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حصر نتیجه تغییر سطح از »اعتراض به تقلب انتخاباِت« 
به »مبارزه با حکومت« بود 

 این روزها فشارهای رسانه ای برای »رفع حصر« زیاد  شد ه، د رست مثل روزهای قبل از رفع حصر آیت اهلل منتظری؛ مریضی محصورین 
را بهانه کرد ن و مصاحبه های متعد د  و امثالهم. این مواضع متعد د  و رنگ به رنگ اما یک ویژگی مشترک د ارند  و آن هم »آد رس غلط«ی 

است که برای »علت حصر« می د هند . 
 بهمن ماه 89 د قیقا »بیست ماه« از انتخابات سال 88 و »13ماه« ازحماسه  نه د ی می گذشت. موسوی و کروبی د ر این مد ت علیرغم 
تد اوم مواضع تند شان، مثل یک کنشگر عاد ی سیاسی همچنان به موضع گیری مشغول بود ند ، بیانیه می د اد ند ، با افراد  مختلف د ید ار 
می کرد ند  و اخبارشان هم د ر رسانه ها بازتاب می یافت. حرفی هم از »حصر« و »محاکمه« د ر میان نبود . مطالبه محاکمه سران فتنه 

وجود  د اشت، اما اقد امی از سوی نظام انجام نشد . 
 پای »حصر« وقتی به میان آمد  که موسوی و کروبی خواستند  روی موج انقالبهای ضد  د یکتاتوری مصر و تونس و لیبی سوار شوند . 
آنها د ر نامه 16بهمن خود  به وزیرکشور وقت برای راهپیمایی عصر 25بهمن با هد ف » اعالم همبستگی با حرکت های مرد می د ر 
منطقه بویژه قیام آزاد یخواهانه مرد م تونس و مصر بر علیه حکومت استبد اد ی د ر کشور« د رخواست مجور می کنند ! ساد ه اش این است 
که تا د یروز، به »انتخابات« معترض بود یم، ولی امروز مثل معترضان مصر و تونس می خواهیم به خیابانها بیاییم؛ علیه چه کسی هم 

که مشخص است. 
 صبح 25 بهمن به سبک انقالب تونس، یک نفر باالی جرثقیل رفت تا مثال سمبل اعتراضات شود ، د ر تجمع هم د ونفر کشته شد ند  
تا بازهم شباهتها بیشتر شود ، الجزیره و العربیه و یورونیوز و بی بی سی و رسانه های اسرائیلی هم پای کار آمد ند ؛ اما بازهم آتِش مصر 

و تونس د ر تهران پانگرفت که نگرفت.
 حصر نتیجه تغییر سطح از »اعتراض به تقلب انتخاباِت« به »مبارزه با حکومت« بود . د ر این راهپیمایی بود  که پس از سیزد ه ماه، 
سطح شعارها هم از »تقلب« به »سرنگونی« تغییر کرد  و »رای ما رو پس بد ین« جایش را به »مبارک بن علی؛ نوبِت .............« و شعارهای 
اینچنینی د اد . موسوی د ر بیانیه فرد ای این روز د ر حالی اد عا کرد  »جنبش سبز همواره با بیگانگان فاصله د اشته و اهد اف اصلی آن 
احیای ارزش های انقالب و آرمان های امام راحل و مطالبات آزاد ی خواهانه و متکثر ملت شریف ایران بود ه« که تجمع 25بهمن از چند  
روز قبل د ر صد ر پوشش خبری و حمایتی آمریکا و اسرائیل و رسانه های ضد انقالب بود . د رست مثل یک سال و نیم گذشته پیش از آن. 
 آنهایی که می کوشند  »علت حصر« را به طرح شعار د روغ »تقلب« ربط د هند  و غیرمستقیم و مستقیم مسئولیت همه چیز را 
متوجه »رهبری« کنند ، چرا چشم بر آزاد ی عمل 13ماهه موسوی و کروبی می بند ند  وسانسورش می کنند ؟ چرا به این سوال پاسخ 
نمی د هند  که نظام و شورای عالی امنیت ملی که بازهم این جماعت د وست د ارند  ناد ید ه اش بگیرند  و به جایش بنویسند  »رهبری«، د ر 

بار انقالب اسالمی ازهمان ابتد ای شکل گیری بر د وش مستضعفان و پابرهنگان بود ه است. انقالبی که رهبر آن، خمینی کبیر یک موی ازکوخ نشینان را به کاخ نشینان نمی د اد . یکی از خطراتی 
که همواره انقالب راتهد ید  می کرد ه است تسلط مرفهین بی د رد )که نااهل ونامحرم اند (برمقد رات کشور بود ه است، افراد ی که با زند گی اشرافی د رد  محرومان را د رک نمی کنند  و به جای اینکه 

خود  راخاد م مرد م بد انند ، قیم وصاحب اختیار آنان به حساب می آورند .
متأسفانه د ر اوضاع کنونی کشور شاهد  تکیه زد ن بعضی ازاین افراد  بر مناصب مد یریتی هستیم. د ر ماه های اخیر د ر موضوع فیش های حقوقی نجومی شاهد  حضور حرام خوارانی بود یم که باپول 

بیت المال حلقوم کثیف خود  راپرکرد ه بود ند . پد ید ه ای که به قول رهبرانقالب اگر با آن قاطعانه برخورد  نشود  باعث د لسرد ی و سلب اعتماد  مرد م ازانقالب و نظام خواهد  شد .
ازطرفی د ولت که وظیفه د اشت با این پد ید ه زشت به شد ت برخورد  کند  تقریباً هیچ واکنش عملی نشان ند اد  و د ر اد امه د ید یم که مرتباً آمار اعالمی مد یران نجومی بگیر کم  شد ه و د ر آخر اعالم 

شد  که فقط 13نفر ازاین مد یران ازکار خود  کنار رفته اند !
د ر کنار آن شاهد  بود یم که به جای عزل، خود شان استعفا د اد ه و برایشان مراسم تود یع ومعارفه هم برگزار می کنند  تا از خد مات این ذخایر نظام تقد یر شود ! حال باید  د ید  که آیا مفت خوران 

وغارتگران بیت المال ذخیره نظام اند  یا محرومینی که هرجا خطری این انقالب را تهد ید  کرد ه است د رخط مقد م سینه سپر ساخته اند ؟
واخیراد رکمال ناباوری بااعالم مراجع نظارتی تبرئه شد ند  وبرخی به د یوان عد الت اد اری جهت پس گرفتن حقوق های نجومی خود  شکایت کرد ند پس د لسرذد ی از نظام که حضرت امام خامنه 

ای هشد ار د اد ند  برای مسوالن مهم نیست وفقط د نبال غارت بیت المال هستند 

عباس زریباف، نفوذی منافقین یا اصالح طلبان؟!
آخوند  مزد ور که فریاد  مرگ بر آمریکا و 

اسرائیل را خالف اسالم می د اند  باید  گفت...

ناگفته های خواند نی از حاج رضوان؛

مصاد ره شهد ا به نفع جریان فتنه
شهید ان همت و باکری هم اصالح طلب شد ند !؟

خاطره ای خواند نی از حکایت تسبیح سرد ار همد انی

تسبیح د و شهید  د ر د ست فرزند  شهید 

مبارزي که از آمریکا به طالییه رفت
نگاهي به زند گي سرد ار شهید  سید کاظم کاظمي

این 13 ماه سران فتنه را حصر نکرد ند ؟ اگر آنگونه که 
کروبی خواسته بنا بر »محاکمه« باشد ، ابتد  باید  عنوان 
»اتهام« تعریف شود . آن هم طبیعتا د یگر منحصر به 
»فتنه 88« نخواهد  بود ، بلکه شاید  »فتنه 25بهمن 

89« د ر د ستور کار قرار بگیرد ...
پ ن: حضرت امام بعد  از استعفاء میرحسین موسوی 
به ایشان فرمود ند :اگرخد مات شمانبود شمارابه عنوان 

ضد انقالب معرفی میکرد م
منبع:کتاب راز قطعنامه صفحه167

از اولین روزهای پیروزی انقالب اسالمی د ر بهمن 1357، فرماند هی کل سازمان مجاهد ین خلق )منافقین(، که 
د ر سال های منتهی به 1357 با برنامه ریزی ساواک از اعد ام رسته و برای بهره برد اری های آیند ه زند ه ماند ه بود ند ، 

فضا را آشفته د ید ه و به فکر توطئه افتاد ند .
سرقت و پنهان سازی اسناد  و مد ارک ساواک و د ستگاه های امنیتی شاه، یکی از برجسته ترین وظایف آنها 

بود ؛ تا حد ی که برای د ست یابی به پروند ه سرلشکر احمد  مقّربی  متحمل صد مه سنگینی شد .

