، نافذ و اثربخش بوده است. اگر غير از 

اين بود .....!
تناسب شغل و مشــاغل، مسؤول و مســؤوليت، مخير و 
اختيارات و ... درســت و حتي اعجاب آور است. در اين راستا، 
انتخاب حضرت زينب )س( و حضرت سجاد )ع( به عنوان پيام 

رسانان و مبلغان فرهنگي، تحسين برانگيز است. 

ابزار اجرا
در فرايند کربال، آنچه انديشــيده و به برنامه تبديل شــد 
با وسيله و ابزاري مناســب به اجرا در آمد. پيام، با بيان و رفتار 
ابالغ، انديشه و هدف با سخنراني ها و سفيران تبيين، به همگان 
فرصت تصميم گيري و مشارکت داده، هر گونه اجبار و اعمال 
نظر حذف، زمان مناســب صرف و هزينه الزم ـ  از رنج سفر تا 
بريده شدن گلوي اصغر و ..ـ. پرداخت شد. رأفت و مهرباني بکار 
رفت   و سپاه يزيد سيراب شد، که حر، يکي از نتايج اين مهرباني 
بود. در زماني مقتضي »شمشير« به کار رفت و باز هزينه الزم، 

از شهادت مدير و يارانش، تا اسارت اهل بيت .
تاريخ، موضع گيري اين مدير سياســي و نفوذ و اثربخشي 
اين مدير فرهنگي و توان اين امير نظامي را به اثبات رســاند. 
اثرپذيري رهبران جهان از امام حسين )ع( او را به يک قهرمان 
جهاني و مديري بين المللي تبديل کرد. و اين جهاني شــدن 
دليلي بر وسعت استراتژي و حقانيت مواضع و درستي رفتار 

و انتخاب اوست.
ويژگي خاص مديريت کربــال، توجه کامل به هدف اصلي 
اســت که تمامي تدابير و برنامه ها، ابزار و هزينه ها، با توجه به 
هدف به کار رفته انــد. اين ويژگي  نشــان مي دهد که همة 
فعاليت ها در طول يکديگر قرار گرفته اند و مجموع فعاليت ها 
در حقيقت يک فعاليت اند و مربوط به يک آرمان و به منظور 
تحقق يک هدف اجرا شــده اند. اين فعاليت ها، اعم از اطاعت، 
دفاع، صلح، جهاد، شــهادت، اسارت و ... همه وسايل، تدابير و 

هزينه هايي است که در يک راستا صرف شده اند.
هزينة خون همان قدر در راســتاي 
اهداف و به تناسب اهميت هدف است 
که هزينة اسارت. ماندگاري تاريخ کربال، 
بدون تحريف حاکمــان زور مدار تاريخ 
نويس! و ايجاد انگيزه در ايجاد انقالبات از 
قيام زيد و مختار تا دفاع مقدس نظامي 
و دفاع مقدس فرهنگــي و ... به معني 
درستي و اثربخشي مديريت کربالست؛ 
هر چند هر کدام با انگيزه اي منحصر و در 
ابعاد خاص خود، صورت پذيرفته اند و ... 
و خواهند پذيرفت. شکي نيست تحقق 
قيام مهدي موعود )عج( ادامه قيام کربال 

و در راستاي »مديريت اثربخش کربال« است؛ مديريتي که در 
حقيقت بايد از آن تحت عنوان » رهبري فرهنگي « ياد کرد.

چرا زینب؟!
حضرت زينب )س( يکي از مجريان انديشه هاي فرهنگي 
مديريتي کربالست. کسي که وظيفه اي سنگين را به دوش 
کشيد و به سر منزل مقصود رساند؛ اين وظيفه چيزي نيست 
مگر روايت و انتقال حماسه کربال به نسل ها و ملت ها. داليل 

متعددي بر اين انتخاب مترتب است، از جمله:
عالم بودن، زن بودن، فصيح بودن، شاهد بو دن، سالمت و 

شجاعت و ...
در علم وي همين بــس که به »عالمه غير معلمه« معروف 

است. کسي که بدون معلم، از علم خدادادي برخوردار بود.
- در آن شرايط جنسيت زن، شرايط »زنده ماندن« را فراهم 
مي کرد، مبلغ بايد زنده مي ماند تا بتواند »پيام رساني« کند! 
عالوه براين، اين جنســيت از ظرايــف فرهنگي و تبليغي به 
خصوصي بهره مند است و بکارگيري آن، عالوه بر حس انتقال 
پيام ارزشــي کربال، الگويي براي جهانيان است تا شخصيت 
»زن« را حرمت بگذارنــد و او را اکرام کننــد. با اين انتخاب، 
مديريت کربال، نه تنها تاريخ را از تحريف نجات داد و پيام قيام 
خود را به درستي به جهانيان ابالغ کرد، بلکه شاخصي براي 
حق و باطل با ميزان ارزش هاي زن و حريم حرمت او قرار دارد. 
اين شاخص، »زينب« است. پس هر که در عرصه تبليغ و پيام 
رساني به »پيام رسان« شــخصيتي »زينبي« مي دهد، حق 

است و غير آن باطل.
- زينب )س( از فصاحت کالم برخوردار، و در سخن و بيان 
توانا و چيره دست بود. خطبه هاي او در يادها ماند. فصاحت بيان 

و خطبه هاي محکم، ارثي بود که از پدر به يادگار داشت.
- زينب )س( شاهد تاريخي بود که به شمشير ناحق و خون 
حق، رقم خورد تا او را براي حضور نداشتن، متهم به داستان 

سرايي نکنند.
- زينب )س( بيمار نبود تــا او را به هذيان متهم کنند. کما 
اينکه اگر امام ســجاد )ع( به پيام رســاني اقدام مي کرد، اين 

تهمت، سخنان و تالشهايش را بي اثر مي کرد.
- زينب )س( شــجاع بود و در ميان شاميان ديو صفت، با 

صالبت و بدون ترس گفت آنچه بايد بگويد...
به هر صورت، وظيفه مهم، اساسي و فرهنگي زينب)س(، 
در مسير تاريخ جاري شد و امروز، اگر خانواده ها از کربالئيان، 
رهبران از امام حســين)ع(،  جوانان از علي اکبر، خردساالن از 
علي اصغر و رقيه، آزادگان از اسراي کربال، جانبازان از عباس 
علمدار و .... سرمشق، تأثير و الهام مي گيرند، از يمن وجود آن 

بانوي فرهيخته و فرهنگي است.
اين تأثير را در هنر و ادبيات اســالمي مي توان پي جست. 
در دوران دفاع مقدس هم تأثير بيان زينب )س( را بر پيشاني 
بندها، تابلو نوشته هعا، رمز عمليات ها، نوحه و سينه زني ها و ... 

مي توان ديد و شنيد و خواند.

انتقال فرهنگ و ایثار و شهادت به نسل ها 
دفاع مقدس، مقطعي از تاريخ ايران و به طريق اولي، اسالم 
اســت. اين تاريخ مقدس نيز که ادامة روزگار کربالست. بايد 
صيانت شده و به نسل ها منتقل شود. تحريف در تاريخ چيز 
جديدي نيست که نتوان آن را شــناخت و به وجود آن شک 
کرد! در تاريخ ايران زمين اين مسأله بارها نموده داشته است. 
به عنوان مثال، ورود اسکندر مقدوني به ايران، تاريخي است 
مبهم و پر از شبهه، تا آنجا که هنوز معلوم نيست که آيا اسکندر 
به ايران پا نهاده است يا نه؟! ضمن اينکه، اسناد و استداللهاي 
تاريخي و منطقي مبني بر عدم ورود اســکندر به ايران وجود 
دارد، اين در حالي است که قبول ورود اسکندر و تصرف ايران 
زمين، به کتب درسي دانش آموزان ما وارد شده و برخي کتب 
تاريخي ديگر هم آن را پذيرفته اند، اگر 

چه اين موضوع جاي سئوال بسيار دارد.
دفاع مقــدس هم، از ديــد تاريخي، 
اگر به خوبي حفظ و به نسل ها تحويل 
نشود، مي تواند دچار تحريف شود و نه 
تنها افســانه اي از آن به آيندگان برسد، 
بلکه ديگرگون شود و به نفع دست هاي 
پنهان تاريخ نگار و قلم هاي فرصت طلب 

و دگرانديش، منحرف شود.
بنابراين وظيفه و حفظ و انتقال را بايد 
جدي گرفت و با مديريت صحيحي که 
در راستاي »مديريت کربال« باشد، به آن 

پرداخت.
روايت دفاع مقدس،  جدا از روايت کربال نيست، در اين اصل 
نبايد شک کرد. بنابراين، شــيوة امام )ع( در انتخاب مجريان 
فرهنگي و نيز روش زينب )س( براي روايت، بايد الگوي علمي 
و عملي قرار گيرد. اشاره به اين اصول و الگو ها در اين نوشتار 

براي تأکيد بر اين مهم بود.
»شناخت دفاع مقدس«، »آگاهي فني و تخصصي در هنر و 
ادبيات جنگ و مقاومت و ...« از ويژگي هاي يک عنصر فرهنگي 

است که در زمينه و دفاع مقدس فعاليت مي کند.
»قدرداني« يکي ديگر از اين خصائص اســت. چه به قول 
شهيد آويني »قدر انقالب ديني را آن بسيجي وارسته مي داند 

که با ذائقه روح، لذت محفل انس را چشيده است.«
تکليف امروزين  ما،  از مرور واقعة کربال، به ويژه يادآوري تاريخ 

حماسه و رنج حضرت زينب )س( معلوم است: 
» به روشي درستـ  نه هر روشيـ  و با استفاده از ابزار درست 
ـ و نه هر ابزاريـ  شــجاعانهـ  و نه با هراسـ  هنرمندانهـ  و نه 
غير آنـ  با مديريتي فرهنگي ـ و نه هر مديريتيـ  ارزش ها را 
دريابيم، از آن ها حفاظت و حراســت کنيم و تمام و کمال به 
نسل هاي شايستة انقالب تحويل نمائيم تا هديه قدوم مبارک 

آقا امام زمان )عج( کنيم. «
در اين باره چند نکته بسيار مهم و اساسي وجود دارد:

1- استراتژي امام حسين )ع( در راستاي استراتژي پيامبر 
اکرم )ص( بود. استراتژي حضرت زينب )س( نيز در راستاي 
استراتژي امام سجاد )ع( و راهبردهايشان هم، تداوم انديشة 

امامان و در نهايت پيامبر بود و ...
اين بدان معني است که استراتژي مديريت، حفظ و انتقال 
ارزشهاي امروز ما نيز بايستي به دنبال استراتژي حضرت زينب 
کبري، و به عبارت دقيق تر، عين استراتژي حضرت، به عنوان 
الگوي حفظ و انتقال ارزش ، و در نهايت تداوم انديشة پيامبر 

اکرم )ص( و پيگير خواست ايشان باشد.
روشن اســت که در اين رابطه، توجه به تمامي ابعاد کار و 
شخصيت هاي هدايت گر و ابزار کار و ... ضروري مي باشد، و اين 

به مفهوم » تحقيق و پژوهش فرهنگي« است.
ويژگي  اين پژوهش، گستره و عميق نگري است. يعني همه 
ابعاد و جوانب را در نظر مي گيرد و به هر موضوع هم کامالً عميق 
مي نگرد و از غرق شــدن در موضوعي و بي توجهي به موضوع 

ديگر مي پرهيزد.
۲- يکي از موضوعاتي که »پژوهش فرهنگي براي حفظ و 
انتقال ارزش و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس« بايد بدان بپردازد، 
نقش امام ســجاد )ع( در رهبري و هدايــت فرهنگي واقعة 

کربالست، به عنوان نمونه:
ايشــان در خيلي از موارد مستقيم دخالت نکردند، چرا که 
بيماري ايشان دستمايه اي براي تحريف سخنانشان و بي اثر 
کردن »تاريخ واقعي« مي شد؛ با اين حال وقوف ونظارت کامل 
بر اوضاع داشــتند. در کوفه، آنجا کــه زينب )س(، خطبه اي 
محکم بيان فرمودند که نزديک بود به قيام کوفيان پشيمان! 
بينجامد و يا به شهادت اسراي کرباليي، به ويژه شخص زينب 

)س(، امام سجاد )ع( به موقع و با قاطعيت او مي فرمايد که:
  اسکتي يا عمتي )عمه ساکت باش(

چرا که هدف نهايي در » شام « محقق مي شود، نه در کوفه. 
يعني درک » مکان تحقق هدف « با رهبر بود، همان گونه که 
درک » زمان تحقيق هدف « هم با اوســت. زينب )س( اين را 
مي دانست، پس اطاعت امر ولي کرد و ساکت شد، اگر چه زخم 

درون لب باز مي کرد تا همه ي رنج ها را فرياد کند.
همان طور که اشاره شــد يکي از داليل موفقيت حضرت 
زينب )س( در امر »روايت تاريخ کربال« و »انتقال ارزش هاي 
آن«، اســتفاده از »هنر بيان« بود. تسلط ايشــان بر واژه ها، و 
ترکيب کلمات و جمله هايي که اقتدار ادبي او را نشان مي دهد و 
اقتدار و توان پدر را به يادها متبادر مي کند، ابزار مؤثر هنرمندانه 
به کار مي رفت، به نحوي که در دل ســياه و سنگ کافران هم 
اثر مي کرد. اين نشان مي دهد که زينب)س( مي دانست چه 
بگويد، و مي دانســت چگونه بگويد، و به آنچه مي انديشيد و 

مي گفت نيز، اعتقاد داشت.
آيا همين الگو و روش براي موفقيت هر کارگزار فرهنگي، 

کافي نيست؟!
بهره گيري از ابزار مفيد و مؤثري مانند هنر، در حفظ و انتقال 
ارزش، امري تفريحي و اتفاقي نيست. ماهيت اثرگذار هنر، براي 
همگان آشکار است. گفته اند » هنر آينه اي است که هم از تاريخ 

تأثير مي پذيرد و هم در نهايت، تاريخ را معنا مي کند«.
 زينب )س( از هنر اســتفاده کرد و تاريخي را از تحريفات 
نجات داد، تاريخي که آن زمــان، » اکثريت قريب به اتفاق «، 
 در صد مرگ آن بودند و الحق اگر زينب نبود، اســالم چيزي 
کم داشــت و چيزي را گم مي کرد، چيزي مثل يک » الگوي 
فرهنگي«، »هنرمنــد روايت«، »مديريت حفــظ و انتقال 

ارزشها«، »بسط و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت« ..
.... بياييد، زينبي بينديشيم و بدانيم که:

ما کمبود قهرمان نداريم، بلکه کمبود معرفي قهرمان داريم، 
و بدانيم دفاع مقدس ما با کربال بي ربط نبوده و نيست، و رهبر 
ما هم با امام حسين )ع( بي مناسبت نبوده و نيست و ما هم با 

زينب )س( نا آشنا نيستيم.
براي نيل به نتايج در خور حماســه آفرينان هشت سال 
نبردي بي امان و نابرابر، و بــراي انتقال اين ارزش  بي بديل 
درتمام تاريخ کشــورمان، بايد با تمام قوا و با تمام نفرات به 
پيش تاخت و همانند خود آن عزيزان از کمبود امکانات و 
موانع راه، انديشه نکرد و هراس به دل راه نداد. براي پيشبرد 
راه همانند خود آن حماســه آفرينان به بزرگان دين روي 
آوريم تا راه گم نکنيم و بينش درســت را دريابيم و دانش 
الزم را بياموزيم و هنر مناسب را به کار بنديم و غيرت کنيم 
تا حماسه اي ديگر همسان و در شأن رزمندگان بيافرينيم 
و باالتر از شاهنامه فردوســي و افسانه هاي او، حماسه هاي 
واقعي امــا تکرار ناپذير غيور مردان ايــران را ثبت کنيم تا 
به افســانه تبديل نشوند و نســل آينده آن را رؤيا و فسانه 
تلقي نکند؛ چه که اعجازهاي دفاع مقدس آن چنان بلند و 
بزرگ اند که اگر درست ترويج نشوند براي نسل هاي آتي به 

خيال پردازي بدل خواهند شد. 

 روایت دفاع مقدس،
  جدا از روایت كربا نيست، 
در این اصل نباید شك كرد. 
بنابراین، شيوة امام )ع( در 
انتخاب مجریان فرهنگي و 
نيز روش زینب )س( براي 
روایت، باید الگوي علمي و 

عملي قرار گيرد
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آسيب شناختي 
عدم بسط 

و گسترش فرهنگ دفاع مقدس:
1. از دست دادن زمان:

انتظار پيش آمدن فرصت مناســب! و هدر دادن زمان به 
بهانه ي برنامه ريزي و کار بنيــاديـ  در کنار عدم آگاهي به 
انجام کارهاي اساسي و زير بنايي و دچار شدن به فعاليت هاي 
تکراري و سطحيـ  و تمسک به اين نکته که براي بيان وقايع 
جنگ هنوز زود است، و مردم آمادگي قبول اين وقايع، آن گونه 
که بوده را  ندارند  و نيــز مدتي بايد بگذرد تا اهل قلم و هنر و 
صاحبان فکر و به اين پديده تاريخي روي آورند و به خلق آثار 
بپردازند. مهمترين ناکامي گسترش اين فرهنگ همين تأخير 
در انديشه و عمل اســت. همواره استناد مي شود که در ساير 
کشورها هم چنين بوده و مدتها بعد از واقعه ي جنگ، هنر و 

ادب آن به شکوفايي رسيده است.
در اين راستا، يکي از آن چه که  باعث عدم رشد هنر و ادب 
دفاع مقدس شــد، همان تمايل کذايي به گذشت زمان بود 
تا مگر اتفاق عجيبي بيافتد! از اين رو، حمايتي که در شــأن 
هنرمندان و اديبان و قلم به دستان دفاع مقدس بود، نشد و 
کار بر زمين ماند. اين خود داليلي دارد که مهمترين آن را در 
مديريت غير فرهنگي حاکم بر هنر و ادب دفاع مقدس دانست 

که خود جاي بحث مفصلي مي طلبد.
2- انحصاري كردن فرهنگ دفاع مقدس:

عــده اي افراطي، جنــگ را مخصوص خود دانســتند و 
مي دانند! اينان در پناه عناويني مانند رزمنده، بسيجي و ... خود 
را صاحب دفاع مقدس و فرهنگ آن معرفي کردند و ناآگاهانه 
حمايت هم شدند. نتيجه ي اين اقدام انفعال و کناره گيري قشر 
بزرگي از اهل هنر و ادب بود که بي ادعا و بدون وابستگي نسبت 
به اين پديده ي ملي و ديني احســاس مسئوليت مي کردند.
3- عدم ســرمایه گذاري مناســب حمایتي و 

مشاركتي:
سرمايه گذاري مناسب براي حمايت از آثار و مشارکت در 
چاپ و نشر آن، دليل روشن ديگري است . در اين ميان، خرد 
کردن سرمايه هاي کالن در ميان گروه ها و سازمان هاي متعدد 
باعث شد تا سرمايه به بخش هاي کوچک و ناکارآ تقسيم شود 
و لذا کارهاي بزرگ و بلندمدت انجام نشود. کارهاي کوچک 
هم به دليل ضعف سرمايه گذاري توسط افرادي غير حرفه اي و 
تازه کار با کمترين توان علمي و هنري، به بازدهي الزم نرسيد 

و هرگز محدوده ي بزرگــي را از نظر کمي و کيفي در بر 
نگرفت.

4- عدم ارتباط و همكاري 
سازمان هاي موازي:

نبود نگرش سيســتمي در 
ميان متوليان متعدد امر ترويج 
فرهگ دفاع مقدس، دليل بزرگ 
ديگري بر عدم رشــد متناسب 
اين فرهنگ بود. نيروهاي مسلح 
به ويــژه ســازمان هاي متعدد 
سپاه که پيشــرو در اين فعاليت 
بودنــد، ارتبــاط مفيــدي با هم 
نداشــتند؛ به عبارتي ، کارهاي آنها 
در عرض هم بودـ  و نه در طول هم 
ـ اين مشــکل همچنان وجود دارد .