)مقربی یکی از نظامیان عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بود  که مد ت 25 سال برای شوروی ها 
جاسوسی می کرد  و د ر پاییز سال 1355 توسط اد اره کل ضد جاسوسی )اد اره کل هشتم( 
ساواک د ستگیر شد  و به سرعت محاکمه و اعد ام گرد ید . د ستگیری و اعد ام سریع او د ر 
طی این سال ها برای مأمورین شوروی سؤال برانگیز بود  که چه طور مقربی لو رفت و چه 

اطالعاتی د ر اختیار اد اره کل ضد  جاسوسی قرار د اد .(

سازمان با استفاد ه از نفوذ نیرو د ر رکن 2 )اد اره اطالعات ارتش(  و ساواک که د ر سیطره افراد  مشکوکی 
همچون خسرو قنبری تهرانی ، محمد  عطریان فر  و سعید  حجاریان بود ، د ست به ریسک بزرگی زد ند .

محمد رضا سعاد تی معروف به سیکو، به تعبیر خسرو تهرانی حتی از موسی خیابانی نیز به مسعود  رجوی 
نزد یک تر و به عنوان نفر د وم سازمان مجاهد ین خلق شناخته می شد ، د ر شرایطی د ستگیر شد  که سازمان 
تالش می کرد  به عنوان سازمانی انقالبی د ر میان جامعه شناخته شود  و توانسته بود  د ر برخی ارکان نظام 
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حال باید  به آن آخوند  مزد ور که فریاد  مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی 
را خالف اسالم می د اند  گفت تأسی به رسول خد ا و متابعت از امر خد اوند  
تعالی خالف مراسم حج است.آیا تو و امثال تو آخوند  امریکایی فعل رسول 
اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و امر خد اوند  را تخطئه می کنید  و تأسی به 
آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالی را بر خالف می د انید  و مراسم حج را 
از برائت از کفار تنزیه می کنید  و اوامر خد ا و رسول را برای منافع د نیایی 
خود  به طاق نسیان می سپارید  و برائت و نفرین را نسبت به د شمنان اسالم 

و محاربان با مسلمانان و ستمگران بر مسلمین کفر می د انید .
صحیفه نور جلد  18 صفحه 9۰

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز،حاج طالع باقرزاد ه، رهبر محبوس جنبش 
اتحاد  مسلمانان جمهوری آذربایجان پیش از یورش د ولت باکو به نارد اران 

و حبس وی و فعاالن این جنبش سخنانی را  بیان کرد ه بود .
د ر این سخنان، حاج طالع تاکید  د ارد  که جنبش اتحاد  مسلمانان برای 
ایجاد  اتحاد  میان مرد م جمهوری آذربایجان اعم از نمازخوان و غیرنمازخوان 
و شیعه و سنی تشکیل شد ه است. او می گوید  د ر تشکیل این سازمان از 
هیچ کشور خارجی از جمله ترکیه و ایران کمک گرفته نشد ه است و به 
همین علت، ام.ت.ان. ) نام سازمان امنیت جمهوری آذربایجان د ر آن زمان( 
هیچ اتهامی نمی تواند  به فعاالن این سازمان بزند . حاج طالع می گوید  که 
تنها ایراد ی که به او گرفته می شود ، این است که چرا د ست آیت اهلل نوری 
همد انی را بوسید ه است. حاج طالع تاکید  می کند  که آیت اهلل خامنه ای 
را رهبر خود شان می د انند  و این ارتباطی به د ولت ایران و کمک گرفتن 
از ایران ند ارد . همانطور که سید  حسن نصراهلل د ر لبنان نیز آیت اهلل خامنه 
ای را رهبر خود  می د اند  و عکس های امام خمینی )ره( و آیت اهلل خامنه 

ای را د ر د فتر خود  نصب کرد ه است.

بسیجی هایی که خیلی وقت است خسته اند ، این انتخابات برایشان آزمون 
سختی بود . سالها حذف و تحقیر و تحریم و تهد ید  را تاب آورد ه اند . پای 
ایمانشان ایستاد ه اند . هزینه قمه کشی یک مشت بی پد ر و ماد ر را پرد اخته  
و تا توانسته اند ، فحش خورد ه اند . کیفر د وستان ناد ان و منافقین بسیجی نما 
و فساد  حکومتی ها را هم کشید ه اند . به د ست چپ و راست و کارگزاران 
و اصالحات و د ولت کریمه و اعتد ال هم ذبح شد ه اند ؛ زیر چوب و سنگ 
منافقین 78 و 88 لت و پار شد ه و بار سنگین نگاه مرد مانی که بیرحمانه 
قضاوتشان می کنند  و برچسب خشونت طلب میزنند ... یکی شان به طنز 
می گفت: »تقصیر خود مان است، باید  ول می کرد یم وزارت کشور را بگیرند  
آتش بزنند  کشور از هم بپاشد ، و یا می گذاشتیم د اعش بیاید   د و ماه ناموس 
بعضی ها را به جهاد  نکاح ببرد ، د ویست سیصد  هزار نفر را ذبح کند  تا مرد م 
و نظام بفهمند  ما د قیقا چه غلطی می کنیم، آن هم بی مزد  و منت؛ تف به 

خود مان!«، و می خند ید .
»بسیجی« د ر باور قشری، کلید واژه ای برای بیان بالهت، بازیچگی، خشونت 

و توحش شد ه؛ و این همه از تاثیر »رسانه« است.
این انتخابات سخت بود . نوبت آزمون خیلی ها رسید . آزمون »ایمان« د ر 

هجوم شک و شرک و ترس و کفر و یأس. 
آری، هزار پرسش و شک و شرک و ترس

بعضی ها با ولی فقیه خد احافظی کرد ند ؛اما مد افعان، پای ولی خود  ایستاد ند . 
»و اتقرب الی اهلل ثم الیکم بمواالتکم و مواالة ولیکم «، مد افعان می د انند  
مواالة آقاجان، مواالة امام حسین)ع( است و والیت امام حسین)ع(، والیت 

اهلل! پس بگذار روزگار چنین باشد !!

از اولین روزهای پیروزی انقالب اسالمی د ر بهمن 1357، 
فرماند هی کل سازمان مجاهد ین خلق )منافقین(، که د ر 
سال های منتهی به 1357 با برنامه ریزی ساواک از اعد ام 
رسته و برای بهره برد اری های آیند ه زند ه ماند ه بود ند ، فضا 

را آشفته د ید ه و به فکر توطئه افتاد ند .
و  ساواک  مد ارک  و  اسناد   سازی  پنهان  و  سرقت 
ترین  برجسته  از  یکی  شاه،  امنیتی  د ستگاه های 
وظایف آنها بود ؛ تا حد ی که برای د ست یابی به پروند ه 

سرلشکر احمد  مقّربی  متحمل صد مه سنگینی شد .
)مقربی یکی از نظامیان عالی رتبه ارتش شاهنشاهی 
جاسوسی  شوروی ها  برای  سال   25 مد ت  که  بود  
کل  اد اره  توسط   1355 سال  پاییز  د ر  و  کرد   می 
ضد جاسوسی )اد اره کل هشتم( ساواک د ستگیر شد  و 
به سرعت محاکمه و اعد ام گرد ید . د ستگیری و اعد ام 
سریع او د ر طی این سال ها برای مأمورین شوروی 

سؤال برانگیز بود  که چه طور مقربی لو رفت و چه اطالعاتی د ر اختیار اد اره کل ضد  جاسوسی قرار د اد .(
سازمان با استفاد ه از نفوذ نیرو د ر رکن 2 )اد اره اطالعات ارتش(  و ساواک که د ر سیطره افراد  مشکوکی همچون 

خسرو قنبری تهرانی ، محمد  عطریان فر  و سعید  حجاریان بود ، د ست به ریسک بزرگی زد ند .
محمد رضا سعاد تی معروف به سیکو، به تعبیر خسرو تهرانی حتی از موسی خیابانی نیز به مسعود  رجوی نزد یک 
تر و به عنوان نفر د وم سازمان مجاهد ین خلق شناخته می شد ، د ر شرایطی د ستگیر شد  که سازمان تالش می 

کرد  به عنوان سازمانی انقالبی د ر میان جامعه شناخته شود  و توانسته بود  د ر برخی ارکان نظام نیز نفوذ کند .
سعاد تی هنگام د ر اختیار گذاشتن پروند ه سرلشکر مقربی به والد یمیر فنسینکو )د بیر اول سفارت شوروی( د ر 

شرکت نولکو د ر 1358/2/6 د ستگیر شد .
وی د ر جریان شورش مسلحانه ای که د ر زند ان کرد  مجد د اً محاکمه و د ر مرد اد  136۰ به اعد ام محکوم گرد ید .

پس از قیام مسلحانه منافقین د ر روز 3۰ خرد اد  136۰ و ورود  سازمان به فاز نظامی و مقابله مسلحانه و ترورهای 
گسترد ه د ر سطح کشور - که بنا بر اعتراف خود شان بیش از 17 هزار نفر را به قتل رساند ه اند  - افراد  ویژه این 

سازمان، با نفوذ د ر سیستم های هد ف، د ست به جنایات گسترد ه ای زد ند .
محمد رضا کالهی: محمد رضا کالهی با نفوذ د ر بد نه حزب جمهوری اسالمی، د ر بزرگ ترین عملیات تروریستی 
تاریخ ایران، د ر روز 7 تیر 136۰ آیت اهلل سید محمد  حسینی بهشتی به همراه 72 تن از نمایند گان مجلس، وزرا 

و مسئولین را به شهاد ت رساند .
مسعود  کشمیری: مسعود  کشمیری که با حمایت همه جانبه افراد ی همچون بهزاد  نبوی، خسرو تهرانی و سعید  
حجاریان )همکاران قد یم سازمان مجاهد ین د ر د هه 5۰( موفق شد  به مسئولیت مهمی د ر شورای امنیت ملی 
د ست پید ا کند ، طی عملیاتی جنایت کارانه د ر روز 8 شهریور 136۰ محمد علی رجایی رئیس جمهوری و حجت 

االسالم محمد جواد  باهنر نخست وزیر جمهوری اسالمی را به شهاد ت رساند .
محمد  کاظم افجه ای: محمد  کاظم افجه ای با نفوذ د ر سیستم حفاظتی د اد ستانی انقالب اسالمی و زند ان اوین، 
د ر عملیاتی تروریستی د ر روز 7 تیر 136۰ با هد ف ترور حاج سید اسد اهلل الجورد ی اقد ام کرد  ولی فقط توانست 

محمد  کچویی رئیس زند ان اوین را به شهاد ت برساند .
محمد  فخارزاد ه کرمانی: محمد  فخارزاد ه کرمانی نیز با نفوذ د ر د اد ستانی انقالب و بمب گذاری د ر د فتر حجت االسالم 
علی قد وسی د اد ستان کل کشور، د ر روز 14 شهریور 136۰ وی را به شهاد ت رساند . عباس زریباف یکی از برجسته ترین 

افراد  نفوذی منافقین بود  که خد مات ارزند ه ای به د شمنان انقالب اسالمی به ویژه منافقین از خود  بروز د اد .
منافقین د ر وصف عباس زریباف نوشته اند : تاریخ تولد : 1331 محل تولد : اصفهان تحصیالت: د انشجوی 

مکانیک سابقه مبارزاتی: 14سال
عباس زریباف، اولین بار د ر سال53 توسط علی رضا الفت با مجاهد ین آشنا شد . د ر سال 58 د ر صف هواد اران سازمان 
قرار گرفت و به فعالیت پرد اخت. د ر فاز سیاسی د ر ارتباط با بخش اطالعات سازمان، مأموریت هایی را د ر کشف 
توطئه های سپاه پاسد اران رژیم برعهد ه گرفت. د ر این رابطه اطالعات ارزشمند ی را به د ست آورد . د ر شهریور سال6۰ 
به زند گی مخفی روی آورد . د ر سال61 از کشور خارج شد  و ارتباط خود  را با سازمان برقرار کرد . د ر بخش های مختلف 

از جمله بخش اطالعات، عهد ه د ار مسئولیت شد . د ر میان هم رزمانش به عنوان فرد ی پرتالش و پُرکار معروف بود .
انقالب اید ئولوژیک سازمان د ر سال64 انقالب اید ئولوژیک سازمان )رابطه غیرشرعی و حرام به اصطالح ازد واج اید ئولوژیک 
مسعود  رجوی با مریم قجر عضد انلو همسر قانونی مهد ی ابریشمچی( سرفصلی د ر زند گی مبارزاتی اش بود  و او را با 
آرمان ها و هد ف های سازمان د ر مد ار جد ید  پیوند  زد . پس از تشکیل ارتش آزاد ی بخش، د ر یگان های رزمی سازمان د هی 
شد . د ر فروغ جاوید ان شرکت کرد  و د ر یکی از نبرد های حماسی آن د الورانه جنگید . صبح روز پنج شنبه، چهارمین روز 

نبرد ها، از ناحیه پا مجروح شد  و قهرمانانه به شهاد ت رسید .
زریباف از نگاه د یگران: زریباف که از حاضرین د ر النه بود  بسیار به عوامل اطالعات نخست وزیری مانند  تقی 

محمد ی و خسرو تهرانی نزد یک بود .
سایت جهان نیوز از مصاحبه محقق با منبع ف: د ر تسخیر النه، طیفی از انجمن اسالمی د انشجویان بود ند  
که التقاطی ها د ر آنها بود ند . عباس زریباف با محسن قمصری اصفهان، یک تیم بود ند  که البته زریباف رفت و با 

منافقین. شاید  هم از اول نفوذی بود  ... البته ارتباطاتی هم با محمد  عطریان فر د اشت ... )ص186(
از مصاحبه محقق با مهد ی منتظری: عباس زریباف هم از عناصر منافقین بود  که د ر اطالعات سپاه نفوذ 
کرد ه بود . هم خود ش و هم زنش که االن اسمش یاد م نیست با منافقین بود ند  که بعد  از جریانات 3۰ خرد اد  6۰ 

شناسایی هم شد  و بازد اشت شد . ولی نمی د انم با چه نفوذی یا سفارشاتی موقتاً آزاد  شد  و فرار کرد .
)نقل از کتاب شنود  اشباح نوشته رضا گلپور(

متأسفانه چند نفر از وابستگان آنها د ر بین د انشجویان خط امام نفوذ کرد ه بود ند . شنید م یکی از همین نفوذی ها بعد اً 
به د لیل رابطه با منافقین و جاسوسی برای آنها، د ستگیر شد ه است و احتماالً آن گونه که شنید م کارش به اعد ام هم 
کشید ه است. یکی از د انشجویان د انشگاه صنعتی شریف نیز بنام عباس زریباف، از کاد رهای سازمان منافقین که د ر 
بلوک ما بود . او مسئولیت کنفرانس نهضت های آزاد ی بخش را که د انشجویان برپا نمود ند  و رهبران و نمایند گان این 
نهضت ها را د ر تهران د ور هم گرد آورد ند ، به عهد ه گرفته بود  و خد ا می د اند  منافقین از طریق او چه اطالعاتی را از 
این نهضت ها به د ست آورد ند  و د ر اختیار آمریکا و اسرائیل گذاشتند  و چه ضرباتی را از این طریق بر آنان وارد  نمود ند  

و این د رحالی بود  که نمایند گان نهضت ها د ر تهران د ر 
جلسات روی خود  را می پوشاند ند !

او بعد  از جریان النه جاسوسی د ر یکی از ارگان ها نفوذ 
نمود ه بود  و با شناسایی او و قبل از د ستگیری، به عراق 
فرار می کند  و چند سال بعد  د ر عملیات مرصاد  همراه 
منافقین که با حمایت و همراهی صد ام به ایران حمله 
نمود ه بود ند ، وارد  ایران می شود  و به سزای انحراف و 

خیانت خود  می رسد  و کشته می شود .
من ارتباط عباس زریباف با سازمان مجاهد ین خلق 
کاناد ا  سفارت  به  که  آمریکایی ها  د اد ن  فراری  یا  و 
پناهند ه شد ند  را، با حسی متفاوت از حس ُعرفی د ر 
جّو د انشجویان به د لم افتاد ه بود ، استد الل تعقیب هم 
کرد م و به بقیه د انشجویان گفتم که از زاویه عباس 
زریباف لطمه می خوریم. سید محمد  هاشمی یکی از 
د انشجویان خط امام د ر گفت وگو با خبرگزاری فارس
و اما آن چه د رباره عباس زریباف گفته نشد ه 

است:
می  او  د رباره  زریباف،  نزد یک  کاران  هم  از  ر.ز 
گوید :همین امروز که د ارم د رباره عباس زریباف حرف 
و  بود   موجود ی  او چنین  نمی شود   باورم  زنم،  می 

چنین سرنوشتی پید ا کرد . اصال د ر ذهنم نمی گنجید  
علیه  شد ید ا  و  موّجه  بسیار  او  باشد .  منافق  عباس 
منافقین فعال بود . البته ما این گونه می پند اشتیم. 
عباس طی مد تی که با ما کار می کرد ، توانسته بود  
عناصر د یگری را هم نفوذ د هد  که بعد  از فرار او، آنها 

را د ستگیر کرد یم.
براساس برخی اطالعات، عباس زریباف از مسئولین 
برجسته بخش شنود  زند ه تلفنی واحد  اطالعات سپاه 
پاسد اران بود  که وظیفه اصلی آن، شناسایی خانه های 
تیمی تروریست های منافق بود  تا به واحد  عملیات 

اعالم کند  و آنها به آن جا حمله کنند .
ر.ز د ر این باره می گوید :

بود یم. د رست چند   و عصبانیت  د ر حیرت  ما  همه 
د قیقه قبل از این که ما برسیم، منافقین خانه تیمی 
ای را که شناسایی کرد ه بود یم، تخلیه کرد ه و گریخته 
بود ند . ماند ه بود یم که آنها از کجا به این سرعت از حرکت ما مطلع می شوند . اصال د ر مخ مان نمی رفت که یکی 

از همکاران خود مان به آنها اطالع می د هد .
بعد  از این که عباس فرار کرد ، به خارج از کشور رفت و به منافقین پیوست، د ر بازجویی از د وستان او متوجه 
شد یم که عباس وقتی متوجه می شد ه که ما خانه تیمی ای را شناسایی کرد ه ایم، سریع با آنها تماس می گرفته 

و حرکت ما را اطالع می د اد ه که آنها هم سریع خانه را خالی می کرد ند .
ولی مهم ترین خد مت عباس زریباف به منافقین د ر پاریس بود .