5- عدم ورود وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي به این مقوله: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بي 
شک همگاني ترين و مردمي ترين 

نهاد فرهنگي کشور است. با تمام اعمال ساليق سياسی که 
در ايــن وزارت خانه وجود دارد، همچنان مــردم انتظارات و 
باورمندي و آشنايي و همراهي خاصي با اين نهاد دارند. عده ي 
کثيري همواره منتظر اقدامي جدي از سوي اين دستگاه بوده 

و هستند.
فعاليت هاي امروزين اين وزارت خانــه را بايد به فال نيک 
گرفت و در صدد همکاري و همراهي برآمد. اين اقدام ارزشمند 
اگر چه بسيار دير بود، ولي شروع آن مبارک است و مي تواند به 
مردمي شدن اين فرهنگ کمک شاياني نمايد واعجاز مردمي 
دفاع مقدس را از حصار اشــخاص و انديشه هاي دگم خارج 
سازد و حداقل اينکه با انسجام بخشي به سازمان هاي متعدد، 

از پراکنده کاري در سطح وسيعي جلوگيري نمايد.
6- برخورد ســليقه اي فرماندهان نظامي و دیگر 

صاحب منصبان:
در رأس سازمان هايي که بودجه اي براي فعاليت ترويجي 
و تبليغي دريافت مي کردند، افرادي بودند که يا نظامي بودند و 
يا بر حسب تفکرات از پيش تعيين شده، محصور در چارچوبي 
محدود فردي و شــخصي بودند و اين چارچوب ها و نظرات 
شخصي خود را به وسيله ساختار سلسله مراتبي و آمرانه به 
ديگران تحميل مي کردند؛ از اين رو، هنرمندان يا مي بريدند 
و از آن فضا خارج مي شدند و يا چشمه ي ذوق و خالقيتشان 
کور مي شــد. در هر دو حالت ضعف ديگري بر فعاليت هاي 
ترفيعي و تشــويقي فرهنگ دفــاع مقــدس وارد مي آمد.
7- عدم بهره گيري از همه ي ظرفيت هاي هنري و 

ادبي ایران زمين:
به دليل اختالف در آرا، و انديشــه هاي افراد خاصی که هر 

کدام به نحوي خود خواســته اقدام به تعريف فرهنگ دفاع 
مقدس مي کردند و حتي گاهي آن را در تضاد با پاره اي از سنن 
ملي يا برخي هنرها مي دانستند و يا حداقل ،  بيان دفاع مقدس 
را منحصر به هنرهاي و ســاليق خاصيـ  به ويژه مراسمات 
مذهبی ـ  مي کرvدند و به هر ترتيب، از همه ي ظرفيت هاي 
هنري، ادبي و سنتي اين سرزمين استفاده نشده و نمي شود. 

هر چند که اقدامات مفيدي در اين باره انجام شده است؛ با 
اين حال، هنرهايي مانند نمايش و موسيقي هرگز در حوزه ي 
دفاع مقدس به بالندگي خاص خود نرسيده اند و هر کدام از 

کنار اين موضوع بسيار مهم با تماسي کوچک گذشته اند.
8- عدم ورود نهادهاي مردمي به این مقوله:

در کنار تمام اينها، اين مشــکل که مردم از دفاع مقدس 
فاصله گرفتند و روز به روز به اين فاصله افزودند، بسيار نگران 
کننده اســت. مردم خوب مي دانند که آنهــا بودند که دفاع 
مقدس را خلق کردند؛ ولي آن گونه که شکل دادند و به وجود 

آوردند، ادامه ندادند. 
بعد از پايان جنگ، يکباره تب اين واقعه ي بزرگ در ميان 
مردم فروکش کرد و هر چه بود به برنامه هاي دســتگاه هاي 
دولتيـ  به ويژه بسيج و سپاه و چند دستگاه ديگرـ  محدود 

شد. و به مرور زمان، مردم از صحنه ي فعاليت خارج شدند.
يکي از مهمترين داليل فاصلــه دادن به مردم، گرايش به 
ابعاد نظامي دفاع مقدس و کم رنگ کردن مظاهر و مصاديق 
فرهنگي آن بود. اين گرايش نظامي به باال رفتن آمار مانورهاي 
نظامي انجاميد؛ ولي به بــاروري ابعاد فرهنگي دفاع مقدس 

لطمه زد.
دفاع مقدس از آن موضوعاتي است که بايد مانند عاشورا و 
ديگر برنامه هاي مشــابه، در دست و دل مردم جاري مي شد 
و کسي براي بزرگداشت آن، منتظر ايام خاص و برنامه هاي 

سازمانهاي خاص نماند که متاسفانه اين گونه نيست.
9- مناسبتي شدن دفاع مقدس:

حرکت برنامه اي سازمان ها به مناسبتي شدن دفاع مقدس 
انجاميد. از اين رو ، دفاع مقدس موضوعي محدود و به تاريخ 
مخصوصي اختصاص داده شــد. هر چه بود از تقويم روزانه 

مردم کوچه و بازار حذف شد.
10- محدود كردن فرهنگ ایثار:

تمام اين ها در کنار يک مشــکل مهم قرار مي گيرد و آن 
اين که ما فرهنگ ايثار را به شدت محدود کرديم و به لحاظ 
بزرگي و عظمت شــهادت و جانبازي رزمندگانمان در 
دفاع مقدس، همه ي ايثــار را در شــهادت و همه ي 
شــهادت را در دفاع مقدس خالصــه کرديم. اين به 
دليل شــيفتگي بيش از حد و کامالً احساسي ما در 
دوران دفاع مقدس بود. نگارنده خود به عنوان يکي از 
رزمندگان اين سرزمين، در آن دوران هرگز تصوري 
جز اين نمي توانست داشته باشد؛ اما در روزگاري 
که فعاليت فرهنگي بــا تجزيه و تحليل عقاليي 
بايد همراه باشد ، بايد پذيرفت که محدود کردن 
فرهنگ ايثار به موضوع خــاص و دوران خاص 
کاري خطرناک است و به کليت اجتماع آسيب 

مي رساند.
حال دوران آن اســت 
کــه ايثــار را بــه 
تعداد آحــاد مردم 
و در حــد و حــدود 
تمام مرزهاي بشــري 
بسط و گسترش دهيم. 
وظيفــه ي ايــن بســط 
و گســترش برعهــده ي 

فرهنگ و هنر است.

  معرفي و نهادینه كردن 
فرهنگ ایثار و شهادت

ایرج گلشني

هنر و فرهنگ غني ایران زمين، مناسب ترین زمينه ي رشد و اعتاي اندیشه ها  و 
مكاتب عميق و آرمان گرا و انسان ساز بوده و هست. هنر و فرهنگ این سرزمين براي 
اندیشه ها ، فلسفه ها و مكاتب عالي و ممتاز، همراهي ارزشمند و یاریگري بي نظير و 
هميشگي بوده است؛ بي شك اگر غناي این فرهنگ و توان درك باالي دوستداران 
این فرهنگ نبود، یا زمينه ي رشد و نمو برخي مكاتب و اندیشه ها فراهم نمي شد و یا 

امكان همراهي و تعامل مردم با آن به وجود نمي آمد. 
هر دانه اي آب و خاك و هوایي مناسب براي رویش خود مي طلبد؛ گياه هرز را خاك 
بيابان كافي است؛ اما گل را بهترین خاك و آب و هوا را بایسته است.درختان سبز و 

پرميوه را زميني حاصلخيز نياز است تا برویند و شكوفه دهند و به بار بنشينند.
هنر و فرهنگ ایران همان سرزميني حاصلخيزي است كه بذر اندیشه و عرفان و 
فلسفه را به خوبي در بطن خود مي پرورد. بي شك آن چه در دوران هشت سال دفاع 
مقدس در این سرزمين اسامي گذشــت، نمودي از فرهنگ تواناي این آب و خاك 

است. فرهنگ و هنر این سرزمين بستر پذیرش و رشد و اعتاي دین مبين اسام و 
پهنه سبز شعر و عرفان و اریكه ي رفيع اندیشه و فلسفه بوده است. دین مبين اسام 
در چنين فرهنگي مورد استقبال قرار گرفت و مذهب عالي مقام تشيع در چنين هوایي 
تنفس كرده و بالنده گشت. به هر تعبير، امتزاج آن مكتب و این فرهنگ اعجاز آفرین 
بوده و هست. آن چه در حافظه ي تاریخ  از همراهي این مكتب و این فرهنگ وجود 
دارد، بشكوه و وصف ناپذیر اســت. تركيب این دو همواره مولد بوده و عامل بروز و 

شكوفایي خاقيت ها، ابتكارات، اندیشه ها و حماسه ها بوده است. 
در تاریخ معاصر از این امتزاج، دو حركت بزرگ و دو اعجاز عظيم و دو نقطه عطف 
اساسي و سرنوشت ساز به وجود آمد؛ یكي انقاب اسامي ایران كه در نوع خود تفكر و 
اندیشه اي آرماني بود كه هم ریشه در اسام داشت و هم به واسطه ي فرهنگ تشيع و 
تفكر عملگراي عاشورایي محقق گشت. دیگري، هشت سال دفاع مقدس مي باشد كه 
تأثير آن بر ابعاد مختلف زندگي فردي تا زندگي جمعي و مناسبات بين المللي و جهاني 

و ایرانيان روشن و قابل تشریح است. دراین مقاله جهت اصلي بحث بيان این تأثيرات 
نيست و در این رابطه تنها به یادآوري و تأكيد بر آن بسنده مي كند.

یادآوري اهميت فوق العاده ي حماسه دفاع مقدس علي رغم گستردگي و طول و 
عمق محتوایي آن و تنوع و فراواني وقایع اعجاز گونه آن،  بسيار ساده است:

ابتدا  انقابي مردمي با تكيه بر اصول اسامي ایجاد مي گردد  و  سپس دفاعي مردمي 
كه با تكيه بر فرهنگ اساميـ  عاشورایي  بر پا مي شود؛ به همين سادگي!

اما انتقال این دو ارزش به نسل هایي كه مستقيم با این دو رویداد بزرگ تاریخ ایران 
مرتبط نبوده اند، آسان نيست و امروزه به دليل عدم بهره گيري از ابراز و روش مناسب 
و متناسب با فرهنگ مردم ایران، انتقال این ارزش ها و بسط و گسترش تفكر و نهادینه 

كردن فرهنگ آن، بسيار مشكل و پيچيده شده است.
این بحث را در رابطه با هشــت ســال دفاع مقدس پي مي گيریــم. درنگاهي 

آسيب شناختانه و گذرا به این مقوله موارد زیر قابل طرح است:
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متولد شهر گيالن غرب هستم، مادرم)رقيه احمدي( متولد اراک و پدر از کردهاي 
اسالم آباد غرب بود. خانواده ما ساکن شهر کرمانشاه شــده بود و خانه ما در »چهارراه 
وزيري«، منطقه وزيري قرار داشــت. سال 13۶5 از آن ســال هايي بود که شهرهاي 

منطقه غرب به شدت زير آتش نيروهاي عراقي قرار داشت.
ما سه فرزند)دو خواهر و يک برادر( بوديم؛ خواهر بزرگم ازدواج کرده و ساکن ايالم 
بود، برادرم سرباز و من دانش آموز سال اول دبيرستان بودم. آن روز 3۰ ام آذر ماه يعني 
شب يلدا بود و من انتظار يک شب زيبا را داشتم. مادرم، زني پايبند به رسم و رسومات 
بود و حتي در روزهاي جنگ هم مراسم سنتي را به زيباترين شکل ممکن انجام مي داد. 

آن سال هم از چند روز قبل خريدهاي شب يلدا را انجام داده بود.
بعد از خداحافظي راهي مدرسه شــدم. درس تاريخ داشتيم در آن روز تاريخي، در 
بين صحبت هاي معلم صداي آژير بلند شد و ما را به طبقه پايين منتقل کردند. هميشه 
بعد از مدتي آژير قطع مي شد اما آن روز انگار قصد نداشت توقف نداشت. مدير مدرسه 
به ما گفت بيشتر از اين صالح نيست که در مدرسه بمانيد و بهتر است هر چه سريعتر 

به منزل برگرديد.
به همره همه بچه ها وسايلمان را جمع کرديم و از درب مدرسه بيرون زديم. وضعيت 
شهر بســيار ترســناک بود طوري که تا دقايقي در جاي خود ميخکوب شده بوديم. 
صحنه ها بسيار تأثر برانگيز بود؛ ماشين هاي که با سرنشينان داخلش در حال سوختن 
بود، مجروحان افتاده بر گوشه و کنار مسير و بوي مشمئزکننده آتش، باروت و گوشت 

در حال سوختن، هوا را پر کرده و نفس کشيدن را غير ممکن ساخته بود.
جاي ماندن نبود تصميم گرفتم هر چه تــوان دارم در پاهايم جمع کن و با باالترين 
سرعتي که در عمرم در خودم ديده بودم، بدوم و فرار کنم تا خودم را به آغوش گرم مادر 

که حتماً با شنيدن اين سر و صداها نگرانم شده برسانم.
باالخره به سر کوچه رسيدم؛ کوچه هاي منطقه ما اغلب بن بست بودند، کوچه ما هم 
همين طور بود و خانه ما آخرين خانه، که بافتش شبيه حسينيه بود؛ حوض بزرگي در 

وسطش قرار داشت و اتاق هاي تو در تو که دور تا دور حياط امتداد داشت.
وارد کوچه شدم، مردي با کاسه ماست در يک دســت و نان تازه در دست ديگر در 
ورودي کوچه افتاده بود. کاسه ماست سالم مانده بود اما مرد خوني و مالي نقش بر زمين 
شده بود و نفس نمي کشيد. بعد از چند دقيقه که مبهوت مانده بودم و با صداي جيغ 
خفه اي که از شدت وحشت در گلو گير کرده بود و باال نمي آمد از کنارش عبور کردم. در 
اواسط کوچه کودکي بر زمين افتاده بود که پايش قطع و به گوشه اي پرتاب شده بود. 
خانه ها اما تقريباً سالم مانده بودند براي لحظه اي توانستم نفس بکشم و پيش خود فکر 

کردم؛ مادر اين ساعت منزل و در امان است.
جلوتر که رفتم؛ شعله هاي آتشي که در حال خاموشي بود، دود و ماشين آتش نشاني 
و آتش نشان هاي در حال تالش براي خاموش کردن حريق ديده مي شد، باورم نمي شد 
خانه ما بود که سعي برخاموش کردن آن داشتند. به سرعت از کنار آتشنشان ها گذشتم 
و خودم را به اتاق پذيرايي رساندم، مادر اغلب اين ساعت  در پذيرايي استراحت مي کرد 
در ميان دود و بوي آتش به جستجوي مادر پرداختم؛ اما مادر نبود و تنها چيزي که به 
چشم مي خورد دود، ترکش هاي افتاده بر زمين و ديوارهاي سياه بود. تنها چيز آشنا در 

آن همه سياهي قابلمه ديزي روي چراغ در حال قل زدن بود.
خودم را به کنار پنجره رساندم در حالي که چشم هايم به دنبال مادر در حياط سو سو 
مي زد، اما تنها چيزي که ديدم خون زياد و تازه اي بود که در کنار حوض ريخته شــده 
بود. محل خون جاي هميشگي ظرف شستن مادر بود. خودم را به حوض رساندم، فقط 

خون بود و ظرف هاي به هم ريخته، ولي از مادر خبري نبود.
همان زمان در کنار ديوار حياط، پدر را ديدم که صورتش را در بين دستانش پنهان و 
گريه مي کرد. تنها کلمه اي که از دهانم خارج شد ذکر کلمه مادر بود. پدر که تازه متوجه 
من شده بود گفت: نترس دخترم، حالش خوب است. مشکلي نيست براي پانسمان به 
بيمارستان رفته است. ولي دل من آشوب بود و اين استرس و ترس مانع از آن شد که 

حرف هاي پدر را باور کنم.
پدر بلند شد و به من گفت که به بيمارستان مي رود. آتش نشان ها هم که آتش را خارج 
کرده بودند خانه ما را ترک کردند و من ماندنم و خانه سوخته مان. سعي کردم خانه را 
مرتب کنم طبقه باال وضعيت خيلي بدي داشــت و تمام وسايل و فرش ها نيمه سوز و 
سياه شده بودند؛ اما طبقه پايين تقريباً سالم مانده بود و من ترجيح دادم که در پايين 
منتظر بمانم. تمام کف خانه را ترکش پر کرده بود ترکش هاي سنگيني که هنوز گرم 
بودند. غروب شد و هوا تاريک و من همچنان تنها، برق ها هم قطع شده بود و همه اين 
مسائل باعث مي شــد تا خانه که برايم زيباترين و آرام ترين مکان دنيا بود به محيطي 
پر از رعب و وحشت تبديل بشود. حتي تکان خوردن  پرده هاي سفيد خانه که مادر با 
چرخ خياطي اش دوخته بود،  برايم عذاب آور شده بود. شهر هم همچنان زير آتش بود و 

صداي آژير، صداي مهيب انفجار و شکستن شيشه ها انگار تمامي نداشت.
پدر ساعت دوازده شب برگشت؛ چشم هايم در آن تاريکي بي برقي در جستجوي مادر 
بود اما به جاي مادر چند نفر از اقوام را در کنار پدر ديدم، سراغ مادر را گرفتم، در جوابم 
گفت: صبر کن چند ســاعت ديگر پيش او مي رويم. آرام و قرار نداشتم، اما هر طور که 

سؤال مي پرسيدم جواب آن ها يکي بود صبر داشته باش!

صورت پدر پر از غم بود، به خودم دلداري مي دادم که به خاطر شرايط خانه است و به 
هرحال نگران مادر و با تمام وجودم مي خواست باور کنم که همه چيز درست مي شود.

باالخره ســاعت دو و نيم بعد از نيمه شــب به راه افتاديم؛ هوا گرگ و ميش بود و 
چشم هايم خسته اما متوجه بودم که اين مسير به بيمارستان نمي رود، چرا از اين راه 
مي رويم! کسي حرف نمي زد و همه ساکت بودند، من هم جرأت سؤال پرسيدن نداشتم. 
وقتي که درخت هاي ســر به فلک کشــيده کاج را ديديم چيزي را فهميدم که اصاًل 
نمي خواستم باور کنم؛ نه، امکان ندارد. چرا اينجا آمده ايم مادر من که زنده است پس چرا 

به قبرستان آمده ايم انقدر شرايط برايم سخت بود که با تمام وجودم انکارش مي کردم.
مرا به کنار قبر تازه پرشده اي بردند و به من گفتند که اين خانه ابدي مادرت است. نه 
ممکن نبود چطور مي شود مادري که صبح مرا راهي مدرسه کرده بود بي خداحافظي 
مرا براي هميشه ترک گفته باشد بدترين لحظات عمرم بود حتي فرصت وداع از مادر را 
از من دريغ کرده بودند، ديگر نميتوانستم در کنارش بمانم، شهر زير آتش بود و بايد مادر 
مظلومم را رها مي کرديم و جان خود را برمي داشتيم و از شهر و خانه مان فرار مي کرديم.

تنها جايي که در آن شرايط پذيراي ما بود؛ منزل خواهرم در ايالم بود. به همراه خواهر 
که براي وداع با مادر خود را رسانده بود، به خانه او در شهر ايالم رفتيم. اما آنجا هم هر روز 
زير آتش دشمن بود و جاي ماندن نبود، به ناچار به يکي از روستاهاي ايالم به نام هفت 
چشمه نقل مکان کرديم. به غير از ما بسياري ديگر، خانه و زندگيشان را رها کردند و 

آواره شهرها و روستاها شدند. 
در روستاي»هفت چشمه« بيشتر مردم در چادرهاي عشايري زندگي مي کنند و در 
کنار محل زندگي حيوانات محلي هم براي خود تعبيه مي کردند. در نزديکي شهر ايالم 
مدارسي براي تحصيل بچه ها در نظر گرفته شده بود که من هر روز از روستا تا دبيرستان 

را پياده طي مي کردم.
البتــه در وضعيتي که تمــام کتاب هايم در جريــان اصابت بمب خوشــه اي به 

منزلمان از بين رفته بود. يک روز از مدرسه در حال برگشت به سمت روستا بودم که 
هواپيماهاي دشمن ظاهر شدند و به حدي پايين آمدند که به جرأت مي توان بگويم 
که خلبان هايشــان قابل ديدند بودند. خلبان هاي بي رحمي که آتش خود را برروي 
مردم بي پناه فرو ميريختند. بمب هاي ســنگيني که در انتهايش چتر قرار داشت و با 
افتادنشان باعث تکه تکه شدن مردم مي شد. سريع خودم را به زير يک ماشين پرتاپ 
کردم که بعدها فهميدم اشتباه ترين کار ممکن را انجام دادم. در زير ماشين که بودم 
سعي مي کردم چشم هايم را بسته نگه دارم چرا که جرأت ديدن بدن هاي پاره پاره شده 
کودکاني که تا لحظاتي پيش بي خبر و بي خيال دنيا در حال دويدن و بازي کردن بودند، 
را نداشتم. نه چشم بستن و نه گرفتن گوش هايم فايده اي نداشت چرا که حتي تنفس 
هوا هم پر از عذاب بود، هوايي که در حال تنفســش بودم بدترين خاطره زندگيم را در 
ذهنم تداعي مي کرد هواي با بوي دود، باروت و گوشت در حال سوختن نمي خواستم 

شب يلدا را به ياد آورم.
دشمن غاصب بعد از خالي کردن بمب هايش آسمان را خالي کرد و من توانستم از 
زير ماشين بيرون بيايم، صحنه هاي دردناک در جلو چشمانم قرار داشت و من چاره اي 
نداشتم به جز دويدن؛ خدا اين بار به من رحم کرد و توانستم در آغوش پدر به آرامش 
برسم. بعد از مدتي دوباره به کرمانشاه برگشتيم و من توانستم بغض خفه شده ام را در 
کنار مزار مادر رها کنم. سال آخر دبيرستان به پيشــنهاد يکي از اقوام که که رياست 
بيمارستان سنندج را به عهده داشــت به دبيرستان سنندج رفتم و مزيت دبيرستان 
سنندج وجود خوابگاه در مدرسه بود که باعث مي شد پدر خيالش از بابت من تا حدي 
راحت باشد. تابستان 13۶۷؛ امتحاناتم تمام شده بودم و مي خواستم که به اسالم آباد، نزد 
پدر برگردم؛ اما وضعيت قرمز اعالم شد و نمي توانستم برگردم. نيروهاي مجاهدين خلق 
از مرزهاي غربي به صورت ستوني وارد کشور شده و درگيري بين آن ها و نيروهاي ايران 
آغاز شده بود. يک هفته اي صبر کردم ولي بعد طاقتم تمام شد و تصميم گرفتم به هر 
طريق ممکن، خودم را به پدر برسانم. پيکاني به سمت اسالم آباد مسافر سوار مي کرد از 
او خواستم که مرا ببرد، با رسيدن به تنگه مرصاد دوباره بدترين هواي دنيا وارد ريه هايم 
شد باز هم بوي بوي دود، باروت و گوشت در حال سوختن راننده به من توصيه کرد که 
چشــمهايم را ببندم و مي گفت که اگر اين تصاوير را ببيني تا آخر عمر از ذهنت پاک 
نخواهد شد. وضعيت به حدي عجيب بود که نمي توانستم چشم هايم را ببندم؛ اجسادي 
که از پا آويزان شده بودند، تانک ها و ماشين هايي که هنوز درحال سوختم بود؛ در حالي 
که سرنشينان آن ها هنوز در داخلش قرار داشتند، تل هاي اجساد روي هم ريخته شده 
و .... نصيحت راننده درست بود هنوز هم نمي توانيم آن اجساد باد کرده با صورت هاي 

سياه و دهان هاي باز را از ذهنم پاک کنم. 
سرانجام به پدر رســيدم و هر دو از اين که دوباره ســالم در کنار هم هستيم بسيار 
خوشــحال بوديم. بعد از پيروزي در عمليات مرصاد جنگ هم تمام شد و باالخره آن 

روزهاي سخت و سياه گذشت.
بعد از جنگ برادرم تشکيل خانواده داد و مستقل شد و من با اتمام دوره دبيرستان، در 
آزمون ورودي دانشگاه شرکت کردم و در رشته اطالع رساني کتابداري دانشگاه تهران 

پذيرش گرفتم و در همين شهر ازدواج کردم.
پدر اما تنها مانده بود که به اصرار ما با يکي از خانم هاي فاميل ازدواج کرد تا همدمي 

براي روزهاي تنهايي و پيري داشته باشند.
خاطرات مادر؛ اما در ذهن ما و هر کس که او را مي شــناخت تا آخر عمر باقي است. 
بانويي که بي توقــع به ديگران کمک مي کرد و همواره بــه ما مي گفت هر جا کمکي 
مي کنيد در انتظار پاسخي نباشيد بلکه مطمئن باشيد که خدا اجر شما را خواهد داد. 
کمک هاي مادر به اطرافيان به حدي بود که باعث اعتراض ما و حتي پدرم مي شد و براي 
خودش هم مشــکالتي را فراهم مي آورد. بارها پيش آمده بود که نيازمندان را به خانه 
آورده بود و بــه آن ها غذا و لباس مي داد که بياد دارم يک بار خانمي را با دوتا بچه اش به 
خانه راه داده بود که آن ها چرخ خياطي مادر را که بسيار مورد عالقه اش هم بود با خود 
برده بودند يا خانواده فقيري در اسالم آباد غرب بودند که مادر هرچند وقت يک بار فاصله 
بين کرمانشاه تا اسالم آباد را طي مي کرد تا براي آن ها تا جايي که برايش ممکن بود مواد 
غذايي يا کاالهايي که احتياج داشتند ببرد، بخاطر دارم که به مادر اعتراض مي کردم که 
چرا اين همه راه را ميروي و سعي مي کردم مانعش بشوم و مادر درجوابم مي گفت: آن ها 

چشم انتظارم هستند.
مادرم زميني در گيالن غرب داشت که سال ها بدون استفاده مانده بود، بعد از چند 
سال پدر به مادر پيشــنهاد داد که با فروش آن زمين خانه را بزرگتر کنيم. اما مادر آن 
زمين را از مدتي پيش به زن و مرد نيازمندي که در آن منطقه ســرپناهي نداشــتند 
بخشيده بود که بياد دارم اين مســئله با اعتراض پدرم روبرو شد که مي گفت: کمک 
کردن به ديگران حدي دارد، اما براي مادر مهربانم کمک کردن حساب و کتاب نداشت 

چرا که طرف معامله اش فقط خدا بود. 
سخن آخر:

خوشحالم که اين خاطرات جمع آوري مي شود و اميدوارم به بهترين شکل در اختيار 
نسل جوان و آيندگان قرار بگيرد تا بدانند براي رسيدن به راحتي و آسايش امروز چه 

خون هاي پاکي ريخته شده است.

در گفتگو با فرزند شهيد:

قصه شيرزناني كه زندگي شان آسماني بود

چندي پيش به همراه یكي از همكارانم در دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
ميهمان یكي از كاركنان این وزارتخانه بودیم. مهوش كاكادوست با روزهاي 
بغض گرفته و غم آلود جنگ آشناست و با همه وجودش زخم ها و دردهاي آن 
دوران را حس كرده. جنگ، عزیزترین كس زندگي اش را از او گرفته و كوله بار 
خاطرات كودكي اش را در بقچه حسرت ریخته و آه هاي تنهایي زیادي را در 
گلو خفه كرده است. با خانم كاكادوست همراه ميشویم تا برگي از تاریخ جنگ 

را از زبان وي بشنویم:
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تهمينه انصاری| در سی و يکم شهريور ماه سال 1359 
در شرايطی که جمهوری اســالمی نوپای، پس از گذشت 
نزديک يک سال و اندی استقرار، سرآغاز حاکميت قانونی و 
نهادهای انقالبی در ارکان دولت اسالمی به حساب می آمد 
به ناگاه همسايه غربی بر اســاس فرصت طلبی و خصلت 
دست نشاندگی خود بر آن شد که مطامع و خواستهای جاه 
طلبانه خود را از طريق جنگی ظالمانه و تجاوزی ناخواسته 
بر کشــور ايران و مردم آن تحميل کند. ارتش عراق که بر 
اساس محاسبات دقيق وضعيت و شرايط داخلی و بيرونی 
جمهوری اسالمی فتح يک هفته ای تهران را تعقيب می نمود 
در روزهای نخست تجاوز بی آنکه با مانعی جدی در مرزها 
برخورد کند گســتاخانه به قلمرو جمهوری اسالمی ايران 
هجوم آورد و همچنان به پيش می راند تا آنجا که خود را در 
پشت اهواز و خرمشهر ديده و با مشاهده اين اوضاع به تداوم 
تجاوز راغب تر گرديده بود. از آن پس بود که خلق حماسه ها 
آغاز شد و سراســر جبهه ها آوردگاه تن و تانک بود. حضور 
شکوهمند امت اسالمی در مقابل يورش متجاوزان از برگهای 
زرين انقالب اسالمی اســت که هيچ گاه از يادها فراموش 
نخواهد شد. زنان گرچه از حضور در صحنه و خط مقدم معاف 
بودند ولی با شروع جنگ، اين شيردالن شهرهای مرزی در 
جنوب و غرب کشور بودند که در هجوم ناجوانمردانه خصم 
در کنار مردان خود قدم به قدم با بعثيها درگير شدند و در راه 
دفع شرارت دشمن از وطن، خانواده و جان خويش هم مايه 
نهادند. يکی از مظلومانه ترين جلوه های جنگ نقشی است 
که زنان قهرمان در شهرهای جنگی به دوش گرفتند، مناظر 
دردناکی آفريده شــد، مادران جوانی که فرزند در آغوش، 
پذيرای بمب و موشک شــدند و در ملکوتی ترين حاالت به 
سوی پروردگار خويش شتافتند در حالی که مردانشان در 
دفاع از حريم ميهن اسالمی در جبهه ها حضور داشتند، در 
آن روزهايی که دشمن پشت ديوار خرمشهر منتظر ورود بود 
و شهر به تدريج از ساکنان خود خالی می شد، خواهران بسيج 
و سپاه خرمشهر از جمله بانوانی بودند که ضمن جلوگيری از 
مهاجرت خانواده هايشان خود به محافظت از انبار مهمات و 
رساندن آنها به رزمندگان اسالم پرداختند، محل استقرار عده 

ای ديگر از اين زنان شجاع، مسجد جامع خرمشهر بود که از 
آنجا برای حفر سنگر به نقاط حساس شهر اعزام می شدند. 
با اينکه تعداد آنها اغلب زياد نبود ولی دلهايشان چون دريا 
وسيع و چون کوه محکم و استوار بود و اين شجاعت و رشادت 
به رزمندگان دلگرمی می داد. برخــی زنان تا آخرين روز در 
خرمشهر باقی ماندند تا جايی که برادران با اصرار فراوان آنان را 
از شهر خارج کردند. آنان نه تنها با حفر سنگر و تهيه غذا برای 
رزمندگان و حفاظت از مهمات، ايشان را ياری می دادند بلکه 
گاهی با اينکه تعليمات نظامی را در سطح ابتدايی گذرانده 
بودند ســاعتها در خط مقدم جبهه در برابر دشــمن بعثی 

می جنگيدند.
در خرمشهر خواهری بود به نام زهره حسينی که در هفته 
اول جنگ پدر شهيدش را با دستان خويش دفن کرد و روز 
يازدهم مهر ماه هم بدن قطعه قطعه شده برادرش علی را که 
در مدرسه کشته شد به خاک سپرد. خداوند به اين خواهر 
چنان تحملی داده بود که کارش در گلزار شهيدان دفن شهدا 

و نگهبانی جنازه ها شده بود.
خواهر بلقيس ملکيان می گويد: برخــی از بانوان که در 
خرمشهر نمی توانستند خود را از فرزندان جوان دليرشان، 
پاسداران و نيروهای مردمی جدا ببينند و آنها را زير رگبارهای 
مسلســلها و توپخانه های دشــمن رها کنند همچنان در 
شهر ايستادگی می کردند و غذای رزمندگان را تهيه کرده 
و برايشــان می فرســتادند. من و برخی از خواهران در مقر 
باقی مانده و بــه کار امداد مجروحين پرداختــه بوديم اما 
بقيه خواهران همدوش بــا برادرانمان با مزدوران رژيم بعث 
می جنگيدند. وی می افزايد: مقر ما نزديک مسجد جامع بود 
که در آن مقداری از وسايل و مهمات برادران قرار داشت. روی 
همين اصل دشمن که توسط ستون پنجم متوجه شده بود 
اطراف مسجد را می زد، لحظات مرگ و زندگی فرا رسيده بود. 
هر آن امکان داشت خمپاره ای به سنگر ما اصابت کند اما ما 
همچنان مقاوم و پا بر جا ايستادگی می کرديم، اسلحه هايمان 
را مسلح کرديم و هر کدام يک نارنجک دستی در جيب خود 
نهاديم. ســرانجام زنانی که در شهر مانده بودند به خارج آن 
انتقال داده شدند. تنها گروهی که باقی ماندند امدادرسانها 

بودند که من در ميان آنها بــودم و کارهای اورژانس را انجام 
می داديم، تکه های خمپاره ها و خمسه خمسه های دشمن 
در اطرافمان با صداهای ناهنجار بر زمين می خورد و ناله ها 
و گريه ها و دعاهايمان با صداهای انفجــار پی در پی در هم 
آميخته بود. عده ای از خواهران بدنهای پاک شهدا را جمع 

آوری کرده و به گورســتان جنت آباد 
بردند که ايــن کار هــر روز آنان بود. 
خرمشــهر که پس از قريب يک ماه 
مقاومت با کمتريــن امکانات ديگر با 
خون دالوران قهرمان رنگين شــده 
بود از اين جهت امام خمينی در پيام 

خويش آن را خونين شهر ناميد.
فاطمه ناهيدی در روزهای آغازين 
جنگ تحميلی به همراه چند پزشک 
راهی سرپل ذهاب گرديد و از آنجا به 
گيالن غرب رفت، چند روزی در آنجا 
اقامت نمود و به مــداوای مجروحين 
پرداخت، پس از آنکه شــدت نبرد در 
جنوب را به وی گزارش می نمايند به 

همراه اکيپ پزشکی روانه دزفول گرديد و از آنجا به خرمشهر 
رفت تا در ميدان درگيری به کمک رزمندگان بشتابد. فاطمه 
به اتفاق همراهان درمانگاهی را در خرمشهر مرتب می کند تا 
کار مداوای سلحشوران تسريع يابد و در همان جا با سخنانش 
به دالوران روحيه می بخشد. در خرمشهر به او خبر می دهند 
که در خط مقدم شلمچه درگيری شديدی واقع شده است و 
در آنجا به نيروهای امدادگر نياز دارند. او به اين ناحيه می رود 
اما قبل از رســيدن به محل مأموريت، خط مقدم به دست 
عراقيها می افتد و سلحشوران در دام عراقيها گرفتار می شوند. 
پزشک همراه فاطمه نيز تير می خورد و فاطمه در همان جا 
به مداوای او می پردازد و ســپس در کانالی مخفی می شود. 
عراقيها او را دستگير کرده و چشمهايش را بسته و با يک نفربر 
او و ديگر همرزمانش را به عقب می برند. فاطمه در شــرايط 
اســارت هرگز روحيه خود را نباخت. صورت و بدنش بر اثر 
شکنجه های دژخيمان بعثی مجروح شد و از دستانش خون 

می چکيد اما خود را با زحمت به در ســلول انفرادی رسانيد 
و با سختی، قامت راســت کرد و با انگشتان خون آلود خود 
بر شکاف دريچه کوچک زندان نوشت: »اهلّل اکبر«. او دوران 
چهار ساله اسارت خويش را با اراده ای پوالدين و شهامت به 

عنوان اولين بانوی آزاده به پايان رساند.
بانويی فداکار می گويــد: در آغاز جنگ تحميلی در چند 
کيلومتری جاده خرمشهر آبادان توسط نيروهای بعثی به 
اســارت درآمدم، ما از اينکه منطقه به دست دشمن افتاده 
بی اطالع بوديم و چون با آمبوالنس به ناحيه مورد نظر اعزام 
شديم از دور دشمنان را مشــاهده کرديم که لباسهايشان 
شــبيه لباس نيروهای خودی بود. گمان کرديم نيروهای 
ايرانی هســتند ولی چون به آنان نزديک شــديم متوجه 
گرديديم عراقی هســتند. آنها از اين ترفند استفاده کرده 
بودند که از لباسهايی که شباهت به لباسهای رزمندگان ايران 
داشت استفاده کرده و با چنين حيله ای ما را غافلگير نمايند. 
بدين گونه ۲3 روز بعد از آغاز جنگ تحميلی من که به عنوان 
امدادگر به جبهه آمده بودم اسير شدم. از بدو اسارت وقتی 
بعثيها متوجه شدند در بين اکيپی که اسير کرده اند دو زن 
هست مات و مبهوت مانده بودند و به ديگر عراقيها می گفتند 
ما ژنرالهای زن ايرانی را دســتگير کرديم! با وجود اينکه در 
بازجوييها از راه رعب و وحشــت و خشــونت وارد گرديدند 
اين خواهر هيچ گونه اطالعاتی از نيروهای خودی به دست 

دشمن نداد.

در سنگر سوسنگرد و هویزه
خديجه ميرشــکار همسر حبيب شــريف )آزاده( و اهل 
بستان بود. پس از شروع جنگ تحميلی عراق عليه ايران چند 
روزی در بستان به رزمندگان کمک کرد آن گاه که اين شهر 
تهديد گرديد همراه والدين به سوسنگرد آمد. چند روز در 
انتظار همسرش که پاسدار کشور است می سوخت. جنگ 
به سوسنگرد هم کشيده شد و سرانجام شوهرش از محاصره 
اين ديار خبر داد و به خديجه گفت: امشــب شــهر را ترک 
می کنيم تو هم با ما می آيی. قبل از طلوع آفتاب با ماشينی 
راه می افتند. حبيب اسلحه ای به خديجه می دهد تا در برابر 
تهاجم احتمالی از خود دفــاع کند، در اين هنگام نفربری را 
مالحظه می کنند که تيرباری روی آن نصب شده است و تا 
خديجه از شوهر می پرسد که اين نفربر از کجا می آيد تيربار 
ماشين حامل زن و شوهر را به رگبار می بندد. آن دو مجروح 
می شــوند و در پی آن اسيرانی هستند که اشغالگران بعثی 
آنها را تشنه و نيمه جان در کنار جاده بر روی خاک انداخته 
اند. پس از ســاعاتی آمبوالنس عراقی از راه می رسد و آن دو 
مجروح سوار می شــوند ولی خبری از 
مداوا نمی باشد. يک شب به همان حال 
باقی می مانند تا به بيمارستان می رسند. 
در آنجا به خديجه خون وصل می کنند 
اما او که تحمل ندارد خون دشــمن به 
بدنش وارد شــود تالش می کند قطع 
شود ولی فرياد وحشــيانه افسر عراقی 
مانعی برای کار اوســت، افسر بعثی با 
عصبانيت به وی می گويد: چه می کنی؟ 
او که چشمان خود را بسته تا آن مزدور 
را نبينــد می گويد خــون عراقی نمی 
خواهم. افسر بعثی می گويد تو را با همين 
خون تا اين لحظه زنده نگه داشته ايم. 
چهارده روز به همين منوال می گذرد. 
خديجه را با مداوايی ســطحی و بدون عمِل جراحتش به 
همان حال به ســلول انفرادی بغداد می برند. پس از سه ماه 
او وارد اردوگاه موصل می گردد، هشت ماه ميهمان اردوگاه 
است. شکنجه های شديد عراقيها توشه پذيرايی از اين بانوی 
شجاع است و صبرش در برابر اين همه رنج و فشار دژخيمان 
را عصبانی می کند. خديجه ميرشــکار بعد از سپری شدن 
دوران اسارت در اردوگاه موصل چهار ماه در زندان رماديه به 
سر می برد تا اينکه لطف خداوند زمينه های رهايی او را فراهم 
می کند. پيرزنی عرب در سوسنگرد زندگی می کرد و با وجود 
آنکه شوهری نابينا داشت از شهر دفاع کرد. مشهور است که او 
با چوب دستی خود چند سرباز عراقی را از پای در آورد. زنی 
رزمنده که مادر شــهيد نيز بود هنگامی که عراقيها به شهر 
سوسنگرد آمدند آنها را به خانه خود دعوت کرد و برايشان 
غذا تدارک ديد، موقعی که آنها مشغول استراحت بودند درب 
اتاق را از پشت بر رويشان قفل کرد و نيروهای بسيجی را خبر 

روایتی از ایثار و شهامت زنان ایرانی در نبرد خرمشهر

زنان پا به پای مردان

برخی از بانوان كه در 
خرمشهر نمی توانستند 
خود را از فرزندان جوان 

دليرشان، پاسداران و نيروهای 
مردمی جدا ببينند و آنها را 
زیر رگبارهای مسلسلها و 

توپخانه های دشمن رها كنند 
همچنان در شهر ایستادگی 
می كردند و غذای رزمندگان 

را تهيه كرده و برایشان 
می فرستادند
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نمود، آنان نيز آمدند و قوای متجاوز را به اسارت گرفتند.
در روزهای هفتم و هشتم مهر ماه 1359 مزدوران و ستون 
پنجمی های عراق وارد هويزه شدند و شروع به ارعاب و تهديد 
مردم نمودند و به مرور ســربازان بعثی نيز وارد شدند ولی با 
شور و حالی که مردم تا آن زمان از خود بروز داده بودند جرأت 
ورود به مرکز شــهر را نداشتند و در کنار پل و ساحل کرخه 
نور چادر زده و از طريق ايادی خائن خود مردم را ترغيب به 
حمايت از رژيم عراق می نمودند و مردم غيور هويزه اعم از زن 
و مرد به طرق گوناگون خشم و انزجار خويش را از آنان نشان 
دادند تا اينکه در تاريخ دهم مهر ماه سال 1359 زنان با فرياد 
و شعار مردان را تهييج و جوانان را تشجيع حمله به عراقيهای 
مستقر در حاشيه شــهر و مزدوران داخلی آنها نمودند که 
بسيار مؤثر واقع شد به نحوی که با هجوم همگانی مواجه و به 
رغم کشتار و مجروح نمودن تعدادی از مردم بی گناه و زنان و 
کودکان بی پناه سرانجام در اثر هجوم عمومی و غيرت زنان 

پا به فرار گذاشته و تا مدتها جرأت ورود به شهر را نداشتند. 
يکی از مــوارد جالب، مهــم و گويای مشــارکت بانوان 
فداکار، زنی است که با آغاز تهاجم دشمن به مرزهای دشت 
آزادگان به انحاء مختلف و در عرصه های گوناگون حضوری 
فعال و مؤثر در کنار همســرش داشت تا اينکه سرانجام در 
محاصره دوم سوســنگرد در ۲۲ آبان 1359 در حالی که با 
خودرويی به رانندگی شوهرش اسناد و مدارک نظامی سپاه 
اين شهر را برای آنکه به دست دشمن نيفتد به اهواز انتقال 
می داد مواجه با قطع جاده سوســنگردـ  اهواز در حد فاصل 
روستای ابوحميزه و سوسنگرد توســط دشمن شد که به 
دست نيروهای متجاوز اسير گرديد و چند سالی در اسارت 

دژخيمان بود.
خواهر جانباز خانــم آمنه وهاب زاده کــه از بانوان مبارز 
می باشد و در جهت پيروزی انقالب اسالمی تالشهای مؤثری 
نموده است، در نماز جمعه مسؤول انتظامات بود که منافقين 
با ترفندی حمله کردند و پايش را شکستند. وی در روز نهم 
مهر ماه ســال 1359 همراه با ۲5۰ نفر بانوی امدادگر که او 
سرپرستی آنان را عهده دار بود و روی چادر سياهشان کفن 
به بر داشتند عازم جبهه نور عليه ظلمت گرديد. اعزام اول او 
حدود سه ماه طول کشيد و بار دوم راهی خرمشهر گرديد. 
او می گويد در سوســنگرد به دليل شرايط محيطی، خانه 
و ســنگر يکی بود. به فاصله دو يا سه کيلومتری خط مقدم 
بوديم که خبر آوردند خانه يکی از پاسداران بومی مورد حمله 
چند نفر عراقی قرار گرفته است. همراه برادران به آنجا رفتم. 
همســرش تا توانسته بود از خود مقاومت نشــان داده و در 
جايی که به او حمله کرده بودند قصد داشــته از پنجره فرار 
کند که عراقيها به او حمله کــرده و موهايش را گرفته و او را 
از ناحيه گيســوان آويزان کرده بودند. برادران موفق شدند 
عراقی را هالک کنند، پيکر نيمه جــان اين زن مقاوم را که 
پايين آورديم، پوست سرش کنده شده بود. تمام بدنش را با 
دندان يا وسيله ديگر زخمی نموده بودند. پيکر خونين او را به 
اهواز انتقال داديم که خيلی تأثربرانگيز بود. آن زن مظلوم و 
مقاوم، سند افتخارآفرينی بانوان در صحنه های ايثار می باشد. 
خانم آمنه وهاب زاده، تا سال 13۶۲ در جبهه بود و تنها برای 
تعويض نيرو، انتقال مجروحين بدحال به تهران و شهرهای 
ديگر جبهه را ترک می نمود و در اين مدت هفت بار مجروح 
گرديد. او 3۶ ماه در جبهه های جنوب و نه ماه در مناطق غرب 
بود. در شهرســتان سردشت موج گرفتگی موجب مجروح 
شدن وی گرديد و در جبهه غرب دچار جراحت شيميايی 
گشت. او جانباز ۷۰ درصد شيميايی شده و از ناحيه دستگاه 
گوارش، ريه ها، چشــمها و گوش دچار صدمات و لطمات 

جدی گرديده است.