خرد اد  1365 طی توافقی که طارق یوحّنا عزیز وزیر خارجه مسیحی صد ام حسین، د ر فرانسه با مسعود  رجوی 
انجام د اد ، قرار شد  منافقین برای اد امه مبارزه خود  علیه جمهوری اسالمی ایران، د ر خاک عراق مستقر شوند  و از 
این طریق با عملیات نظامی د ر مرز، د ر کنار عملیات تروریستی د ر د اخل ایران، بیش تر و بهتر به صد ام خد مت 

کنند .
همه توافقات برای مزد وری صد ام، با نظارت فرانسوی ها صورت گرفته بود . مریم قجرعضد انلو )همسر همزمان 
مهد ی ابریشمچی و مسعود  رجوی!( که زود تر به عراق رفته و د ر خد مت صد ام و سران حزب بعث قرار گرفته 
بود ! تا راه را برای آمد ن مسعود  هموار کند  و همه موانع سر راه را برطرف سازد ! منتظر آمد ن آنها بود  تا به همراه 

تعد اد ی از کاد ر مرکزی سازمان به عراق بروند .
17 خرد اد  1365 قرار بر این بود  تا مسعود  رجوی به فرود گاه پاریس رفته و سوار بر هواپیمایی ویژه، مستقیم به بغد اد  
پرواز کند . د قایقی قبل از حرکت از د فتر سازمان د ر پاریس، عباس زریباف که مسئولیت امنیت رجوی را برعهد ه د اشت، 
به فکر فرو رفت و از وی خواست تا عجله نکند  و د قایقی به او اجازه د هد . رجوی از این کار عباس تعجب کرد . زریباف به 

طرف تلفن رفت و شماره ای را گرفت. همه منتظر ماند ند  تا ببینند  او چه می کند  و قصد  تماس با چه کسی را د ارد ؟!
- سالم من از تهران تماس می گیرم ... پس چی شد  عملیات؟ ما این جا منتظر هستیم  ...

د قایقی بعد  عباس زریباف با خند ه گفت:
- موفق باشید  براد ر ... التماس د عا.

گوشی را گذاشت و رو به مسعود  رجوی گفت:
- هواپیمایی که قرار بود  با اون بریم بغد اد ، عازم تهران بود .

چشمان همه به خصوص رجوی، از تعجب گرد  شد ، که زریباف اد امه د اد :
- اون هواپیما د ر اختیار د ستگاه های اطالعاتی ایران بود  و قرار بود  به محض این که سوار شد یم، د ستگیر شد ه و 

مستقیم به تهران منتقل بشیم.
مسعود  رجوی از این حرکت عباس بسیار ذوق زد ه شد  و همواره حیات خود  را مد یون او می د انست و از این عمل 

د ولت فرانسه، به عنوان خیانت و معامله سیاسی با د ولت ایران یاد  می کرد .
مسعود  رجوی عازم بغد اد  شد  ولی عباس زریباف همراه تعد اد ی از عناصر کارکشته و امنیتی منافقین، د ر پاریس 

ماند ند  تا آغازگر فصلی جد ید  از خیانت د ر حق ملت ایران و خوش خد متی به آمریکا و صد ام، باشند .
جاسوسی تلفنی: تماس تلفنی زریباف که منجر به نجات رجوی از د و قد می بازد اشت شد ، او را به این فکر 

اند اخت تا از این روش نو، بیشتر و بهتر بهره برد اری کند .
گروهی 15 نفره شامل 11 مرد  و 4 زن، که به لهجه های محلی ایران کامال آشنا بود ند ، زیر نظر مستقیم عباس 
زریباف د وره های خاص و شیوه های تخلیه اطالعاتی و جاسوسی تلفنی را آموختند  و کار خود  را د ر همان پاریس 

و با حمایت مالی و امنیتی د ولت فرانسه، آغاز کرد ند .
یکی از تماس های موفق که توسط شخص عباس زریباف صورت گرفت، وی خود  را از فرماند هان ارشد  جنگ جا زد  و با 
یکی از قرارگاه های عملیاتی د ر جنوب ایران تماس گرفت. او که به روابط و نوع بیان نیروهای بسیجی و سپاهی آشنایی 
کامل د اشت، توانست د ر مد ت 45 د قیقه، یکی از فرماند هان را کامال تخلیه اطالعاتی کرد ه و موقعیت یگان های نطامی 
ایران، زمان و چگونگی عملیات را کشف کند  و به عنوان هد یه ای ارزشمند ، به رجوی بد هد  تا او تقد یم صد ام حسین کند . 

با لو رفتن تماس جعلی، عملیاتی که ایران برای انجام آن د ر شلمچه تد ارک زیاد ی د ید ه بود ، منتفی شد .
یکی د یگر از تماس های موفق زریباف، با برخی وزرای د ولت بود  که خود  را مسئول د فتر نخست وزیر وقت جا می 
زد  و توانست اطالعات محرمانه بسیاری کشف کند . البته باید  د ر نظر د اشت آن زمان، مسئولین واحد  اطالعات 
نخست وزیری که د ر نبود  وزارت اطالعات، وظایف امنیتی کشور را برعهد ه د اشت، خسرو تهرانی و سعید  حجاریان 

از د وستان قد یم عباس بود ند .
کار این گروه 16 نفره، فقط به تماس با رد ه های باالی مملکتی و قرارگاه ها خالصه نمی شد ؛ طی تماس با پایگاه های 
بسیج و محل های اعزام نیرو - که غالبا زن ها تماس گرفته و با گریه، خواهش و التماس، خود  را ماد ر رزمند ه ای که د ر 

جبهه است جا می زد ند  - از آمار و اطالعات نیروهای اعزامی و یا تعد اد  شهد ا د ر عملیات، مطلع می شد ند .
این را که عباس زریباف با حمایت چه کسانی و - آن هم د ر سال 6۰ که حساسیت ها بسیار زیاد  بود  - چگونه تا 

آن رد ه و مسئولیت مهم امنیتی نفوذ کرد ه است، د یگران باید  پاسخ گو باشند !
سرانجام خیانت کاران: مرد اد  1367 چهارمین روز عملیات مرصاد  که به شکست مفتضحانه منافقین منجر شد ، 

پایان خیانت های گسترد ه به ملت ایران و خوش رقصی های عباس زریباف برای صد ام و رجوی بود .
زمانی که منافقین برای انجام عملیات به خیال خود  نهایی شان با نام فروغ جاوید ان، همه نیروهای شان را چه سیاسی 
چه امنیتی و فرهنگی، از سراسر د نیا جمع کرد ه و 
جمعی حد ود  5 هزار نفر گرد  آورد ند  تا طی سه روز 
ایران را به اشغال خود  د رآورند ، عباس نیز همراه همسر 

و د و د ختر نوجوانش از پاریس عازم بغد اد  شد . 
د ر اد امه عملیات فروغ جاوید ان، زریباف مورد  اصابت 
گلوله ای ناشناس قرار گرفت و کشته شد . با وجود ی 
که او از عناصر مهم و بسیار ارزشمند  منافقین محسوب 
می شد ، تا امروز سازمان هیچ گونه کار تبلیغی د ر جهت 
معرفی او انجام ند اد ه است و این مسئله شبهه تصفیه 
حساب وی را قوت می بخشد . همان گونه که به اعتراف 
سعید  شاهسوند ی، علی زرکش از اعضای کاد ر مرکزی 
به  فرماند هی،  به  اعتراضات  برخی  د لیل  به  سازمان، 
د ستور شخص رجوی  د ر فروغ جاوید ان تصفیه شد  و از 

پشت سر مورد  اصابت گلوله قرار گرفت.
بعد  از این که عباس زریباف کشته شد ، سال 137۰ 
سمیه و زهرا فرزند ان او و همسر او بهجت عبد اللهی، 
همراه تعد اد ی د یگر از فرزند ان کشته شد گان که د ر 
سران  د ستور  به  کرد ند ،  می  زند گی  اشرف  پاد گان 

منافقین از عراق به آلمان منتقل شد ند .
@hdavodabadi

به مناسبت 8 شهریور سالگرد  شهاد ت رجایی و باهنر به د ست منافقین واقعی!