شهامت بانوان در آبادان
حماسه آفرينی های زنان دالور جمهوری اسالمی ايران 
در طول هشــت ســال دفاع مقدس افزون تر از آن اســت 
که بخواهيم در قيد نگارش آوريم، همانها که دوشــادوش 
دليرمردان عرصه های پيکار حماسه آفريدند و به دنيا نشان 
دادند که وقتی موضوع دفاع از سرزمين و اسالم در ميان باشد 
سر از پا نمی شناسند. اينان گرچه دريايی از عاطفه اند اما در 
برابر تجاوز دشمن بعثی از عواطف خود گذشتند و پرتالش و 
کوشا خويش را در تاريخ دفاع مقدس جمهوری اسالمی ايران 
ماندگار کردند. زنان گرچه پيشتر وظيفه پشتيبانی و حضور 
در پشت جبهه را بر عهده داشتند اما کم نيستند بانوانی که 
رو در رو با دشمن دســت و پنجه نرم کردند و حتی آنان را 

به خاک سياه نشاندند، چنانچه به نمونه هايی اشاره کرديم.
با شروع نائره جنگ و تهاجم و بمبارانهای هوايی و شليک 
توپها و خمپاره های دشــمن به شــهر مقاوم آبادان و اعالم 
وضع اضطراری و حالت جنگی در آبادان و بسيج عمومی به 
منظور مقابله و دفاع از اين ديار و دفع تجاوز دشمن از همان 
ابتدا خواهران متعهد و شجاع داوطلبانه به ياری سپاهيان 
و نيروهای مردمی و نظامی و انتظامی شــتافته و در اموری 
چون احداث سنگر و تهيه مواد آتش زا و کوکتل مولوتوف و 
تدارک وسايل و مايحتاج رزمندگان و امداد و درمان و معالجه 
مجروحين، ترغيب و تشويق عمومی به مقاومت و ايستادگی 
و ايجاد جو مناسب و مثبت روحی رزمندگان و نيز به دست 
گرفتن سالح، حفاظت از مقرها و پايگاهها، مساجد و مقابله 
با توطئه ها و رفع جو رعب و وحشــت که توسط گروههای 
الحادی و نفاق ايجاد شــده بود، مستقيما حضوری فعال و 
مؤثر داشته اند و اوج حضور حماسی و شجاعانه بانوان آبادانی 
پس از محاصره شهر و در تنگنا قرار دادن مردم باقی مانده در 
شهر نمايان چشمگيرتری دارد به نحوی که اکثريت قريب 
به اتفاق همســران و خواهران، مادران و دختران سپاهيان 
و نيروهای مردمی و رزمنده، حاضر به ترک خانه و کاشــانه 
خود و تنها گذاشتن همسر، برادران و مبارزان شهر نشده و با 
تقبل رنج و مشقات زندگی طاقت فرسا در شهری جنگ زده 
تحمل همه نوع مصايب را نموده و تا پای مجروح شدن و به 
شهادت رسيدن خود، فرزندان، مردان و وابستگان دالورانه 
مقاومت کردند و هر روز شاهد به خون خفتن عزيزانی شده 
که زينب گونه آنان را تشــييع و دفن نمــوده و به درمان و 
معالجه مجروحان در بيمارستانها همت گمارده بودند، در امر 
تدارک، تهيه خوراک و غذای رزمندگان فعال و در کنار همه 
امور و پشتيبانيهای محورهای خطوط دفاعی در نمازهای 
پرصالبت و دشمن شکن شهر که تحت هيچ شرايط سخت و 
حاد ترک نگرديد شرکت کردند و با حضور شکوهمند خويش 
روحيه سلحشوران را تقويت کردند که آمار باالی جانبازان 
و شــهدای زن آبادان خود مؤيدی روشــن بر اين ادعاست. 
اين حضور و مشــارکت تا پايان جنگـ  مگر در مواردی که 
به دستور فرماندهان نظامی بنا به برخی مالحظات دستور 
تخليه شهر داده می شدـ  به طور مستمر ادامه داشت. اسارت 
تعدادی از زنان خود حکايتی گويا و روشــن از حضور زنان 
متعهد در سنگرهای پشــتيبانی، امداد و درمان است که 
حتی حاضر به رها نمودن مجروحين به بهای اسارت نشده 

و مسؤوليت و مشارکت خويش را تا انتها به پايان رسانيدند.
معصومه آبادی کــه از اهالی آبادان بــود در آغاز جنگ 
تحميلی به عنوان نماينده فرمانداری اين شهر در پرورشگاه 
و بيمارستانهای آبادان مسؤوليت خروج کودکان از منطقه 
را عهده دار گرديد و در راستای همان مأموريت و به منظور 
امدادرســانی به رزمندگان در تاريخ ۲3 مهر 1359 از سر 
بندر، عازم آبادان گشــت اما به همراه تنی چند از پزشکان 
و پزشــکياران در حوالی آبادان به دست نيروهای بعثی که 
خود را با لباس سپاه مخفی کرده بودند اسير گرديد. او پس 
از تحمل چهل ماه اســارت و استقامت در برابر شکنجه ها و 
فشارهای قوای عراق در دهم بهمن ماه سال 13۶۲ از اسارت 

رهايی يافت و از طريق فرودگاه ترکيه به ايران بازگشت. 

تدارکات و پشتیبانی رزمندگان
در اين صحنه نيز زنان فداکار نهايت تالش و کوشش خود 
را جهت ياری رساندن به رزمندگان اسالم انجام دادند. امام 
خمينی در اين مورد فرموده اند: »شــما در تاريخ نگاه کنيد 
از صدر تاريخ تا آخر. اگر پيــدا کرديد يک جايی را که زنها و 
زنهای جوانی که حاال بايد فرض کنيد که بروند سراغ جوانی 
اشان، و پيرزنش، پيرمردش، اين طور کوشش کند در اينکه 

پشتيبانی از ارتشش بکند، پشتيبانی از پاسدارهايش بکند.«
خواهران بســيجی عالوه بر آنکه در ستادهای پشتيبانی 
و تدارکات، حضور فعال داشــتند در بيمارستانها به عنوان 
امدادگر نقش ارزنده ای در بهبــود مجروحين ايفا نمودند. 
بانوان در خصوص پتوشويی، لباسشويی رزمندگان، رفوی 
لباس و ملحفه و تعمير پوتين در مناطق جنگی حضور دلگرم 
کننده ای برای حماسه آفرينان داشتند، کم نيستند زنانی 
که در هنگام مهاجرت با تمام سختيهايی که آوارگی در بر 
دارد آنان به تنهايی و در غياب مردان مدافع شــهرها بوده و 
مسؤوليت سرپرستی خانواده را به عهده گرفته و دم بر نياورده 

اند.
بانوان در کانونهايی چون انجمن اسالمی سنگرنشينان را 

حمايت کردند، همچنين حداقل معيشت و دارايی زينتی 
خويش را به رزمندگان اختصاص دادند و با برپايی جلسات 
روضه خوانی، برگــزاری دعا و نيايــش از حمايت معنوی 
نيز دريغ نورزيدند. مــادران در هنگام شــهادت فرزندان 
برومندشان زيباترين رجزها و شعارها و مرثيه های مبارزه 
طلبانه را بر زبان جاری می ساختند و هر بار با رويی گشاده 
تر آمادگی بيشــتر خود را برای تقديم ديگر فرزندانشان به 
پيشگاه اسالم اعالم می کردند. در پشت جبهه سنگين ترين 
وظيفه در بيمارستانهای صحرايی و در شهرها به مجروحين 
و مصدومين جنگ تعلق داشت که اين مسؤوليت بر عهده 
زنان فداکار بهيار و پرستار و پزشک بود. در شهر ايالم به هنگام 
بمباران هوايی بانوی پزشکی در حالی که همه به پناهگاه رفته 
بودند و شهر زير حمالت زمينی و هوايی دشمن می لرزيد و 
قهرمانانه ايســتادگی می کرد، به کار جراحی و درمان زنی 
پرداخت و پس از اطمينان از رفع حالت اضطراری مصدوم 

خود به پناهگاه رفت.
با تشــکل انصار المجاهدين، خواهران ايثارگر به خانواده 
رزمندگان سرکشــی کرده، و ضمن تفقد از زنان و فرزندان 
اين عزيزان، نيازهای احتمالی آنان را برطرف می ساختند. 
کمکهای مردمی و سپاه به وسيله اين خواهران به خانواده 
سلحشوران انتقال و مشکالت و مســايل آنان به مقامات و 
مسؤولين ذی ربط منتقل می شد. بدين سان با استمالت و 

رسيدگی به وضيعت خانواده های رزمندگان نقش تربيتی و 
عاطفی خود را ايفا کردند.

از طريق تشــکلهای مردمی، بومــی و محلی به تهيه 
مواد غذايی، پوشــاک رزمی و غيره خواهران اقدام کرده 
و خود در قالب کاروانهای ديدار از جبهه های نور در ميان 
برادران مبارز و خواهران ايمانــی خويش حضور يافته و 
نســبت به توزيع مواد و لوازم تهيه شده در خطوط نبرد 
عليه باطل انجام وظيفه می کردند. در يکی از محورهای 
جبهه چنگوله کاروان بزرگی از زنان مســلمان متشکل 
از چند اتوبوس توقف نمود و از سلحشــوران تقاضا کرد 
تا ســنگرهای خود را ترک کرده تا آنها پتوها و وســايل 

زندگيشان را مرتب کنند و چنين شد.
حضــور فعال خواهــران بســيجی در بخــش توليد 
لباســهای ضد شــيميايی رزمندگان از ديگر جلوه های 
ايثار اين فداکاران اســت. اين خواهــران در مراکزی که 
مواد خنثی کننده مواد شــيميايی بســته بندی می شد 
و نيز در مراکزی که لباســهای ضد شيميايی رزمندگان 
چسب زنی می گرديد و خود اين چســبها از ترکيبهای 
شيميايی عارضه دار بود مشغول خدمت به اسالم بودند. 
بســيج خواهران برای مقابله با فعاليتهای ضد انقالب و 
منافقين در خصوص اطالعات و عمليات حضور پرتحرک 
و چشــمگيری داشــتند. خواهران دانش آموز عالوه بر 
کمکهای به ظاهر اندک اما ارزشــمند با نامه های تکان 
دهنده و لبريز از احساســات مذهبی و عاليق درونی به 
مبــارزان از راه دور رزمنــدگان اســالم را تهييج و برای 

پيروزی آنان عليه کفر و ستم دعا می کردند.

نقشهای تربیتی و عاطفی
بانوان ضمن محدود نگاه داشــتن سطح توقعات خود 
در غياب مردان تمامی مسؤوليتهای پرورشی و اقتصادی 
خانواده را عهده دار شدند و واقع بينی ناشی از مشکالت 
جنگ از جمله خاموشــيهای بی وقفه، کم آبی، کمبود 
مواد غذايی و گرانی را تحمل کردند و با آگاهی از شرايط، 
ساده زيســتی و قناعت را بيش از پيش نصب العين خود 
قرار داده و حال و هــوای روحانی و ملکوتی جبهه ها را به 
زيباترين شکل در خانه ها به نمايش گذاشتند. به فرمايش 
امام خمينی)قدس سره(: »زنان نيز انسان سازند« و اين 
مادران بودند که بر اســاس نقش تربيتی خويش مردان 
مبارز، رزمنده و بسيجی برای فداکاری در راه اعتالی حق 
و نصرت دين و دفع تجاوز پرورش دادند. نوع پرورشهای 
اخالقــی و تربيتهای صحيح و الهی بانــوان بود که بر اثر 
آن شيرمردان ميدانهای نبرد و زاهدان شب پديد آمدند. 
به راســتی که فرمايش امام در اين خصــوص به تحقق 
پيوست که خاطرنشان ســاخته اند: »از دامان زن مرد به 
معراج می رود« شهدا، آزادگان، جانبازان و ساير فداکاران 
و سنگرسازان بی سنگر نشــان دادند که بر اثر تالشهای 
تربيتی مادر می توان به ســوی حق عروج کرد و آشنای 

عرشيان گرديد و به وجه اهلّل نظر افکند.
مادران، خواهران و حتی دختران در جامعه اسالمی ايران 

تالش کردند که فضای خانواده را برای به جبهه رفتن مردان 
مهيا کنند و از سوی ديگر مشوق آنان گشتند. از زبان همسر 
و مادر شهيدی از شيراز نقل می کنند که با اعالم حضور در 
جبهه شوهر و فرزندش ثبت نام کردند اما در خانه پدر پسر 
را مورد خطاب قرار داده می گويد تو جوانی و حاال بايد درس 
بخوانی و آينده به تو نياز دارد. پسر می گويد تو جوانی و حاال 
بايد بمانی و از مادر و بچه های کوچکت مراقبت و مواظبت 
نمايی و مــن هم اکنون می توانم به جبهــه بروم چون بين 
آنان تفاهــم پديد نيامد داوری را به خانــم واگذار کردند. او 
نقل می کند: به آنان گفتم: هر دو نفر برويد. و پدر و پســر به 
عرصه های ايثار رفتند و به شهادت رسيدند. بانوان در غياب 
بزرگتر خانواده با فداکاری، تالش و بلندهمتی جای خالی 
پدر خانواده را ترميم کرده تا هم خانواده را از لحاظ عاطفی 
و رفتاری تغذيه کــرده و به گونه ای عمــل کنند که آنان 
احســاس کمبود ننمايند. چنين نقشی از نظر روانشناسی 
و آرام ســازی اجتماعی و جلوگيری از آسيب پذيری روان 
بسيار اثربخش بود. به رغم فضای تبليغاتی مسموم بوقهای 
وابسته به اســتکبار و نفاق، زنان به جهانيان نشان دادند که 
ملت ايران قوی و دارای عزمی واال و روحيه ای باالست. اين 
استقامت و اراده پوالدين آنگاه بيشتر تجلی می کرد که زنی 
چند نفر از عزيزانش را از دست می داد چنانچه هفت پسر، 
دو برادر، شوهر و داماد بانويی به شهادت رسيد اما او همچنان 
مقاوم و استوار بود و بی تابی نمی کرد. بدين جهت است که 
مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلّل خامنه ای فرموده اند: 
استقامت و ثباتی که مادران، همســران و خواهران شهدا از 

خود نشان داده اند انسان را حيرت زده می کند.
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آغاز آشنایی
شب بود. پتويم را برداشــتم از چادر زدم بيرون. حوصله شلوغی را نداشتم. دلم 
می خواست يک گوشة ســاکت گير بياورم و بخوابم. ذهنم درگير اتفاقات صبح تا 
حاال بود. راه افتادم طرف زمين صبح گاه. با خودم گفتم: اينجا هم بزرگ است و هم 
آرامش بيشتری دارد. جای خلوت زمين صبح گاه را پيدا کردم و پتويم را پهن کردم و 
»آخيش«. ولو شدم. چشم هايم خسته بود. اما آسمان هم زيبايی خاصی داشت. نگاه 
می کردم و فکرم مشغول که خوابم برد. نمی دانم چقدر گذشته بود که حس کردم 
کسی کنارم دارد زمزمه می کند. غلت زدم و پتو را کشيدم روی سرم. فکر کردم خواب 
می بينم، اما صدای زمزمه همچنان می آمد. سرم را بيرون آوردم و با چشمانم اطراف را 
کاويدم. حاال صدای گريه هم می آمد. چند نفر بودند انگار. تکان نخوردم. فقط چشم 
برگرداندم. سه نفر کنار هم نشســته بودند. زمزمه می کردند دقت کردم هم به تُن 
صدا و هم به خودشان. يک دفعه حس کردم آب يخ ريختند روی سرم. حاج احمد 
متوسليان، حاج همت و بابايی بودند. داشتند مناجات می خواندند؛ يعنی حاج احمد 

می خواند و همت و بابايی گريه می کردند.
لبم را گزيدم و با خودم گفتم: »خاک بر سرت«. ياد صبح افتادم که چه برخوردی 

با اين سه تا داشتيم.
35۰ نفر بوديم که از قم راهی جبهه شده بوديم. زير نظر تيپ ۲۷ محمد رسول 
اهلل)ص(. قم خودش تيپ و لشکر نداشت و زيرمجموعة تهران بود. در زمين صبحگاه 
جمع شــده بوديم و منتظر بوديم تا حاج احمد متوسليان بيايد و فرمانده برايمان 
انتخاب کند. فکر می کرديم از جمع خودمان يکی را انتخاب کند که ديديم يک نفر به 
سمت مان می آيد. منظم ايستاديم. حاج همت بود و يک غريبه. همت کمی عصبانی 
بود. کمی تند صحبت کرد و ما هم نگذاشتيم کالمش تمام شود. زمزمة اعتراض مان 
کم کم به فرياد تبديل شد و... هيچ... بی نتيجه ماند. گردان ما از تمام گردان ها بهتر 
بود. هم از لحاظ روحيه و هم توان جسمی و هم تجربه عملياتی بچه ها. همين باعث 
شده بود حساس باشــيم روی فرمانده مان تا متوسليان هم با حساسيت برای مان 
تصميم بگيرد. از رفتن همت چند دقيقه ای نگذشــته بود که يک جيپ کنارمان 
توقف کرد. حاج احمد متوسليان بود و حاج همت و آن غريبه. بچه ها متوسليان را 
که ديدند غصه شان سر باز کرد. دور متوسليان را گرفتيم. بغض کرده بوديم. بين ما 
و حاجی يک عالقه خاصی بود. خيلی می خواستيمش. حاج احمد نشست و ماهم 
دورش نشستيم. حاجی نگاه مهربانی به ما کرد و بعد شروع کرد به صحبت کردن. 
می گفت: »ما همه از جبهه آمدن مان يک هدف داشتيم و حاال هم فقط برای يک 
هدف می جنگيم. همه مان می خواهيم دل امام از ناراحتی دربيايد و شاد بشه. امام 
حاال گفته بايد خرمشهر آزاد بشود. من و شما هم بايد کمک کنيم تا اين حرف امام 
به نتيجه برسه. بچه ها! شما غير از اين چيز ديگری می خواهيد؟ نه به خدا. امام به ما 
بگويد بمير، همه برايش جان می دهيم. اما و اگر و چرا هم نمی آوريم.« بعد دست 
غريبه را گرفت و گفت: »اين بابايی است. برادر من و شما که مثل ماها فقط برای يک 
هدف آمده. به خاطر دل امام. من به او ايمان دارم. شما هم به او ايمان داشته باشيد. 
اين قدر در اين يکیـ  دو ســال جنگ در جبهه بوده و در عمليات ها شرکت کرده 
که کلکسيون تير و ترکش اســت. هر دستوری که او بده دستور من است. شما هم 

مطمئن باشيد که بابايی جز رضای خدا هيچ چيزی نمی خواهد.«
بغض مان بی صدا اشک شده بود. حاجی هم دل مان را حسابی سوزاند. بابايی را 
کنار ما گذاشــت و خودش و همت راه افتادند که بروند. دوره شان کرديم. حاجی را 
بغل کرديم و بوسيديم. همت را هم. سوار جيپ شدند و رفتند. ما مانديم و فرمانده 
جديدمان حاج احمد بابايی. بابايی ارتشــی بود. اين را همان اول به ما نشان داد. به 
صف شديم و گفت: به دستور من می دويد تا آن ديوار و برمی گرديد. و شمرد: 1، ۲، 3. 
دويديم. اما چند نفر که هنوز دل شان با فرمانده ارتشی جديد نبود، ايستادند. رفتيم 
و برگشتيم. بابايی نگاهی به سر تا پايشان کرد. يکی لباس سپاه داشت و آن دو تا هم 
بسيجی بودند. سپاهی را تنبيه کرد و سينه خيز بردش. گفت: بايد به دستور فرمانده 
تان گوش بدهيد. چه بابايی و چه غير از اون. تا شب آموزش و تمرين و بدو و بشين، 
حرکت، صبر و تنبيه و... ادامه داشت. ديگر از تک و تا افتاده بوديم. موقع نماز رهايمان 
کرد. شام را که خورديم، آماده می شــديم برای خواب. همه به فکر بابايی و سخت 
گيری هايش بوديم که دوباره آمد و شروع کرد در چادرهايمان گشتن. از تک تک 
بچه ها احوال می پرسيد. نگاه می کرد که بچه ها شام خورده اند، پتو دارند، چيزی کم 
و کسر ندارند. مثل پدر مهربانی به بچه ها نگاه می کرد. همه ذهنيت ها را عوض کرد. 

انگار نه انگار که فرمانده مان است.
صدای »العفو العفو« و هق هق گريه ســه نفرشان اشــکم را درآورده بود. تکان 
نمی خورم که نفهمند آنجايم. نزديک اذان صبح بلند شدند و رفتند و من تازه فرصت 

کردم بنشينم و آزادانه گريه کنم.

خبر از عملیات
صبح توی صبح گاه، بابايی اول برای مان صحبت کرد. گفت: »فقط بيست روز تا 

شروع عمليات وقت داريم. بايد هم در اين بيست روز آماده شويم. عمليات آزادسازی 
خرمشهر، ان شــاءاهلل. گردان ما هم خط شکن اســت. پس همه بايد تالش مان را 
بکنيم.« تمرينات مان شروع شد. سخت و طاقت فرسا. از نيمه شب شروع می شد تا 
اوايل شب بعد. خيلی سختی می کشيديم، اما بابايی آن قدر محبت بچه ها را خريده 
بود که کســی لب به اعتراض باز نمی کرد. مثالً يک شب ساعت شش آماده باش 
زد. تازه نماز خوانده بوديم. آماده شديم و پياده راه افتاديم. تا ساعت چهار صبح راه 
می رفتيم توی بيابون. تاريکی مطلق. هيچ جا را نمی ديديم. بچه ها شوخی می کردند 
که: ان شــاءاهلل نماز صبح خود را اهوازيم. ديگری می گفت: اين جوری که ما داريم 
می ريم هفتـ  هشت ساعت ديگه حرم حضرت معصومه)س( هستيم... هوا کم کم 
داشت روشن می شد دلشوره گرفتيم که نماز صبح مان را کجا می خوانيم که ديديم 
دژبانی پادگان پيدا شد. کلی خنديديم که حاجی دستت درد نکند. هشت ساعت ما 
را در بيابان دور خودمان گرداندی. حاجی قطب نما را 3۶۰ درجه گرفته بود و هشت 

ساعت پياده دور زده بوديم. از پادگان به پادگان. فقط دويديم که نمازمان قضا نشود.

ادامه آموزش در انرژی اتمی
بعد از چند روز قرار شد گردان برای آمادگی بيشتر به انرژی اتمی برود. انرژی اتمی 
در ديد عراقی ها بود و جاده اش زير آتش توپ و خمپاره ها. با اين حال برای اين که 
بيشتر آماده شــويم، چند روز باقی مانده تا شروع عمليات را برای آشنايی بيشتر با 
شرايط و آموزش آنجا بوديم. هوا گرم بود. پنجاه درجه دمای آنجا بود. آفتاب پوست 
و استخوان را می سوزاند اما دل حاجی نمی سوخت انگار. تمرين های مان سرجايش 
بود. عطش هم پدرمان را درمی آورد. چون جاده زير ديد بود. فقط شب ها برای مان 
يک تانکر آب می آوردند که هم برای خوردن، هم برای شست و شو و هم.... به خاطر 
همين در مضيقه بوديم. از سحر تا نيمه شــب آموزش می ديديم. يک بار داشتيم 
کنار لوله های نفت می دويديم که حاجی ايستاد. گردان را هم نگه داشت. بعد گفت: 

گفت وگو با علی حاجی زاده و ناگفته هایی از حماسه آفرین خرمشهر، شهيد احمد بابابی

فرمانده بی نشان و گردان فراموش شده اش
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برادرها سريع پوتين هايشان را دربياورند. سريع سريع. بعد برويد باالی لوله ها و بدويد 
تا آن انتها. چشم های مان گرد شــد. همين جوری توی پوتين پاهای مان از شدت 
حرارت زمين می ســوخت. حاال لوله آهنی... که ديديم حاج احمد بابايی خودش 
خم شــد و پوتين هايش را درآورد. ما همين کار را کرديم و پريديم باالی لوله ها و 
سوختيم. می سوختيم و می دويديم. پاهايمان تاول داشت. تاول می زد. می سوخت. 
پوستش کنده می شد. خون می آمد. اما ما می دويديم. بابايی بلند فرياد زد: »عمليات 
می خواهد شروع شود. شماها گردان خط شکن هستيد. همه عمليات بسته به کار 
شماست. ضعف نشان دهيد، کوتاهی کنيد، بترسيد يا خسته شويد، همه زحمات به 
هدر می رود. مهمات کم است. ادوات ما مثل عراقی ها نيست. بايد با گوشت و پوست 

بجنگيد. پس خسته نشويد.«

دعای کومله
يادش به خير! چقدر سختی کشيديم! شب ها فقط دو ساعت می خوابيديم. آن 
قدر گرم بود که انگار در حمام ســونا بوديم، ولی خستگی همه را بيهوش می کرد. 
اما بابايی همان دو ســاعت را هم آرام نمی گرفت. دور می افتاد و به همه بچه ها سر 
می زد. تمام بچه ها را می شناخت. يک شــب يکی از بچه ها از شدت گرما رفته بود 
باالی کانکس ها خوابيده بود. حاجی فهميده بود يکی کم است. خيلی گشته بود تا 
باالخره صبح باالی کانکس پيدايش کرده بود. صدايش زده بود که پسرم تو آن باال 
چه کار می کنی. آن بندة خدا هم که مست خواب بود توی همان حال خواب و بيدار 
گفته بود: حاجی داشتم دعای کومله می خواندم خوابم برد. حاجی خنديده بود که: 
اوالً کميل نه کومله، دوماً نماز صبح که خواندی با چی وضو گرفتی. گفته بود: با آب. 
حاجی گفته بود پاشو بيا عزيزم توی کتری چايی بوده نه آب. تو با چايی وضو گرفتی 

و نماز خواندی.

مربی روح و جسم
وضعيت مان خيلی سخت بود. اما هيچ وقت شکايت نمی کرديم. مثل پروانه دور 
بابايی می گشتيم. يک ويژگی ديگری هم داشت، آن هم اينکه عالوه بر جسم بچه ها 
روح شان را هم تربيت می کرد. عادات بدمان را می خواست از بين ببرد. کمک مان 
می داد برای کشتن خواهش های نفسانی مان. مثالً يک شب که بردمان رزم شب، 
گفت: کسی حق ندارد در حين رزم سيگار بکشد. صبح، خسته برگشتيم، اما نگذاشت 
برويم توی چادر. نگه مان داشت. گفت: کی سيگار کشيد؟ کسی جواب نداد. پرسيد: 
کی سيگار رو درآورد، ولی نکشيد؟ دو نفر دست شان را بلند کردند. گفت: کی درآورد 
و لبش گذاشت؟ يک نفر دستش را بلند کرد. همه را مرخص کرد. از آن سه نفر، دو نفر 
بسيجی بودند و يکی پاسدار. به بسيجی ها گفت برويد، اما ديگر تکرار نشود، اما پاسدار 

را تنبيه کرد؛ صدتا کالغ پر برو بعد مرخص. جانش بود و بسيجی ها.

شب عملیات
شب عمليات رســيد. مرحله اول آزادسازی خرمشهر تا چند ساعت ديگر شروع 
می شد. سينه هامان از شوق داشت می ترکيد. حال و هوای خاصی داشتيم. ما و يک 
گردان از ارتش در قسمت خودمان خط شکن بوديم. بايد از جاده اهوازـ  خرمشهر 
می گذشتيم. رمز عمليات را که اعالم کردند، حرکت کرديم. از رودخانه گذشتيم. 
به خط دشمن نزديک شده بوديم. خط را شکســتيم. کار سخت بود، اما انجامش 
داديم. گردان از جاده رد شد، آن هم زير آتش شديد دشمن. به اهداف رسيده بوديم 
و بايد خط را تثبيت می کرديم. عراقی ها تازه بيدار شده بودند. آن قدر سنگين آتش 
می ريختند که به زحمت توانســتيم طاقت بياوريم. می دانستيم که در محاصره 
هستيم. بابايی گفته بود که بايد يک هفته در محاصره باشيد، اما مقاومت کنيد و عقب 
ننشينيد. به خاطر همين هرچه در توان داشتيم مهمات برداشته بوديم. برای يک 
هفته صبر و جنگ. گاهی فشار عراقی ها آن قدر زياد می شد که بابايی هم آر.پی.جی 

برمی داشت و می آمد کمک ما.

هفت روز محاصره
روز سوم محاصره، عراق پاتک سنگينی کرد. تنها سالح سنگين مان آر.پی.جی 
بود و گلوله ها هم خيلی کم. عراقی ها با تانک هايشان به طرف ما می آمدند. تشنگی، 
خستگی، فشار دشمن و کمبود مهمات امان بچه ها را بريده بود. حاج احمد متوسليان 
و همت هم کنار ما بودند. شهيد ناطق آر.پی.جی زن بود. يک لحظه عصبانی شد و 
رفت مقابل متوسليان و داد زد: »حاج احمد دروغگو! کو توپ هات؟ کو تانک هات؟ 
دروغگو...« متوسليان صبر کرد. وقتی شهيد ناطق داد و قالش تمام شد با حالت جدی 
گفت: »بسيجی توپ و تانکش آر.پی.جی اش است. اگر بسيجی بخواهد به فکر توپ 
و تانکش باشد، بايد بميرد.« نگاه بچه ها همه به حاجی و کالمش بود. مطيع بوديم. 
با ســختی آن محاصره هفت روزه را گذرانديم. هفت روز مظلوميت و تشنگی، بی 
مهماتی، هفت روز گوشت و خون مقابل توپ و تانک. هفت روز يک گردان در مقابل 
دو لشگر عراق. خيلی از بچه ها شهيد و مجروح شده بودند، اما حاج احمد گفت مرحله 

دوم را هم بايد شما انجام بدهيد.
در مرحلة دوم بابايی دستور داد که فقط سالح سبک برداريد. يعنی همان آر.پی.

جی را هم نمی توانستيم ببريم. راه افتاديم و تا پشــت توپ خانة عراق در سکوت 
رفتيم. وقتی بابايی کلت منور را شليک کرد و »اهلل اکبر« گفت، مثل عقاب برسرشان 
ظاهر شديم. درگيری مان باال گرفت. اما توانستيم توپ خانه را تصرف کنيم. خيلی 
از دوســتان مجروح و شهيد شــده بودند. بابايی هم مجروح شده بود. اما نگذاشت 
بچه ها متوجه بشوند. در پنج کيلومتری خرمشهر بوديم. بايد همان جا خط مان را 
تثبيت می کرديم. بابايی را عقب برده بودند. بی فرمانده بوديم. باز هم کمبود مهمات، 

تشنگی و خســتگی. آتش دشــمن هم پدرمان را درآورده بود. با هرچه داشتيم و 
نداشــتيم مقاومت می کرديم. مهمات مان رو به اتمام بود. پاتک دشمن هم خيلی 
سنگين. تعدادمان هم کم شده بود. حالت نااميدی داشتيم که ديدم يک موتوری 
با سرعت، زير باران گلوله دارد می آيد. بی اختيار برايش صلوات فرستاديم که سالم 
برسد. وقتی رسيد، رفتم جلو. موتورش را خاموش کرد. دستش را جلو آورد و گفت: 
»سالم. من زين الدينم. از قم. شما بچه های گردان مالک هستيد؟« باهاش دست 
دادم و گفتم: »سالم. من هم حاجی زاده ام. آره. ما بچه های مالک ايم. مهمات مان 
دارد تمام می شود. مهمات می خواهيم.« سريع موتورش را روشن کرد و گفت: »می 
آورم. االن می روم مهمات می آورم.« تا آمد راه بيفتد، پريدم پشت موتور و همراهش 

رفتم. عراقی ها هم با گلوله بدرقه مان کردند. رســيديم سر 
جاده. حسن باقری و حاج همت هم آنجا بودند. مهمات را که 
برداشتيم، می خواستيم راه بيفتيم که حسن باقری ديدمان. 
آمد جلو. نگاهی به صورت من کرد. وقتی حــال زار و رنگ و 
روی مرا ديد، محکم با دســتش کوبيد توی صورتش و گفت: 
عزيزجان، چرا اين جوری شدی؟ دستم را گرفت که مثل يخ 
سرد بود. دوباره کوبيد توی صورتش و گفت: خاک بر سر من! 
خدايا چه کار کنم؟ همت دست باقری را گرفت تا ديگر خودش 
را نزند و مدام می گفت: حسن جان، دعا کن!« حال باقری دلم 
را خيلی ســوزاند. واقعاً چقدر ما غريب و بی وسيله بوديم. راه 
افتاديم. باقری بی تاب بود. برگشتيم پيش بچه ها با يک موتور 
مهمات. دويدند و مهمات را گرفتند. من همانجام افتادم روی 
زمين. اشعری پريد پشت موتور و با زين الدين رفتند که دوباره 

مهمات بياورند. اشعری که می آمد، من می رفتم.

سه روز بدون فرمانده
وضعيت جســمی مان اصالً خوب نبود. ســه روز کشيد تا 

توانستيم خط را تثبيت کنيم. حاال فقط پنجاه نفر مانده بوديم. سيصدتا از بهترين 
دوستانمان شهيد يا مجروح بودند. خسته و دلشکسته بوديم که بالگردی نزديکمان 
نشست. مقابل چشمان بهت زده مان بابايی از بالگرد پياده شد. دستش را گچ گرفته 
بودند. دويديم طرفش. دورش را گرفتيم. اين ســه روز بدون فرمانده، با پاتک های 
سنگين دشمن و سيصد داغ، بی اختيار اشک هايمان سرازير شد. بچه هايی شده 
بوديم دور از پدرشان. آن روز خيلی گريه کرديم. بابايی نشست. همه ما هم دورش. 

کار هنوز تمام نشده بود. خرمشهر دست عراقی ها بود.

مرحله آخر عملیات و عروج فرمانده ما
آخرين مرحلــة عمليات را هم ما بايــد انجام می داديم. گــردان مالک زنده 
بود و خرمشــهر اســير. پس گردان ما جان می داد تا ناموس و غيرتش را نجات 
دهد. بابايی صحبت می کرد و ما گريه می کرديم. اراده های خســته مان دوباره 
جان گرفت و احســاس شــور و توان انجام کار درون مان زنده شد. دستان هم 
را فشــرديم. يکديگر را در آغوش گرفتيم. ســر بر شــانه هم گذاشتيم و همة 
خاطراتمان را گريه کرديم. همة برادرهای شهيدمان را، همة نوجوان های پرپر 
شده را، همه تن های بی سر را، همة بدن های قطعه قطعه شده را، همة مادران 
بی پسر شده را گريه کرديم. همه کربالی بی حسين)ع( را و همة زينب)س( بی 
عباس)ع( را. کمرمان را محکم تر بستيم و ســربندهای يازهرای مان که تمام 

بچه های گردان مالک بر بازوی راست خود بسته بودند.

بايد گلوگاه شــلمچه به بصره را می بستيم؛ مرحلة ســوم عمليات آزاد شدن 
خرمشهر. عمليات شروع شد. درگيری سخت تر از قبل بود. عراق نمی خواست 
خرمشهر را از دست بدهد. يک قدم تا خرمشهر فاصله داشتيم. کار سخت بود، 
اما انجام شــدنی. بايد به هر قيمتی در روز خط را می شکستيم. وسط عمليات 
ديگر بابايی را نديديم. دلمان شور می زد، اما آتش دشمن سنگين بود. خمپاره 
ای بابايی را از ما گرفته بود. بدون فرمانده می جنگيديم و نمی دانســتيم. نمی 
گذاشتند بچه ها بفهمند که روحيه شان را نبازند. اهداف را گرفتيم. عمليات تمام 
شد. دنبال فرمانده مان می گشتيم. خرمشهر آزاد شده بود. می خواستيم همراه 
بابايی وارد شهر شويم. اما هرچه سراغ او را گرفتيم خبری نبود. رفته بود پيش 
بچه های ديگر. پيش آن 3۲۰ نفر. دلش برايشان تنگ شده 
بود. رفته بود پيش مهدی اجاق، احمد سعادتمند، اسماعيل 
پانزده ســاله، پيش رضــا بلنديان، مختــاری، حيدرزاده، 
حســين مالغالمی، ناطق، محمــد، علی، مجتبــی و....

سی نفر از گردان 350 نفری
ياد حســين مالغالمی به خير. باهم آر.پی.جی می زديم. 
مرحله دوم رفت باال و يک تانک را زد و خوشحال فرياد زد: علی 
تانک را زدم. پريدم باالی خاکريز تا تانک را ببينم و فرياد زنان 
گفتم: آفرين حسين، آفرين، اما حسين جوابم را نداد. برگشتم 
ديدم حسين افتاده. نشستم باالی سرش. بوسيدمش. شهيد 
شده بود. آن موقع سه تا آر.پی.جی زن بوديم، اما بدون حسين 
مالغالمی... نرفتيم خرمشهر را ببينيم. ديگر خسته بوديم. تازه 
می فهميديم که چقدر خسته ايم. اين دو هفته اندازه دو سال 
پير شده بوديم. راهمان را گرفتيم و برعکس همه که می رفتند 
خرمشهر، ما چند نفر به سمت پادگان برمی گشتيم. نزديک 
چادرهايمان که شــديم، احساس غربت داشــت ديوانه مان 
می کرد. چادرهای 35۰ نفری حاال فقط چند نفر. خدا، چه کار کنيم؟ هرکس وارد 
چادر خودش که می شد، مثل ابر بهار گريه می کرد. مظلوميت، بی کسی، تنهايی، 
داغ، داغ برادر و عزيزتر از بــرادر، همه مان را مچاله کرده بود. مخصوصاً باباغالمی را 
که مســئول تدارکات مان بود. چون تدارکات کم بــود گاهی بچه ها ازش کمپوت 
می خواستند با بداخالقی جواب منفی می داد. می گفت: فقط شب عمليات. شب 
عمليات هم آمد و به همه يک کمپوت داد. اما چون می دانستيم بايد يک هفته در 
محاصره بجنگيم و بايد هرچه می توانستيم مهمات برداريم به جای کمپوتمان دو 

سه تا نارنجک برداشتيم. توی چادرها کمپوت را گذاشتيم و رفتيم. روضة باباغالمی 
حاال می ديد چادرهای خالی از بچه هاست و گوشة هر چادر هم چند کمپوت. شروع 
کرد به گريه کردن. خودش را می زد. مثل پدرهای پسرمرده زار می زد. زبان گرفته 
بود: »مهدی جان، حميدم، دورت بگردم بابا. کجايی اسماعيلم. برايت کمپوت آوردم. 
بميرم من که شما را اذيت کردم. رضا جان. آقا هادی. بابا بياييد. محمدم، کمپوت نمی 
خواهی. خدايا کجان بچه هايم. خدايا گل هايم پرپر شدند.« روضه ای بود چندنفره که 
دل ها را می سوزاند. گردان مالک حاال شده بود دسته مالک. دسته بی فرمانده. ديگر 
کاری نداشتيم. بار و بنديلمان را جمع می کنيم و راهی قم می شويم. بايد برای تشييع 
بچه ها برسيم. به خانواده هايشان سر بزنيم و سراغ مجروحين هم برويم. راه می افتيم. 
در قطار کسی حوصله شوخی ندارد. سکوت و غم و نگاه و اشک و سوزهای آرامی که 

از گوشة چشمانمان می آيد و صورت ها را خيس می کند. 