عباس زریباف، نفوذی منافقین یا اصالح طلبان؟!
حمید  د اود آباد ی

آخوند  مزد ور که فریاد  مرگ بر آمریکا و 
اسرائیل را خالف اسالم می د اند  باید  گفت...

نطق رهبر جنبش اتحاد  مسلمانان 
جمهوری آذربایجان پیش از بازد اشت

وقتی طبل "جهاد  د ر راه خد ا" نواخته می شود ، د وران حکومت عشق آغاز 
می گرد د ؛ د وران جهاد ، د وران حکومت عشق است، اما د ر اینجا که مهبط 
عقل است، معلوم است که حکومت عشق نباید  هم چند ان پاید ار باشد . 
نمی شود ؛ مرد م که همه عاشق نیستند . از زن ها و کود کان و پیرزن ها و 
پیرمرد ان که بگذریم، آن خیل عظیم اهل د نیا را بگو که از زند گی فقط 
همین یک جان را د ارند  و به آن مثل کنه به شکمبه گوسفند  چسبید ه اند . 
تنها عشاق می توانند  بر ترس از مرگ غلبه کنند  و از د یگران، نباید  هم 

انتظار د اشت که از مرگ نترسند . 
وقتی طبل جنگ برای خد ا نواخته می شود ، عشاق می د انند  که نوبت 
آنان رسید ه است که قلیل من عباد ی الشکور... وقتی طبل جنگ برای 
خد ا نواخته می شود ، د ر نزد  اینان، عقل و عشق د ست از تقابل می کشند  
و عقل، عاشق می شود  و عشق، عاقل؛ آن همه عاقل که صاحب خویش 
را به سربازی و جانبازی می کشاند . اما د ر نزد  د یگران، ترس جان و سر، 
عقل را به جنونی مذموم می کشاند  و هر ننگی را می پذیرد  تا بتوانند  این 
خون تمتع از حیات را بمکند ، مثل کنه ای که به شکمبه گوسفند  چسبید ه 

است....)شهید  سید  مرتضی آوینی(

... و خد ا خواست که قربانی جانان باشی،
سر زینب به سالمت، سپر جان باشی

تا که باز عمه ساد ات اسارت نکشد ،
رفته ای تا حرم عشق نگهبان باشی

د ل تو نذر حسین بود ه و سخت است این که،
سوریه کرببال باشد  و ایران باشی

تو که رفتی شد ه حسرت به د ل یارانت،
این امید  است که تو شافع یاران باشی

امام امت

گـــزارش

خبـــــر

یاد د اشــت

تلنــگر

بیاد  شهید د هه هفتاد ی مد افع حرم

وقتی طبل جنگ برای خد ا نواخته می شود ، 
عشاق می د انند  که نوبت آنان رسید ه است

ین د ر حالی است که اصال د ر زمان شهاد ت این بزرگواران اصال نامی از 
این جریان نبود  و جماعت مد عی اصالح طلبی همواره این شعار را مطرح 
کرد ه اند  که نباید  شهاد ت و شهید  را سیاسی کرد  اما عملکرد  این جماعت  

نشان می د هد  که رویه و رفتارشان چیز د یگری است.
حمید رضا جالیی پور از شرکت کنند گان د ر کنفرانس برلین و از فعالین 
فتنه 88 د ر مصاحبه با روزنامه اصالح طلب اعتماد  با مصاد ره شهید ان 
باکری و همت به نفع جریان اصالحات گفت: »جریان اصالح طلبی که 
د ر این 2۰ سال شاهد ش بود یم تبارش از انقالب اسالمی و مقاومت د ر 
موسوی،  آقای  مانند   بارزی  شخصیت های  می شود .  شروع  جنگ  زمان 
همت ها و باکری ها از این تبار بود ند . تبار اصالح طلبان به د وره سازند گی 
بازمی گرد د . افراد ی بود ند  که د ر جریان سازند گی و ساختن کشور بسیار 
زحمت کشید ند  و تجربه کسب کرد ه اند . از همه مهم تر تبار اصالح طلبان به 

آزاد یخواهی و د موکراسی خواهی 2۰ سال اخیر برمی گرد د «.

این د ر حالی است که اصال د ر زمان شهاد ت این بزرگواران اصال نامی از این 
جریان نبود  و جماعت مد عی اصالح طلبی همواره این شعار را مطرح کرد ه اند  
که نباید  شهاد ت و شهید  را سیاسی کرد  اما عملکرد  این جماعت  نشان 

می د هد  که رویه و رفتارشان چیز د یگری است.
د ر این زمینه الزم به ذکر است:بسیاری از افراد  شاخص جریان موسوم به 
اصالح طلبی کسانی هستند  که به افراط و تند روی د ر د هه6۰ معروف بود ند  و 
اکنون نیز د چار تفریط شد ه اند . این جماعت د ر آن روزگار به نسبت با خویش 
نیروهای انقالبی را گاهی سازشکار می خوانند  و اکنون نیز که د چار تفریط 

هستند  نیروهای انقالبی را د ر قیاس با خود  د چار افراط می بینند .
اعتماد   روزنامه  د یروز  که  مصاحبه ای  د ر  حجاریان  سعید   همچنین 
بخش هایی از آن را منتشر کرد  د ر این باره گفت: »من منکر خطاهاي 
یا  قد یم  اما چپ هاي  نیستم.  امام  حیات  زمان  د ر  چپ هاي خط امامي 
کنند !« اصالح   را  خود   خطاي  کرد ند   تالش  بعد ها  امروز   اصالح طلبان 

شایان ذکر است: جریان فتنه گری که د وبار د ر سال های 78 و 88 د ست 
به آشوب خیابانی زد ، د ر تکاپوی رسانه ای مد اوم خود  نه تنها شهد ا و 
شهاد ت را سرمایه جامعه و محور همبستگی و غرور ملی معرفی نمی کرد  
بلکه با تعابیری اهانت آمیز )به استناد  آراء آشفته امثال فروید ( د رباره شهید  
و شهاد ت قضاوت می کرد  و د ر بستر اغتشاش و آشوب نیز هر چند  مجال 
بروز پید ا کرد  »شعار توپ تانک بسیجی د یگر اثر ند ارد « را علیه خاستگاه 

اصلی شهد ا و فرهنگ شهاد ت سر د اد !

مصاد ره شهد ا به نفع جریان فتنه
شهید ان همت و باکری هم اصالح طلب شد ند !؟

بسیجـی فحش خـور

نشـریـه مد افعـان

آمـاد ه د ریافت نظـرات 

پیشنهاد ات ، انتقاد ات ومطالب 

خوانند گان محترم می  باشد .

ایمیـل:

modafean.h@gmail.com
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جنگی را باخت. وی د ر جای د یگر گفت: جنگ 33 روزه ثابت کرد  که سالح های سنتی  د ر حفظ و حمایت 
اسرائیل ناتوان است. این سالح ها نمی تواند  خطری برای ما باشد  و ما نسبت به این سالح ها برتری د اریم. این 
چیزی است که نقش اسرائیل را د ر استراتژی جنگی کم می کند . ما د ر این موضوع برند ه شد ه ایم و به این 

ترتیب می توان اسرائیل را نابود  کرد . 
یک روز فرزند ش مصطفی از او پرسید : به نظرت چه اتفاقی می افتد  اگر بعد  از شهاد تت، حزب اهلل تو را به 
رسمیت نشناخت؟  وی پاسخ د اد : من از هیچ کس انتظار ند ارم که مرا به رسمیت بشناسد . اگر مصلحت د ر این 
است که آنها من را به رسمیت نشناختند ، مشکلی نیست. او هرگز به شهرت و سخن گفتن د ر مورد  کارهایش 
اهمیت نمی د اد . حتی از اینکه اسرائیلی ها تمامی اقد امات مقاومت را به وی نسبت می د اد ند ، ناراحت بود . عماد  
مغنیه حتی به مد ت یک یا د و سال به نحوی عملیات های مقاومت را رهبری می کرد  که حتی نیروهای مقاومت 
او را نمی شناختند . وی همان کسی بود  که مقد مات انجام عملیات شهاد ت طلبانه احمد  قصیر و جزئیات آن را 
طراحی و نحوه انجام آن را پیگیری کرد . وی اصرار زیاد ی د اشت که از این عملیات تصویربرد اری کند  تا اسناد  
را د ر اختیار د اشته باشد  و بتواند  یک روز آن ها را به نمایش بگذارد . 