خرمشهر آزاد شده بود. 
می خواستيم همراه بابایی وارد 

شهر شویم. اما هرچه سراغ 
او را گرفتيم خبری نبود. رفته 
بود پيش بچه های دیگر. پيش 

آن 320 نفر. دلش برایشان 
تنگ شده بود. رفته بود پيش 
مهدی اجاق، احمد سعادتمند، 
اسماعيل پانزده ساله، پيش 

رضا بلندیان، مختاری، 
حيدرزاده، حسين ماغامی، 
ناطق، محمد، علی، مجتبی و....
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کمک کمک کمک
شــده بود حکايت چوپان دروغ گو. حرف راســتش 
را هم ديگر کســی باور نمی کرد. اگــر می گفت آتش 
گرفتم کســی حاضر نبــود يک ظرف نفــت رويش 
بريزد و و خالصش کند چه رســد به آب! توی شوخی 
و برخوردهــای غيرجدی مثل گاو پيشــانی ســفيد 
بود. با اين وصــف، وضع آن روز غير از هميشــه بود. 
خمپاره درســت خــورده بود جلوی در سنگرشــان. 
هنوز گرد و غبار به زمين ننشســته بود و ترکش های 
عالف پِرپِــر می کردند که ديديم يــک نفر که گويی 
صدايش از تــه چاه در می آمــد با نالة جان ســوزی 
مرتب می گفت کمــک... کمک... کمک کنيد. نزديک 
رفتيم ديديم بله، خودش اســت. از بس از او رودست 
خورده بوديم پايمــان پيش نمی رفت. می گفتيم مثل 
هميشــه باز می خواهد اذيت کند، اما چشــممان که 
به خون روی زمين و ســر و وضع آشــفته اش افتاده 
کوتاه آمديم و گفتيم چی شــده بی خودی شلوغش 
کــردی، و او در حالی کــه واقعاً مجروح شــده بود و 
جفــت پاهايش را گرفته بود و بــه خودش می پيچيد 
از رو نرفت و شکســته و بســته می گفــت: »کمک، 
کمک بــه جبهه هــای جنــگ تحميلــی؛ کنيد«.

کومله و دموکرات 
هنــور غائلــة کردســتان نخوابيده بــود. همه جا 
بحث کوملــه و دموکرات و گروه» رزگاری« و ســاير 
گروهک های ضدانقالب بود، بچه هــای کم و بيش از 
جنايات و مکافاتی که خدانشناس ها اين جا و آن جا به 
وجود آورده بودند خبر داشــتند. کار از شايعه و تبليغ 
گذشته بود. نشســته بوديم دور هم و خاطره تعريف 
می کرديم. بــه همان روش شــوخی در اوج جديت و 
جدی در نهايت شوخی! چشم دوخته بوديم به دهان 
دوســتی که از همة ما بيش تر در کردســتان حضور 
داشت. او می گفت:»ممکن اســت برادرانی که تازه به 
جبهة غرب آمده اند و با چشــمان خودشان اين قضايا 
را نديده اند باور نکنند، ولی ما در کردســتان صبح که 
بيدار می شديم اول به آيينه نکاه می کرديم تا مطمئن 
شويم سرمان روی تنمان هست يا نه، بعد سراغ ساير 

کارهايمان می رفتيم!« 

گذاشتم کنار 
دو رزمند داشــتيم که ســيگاری بودند. توانستيم 
يکی از آن ها را ترک بدهيم، البته به خيال خود! روزی 
در محوطة گردان بوديم. دوســت ديگری که ابايی از 
کشيدن سيگار نداشت رو به رفيق به ظاهر ترک کردة 
ما کرد و پرسيد: »شنيده ام ديگر سيگار نمی کشی؟« 
گفت: »بله، درست است«. دو باره پرسيد: »گذاشتی 
کنار ديگر!« بالحنی خاص اين حرف دار زد، لبخندش 
نشــان می داد کــه منظــور ديگــری دارد. او جواب 
داد:»بله«. گفــت: »بارک اهلل، بــارک اهلل. من هم اگر 
بتوانم می گذارم کنــار!« بعدها فهميدم که منظورش 

اين بود که ديگر ســيگار را ميــان لبانش نمی گذارد، 
بلکه گوشة آن قرار می دهد! 

گربه های امام زمان )عج( 
از جمله آموزش هــای رزمی برای آمادگی عملياتی، 
عبور از لوله های سيمانی بود. مربی آموزش می گفت: 
»خوب، حاال وقت آن است که گربه های آقا امام زمان 
)عج( از يک سر لوله بروند و از سر ديگر بيرون بيايند«. 
يکی پس از ديگری داخل شــديم. تمرين سختی بود 
برادرانی که قدری چاق تر از بقيه بودند وضعشان بدتر 
بود. يکی از آن هــا در گروه  ما بود. بنــدة خدا با هزار 
مکافات نيم تنة خودش را کشــيد جلو، اما بقية بدنش 
بيرون ماند بچه ها به مربی گفتند: »گربة تُُپل شما که 
زيادی جوجه خورده در لوله گير کرده اســت. بياييد 

فکری برايش بکنيد«. 

 لنت کهنة شب عملیات 
 مثاًل اگر فردا شــب، شِب عمليات بود، اين مطلب را 
بدون اين که کسی گفته باشد همه می دانستند؛ همه 
چيز صد و هشتاد درجه با گذشــته فرق است. صرف 
نظر از اوايل يا اواخــر ماه بودن و نقــل و انتقال های 
خاص، چند روز بــود که نگاه هــا و حرف ها و حاالت 
بچه ها از دور داد می زد که يک خبری بايد باشــد. بله 
درســت حدس زده بوديم؛ فرماندهای سرگرم جفت 
و جور کردن وسايل و سر و ســامان دادن به نيروهای 
خودشان بودند و آن شــب فرمانده لشکر آمده بود تا 
حرف اخر را بزند؛ حاال هم داشــتند می گفتند بچه ها 
 چی با خودشــان بياورند و چی نياورنــد؛ در مرحلة 
اول چه بکنند و در مرحلة بعد چه؟ بچه ها هم ســراپا 
گوش بودند. آرام و مطمئن به فردا می انديشيدند که 
فرمانده اضافه کرد: »بچه  های بسيجی خوب می دانند 
که فردا به چه چيز بيش از همــه احتياج دارند و بايد 
با خودشان ببرند. بله درســته؛ لنت کهنه«. جمعيت 
منفجر شــد از خنده  بچه های جديدتر و جوان تر هاج 
و واج به بغل دستی هايشــان نگاه می کردند که اين ها 
به چه چيــز می خندند که از بلندگو شــنيدند: »لنت 
بســيجی، لنت صاف، يعنی بی ترمز«. يادشــان آمد 
که وقتی لنت تويوتايشــان خراب شــده بود دوستان 

قديمی تر به هم می گفتند لنتش بسيجی است. 

ماشین های مدل جدید 
 رانندة کهنه کاری بود. همــراه چند نفر ديگر برای 
رانندگی آورده بودندش جبهه. ظاهراً گواهی نامة پاية 
يک هم داشــت. بعد از يکی، دو روز گشت و گذار در 
منطقه و خــوش و بش با بچه ها وقت آن رســيده بود 
که ماشــينی را در يگان ما تحويل بگيرد؛ ماشــينی 
که راننده اش بعــد از چندين ماه حضــور در جبهه، 
تازه تســويه گرفته و رفته بــود. نگاه های معنی داری 
به تويوتا لندکروز می کــرد. برايش خيلی عجيب بود. 
البد با خودش فکر می کرد يعنی می شود تا اين اندازه 

سقف ماشــينی را مچاله کرده باشند. برايش معمايی 
شــده در عين حال، رويش نمی شــد در جمع بچه ها 
چيزی بگويد. يکی از برادران ضمــن توضيحاتی که 
راجع بــه وضع ماشــين می داد خيلی جــدی گفت: 
»اين تويوتاهــای مدل جديد همه شــان همين طور 
هستند. يعنی بيش از آن که با چرخ راه بروند با سقف 
راه می روند«. همه زدند زير خنــده. و او هنوز مطلب 
را نگرفته بود. دوســتمان ادامــه داد: »منظورم اين 
اســت که از تو به يک اشارت، از او به ســر دويدن! از 
آن ماشين هاســت که می گويند سر پيچ من پيچيدم 
او نپيچيد! تا دلت بخواهد برايت پشتک وار و می زند. 
کافی است موقع دور زدن فقط کمی سرعتت بسيجی 
باشد. آن وقت است که بايد محکم فرمان را بچسبی تا 

موقع غلت زدن ماشين از پنجره پرواز نکنی«. 

مرغان عاشق 
مثل اين که از کيسة خليفه می بخشيد، نسبت هايی 
به بسيج و بچه های بســيجی می داد که خودشان هم 
قبول ندشــتند؛ پيدا بود که خــودش محض رضای 
خدا يک روز هم بســيجی نبوده اســت. چيزهايی را 
که بايد می گفت، نمی دانســت که بگويد و آنچه را که 
نمی دانست کو نبايد می گفت، شــاخ و برگ می داد و 
بزرگ می کرد. البته چاره ای هم نبود، شعر بود ديگر؛ 
شعری که می گويند »احســنها اکذبها«. منتها دورغ 
را هم بعضی ماشــاءاهلل آن قــدر هنرمندانه می گويند 
که آدم حاضر است به اصطالح ســرش قسم بخورد؛ 
اما ايــن مؤمن تازه کار، راهش را هم نمی دانســت. به 
هر تقدير، شــعرش را خواند و رفت نشســت؛ خوب 
حاال نوبت مجری بود که البد بايد پشــت ميکروفون 
می رفت و ضمن تشکر از شاعر و شــعر خوب او، بقية 
4 برنامه را اعالم می کرد. يکی از بچه های بســيج که 
نقش مجری را داشت آمد پشــت تريبون؛ بچه ها هم 
در حالی که پچ پچ می کردند، گويا منتظر بودند او آن 
تعريف ها و تمجيدهای شاعرانه را با جمله ای نقش را 
آب کند؛ همين هم شد. شروع کرد به تشکر و تقدير، 
از شــاعر و بعد ناگهان گفت: »همان طور که برادرمان 
اشاره کردند، واقعاً بسيجيان مرغان عاشقی هستند«. 
بعد مکثی کرد و اضافه کرد: »مرغان عاشقی که البته 

هرگزتخم نمی گذارند!« 

 گردن حوری ها 
يکی از بچه های جانباز، يک دست از کتف نداشت. 
به ســختی می شــد باور کنی که احســاس نقص و 
کاستی و مشــکل می کند. به اندازه ی همه ی آن هايی 
که چهارســتون بدنشــان ســالم بود، می دويد و کار 
می کرد. امکان نداشــت بگذارد که کسی مراعاتش را 
بکند. بچه ها هم که اين قدر او را ســرحال و با نشاط  
می ديدند، به شــوخی می گفتند: »اآلن تو اين جايی، 
دستت را ببين کجا حيوانات دارند می خورند، و دعايت 
می کنند، می گوينــد چه ماهيچه هايــی، چه مچی، 

به به« و او هم که در جواب درنمی ماند،با همان لبخند 
هميشــگی می گفــت: »از کجا معلوم؟« شــايد اآلن 
گردن حوری ها در بهشت باشــد، خدا را چه ديدی؟. 

مستحب است بروم 
 بندة خدا، يکــی، دو مرتبه همين طوری، بی منظور 
به مناسبتی گفته بود مســتحب است آب را الجرعه 
ننوشــيم يا در آن ندميم و امثال آن. بچه های سنگر 
چنان باليی به ســرش آوردند که ديگر بسم اهلل را هم 
موقع غذا خــوردن زورکی می گفت. جرأت داشــتی 
بگويی برادر از اين جا بلند شو بنشــين آن جا، قيافة 
زاهدانه ای می گرفتند و حکيمانه جواب می دادند: »نه، 
مستحب است بروم. به قول برادر )فالنی( مکروه است، 
معصيت دارد، نمی شود« يا از آن طرف چپ می کردند 
و ليوان آب را بر می داشــتند و به آن خيره می شدند. 
در حالی که بقيه فرياد واعطشايشان بلند بود توضيح 
می دادند: »در خبر آمده است که نگاه کردن به آب نور 
چشم را زياد می کند!« يا: »برويم بخوابيم، می گويند 
ثوابش آن قدر زياد اســت که گويــی در رکاب پيامير 

)ص( شمشير زده ای!«

مرغ و ماهی و ترکش 
پيرمردی بسيجی داشتيم با حدود شصت سال سن، 
اما سردماغ  بانشاط. گاه به گاه ســر به سر جوان ترها 
می گذاشــت. اگر کســی مجروح می شــد، کافی بود 
کمی آه و ناله کند. خيلی جدی می گفت: »چطور وقتی 
مرغ و ماهی جبهه را می خــورد، صدايت در نمی آيد؟ 
به تير و ترکش آن که می رسد ناسازگاری می کنی؟«

مگر در قرآن نداریم 
مسئول دسته بود. وقتی راه پيمايی می رفتيم خيلی 
اصرار داشــت که بچه ها حتماً پاچة شلوارشان را گتر 
کنند، کسی پيراهن کارش دار روی شلوارش نيندازد، 
فانوسقه شــان را ببندند و ظاهرشــان را مرتب کنند. 
گاهی که بعضی از بــرادران طفره می رفتند شــروع 
می کرد به جّز و بحث و بالحن و قيافه ای بســيار جدی 
می گفت:»شما که ماشاءاهلل باســواد هستيد، کالس 
نهضت رفته ايد! تــازه مگر در قرآن نداريــم که کلوا 
واشربوا و التسرفوا؟« و اگر طرف جواب می داد: »خوب 
داريم ولی چه ربطی به ايــن موضوع دارد؟« می گفت 
:»البــد می خواهــی بگويی ســورة اذا جــاء نصراهلل 
والفتح هم به آن مربوط نيســت ديگر«؛ و اگر جواب 
می شنيد که: »خوب معلوم است که مربوط نيست«، 
با عصبانيت می گفت:»؛ روز روشن دارد حاشا می کند. 
چند تا حديث می خواهی از پيغمبر برايت بخوانم، ها؟ 
حتماً می خواهی بگويی النظافه من االيمان هم راجع 
به نظافت اســت«. بعد رو به جمع می کرد که: »شما 
يک چيزی بگوييد! من که هر چی بگويم قرآن کتاب 
خداســت و نهج البالغــه همه  اش ســخنان حضرت 

علی)ع( است باور نمی کند!«

آتشنشان
طلوع ناگهان ها, زير آوار

غروب قهرمان ها , زير آوار
کماکان می تپد با عشق مردم

دل  آتشنشان ها زير آوار
مياد عرفان پور

  

 برگشتن از جنگ
شلخته  تر از سرباز ها نديده ام

از جنگ که بر ميگردند
يکی دستش را 

يکی پايش را

يکی دلش را
و حواس پرت ترين آنها
خودش را جا ميگذارد.

رضا محبی راد
 

ققنوس
چون اقيانوس برخيزی از آتش

پر از فانوس برخيزی از آتش
هنوزم چشم در راهم پدر جان؛
چنان ققنوس برخيزی از آتش

ميثم زنجبر

حكایات شيرین دفاع مقدس

ر  
شع

ده 
زی

گ

زیر نظر اعظم حسن تقی
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شهریار مزیدآبادی| شــايد آن روز فقط روز خلق يک حماسه نبود، آن 
روزی که همه مردم ايران برای رســيدن به يک پيروزی دست در دست هم 
دادند. خوشحاليشــان را با هم تقســيم کردند و طعم شــيرين آن هنوز در 
کام مردم به ياد ماندنی اســت. روزی که خرمشــهر را خدا آزاد کرد. شايد 
خيلی ها يادشان نيســت که عمليات بيت المقدس در 3۰ دقيقه بامداد روز 
 1۰ ارديبهشــت 13۶1 با قرائــت رمز عمليات : بســم اهلل الرحمن الرحيم. 
بسم اهلل القاســم الجبارين، يا علی ابن ابی طالب آغاز شــد. اين عمليات به 

چهار دوره زمانی تقسيم  گرديد و تا اواسط خرداد ماه ادامه يافت. 
آزادسازی خرمشهر در مرحله چهارم اين عمليات قرار داشت يعنی از اول 

خرداد 13۶1 شروع گرديد يعنی ۲۰ روز بعد.
  جنگی با هدف آزاد سازی مناطق تصرف شده توسط ارتش عراق و تحمل 
پاتک های متعدد که هر بار با پايــداری و مقاومت دالورانه رزمندگان ايرانی 

مواجه شدند و با دادن خساراتی عقب نشينی کردند. 
در ساعت ۲ بعد از ظهر ســوم خرداد 13۶1، خرمشهر به طور کامل آزاد 
شد و پرچم پر افتخار جمهوری اســالمی ايران برفراز »مسجد جامع« و پل 

تخريب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد. 
 بدين ترتيب اين شــهر مقاوم که پس از 45 روز پايداری و مقاومت در 4 
آبان 1359 به اشغال دشمن درآمده بود، پس از 5۷8 روز )19 ماه( اسارت، 
بار ديگر به آغوش گرم ميهن اسالمی بازگشت و پيکره پاک آن از لوث وجود 

متجاوزان تطهير گرديد.
آن روزها مســئوليت مهم ســتاد تخليه مجروحين جنــگ در فرودگاه 
مهرآباد را بر عهده داشــتم، کاری بســيار سخت و طاقت فرســا که از 1۰ 
ارديبهشــت تا 1۰ خرداد ادامه داشــت. اين دوره از ماموريــت با همراهی 
3۰ نفر امدادگر داوطلب و ۲۰ آمبوالنس هالل احمــر، ۲ هلی کوپتر و 3۰ 
آمبوالنس اورژانس بطور ســازمانی، برای پذيرش و رساندن مجروحين در 
سطح بيمارســتانهای تهران انجام يافت. اين ستاد متشــکل از نمايندگان 
ســازمانهای مســئول در امر درمان مجروحين از روزهــای اوليه جنگ در 

فرودگاههای کشور تشکيل گرديد.
از روز اول عمليــات، هواپيماهای غــول پيکر نظامی يک بــه يک فرود 
می آمدند و مجروحينی با صدمات مختلف را به اين ستاد تحويل می دادند. 
ضربه مغزی، آســيبهای نخاعی، قطع عضو، زخم نافذ در سينه، جراحتهای 
شکمی، آسيبهای چشــمی، شکســتگی در اندامهای مختلف و.... برخی از 

صدمات مجروحين بود. وضعيت برخی از آنها بسيار بحرانی و ناگوار بود.
  اين عمليات شــبانه روزی در صورتی انجام ميگرفت که وضعيت هوايی 
بســيار خطرناک )حمله هوايی دشــمن(، تعداد هواپيماهای کمک رسان 
بسيار زياد و کثرت مجروحين همواره نگرانی های رسيدگی بموقع را همراه 

داشت.
 همه می دويند تا با رسيدگی سريع مانع از وخيم تر شدن حال مجروحين 
شوند، يادم هست که تعدادی از کارکنان فرودگاه و هواپيمايی هما نيز برای 
کمک وارد ستاد شــده بودند. دهها آمبوالنس خصوصی و بيمارستانی هم 
برای بردن مجروحين آمده بودند حتی برخی از تاکســی های فرودگاه هم 

برای انتقال مصدومان سرپايی در محل ستاد حاضر شده بودند.
  شــايد تا آن تاريخ،  بزرگترين عمليات جابجايی مجروحين در کشور در 
حال انجام بود. اصال بزرگترين فرودگاه ايران تبديل به ترمينال مصدومين 
جنگی شــده بود. به علت محدوديت فضای پارک هواپيماها تعداد زيادی از 
آنها با موتور روشن در صف نوبت قرار می گرفتند و اين کار را مشکل می کرد 
زيرا وضعيت برخــی از مجروحين به گونه ای نبود که بتــوان آنها را معطل 
کرد، برای همين و به اضطرار، به ســه گروه تقســيم می شديم و همزمان 3 
هواپيما را تخليه می کرديم. از ســويی بايد حواسم به تعداد آمبوالنسها بود، 
از طرفی امدادگران هماهنگ می شــدند و از همه مهمتــر بيماران بدحال 
زودتر به بيمارستان اعزام شوند. فضای ســتاد تخليه بسيار شلوغ بود، رفت 
و آمد بعضی از خانواده هايی که خبر مجروحيت فرزندانشان را داشتند، سر 
و صدای آمبوالنســها، ناله تعداد زيادی از مجروحين و صدای گوش خراش 

ملخ هواپيماهای C13۰   کار را را بسيار دشوار می کرد.
  آن روز هايی که رزمندگان اســالم پس از آزاد سازی خرمشهر، نماز شکر 
را در مسجد جامع شــهر اقامه کردند و خبر آزاد سازی خرمشهر به سرعت 
در همه جا طنين افکند و ملت ايران را که مدت ها در آرزوی شنيدن چنين 
خبر مسرت بخشی بودند، غرق در شادی و ســرور کرد. مردم به خيابان ها 
ريختند و با پخش شيرينی به جشن و شادی پرداختند، ما عزيزترين جوانان 
اين آب و خاک را به بيمارستان می رسانديم. آن روزها خيابان آزادی تهران 

حال و هوای ديگری داشــت، همه مردم ماموران راهنمايی و رانندگی شده 
بودند و راه برای آمبوالنسها باز می کردند. صحنه هايی بی نظير که می تواند 
برای ثبت در تاريخ بازگو شــود. افزايش سرعت آمبوالنســها در خط ويژ ه 
ای که مردم کشــيده بودند ترابری مجروحين را آسان کرده بود. تعداد کم 
آمبوالنسها در مقايسه با تعداد مجروحين وارد شــده به ستاد تخليه، يکی 
از نگرانی های دائمی من بود که فقط به مدد و مشــارکت مردم و تســريع 
در رفت و آمد خيابانهای اصلی، و پذيرش بی ســابقه بيمارســتانها به انجام 
رســيد. آن روزهای ســخت از اين جهت مثال زدنی اســت که وقتی مردم 
بخواهند به همديگر کمک کنند بهترين راه و روش مشارکت و امداد را پيدا 
خواهند کرد. مردم آن روزگار تهران و بويژه خيابان آزادی و انقالب يادشان 

هست با عشــق و عالقه در آن روزهای گرم زير آفتاب، وقتی دست در دست 
هم خط ويژه عبور آمبوالنس درســت می کردند خود را در دفاع رزمندگان 
سهيم می دانستند. آن روزها از جهات متعدد بســيار تلخ و ناگوار بود شايد 
اگر حالوت فتح خرمشهر نبود خســتگی آن ايام هنوز هم در جانمان باقی 
مانده بود. چه زود گذشت 3۲ ســال از روزهای سخت جنگ سپری شد. اما 
امدادگرانی که آن روزها همه توان خود را برای کمک به مجروحين گذاردند 
و خواب و آســايش را بر خود حرام کردند در پيشگاه خداوند دلخوش به اين 
جمله اند که در ســخت ترين شــرايط آنچه در توان داشتيم برای کمک به 
بهترين جوانان اين مرزو بوم ارائه کرديم. ياد آن تالشــگران بی ادعا گرامی 

باد.