 چگونه عماد  مغنیه مرد  سایه ها شد ؟
یکی از بزرگ ترین ویژگی های وی د ر مورد  تد ابیر امنیتی این بود  که 
حتی د ر زمان د ید نش نیز کسی او را نمی شناخت، این موضوع باعث 
شد ه بود  او به صورت یک فرد  عاد ی و ساد ه بد ون ناظر و محافظ 
به فعالیت هایش اد امه د هد . وی د ر نشست های رسمی و عمومی 
حاضر می شد  ، اما به عنوان یک فرد  عاد ی د ر مقاومت مانند  د یگر 
زیاد  د ر مناقشه ها شرکت نمی کرد ،  پید ا می کرد ،  اشخاص حضور 
بلکه فقط گوش می کرد . این نحوه رفتار به روش عاد ی زند گی وی 

تبد یل شد ه بود .  
د ر زمان د ید ار سرد ار قاسم سلیمانی، فرماند ه نیروی قد س سپاه 
پاسد اران انقالب اسالمی با محمد  ناصیف معاون رئیس جمهور فقید  
سوریه، حاج عماد  د ر هیئت ایرانی حضور د اشت. د ر زمان صحبت ها، مترجم د ر انتقال جمله ای از فارسی به 
عربی اشتباه کرد  که حاج عماد  این اشتباه را تصحیح و خود  را به عنوان یک مشاور د ر هیئت معرفی کرد . این 
نحوه رفتار، آزاد ی عمل زیاد ی را به وی د اد ه بود . با این  وجود  وی همواره سالح کمری را د ر قاب خاکستری 

رنگش با خود  حمل می کرد . 
مغنیه توان جسمی خود  را حتی د ر د هه آخر عمر خود  نیز حفظ کرد ه بود . او د ر زمان آموزش نیروهای مقاومت 
برای اسارت گرفتن یک نظامی اسرائیلی به سرعت د ر را باز کرد  و با مهارت باال یکی از عناصر تنومند  مقاومت 
را که د و برابر خود ش هیکل د اشت، با تمامی تجهیزات و تسلیحاتش بلند  کرد . یکی از عناصر مقاومت نزد یک 

به وی می گفت حاج عماد  د ر مسائل د فاع شخصی آموزش هایی به ما می د اد . 
سید  ابراهیم امین السید ، رئیس شورای سیاسی حزب اهلل لبنان د ر رابطه با حاج رضوان می گوید  که انسان 
همواره سعی د ارد  تصاویری از د ستاورد های خود  تهیه کند ، اما د ستاورد های حاج عماد  همواره بد ون امضا 
باقی می ماند . وی هرگز به همراه د ستاورد های خود  تصویری تهیه نمی کرد ، بلکه برعکس تصاویر د ستاورد ها 
را می گرفت اما تصویری از خود  د ر کنار آن ثبت نمی کرد . این رفتار از این منظر بود  که هرگز او اسرائیل را 

د ست کم نمی گرفت.  
د ر ساعت های آخر قبل از شهاد تش، حاج عماد  جلسه ای با رمضان عبد اهلل شلح، د بیرکل جنبش جهاد  اسالمی 
و سرد ار سرتیپ محمد  پاکپور، فرماند ه نیروی زمینی سپاه پاسد اران انقالب اسالمی د اشت. سرد ار پاکپور روایت 

می کند  که آنها قرار بود  د ر نیمه شب با هم د ید ار کنند .
گزارش مؤسسه فرهنگی قاف" حاکی است؛ جلسات متعد د ی د ر همان روز د ر زمینه بررسی نحوه تقویت و باال 
برد ن توانمند ی های نظامی و امنیتی جنبش حماس و جهاد  اسالمی برگزار شد ه بود . حاج عماد ، همواره د یر 

ناگفته های خواند نی از حاج رضوان؛

گــزارش ویــژه

د ر جلسات حاضر می شد  اما به محض ورود  به این جلسه با لبخند ی که بر لب د اشت، قلب شرکت کنند گان را 
تسخیر می کرد  و کسی نمی توانست به او اعتراض کند ! وقتی که انفجار انجام شد ، سرد ار پاکپور اولین کسی 

بود  که خود  را به عماد  مغنیه رساند . او د ر حالت سجد ه به شهاد ت رسید ه بود .
شهید  مغنیه د ر مورد  خود  می گفت: این خیانت است که من از مرگ بترسم د ر حالی که براد ران خود  را به 
تکالیف جهاد ی فرامی خوانم؛ آن هم د ر شرایطی که مطمئن هستم برخی از آنها به شهاد ت خواهند  رسید . 

ضعیف ترین سطح ایمان این است که چیزی را که برای آن ها می پسند م، برای خود م نیز بپسند م.
عماد  مغنیه و د غد غه آزاد ی اسرا 

آزاد سازی اسرا و زند ان های اسرائیلی یکی از مسایل مهم مورد  توجه عماد  مغنیه بود . حاج وفیق صفا مسئول 
کمیته ارتباط و هماهنگی های حزب اهلل لبنان تأکید  می کند  که وی د ر د وره قبل از آزاد سازی جنوب لبنان 
فعالیت های زیاد ی را برای اجرای عملیات اسارت نظامیان اسرائیلی انجام د اد  تا ما بتوانیم این اسرا را با اسرای 
لبنانی و فلسطینی و عرب  مباد له کنیم. افراد  بسیاری بد ون موفقیت  د ر این عملیات ها به شهاد ت رسید ند . 
بعد  از آزاد سازی جنوب لبنان نیز این تالش ها اد امه پید ا کرد  اما د ر نهایت عملیات اسارت گرفتن نظامیان 
اسرائیلی د ر مزارع شبعا موفقیت آمیز بود . د ر سال های 2۰۰۰ و 2۰۰4 مذاکرات سختی بین حزب اهلل و اسرائیل 
از طریق میانجی آلمانی برای انجام تباد ل اسرا د نبال می شد . حاج عماد  یکی از مقاماتی بود  که عملیات مذاکره 
را د نبال می کرد . همچنین پروند ه "ران آراد " خلبان اسرائیلی توجه ویژه وی را به خود  معطوف کرد ه بود  ، 
چرا که فرصتی برای آزاد سازی اسرا فراهم می کرد . وی تیم ویژه ای را برای جستجوی آراد  تشکیل د اد ه و بین 
سالهای 2۰۰4 تا 2۰۰6 اثرات او را د نبال کرد ند . وی به برخی سرنخ ها د ر این رابطه از جمله برخی لوازم او 
نظیر چتر یا سالح و لباس هایش د ست پید ا کرد . اینها لوازم بسیار ساد ه ای بود  که مقاومت حتی از طریق آنها 

به مذاکرات اد امه د اد .
وفیق صفا می گوید : بعد  از انجام عملیات اسارت نظامیان اسرائیلی د ر سال 2۰۰6 با پایان جنگ، و د ر مذاکرات 
برای انجام تباد ل اسرا حاج عماد  حاضر بود ، اما کسی از تیم مقابل او را نمی د ید . گاهی اوقات وی حضور جسمی 
د ر این نشست ها ند اشت، اما د ر سایه و د ر مکانی مناسب تر مذاکرات را د نبال می کرد . شهاد ت حاج عماد  د ر 
فوریه انجام تباد ل اسرا را چند  ماه به تعویق اند اخت، اما این عملیات د ر نهایت با عنوان عملیات رضوان انجام 

شد . 
سفر عماد  مغینه به غزه

مغنیه فلسطین را خوب می شناخت و فلسطینی ها نیز او را. هنگامی که 
د ر جنبش آزاد  سازی فلسطین د ر بیروت بود ، فرزند  انقالب آنها بود  و 
فرزند  نیروهای 17. وی بعد  از خروج از این سازمان نیز همچنان با یاسر 
انتقال  ارتباط د اشت. وی د ر روند   عرفات و سایر گروه های فلسطینی  
تجربه مقاومت لبنان به فلسطینی ها فعالیت می کند . او د ر انتفاضه سال 

2۰۰۰ و د ر جنگ های غزه نیز حاضر بود .  
طریق  از  غزه  آزاد سازی  از  پس  مغنیه  عماد   شهید   که   می شود   گفته 
یکی از تونل های موجود  بین رفح و غزه به این منطقه رفته است. روایت 
 کنند گان این اتفاق می گویند  که وی با فرماند هان مقاومت د ر نوار غزه 
د ید ار کرد ه و از کارگاه های تولید  موشک و نحوه کمین های آن ها اطالع 
پید ا کرد ه است. حاج رضوان با  عناصر فعال د ر حفر تونل ها د ید ار د اشته 
است. شهید  احمد  الجعبری، معاون فرماند ه کل گرد ان های شهید  عزالد ین 

قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت حماس راهنمای عماد  مغنیه د ر این سفر بود ه است.
جزئیاتی نیز از این سفر ذکر شد ه است، بیشتر مقامات حماس انجام این سفر را تکذیب نکرد ه، بلکه آن را تأیید  
می کنند . یکی از این فرماند هان می گوید : حاج رضوان جرئت و جسارت زیاد ی برای انجام هر کاری د اشت. 
روزی فرا خواهد  رسید  که د نیا بد اند  او برای فلسطین چه کارها کرد . د نیا باید  این موضوع را بد اند . فرماند هان 
گروه های فلسطینی که با مغنیه نزد یک بود ند ، به خود  از نقش او د ر جنگ هایی که مقاومت بر ضد  د شمن 
اسرائیلی د ر نوار غزه وارد  شد ه بود ، اطالع د اشتند ، آن ها می د انند  که افکار و تجربه های او د ر پیروزی های 
مقاومت به کمک آن ها می آمد .  حاج رضوان مناسبات خود  با فلسطین را به گروه های فلسطینی منحصر نکرد ، 

بلکه حتی با جنبش فتح نیز که روزگاری د ر جوانی عضو آن بود ، ارتباط خود  را قطع نکرد ه بود . 
چند  هفته بعد  از آزاد سازی جنوب لبنان د ر سال 2۰۰۰، یاسر عرفات نامه ای را از طریق مقامات مقاومت برای 
عماد  مغنیه فرستاد  و از انگیزه خود  برای آغاز انتفاضه د وم خبر د اد . هنگامی که آریل شارون نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی د ر سپتامبر سال 2۰۰۰، اقد ام به هتک حرمت مسجد االقصی کرد ، شراره های آغاز انتفاضه 
االقصی شعله ور شد . حاج رضوان تیم ویژه ای را د ر د اخل حزب اهلل با مأموریت پشتیبانی تبلیغاتی و فرهنگی و 
نظامی از انتفاضه االقصی تشکیل د اد ه بود . وی شخصاً د ر جشنواره ها و نشست های مختلف با مقامات گروه های 
فلسطینی برای بررسی راهکارهای توسعه انتفاضه شرکت می کرد . د ر ابعاد  نظامی نیز وی تالش می کرد  تمام 
نیازمند ی های نیروهای مقاومت د ر فلسطین را برای آنها ارسال کند . وی د ر ابتد ا سی د ی هایی را برای آن ها 
فرستاد  که نحوه تولید  بمب از مواد  ابتد ایی را آموزش می د اد . د ر اد امه این روند  انتقال سالح های سبک از طریق 
د ریا توسعه پید ا کرد  تا اینکه نهایتاً راهی د ریایی بین سینا و غزه ایجاد  شد ه بود  که محموله های سالح را د ر 

مناطق خاصی تحویل د اد ه و به سواحل غزه منتقل می کرد . 
ترتیب  این  به  د اد .  افزایش  را  مقاومت  گروه های  تجهیز  روند   مغنیه  شهید   آن،  توسعه  و  انتفاضه  اد امه  با 
کشتی هایی برای قاچاق سالح به صورت شبانه روزی از طریق خطوط معروف  ایران – سود ان – مصر و غزه 
فعالیت می کرد . د ر سال 2۰۰2 گشتی د شمن صهیونیستی کشتی کارینA را که مغنیه از طریق آن سالح های 

سنگین را به غزه می فرستاد ، توقیف کرد . سالح هایی که اگر به غزه می رسید ، روند  انتفاضه را تغییر می د اد .
حاج رضوان د ر زمان انتفاضه د وم بیشترین توجه خود  را به جنبش فتح معطف کرد ه بود . نیروهای مقاومت 
عملیات متعد د ی را د ر طول مرزهای فلسطین اشغالی انجام د اد ند . تحقیقات د ر مورد  عملیات های مختلف از 
جمله عملیات جهاد  اسالمی د ر شهرک صهیونیست نشین شلومی د ر الجلیل نشان می د اد  که حزب اهلل لبنان 

تسهیالت الزم برای این عملیات را فراهم کرد ه است. 

اشاره: مؤسسه فرهنگی "قاف" وابسته به حزب اهلل لبنان، اقد ام به جمع 
آوری اخبار، اطالعات و تصاویر منتشر نشد ه حاج عماد  مغنیه فرماند ه 

جهاد ی حزب اهلل لبنان کرد ه است.
مسؤولیت اصلی این مؤسسه که د ر سال گذشته تأسیس شد ه است، انتشار 
فرهنگ مقاومت و اد بیات آن است و د ر اقد امات خود  بر سیره عملی حاج 

عماد  مغنیه متمرکز شد ه است.
این مؤسسه به تازگی اقد ام به تهیه مستند اتی از زند گی حاج رضوان د ر 
زمان فعالیت های عملیاتی د ر د اخل و خارج از حزب اهلل لبنان از د هه 7۰ 
قرن گذشته میالد ی تا زمان شهاد تش د ر سال 2۰۰8 کرد ه است. مؤسسه 
مذکور همچنین مجموعه تصاویری را برای اولین بار از شهید  مغینه منتشر 

می کند .
این مؤسسه فرهنگی یک سایت اینترنتی رسمی مختص فرماند ه جهاد ی 
حزب اهلل لبنان راه اند ازی کرد ه است. این سایت بخش های زند گی نامه و 
تصاویر و آثار شهید  عماد  مغنیه و تمامی تولید ات د ر زمینه وی د ر ابعاد  

تبلیغاتی و هنری را منتشر خواهد  کرد . 
از تولید ات این  از نظر شما خواهد  گذشت، بخشی  آنچه د ر این مقاله 
مؤسسه د ر مورد  شهید  عماد  مغنیه است که عمد تا برای اولین بار مطرح 

شد ه است:

 خمینیون چه کسانی بود ند ؟
تجاوزهای مستمر  از  بزرگ شد  که همواره  منطقه ای  د ر  مغنیه  عماد  
اسرائیلی ها رنج می برد ، آغاز جوانی مغنیه همراه با آغاز جنگی د اخلی د ر 
لبنان بود  ، وی تحوالت سیاسی روزمره کشور را به خوبی د نبال می کرد . 
شیخ مالک وهبی د وست عماد  مغنیه می گوید  د ر حالی که آنها د ه سال 
سن د اشتند ، عماد  مغنیه سعی می کرد  با احزاب و تحرکات سیاسی و 
که خوشش  می د ید   را  موضوعی  وی  که  هنگامی  شود .  آشنا  اسالمی 
نمی آمد ، مد اخله می کرد  و بحث می کرد . او 16 ساله بود  که به جنبش 
فتح پیوست و موفق شد  با وجود  سن کم  فرد ی تأثیرگذار د ر این جنبش 
شود . د ر اوایل د هه 8۰ مغنیه به جنبش اسالمی پیوست. پیروزی انقالب 
اسالمی د ر ایران د ر سال 1979 و شهاد ت سید  محمد باقر صد ر د ر سال 
198۰ نقش تعیین کنند ه ای د ر این انتخاب د اشت. وی به همراه تعد اد ی 
از د وستان و براد ران خود  د ر تأسیس جنبش جهاد  اسالمی مشارکت 
کرد ، چرا که به این اعتقاد  رسید ه بود  که آنها باید  قد رت د فاعی برای 
خود  د اشته باشند . این قد رت قرار بود  د ر برابر اشغالگری و تجاوزهای 
اسرائیلی ها ایستاد گی کند ، به همین علت وی شخصاً به همراه برخی 
د وستان مؤسس این جنبش د ر د رگیری های خلد ه شرکت د اشت. به این 
ترتیب هسته های مقاومت اسالمی د ر لبنان شکل گرفت و هنگامی که 
امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران اعالم جهاد  کرد ، حزب اهلل لبنان 

یکی از عناصر حاضر و فعال د ر این عرصه بود .  
د ر آن زمان جوانان حزب اهلل لبنان خمینیین خواند ه می شد ند . عماد  به 
همراه براد رانش جهاد  و فواد  جزء این عناصر بود ند . آنها همواره تحت 
تعقیب بود ند ، ماد رشان روایت می کند  که بارها به منزل آنها حمله شد ه 
بود ، اما فرزند ان آنها را د ر د اخل منزل پید ا نکرد ه بود ند . با وجود  این 
تهد ید ها حاج عماد  د ر مراسم تشییع پیکر شهید  جهاد  د ر سال 1984 
شرکت کرد ، اما د ر مراسم تشییع پیکر شهید  فواد  د ر سال 1994 حاضر 

نبود  تا د ست اسرائیلی ها به وی نرسد . وی 
د ید ار  به  فؤاد   از  شهاد ت  بعد   روز  چهار 
ماد رش رفت و به او گفت: به من گفتند  
ماد ر  شد ه اید ؟  ناراحت  خیلی  شما  که 
بود   این د ومین فرزند م  پاسخ د اد : طبعاً. 
] که شهید  شد [. عماد  مغنیه گفت: اگر 
این عد د  به سومین شماره برسد  چه کار 

خواهی کرد ؟ 
سال ها سپری شد  تا اینکه ام عماد  خبر 
شهاد ت فرزند  سوم را شنید ، البته شهاد ت 
موفقیت های  بلکه  نبود ،  د ستاورد   بد ون 
بزرگی را د ر خاطره تاریخ هک کرد ه بود . 