سوم خرداد یادمان یك اتفاق - برگی از خاطرات یك امدادگر 

خط  ویژه آمبوالنس
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در جوامع بشری شــايد مفهومی گسترده تر و 
پيچيده تــر از فرهنگ نتوان يافــت. فرهنگ که 
شــامل تمامی اشــکال زندگی، حقوق اساسی 
انســانی، نظام های ارزشــی و باورهاســت، بر 
مجموعه ای از بينش ها ، ســنت هــا و تجربيات 
و دانــش ها اســتوار بــوده و تاثير بســزايی بر 
خصيصه های روحی، مادی، فکری و عاطفی يک 
جامعه دارد و می تواند پديده هايی شــگرف را در 

طول تاريخ بوجود آورد.  
بديهی اســت که فرهنگ ملی هر سرزمينی، 
دارای خصوصيــات و ويژگی هــای خــاص آن 
ســرزمين اســت که تحــت عناصــر تاريخی، 
جغرافيايــی، مذهبــی، عقيدتــی و کليــه آن 
خصوصياتــی که به آن ملت هويتــی متفاوت از 
ديگران می دهد، شــکل می يابد. تاکيد بر هويت 
فرهنگ ملی، شــرط الزم حاکميت و استقالل و 
شــکوفايی توانايي های فردی و توسعه هماهنگ 

جامعه است.
فرهنــگ مــا ايرانيان يکــی از پايــه های 
اســتقالل ملی کشــورمان اســت و مــردم از 
فرهنــگ خود همانند ســرزمين خــود، دفاع 
می کننــد. موضوعی که با گــذر از دوران های 
مختلف از گذشــته تا امروز بخوبی ديده شده و 
لمس می شود و ملت ما در بزنگاه های حساس 
باتکيه بر بخشی هايی از اين فرهنگ  ريشه دار،  
عکس العمل های فردی و جمعی مناســبی از 

خود بروز داده اند.
در اين ميان ، آنچه از هميشــه دوران برای ما 
نمودی پر رنگ تر داشته، فرهنگ ايثار و مقاومت 
بوده است.  ايثار به عنوان يک فرهنگ متعالي در 
زمره عالي ترين مفاهيم الهــي و نتيجه واالترين 
ارزش هايي است که يک انسان متعهد مي تواند 
به آن مقام دســت يابد . اين مفهــوم اثرگذار و 
حرکت آفرين قادر اســت تا فضاي يک جامعه را 
بصورت گسترده تحت تأثير قرار داده و واالترين 

برکات را براي آن به همراه داشــته باشــد. ما در 
لحظات سخت تاريخی شاهد ايثار مردم از پير و 
جوان و زن و مرد بوده ايم؛ در انقالب،  در جنگ،  
در ســازندگی و در گذر از فشــارها و سختی ها. 
ايثار موضوعی است که می تواند در لحظه لحظه 
زندگی ما وجود داشته باشــد و نمونه های عالی 
و انســانی آن را هر روز در کوچــه و خيابان و در 

نزديکی خود احساس می کنيم.
اگر رشــادت ها و خدمات ايثار گران در تمامی 
وجوهش بخوبــي براي مردم معرفي شــود و به 
قالب هاي کليشه اي محدود نگردد ، بيشترين و 
بهترين نتايج را به همراه خوهد داشت. موضوعی 
که نيازمند بســط و گســترش و فرهنگ سازی 
است . اما در اين جهت بايد پا را از مفاهيم ابتدايی 
بيرون گذاشــت و از فرهنگ جامع ايثار ســخن 
به ميــان آورد. فرهنگی کــه در آن از فداکاری،  
گذشت، بخشش، خيرخواهی، مهرورزی و صبر و 
... تا دفاع از کيان وطن و حريم دين و باورها نشان 
می جوييــم و باالخره همه اينهــا را با ايثار جان 
و آمادگی برای جانبازی و شــهادت   به واالترين 

ارزش ها می آراييم.
نبايد فراموش کرد که فرهنگ ايثار و مقاومت 
دربردارنده آثــار و برکات عظيمي اســت که به 
شکل مســتقيم و غيرمستقيم جامعه ما را شامل 
مي شــود. به عنوان يک نهاد فرهنگی ، باور داريم 
که تقويت باورهاي ديني و ملي بخشــی مهم از 
مسئوليت و وظيفه ماســت و در سطحي فراگير 
می توانيم به بسترســازی مناسب فرهنگی و نقد 
و گســترش فرهنگ ايثار در جامعــه خود مدد 

رسانيم و اين تازه اول راه است. 
همزمانی انتشار اولين شماره »فرهنگ ايثار« 
با ســالروز فتح خرمشــهر ، روز مقاومت، ايثار و 
پيروزی و ســخن گفتن از رادمردان و يادگاران 
اين فراز تاريخی، تنها قدمی کوچک است در راه 
هدفی بزرگ. در اين راستا فعاليت های مستمری 

الزم اســت که تنها در قالب يک نشريه گنجانده 
نخواهد شــد. رســانه ايثار روز به روز گسترده تر 
و تخصصی تــر خواهد شــد و می تــوان از ابزار 
گوناگون رسانه ای اعم از کتاب، فيلم ، موسيقی، 
شبکه های اجتماعی و.... در اين راه بهره جست. 
البته اعتقاد راســخ داريم کــه چنين گنج گران 
بهايــي را نمي توان بــا نگرش هاي ســطحي و 
روش هاي صوری، کارآمد ســاخت و آن را انتقال 
و اشــاعه داد. در نتيجه ضرورت توجه به فرهنگ 
ايثار وهمچنين ترويج آن در جامعه و مشــاهده 
آثار و کارکردهاي مثبت آن در گرو داشــتن باور 
عميق و انديشه اي بلند است و مي بايست چنين 
تفکري را با ساز و کارهاي مناسب بصورت عميق 
در بين مــردم نهادينه ســاخت. از همين روی، 
دست ياری به ســوی تمامی گروههای مردمی 
و نهادهای مدنی و نخبگان و کارشناســان دراز 
می کنيم تا در حرکتی جامع و اصولی تر بتوانيم 
به رســالت و وظيفه ای که بر دوش ما گذاشــته 

شده است جامه عمل بپوشانيم.
پر واضح اســت که شناســايي راهها و اتخاذ 
شــيوه هايي که بتواند اين فرهنگ را به بهترين 
شــکل ممکن در جامعه مطرح ســازد ، طبعاً 
نيازمند بررســي دقيق ، همه جانبه و مســتمر 
اســت. موضوعی که فلســفه وجــودی ايجاد 
»خانه فرهنگ ايثار و مقاومت« بوده اســت و 
اميدواريم روز به روز بر غنــای فعاليت هايمان 
بيفزاييم و جمع مان به گســتردگی پهنه ايران 

زمين شود.
ما با حضور شما و بيان ديدگاهها و نقدهايتان و 
همچنين ارائه راهکارها و کشف راه های همکاری 
بين گروه های مختلف اجتماعی، اميد شکوفايی 
داريــم و اميدواريم نســل های جديــد و تازه از 
راه رســيده جامعه همواره خوشه چين درخت 
پرشــاخه و پربار ايثار و مقاومت ايــن مرز و بوم 

باشند.

خرمشهر در آئينه یادها

  طلعت حقيقت  
نبرد بزرگ، سرنوشت ساز و غرور آفرين بيت المقدس که براي رهاسازي 
خرمشهر از سلطه نيروهاي مهاجم عراقي انجام شــد، از دهم ارديبهشت 
ماه تا چهارم خرداد ماه 13۶۰ به طول انجاميد. اين نبرد حماســي عالوه بر 
پايان بخشيدن به 19 ماه اشغال بخشي از حساس ترين مناطق خوزستان 
و آزادسازي خرمشــهر، ضربه اي سهمگين و کمرشــکن به توان رزمي و 
جنگ طلبي هاي دشمن مهاجم وارد ساخت. کوتاه سخن اينکه عمليات بين 
المقدس به عنوان برجسته ترين عمليات پدافندي نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران، در تاريخ نظامي 8 سال دفاع مقدس ثبت شده است. اگر امروز 
در هر شهر و روستا به گلزار شهيدان گذر و تاريه نقش بسته بر سنگرها را مرور 
کنيم، خواهيم ديد که مجموعه شهيدان سوم خرداد 13۶۰، نمونه کوچکي 

از رشادتهاي ملت مقاوم ايرانند که چونان سپهري پرستاره مي درخشيد.
شادي هاي به ياد ماندني خودجوش و سراسري پس از آزادسازي خرمشهر 
نيز برگ ديگري از اين حماسه ملي بود و نشان داد که مردم سراسر اقطار و 
بالد ايران، اعم از آن که هرگز خرمشهر را به چشم ديده باشند يا نه، چگونه 
از شنيدن خبر اين پيروزي ساعتها به دست افشاني و پايکوبي پرداختند و 
هزيمت دشمن اشــغالگر را از خاک ميهن جشن گرفتند. سوم خرداد يک 
حماسه ملي است. اگر حضور ملت در صحنه جبهه هاي دفاع نبود، نه حماسه 
آن پيروزي تحقق پيدا مي کرد و نه حماســه حضور مردم در جشن پس از 
پيروزي ؛ لذا به حق مي توان گفت پاسداشت فتح خرمشهر در گرو پاسداشت 

حضور مردمي در همه صحنه هاست.
مسجد جامع خرمشهر، قلب شهر بود که مي تپيد و تا بود؛ مظهر ماندن و 
استقامت بود. مسجد جامع خرمشهر، مادري بود که فرزندان خويش را زير 
بال و پرگرفته و در بي پناهي پناه داده بود و تا بود مظهر ماندن و استقامت بود. 
آنگاه نيز که خرمشهر به اشغال متجاوزان درآمد و مدافعان ناگزير شدند به آن 
سوي شط خرمشهر کوچ کنند؛ باز هم مسجد جامع، مظهر همه آن آروزهايي 
بود که جز در بازپسگيري شهر برآورده نمي شد. مسجد جامع، همه خرمشهر 
بود. خرمشهر از همان آغاز، خونين شهر شده بود. خرمشهر خونين شهر شده 
بود تا طلعت حقيقت از افق غربت و مظلوميت رزم آوران و بسيجيان غرقه در 
خون ظاهر شود. و مگر آن طلعت را جز از منظر اين آفاق مي توان نگريست ؟ 
آنان در غربت جنگيدند و با مظلوميت به شهادت رسيدند و پيکرهاشان زير 

تانکهاي شيطان تکه تکه شد و به آب و باد و خاک و آتش پيوست.
اما... راز خون آشکار شد. راز خون را جز شهدا در نمي يابند. گردش خون در 
رگهاي زندگي شيرين است اما ريختن آن در پاي محبوب، بسي شيرين تر. راز 
خون در جائي جلوه مي کند که حيات بدان وابسته است. اگر خون يعني همان 
حيات... و از ترک اين وابستگي دشوار تر هيچ نيست ؛ پس، بيشترين بهره از 
آن کسي است که دست به دشوارترين عمل بزند. راز خون در آنجا گشوده 
مي شود که محب، خود را به محبوبي مي بخشــد که اين راز را در مي يابد. 
آن کس که لذت اين سوختن را چشــيد؛ در اين ماندن و بودن جز ماللت 
و افسردگي هيچ نمي يابد. آنان که از مرگ مي هراسند از کربال مي گريزند. 
مردان مرد، جنــگاوران عرصه جهادند که حقيقــت را از ميان هاويه آتش 
جسته اند. آنان ترس را مغلوب کرده اند تا فتوت آشکار شود و راه فنا را بياموزند. 
وقتي که کار آن بسي دشوار شد و ماندن در خرمشهر معناي شهادت گرفت، 
هنگام آن بود که شبي عاشورايي برپا شود و کربالئيان پاي درميدان آزموني 
دشوار بگذارند... کربال مقر عشــاق است و شهيد سيد محمدعلي جهان آرا 
چنين کرد تا جز شايستگان کسي در آن استقرار نيابند. شايستگان، آنانند 
که قلبشان چنان از عشق آکنده است که ترس از مرگ را در آن راهي نيست. 
شايستگان جاودانند ؛ حکمرانان جزاير سر سبز اقيانوس بي انتهاي نور، نوري 
که پرتوي از آن، همه کهکشانهاي آســمان دوم را روشني بخشيده است.

 خشت آخر

 گنج گرانبهای ایثار
 و رسالتی كه بر دوش ماست

| عبدالحميد موذن|  مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت| 



25خرداد 1396 | ویژه نامه سالروز آزادسازی خرمشهر  

امير هاتفی نيا| سوم خرداد به عنوان نماد كاملي 
از رشادت و شجاعت  رزمندگان و شهيدان ایراني 
در سال هاي دفاع مقدس است. درباره خرمشهر، 
اشغال آن توسط ارتش متجاوز صدام و آزادسازي 
آن توســط رزمندگان جمهوري اسامي ایران 
تاكنون كتاب هاي بسياري منتشر شده است. 
در این بخش فهرست كتاب هاي منتشر شده در 

فاصله سال هاي 1381 تا 1388 آمده است.

 آبادان و خرمشهر به روايت تصوير / علی اکبر آقاجری، 
متن علی فرخ مهر / پرسش )آبادان( / 1381.

 آوازهای گل محمدی / به کوشش شيرينعلی گلمرادی 
/ فرهنگ گستر / 1381.

 امير دالور / گردآورنده اميرحســين انبارداران  / نشر 
شاهد / 1381.

 بيســت يادداشــت از بيســت فرمانــده  / تدويــن 
محمدمهدی بهداروند، احمد سوداگر / صبح ميثاق )قم( 

.1381 /
 پوتين های مريم  )خاطرات مريم امجدی( / مصاحبه 
و تدوين فريبا طالش پــور / دفتر ادبيات و هنر مقاومت  

.1381 /
 حماسه خرمشهر / علی اعظم اصغری قاجاری / ستاره 

سهيل )ساری( / 1381.
 خواب ها و خاطره ها / رحيم مخدومی / دفتر ادبيات و 

هنر مقاومت  / 1381.
 داستان بهنام  / داوود اميريان  / نشر شاهد / 1381.

 دختران اُ. پی. دی )خاطرات مينا کمايی( / مصاحبه 
و تدوين ليال محمدی / دفتر ادبيــات و هنر مقاومت  / 

.1381
 سجده سرخ  / محمودرضا ترابی پور / يادواره سرداران 
و شهدای شهرستان ماهشــهر و نشر گفتمان خالق  / 

.1381
 عشق را باور کنم؟ / علی فرخ مهر / نشر عابد / 1381.

 فرمانده جديد / حســين نيری / دفتــر ادبيات و هنر 
مقاومت  / 1381.

 گزيده شــعر جنگ و دفاع مقدس  / انتخاب و توضيح 
حسن حسينی / دفتر ادبيات و هنر مقاومت  / 1381.

 گل ســيمين  )خاطرات ســهام طاقتی( / مصاحبه 
و تدوين ناهيد ســلمانی / دفتر ادبيات و هنر مقاومت  / 

.1381
 ما بچه ها حرف داريم گوش شنوا داريد؟ / علی فرخ مهر 

/ نشر عابد / 1381.
 نبرد ميمک/ احمد حســينيا/ مرکز اســناد انقالب 

اسالمی/ 1381.
 ورود به خاک عراق  / تحقيق محمدمهدی بهداروند / 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نيروی هوايی، معاونت 

فرهنگی / 1381.
 هشت فصل سرخ و سبز / سيميندخت وحيدی / نشر 

برگ زيتون / 1381.
 يادگاران  )جلد 4: کتاب باقری( / به کوشــش فرزانه 

مردی / روايت فتح  / 1381.
 اشغال: تصوير سيزدهم  / محمدرضا ابوالحسنی / روايت 

فتح  / 138۲.
 تحليل عمليات بيت المقدس  / نصرت اهلل معين وزيری 
/ ارتش جمهوری اسالمی ايران، دانشکده فرماندهی و 

ستاد / 138۲.
 حماسه هشت ســال دفاع مقدس  )جلد 5( / زيرنظر 

احمد قديريان، صادق ظاهر / دفاع / 138۲.
 خرمشهر پايتخت جنگ  / سيدقاسم ياحسينی / نشر 

شاهد/ 138۲.
 خرمشهر در بستر تاريخ  / گردآورنده ليال طباخيان  / 

لوح محفوظ / 138۲.
 رستاخيز عاشقان  / رحمان ميرزاييان  / عرشان و هيات 

معارف جنگ شهيد علی صياد شيرازی / 138۲.

 روزگاران  )جلــد 13: کتاب زنان خرمشــهر( / بتول 
کازرونيان  / روايت فتح  / 138۲.

 عقيق  / تدوين محمدمهــدی بهداروند / صبح ميثاق 
)قم( / 138۲.

 نقد و بررســی جنگ ايران و عراق )جلد 3: علل تداوم 
جنگ(  / محمد دروديــان  /مرکز مطالعات و تحقيقات 

جنگ  / 138۲.
 عمليات بيت المقدس / تهيه و آماده ســازی مديريت 
بهره دهــی مرکز مطالعات و تحقيقــات جنگ  / مرکز 

مطالعات و تحقيقات جنگ  / 138۲.
 می توان تنها رفت / داوود بختياری دانشور / نشر شاهد 

.138۲ /
 پل شناور / تدوين عليرضا پوربزرگ وافی / مرکز اسناد 

انقالب اسالمی / 1383.
 حکايت ســرخ  / ابراهيم رستمی / حديث نينوا )قم( / 

.1383
 خرمشهر / به کوشــش خانه ادبيات و تاريخ پايداری / 

صرير / 1383.
 خرمشــهر تولدی دوباره  / زهره شــريعتی / تسنيم 

انديشه )قم( / 1383.
 روزگاران  )جلد 1۷: کتاب خونين    شهر( / لعيا رزاق زاده  

/ روايت فتح  / 1383.
 فرمانده شهر / داوود بختياری دانشور / دفتر ادبيات و 

هنر مقاومت  و نشر شاهد / 1383.
 نشــريه تحليلی بر رويدادهای سياســی / گردآوری 
معاونت سياسی ساعس ناجا / نيروی انتظامی، سازمان 

عقيدتی سياسی، معاونت سياسی / 1383.
 يکشنبه آخر / معصومه رامهرمزی / دفتر ادبيات و هنر 

مقاومت / 1383.
 پيمان عشــق / محمدعلی صمدی / پيام فاطميون 
)مشهد( و موسسه فرهنگی هنری شهيد آوينی / 1384.

 خرم، ولی خونين  / مهدی قيصری / مرکز اسناد انقالب 
اسالمی / 1384.

 خرمشهر جاودانه / سيده الهام باقری / به آفرين؛ جهان 
انديشه / 1384.

 سفر به ماوراء / کاوه خاتمی / ايران سبز / 1384.
 گمشــدگان مجنون  / مجيدناصر دوســت، محسن 
بابازاده  / کنگره شهدا و سرداران شهيد آذربايجان شرقی 

و لشکر 31 مکانيزه عاشورا / 1384.
 نصر بزرگ  / فرض اهلل شاهين راد / عرشان  / 1384.

 پشــت ديوارهای شهر / سيد ســعيد موسوی / دفتر 
ادبيات و هنر مقاومت / 1385.

 فرهنگ جغرافيايی آبادی های اســتان خوزســتان 
)جلد ۲: شهرســتان های آبادان، خرمشــهر، دشــت 
آزادگان و ضمايم آن هــا در دوران دفاع مقدس( / تهيه 
کننده سازمان جغرافيايیـ  نيروهای مسلح / سازمان 

جغرافيايی نيروهای مسلح / 1385.
 گربه عزيز / داوود غفــارزادگان؛ تصويرگر علی نامور / 

نشر صرير / 1385.
 نخلستان سرو / خسرو باباخانی / نشر شاهد / 1385.

 آتش و خون در خرمشهر / محمدنبی ابراهيمی / دفتر 
ادبيات و هنر مقاومت / 138۶.

 پاييز 59 )خاطرات زهره ستوده(/ رقيه ميرابوالقاسمی 
/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 138۶.

 جغرافيای عمليــات ماندگار دفاع مقــدس / احمد 
پوراحمد / نشر صرير / 138۶.

 حماسه ايران تاريخ هشت سال دفاع مقدس / جمعی از 
نويسندگان / لک لک / 138۶.

 خرمشهر، خانه رو به آفتاب / هدايت اهلل بهبودی، احد 
گودرزيانی و مرتضی ســرهنگی / دفتــر ادبيات و هنر 

مقاومت / 138۶.
 دکل ابوذر / فتــح اهلل جعفری / دفتــر ادبيات و هنر 

مقاومت / 138۶.
 سه مزار برای يک شــهيد / عبدالرحيم سعيدی راد / 

انتشارات پيام آزادگان / 138۶.
 شهيد محمود شهبازی / حميد حسام / بنياد حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس / 138۶.
 شيخ شريف / جواد کامور بخشايش / چاپ و نشر عروج 

.138۶ /
 نفر هفتاد و ســوم / عبدالرضا سالمی نژاد / نشر شاهد 

.138۶ /
... و اما خرمشهر/ عباس تيموری / سخن گستر)مشهد(/ 

.138۶
 آزادی خرمشــهر / احمد دهقان / دفتر ادبيات و هنر 

مقاومت / 138۶.
 رازهای دوران پرالتهاب / ثامر حمودالخاصی، ترجمه 
محمدحسين زوارکعبه/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 

.138۶
 آتش و خون در خرمشــهر / خالد ســلمان محمود 
کاظمی، ترجمه محمدنبی ابراهيمی/ دفتر ادبيات و هنر 

مقاومت / 138۶.
 حملــه بــزرگ / موفق اســعد الدجيلــی، ترجمه 
محمدحسين زوارکعبه/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 

.138۶
 گردان گم شــده / عزالدين مانع، ترجمه محمدنبی 

ابراهيمی/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 138۶.
 بادهای برفی / احمدغانم الربيعی، ترجمه محمدنبی 

ابراهيمی/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 138۶.
 آخرين شب در خرمشهر / کامل جابر، فاتن سبزپوش / 

دفتر ادبيات و هنر مقاومت / 138۶.
 جنايت های ما در خرمشهر )خاطرات افسران عراقی(/ 
ترجمه محمدنبی ابراهيمی/ دفتر ادبيات و هنر مقاومت 

.138۶ /
 عروس جنوب / شمسی خسروی / نشر علم / 138۶.

 آخرين بازمانده )ســردار شــهيد محمد جهان آرا( / 
مهدی وحيدی صدر / حديث نينوا )قم( / 138۶.

 سردار خرمشهر / علی پاک / موفق و موسسه فرهنگی 
کتاب مسافر / 138۶.

 فتح )روايتی از حماســه پايداری و فتح خرمشــهر( 
/ حســين نجفی / اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس آذربايجان شرقی / 138۶.
 دانشگاه افســری امام علی)ع( در دفاع از خرمشهر / 

عليرضا پوربزرگ وافی / دانشگاه امام علی)ع( / 138۶.
 نخل و نی / رضا رئيسی / نشر صرير / 138۷.

كتاب شناسی سوم خرداد

برگ های ماندگار آزادسازی
ایثارگران فرهنگ و ادبيات فارسی

  هوا پرخروش و زمین پرزجوش
دكتر مهرداد نصرتی| ايثار در لغت و اصطالح، به معنی برگزيدن، عطاکردن، 
غرض ديگــران را بر غرض خويش مقدم داشــتن و منفعت غير را بر مصلحت 
خود مقدم شمردن آمده اســت و جانبازی و باختن جان در مسيرهای متعالی 
و در طريقه گزينش ديگری و ديگران به جای خود، باالترين تجلی ايثار است 
که در فرهنگ دينی و مذهبی و ملی ما جايگاه ويــژه ای دارد. برآنيم تا در اين 
جســتار مصاديقی از اين ديگرگزينی را به جای خود و ايثار در مفهوم عام را در 
فرهنگ و ادب معرفی کنيم. گفتنی است در اين مجال کوتاه بنا نداريم به عادت 
مالوف، مواردی را از گنجينه ادب پارســی انتخاب و مصاديق را از آثار شاعران و 
نويسندگان استخراج کنيم. بلکه اين بار می خواهيم از فرهيختگان و شاعرانی که 
ايثارگرانه در معرفی فرهنگ غنی ايرانی، به فقر نشستند و يا جان خود را از دست 
دادند، نام ببريم و به عبارت ديگر، ادای دينی به ايثارگران عرصه فرهنگ و ادب 
داشته باشيم.در اين شماره به فردوسی توسی پرداخته ايم. طبعا شاعرانی نظير 
عطار که به دست مغوالن به شهادت رسيد و فرخی يزدی، که لب هايش را سوزن 
استبداد به دوخت و سال های بعد در زندان کشته شد، می توانند در شماره های 
آتی مورد معرفی قرار بگيرند و جنبه های ايثارگری و جانبازی شــان در عرصه 

پاسداشت فرهنگ ايرانی و مبارزه با استبداد، مورد بحث قرار بگيرد.
شكوه توس و خاموشی غزنه

ايران در طول قرن های متمادی، شاعران فراوانی را به خود ديده و اگر بپذيريم 
که رودکی پدر شعر فارسی بوده، بی اغراق در ميان شاعرانی که در اين يازده قرن 
بعد از عصر رودکی زيسته اند و به تناسب از هريک از شاعران تاريخ ادبيات، ديوانی 
به جا مانده يا ابياتی چند و يا نامی در دل تذکره و سفينه ای، فردوسی در مقايسه 
با اين شاعران، شاعری استثنايی است. چرا که اثر عظيم او، شاهنامه، به صورت 
تمام و کمال، قرن ها را پيش آمده و ذره ای از اصل و اساس و شأن و ارج آن کاسته 
نشده است. حتی اگر در اين همه سال، ابياتی چند از آن کم يا بدان افزوده شده، 
باز هم چيزی از اصل و اصالت شاهنامه کم نشده و اتفاقا نشان دهنده توجه مردم 
به اين شناسنامه ملی ايرانيان بوده است. بی ترديد کسی منکر جايگاه فردوسی 
در پاسداشت زبان و فرهنگ ايرانی نيست ولی شايد کم باشند افرادی که بدانند 
سراينده شاهنامه، چندان در اين راه پيش رفت که مال و مکنت خود را از دست 
داد و  به فقر و فاقه نشست. ابيات آغازين داستان رستم و اسفنديار شاهدی بر 

اين مدعاست:
هوا پر خروش و زمين پر ز جوش        خنك آنكه دل، شاد دارد به نوش

درم دارد و نقل و جام نبيد                  سر گوسفندی تواند برید
مرا نيست فرخ مر آن را كه هست          ببخشای بر مردم تنگدست....

فردوســی جزو طبقه دهقانان بود و دهقانان در عصر فردوسی، جزو طبقات 
باالی جامعه بودند و اوضاع مالی و خوبی داشتند. اما چرا شاعر بزرگ قرن پنجم 
از رفاه به فقر می رسد، داليل فراوانی وجود دارد. فردوسی در دهه های نخستين 
قرن چهارم)احتماال 3۲9( و در زمان پادشــاهی نصر بن احمد به دنيا آمده که 
پادشاهی شعر شناس و هنر دوست بوده و داستانی را که در چهار مقاله نظامی 
عروضی درباره تأثير شــعر بوی جوی موليان رودکی بر او خوانده ايم، يکی از 
دلنشين ترين حکايت های ادبيات فارسی و محکم ترين سندهای هنر دوستی 
اين پادشاه اســت؛ کيفيتی که در شاهان قبلی و بعدی اين سلسله)سامانيان( 
نيز موروثی بوده است. فردوسی در عصر اين پادشــاهان باليده و رشد کرده و 
در آستانه ۶۰ سالگی بوده که به سلطنت رسيدن سلطان محمود غزنوی را در 
سال 38۷ به چشم ديده است کسانی که حتا اندک آشنايی ای با تاريخ ادبيات و 
فرهنگ ما داشته باشند، حتما از اختالف محمود غزنوی که گويا حنفی مذهب 
بود با فردوسِی شيعه معتزلی، خبر دارند و می  دانند آنچه فردوسی را به چنين فقر 
و مسکنتی نشاند، مجيز سلطنت نگفتن و دست برنداشتنش از اعتقادات خود 
بود که باعث شد حمايت حکومت را شامل حال خود نبيند. فردوسی، به تصريح 
خودش نزديک به سی سال در خانه نشست و از اندوخته خود ارتزاق کرد و در 
پی ريزی بنای شکوهمند شاهنامه، خشت روی خشت گذاشت تا بنای محکمی 
برای ســال ها و قرن های پس از خود بگذارد و در اين مسير، هيچ مساعده ای از 
حکومت و پادشاه وقت شامل حال او نشــد تا روی پای خود بايستد و به مرور، 
کيسه دارايی هايش ته بکشد. آری! فردوسی با بلندنظری، ايثارگرانه کمر همت به 
اعتالی فرهنگ ايران بست و شاهنامه ای پديد آورد که از پس قرن ها، از هيچ باد 
و بارانی گزند نيافته است. حال آن از گور آن پادشاه قدر قدرت، جز مشت خاک و 

خشتی چند و عمارتی خاموش و ساکت، در غزنه به جای نمانده است.
تكمله

ايثار در بذل جان و مال، معنای متعارفی دارد. به عبارت ساده تر، کسی که به 
سادگی از جان و مال خود در راه هدفی باال و واال می گذرد، ايثارگر است و عملش، 
نام نيکی از او بــه يادگار می گذارد. همچون نام نيکی که از فردوســی به جای 
مانده است. روزی که فردوسی مرد و به علت شيعی بودنش، اجازه خاک کردن 
پيکرش را در گورستان عمومی شهر ندادند، جنازه او را در باغ شخصی خودش 
)و تقريبا آخرين چيزی که از او مانده بود( که امروزه آرامگاهش در آنجاســت، 
به خاک سپردند. آرامگاهی که همواره بازديد کنندگان فرهيخته فراوانی دارد. 
حال آن که چنان که گفتيم از قبر محمود غزنوی در باغ افسانه ای فيروزی اش، 

شکوهی به جای نمانده است. فاعتبروا يا اولی االبصار



نخستين کتاب مردمي جهان با دو مؤلفة خاص تعريف مي شود:
اول:  مردمي بودن و تأليف به وسيلة مردم

دوم: تأکيد و تمرکز بر فرهنگ ايثار، گذشت، فداکاري و نيکوکاري
به اين ترتيب نخســتين کتاب مردمي جهان کتابي اســت که به وسيلة  مردم- در 
قالب آزاد- با تأکيد بر شريف ترين موضوع انســاني يعني ايثار و گذشت و فداکاري و 

نيکوکاري تأليف مي شود.
مردم عبارت اند از تمامي انســان هاي کرة  خاکي که به نوعي به فطرت انساني ايثار 

گرايش معنوي و عملي دارند؛ هر چند که اولويت را به مردم ايران زمين مي دهد.
و ايثار عبارت  اســت از هر گونه کار نيک که به نوعي خدمت به ديگران تلقي شود و 

براي دعوت به کار خير، ماية  عبرت و توجه و تربيت باشد.

بنابراين، تمامــي مصاديق ايثارگري 
در ايــن اثــر نهفتــه اســت و تمامي 
ايثارگــران از هر قشــر و گروهي مورد 

احترام اين کتاب هستند.
»شــهادت« در اين اثــر مردمي، به 
عنــوان آخريــن تالش بــراي خدمت 
به ديگران)قلة ايثار شــهادت اســت( و 
صيانــت از نيکي ها، مورد اکرام اســت 
و جانفشــاني انســا ن ها بــراي حفظ 
از  صيانــت  انســاني،  آبرو، شــرافت 
ارزش ها و دفاع از خوبي هــا همواره به 
عنوان ســرلوحه اين اثر مردمي خواهد 

درخشيد. 
بنا براين گزارش، کتاب مردمي ايثار 
نخســتين کتاب مردمي با موضوع ايثار 

و فداکاري مي باشــد که با هدف ترويج فرهنگ ايثار، فداکاري، مهرباني و انســانيت 
از سال 1393 همزمان با تأســيس خانه فرهنگ ايثار و مقاومت در بيست و هفتمين 
نمايشــگاه بين المللي کتاب تهران با دعوت چهره به چهره از حاضرين در نمايشگاه، 
ايشان را به تأمل چند دقيقه اي در رابطه با فرهنگ واالي ايثار و فداکاري و نگارش در 

اين باره فراخواند و کار خود را آغاز کرد.
تاکنون 15۰۰۰هزار نفر دعوت براي نوشتن در رابطه با ايثار را لبيک گفته و مطالب 
خود را با موضوعات مختلــف پيرامون ايثار و فداکاري جهت چــاپ در اين کتاب به 
نگارش  درآورده اند که حاصل آن تا کنون چاپ ســه جلد از ســري مجلدات کتاب 
مردمي بــا موضوعات، ايثار و مردم ) حاصل ۲۰۰۰دستنوشــته هاي نمابشــگاه ۲۷ 
کتاب(، قرآن و ايثار)حاصل 1۷۰۰دستنوشــته هاي  نمايشگاه قرآن(، ايثار و آگاهي) 

حاصل 15۰۰ دستنوشته هاي نمايشگاه مطبوعات( مي باشد.

جلد هاي اول و دوم کتاب مردمي با حضور وزير اســبق ارشــاد جناب آقاي جنتي 
رونمايي شــد. جلد ســوم کتاب مردمي) ايثار و آگاهي( به تازگي به چاپ رسيده و 
پس از رونمايي، از طريق پست جمهوري اســالمي براي نويسندگاني که مطلبشان 

برگزيده شده ارسال خواهد شد. 
الزم به ذکر اســت، جلد چهارم کتاب مردمي با موضوع » ايثار و اقتصاد مقاومتي« 
حاصل دستنوشته هاي جمع آوري شده در نمايشگاه هاي کتاب، قرآن و مطبوعات و 
همچنين دستنوشته هاي مردم خرمشهر در سوم خرداد سال 95)3۰۰۰دستنوشته( 
در مرحله تدوين اوليه مي باشــد، همچنين جلد پنجم کتــاب مردمي نيز با موضوع 
»ايثار و معنويت«، حاصل دستنوشــته هاي مردمي در پيــاده روي اربعين و کاروان 

راهيان نور به زودي به مرحله تدوين خواهد رسيد.

كتابخانه مهربانی  
طرح کتابخانه مهربانی با هدف ايرانی عاری از فقر فرهنگی در سال 9۲ مطرح شد و 
در ارديبهشت سال 1393 همزمان با برگزاری نمايشگاه کتاب کار جمع آوری کتاب 

و ارسال آن به مناطق محروم را آغاز کرد.
کتابخانه مهربانی در شروع با جمع آوری قرآن های اضافی که در منازل وجود داشت 
کارش را شــروع کرد و پس از اينکه اين طرح مورد توجه و استقبال بسياری از مردم 

خيرخواه قرار گرفت در بعدی وسيع تر کارش را ادامه داد.
بر اساس اين طرح، کتاب های اهداشده می تواند شامل کتاب های نو يا خوانده شده 
و دست دوم )سالم( باشد؛ همچنين با مشــارکت مراکز فرهنگی و ناشران می توان با 

اعمال تخفيف يا به شکل رايگان، نيک انديشان را به اهدای کتاب نو ترغيب کرد.
بر اســاس اين گزارش، با ايجاد کتابخانه مهربانی، اقشــار مختلف مردم می توانند 

نسبت به اهدای کتاب های مازاد و اضافی خود به مناطق محروم کشور اقدام کنند.
اين طرح دارای مزايای زيادی از جمله فرهنگسازی در زمينه نذر فرهنگی در قالب 
اهدای کتاب، ايجاد رغبت در ميان اعضای خانواده برای خريد کتاب بيشتر در مقابل 
اهدای آن،بازيافت کتاب های بالاستفاده و مســتعمل و کمک به محيط زيست، رفع 

مشکل اختصاص بودجه دولتی به خريد کتاب که کفاف تقاضا را نمی دهد است.
نتيجه اين کار خيرخواهانه و خداپســندانه ترويج فرهنگ همــکاری، فداکاری و 
ازخودگذشتکی مردم شريف ايران در راستای فرهنگ کتابخوانی در جامعه می شود 

که اثر مستقيمی در ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد.
استقبال مثال زدني تهراني ها از کتابخانه مهرباني

وقتــی ايده کتابخانه مهربانی از ســوی خانــه فرهنگ ايثــار و مقاومت مطرح 
شد کمتر کســی انتظار فراگيری و پيشــرفتش را داشــت اما اين طرح با وجود 
همه مشــکالت و موانعی که پيش رو داشــت به خوبی اجرايی شــد تا جايی که 
از جای جای تهــران بزرگ برای اهــداء کتاب های خــود با کتابخانــه مهربانی 
تماس می گيرند و با اشــتياقی وافر طرح کتابخانه مهربانــی را حمايت می کنند. 
مســئول کتابخانه مهرباني ضمن اعالم اهداء بالغ بر 1۰ هزار جلد کتاب از ســوی 
مردم تهــران به اين طرح، درباره محتوا و ماهيــت کتاب های اهدايی به اين طرح 
گفت: کتاب های اهدايی شــامل؛ قرآن، کتاب های مذهبی، کتابهای داســتانی و 
سرگرمی، کتاب های آموزشــی اســت که در خانه فرهنگ ايثار جمع آوری شده 
و پس از تفکيک و دســته بندی به مناطق محروم، روســتاهای دور افتاده ارسال 
شده و در ميان افراد بی بضاعت توزيع می شود. وی افزود: شايد کتابخانه مهربانی 
همان قــدم کوچک و پله نخســت برای مهربانی باشــد اما هميــن قدم کوچک 
توانسته دل بسياری از مردمان رنج کشيده را شــاد کند و لبخند را بر لب هايشان 
بنشــاند و از آن گذشــته يک ظرف پر از لذت و طهارت را بر روح اهدا کنندگان 

جاری کند و آرامشی از جنس اطمينان را در وجودشان بکارد.

ارسال کتاب به مناطق محروم
تاکنون تعدادی از کتاب های اهدائی مردم برای تجهيز کتابخانه مساجد، مدارس و 
پايگاه های بسيج اهدا شده است و اولين محموله بزرگ آن در قالب 45۰۰ جلد کتاب 
و قرآن با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی جنوب کرمان به اين منطقه 

ارسال شده است.
براســاس اين گزارش کتابخانه مهربانی بســتری اســت برای آنان کــه به دنبال 
کار خيرند. اگر اهل خير هســتيد کافی ســت به کتابخانه خود نگاهــی ببيندازيد و 
کتاب هايی که مدت هاست بی اســتفاده مانده را به دست کسانی برسانيد که به دليل 

فقر و نداری از چشمه شيرين و گوارای کتابخوانی دور مانده اند.
برای اهــداء کتاب هــای مــازاد و اضافی خود بــا کتابخانــه مهربانی با شــماره 

۰9۰149۲31۲8 و ۷۷۶۰85۶8 تماس بگيرد.ر

 كتاب مردمي ایثار

ایده ای برای مهرورزی



4 خرداد روز »دزفول«
شهر آسمانی مقاومت و پایداری