د ستاورد هایی نظیر آزاد سازی جنوب لبنان د ر سال 2۰۰۰ و پیروزی د ر 
جنگ 33 روزه د ر سال 2۰۰6. 

ام عماد  می گوید  که بعد  از آزاد سازی جنوب لبنان، عماد  خانواد ه اش را 
به این منطقه آورد  و مناطق مختلف عملیات ها را به آنها نشان می د اد . 
ماد رش گفت: تو چه ارتباطی با این مسائل د اشتی؟ این مناطق را از 
کجا می شناسی ؟ با خند ه گفت: آن ها مرا اینجا آورد ند  و د ر این مناطق 
چرخاند ند  و اینها را به من گفتند . وی به ماد رش نگفت که د ر اولین 
روزهای آزاد  سازی جنوب لبنان وی از اولین کسانی بود  که وارد  نوار 
مرزی شد  و به د وستانش گفت: بوی باد های فلسطین می آید . بوی قد س 
نابود ی  برای  امکان جد ی  اعتقاد  د اشت که  آید . وی د ر آن زمان  می 
اسرائیل وجود  د ارد  ، چرا که مقاومت د ر مأموریت اول خود  موفق شد ه 
بود . وی د ر آن زمان می د انست که اسرائیل این شکست را تحمل نخواهد  

کرد  و به د نبال واکنش و پاسخ به این شکست خواهد  بود . 
 حاج عماد  و پیش بینی تحرکات اسرائیلی ها 

این  پیشرفت  نحوه  از  تصوری  عماد   حاج   ، ژوالی  آغاز جنگ  از  قبل 
جنگ د ر صورت آغاز آن د اشت. شیخ نعیم قاسم معاون د بیرکل حزب اهلل 
لبنان گفت که وی این د ید گاه ها د ر جلسه شورای حزب اهلل مطرح کرد ه 
این جلسه گفت:  د ر  د اد . وی  ارائه  آن  مورد   د ر  را  پیشنهاد ات خود   و 
اسرائیل د ر ابتد ا به سمت جلو حرکت خواهد  کرد  و عملیات زمینی را 
تاخیر خواهد  اند اخت، اما با وجود  این ما راهکارهایی برای مقابله با این 
رویکرد  د اریم. وی راهکارهایش را نیز توضیح د اد . وقتی که جنگ آغاز 
شد ، مشخص شد  که حاج رضوان د ر نحوه تفکر از د شمن پیشی د اشته 
است، هر اند ازه که جنگ 33 روز پیش می رفت، همان راهکارهایی که 
حاج عماد  ارائه کرد ه بود  و نحوه تقابل با د شمن به همان صورت انجام 
شد . تمام آن چیزی که وی پیش بینی کرد ه بود  بخشی از نقشه های 
برنامه ریزی شد ه و مسائلی بود  که او راهکارهای مشخصی برای آن د ر 

نظر گرفته بود . 
حاج رضوان توجه ویژه ای به نحوه تفکرات و برد اشت مقامات اسرائیل 
از حواد ث مختلف د اشت. وی د ر موضوعات نظامی مقلد  نبود ، بلکه یک 
مبتکر بود . این چیزی بود  که او را از سایر فرماند هان و کارشناسان نظامی 
متمایز می کند . وی می گفت: ما پیروز می شویم، چرا که ابتکار عمل را د ر 
د ست د اریم. وی د ر جنگ بر ضرورت ضربه زد ن به مناطق د شمن تأکید  
د اشت و معتقد  بود  که به آتش کشید ن جبهه د اخلی رژیم صهیونیستی 

د ر فلسطین اشغالی باعث پیروزی بزرگ مقاومت خواهد  شد . 
رژیم صهیونیستی بانک اهد اف گسترد ه ای از سامانه های موشک های 
د ر  د وربرد   و  برد   میان  موشک های  شامل  لبنان  حزب اهلل  استراتژیک 
اختیار د اشت، اما بعد  از تحرکات عملیات هایی که منجر به وقوع جنگ 
توان  اکثر  برای حفظ  ویژه ای  شد ، مشخص شد  که حاج عماد   طرح 
موشکی مقاومت د ارد . هنگامی که این موشک ها به سمت سرزمین های 
اشغالی شلیک می شد ، او به کسی که د ر کنارش بود  می گفت: اسراییل 

مغنیه د ر کنار اقد امات نظامی، د ر ابعاد  تبلیغاتی و هنری نیز همراه با 
انتفاضه د وم بود . کسانی که او را می شناسند  می گویند  که او آرشیوی 
از سرود ه های قد یمی انقالبی فلسطین را تهیه کرد ه و از شبکه المنار 
خواست تا آن ها را پخش کند . وی شخصاً د ر تولید  و پخش این مجموعه 
حضور د اشت. تعد اد  کمی از فرماند هان گرد ان های القسام از ماهیت واقعی 
مغنیه اطالع د اشتند ، اما هیچ کسی این اطالعات را آشکار نمی کرد . یکی 
از این افراد  می گویند : یک بار فرد ی به نزد  من آمد  که چهره کلی اش 
شبیه به یکی از عکس های قد یمی مغنیه بود . او را شناختم، اما نگفتم 
که او را شناخته ام. آنها به یاد  می آورند   که د ر جریان سفرهای آنها به 
لبنان یا سوریه، مغنیه سرود های انقالبی فلسطینی را گوش می کرد . وی 
توجه زیاد ی به فلسطین د اشت و تالش می کرد  نیازمند ی های مقاومت 
غزه را فراهم کند . نیروهای مقاومت غزه وقتی کلمه "خالص" ]تمام شد [ 
به عنوان تکیه کالم حاج عماد  را می شنید ند ، می د انستند  که مقاد یر مورد  
نظر از سالح برای آنها تامین شد ه است. یکی از این فرماند هان می گفت: 
د ر جریان د ید ارها ما مقاد یر مشخصی سالح د رخواست می کرد یم، اما با 
کمال تعجب می د ید یم که حاج عماد  سالح های بیشتری را به ما تحویل 

می د اد . 
رمضان عبد اهلل شلح، د بیرکل جنبش جهاد  اسالمی د ر گفتگو با مؤسسه 
قاف د ر مورد  شهید  مغنیه می گوید : وقتی که می خواهم از مغنیه سخن 
نگاه  را  از د ور مسائل  ناظری که  یا  تحلیلگر  به عنوان یک  می گویند ، 
می کند ، عمل نمی کنم، بلکه به عنوان یک د وست از او سخن می گویم. 
او انسان ویژه ای بود  که من سالیان طوالنی او را می شناختم و روابط 

د وستانه و مستحکمی با او د اشتم.  
وی می افزاید : هنگامی که کشورهای عربی راه سازش با د شمن اسرائیلی 
را د ر پیش گرفته و تصمیم گرفتند  که از پتانسیل عربی برای مبارزه با 
اسرائیل استفاد ه نکنند ، خأل گسترد ه ای د ر منطقه و روند  د رگیری های 
استراتژیک و تاریخی و موجود یتی با د شمن صهیونیستی ایجاد  شد . هیچ 
کس تصور نمی کرد  که مقاومت بتواند  خأل به این اند ازه را پر کند . حاج 
عماد  و براد رانش و پروژه مقاومت موفق شد ند  با شایستگی این خأل را پر 
کنند ، چرا که مسئله موجود  مسئله امکانات و آموزش و سالح نبود ، بلکه 
مسئله ایمان و د ید گاهی بود  که این پروژه د ر اختیار د اشت. وی از معد ود  
افراد ی بود  که اعتقاد  د اشت د رگیری با د شمن اسرائیلی ارتباطی با موازنه 
قد رت ند ارد . از نظر او مهم این بود  که یک حق اشغال  شد ه و اشغالگری 
به موجود یت رسید ه است. به هر حال وی مواضع عملیاتی خود  را این گونه 
تشریح می کرد : این ما هستیم که موازنه ها را می سازیم و آن را اصالح 

می کنیم و به علت اختالل موازنه ها از مسیر خود  خارج نمی شویم.  
شلح، حاج عماد  را خالق پیروزی های مید انی برای مقاومت و امت اسالم 
می د اند  و می گوید  وی از کسانی است که با قد رت د ر این پیروزی ها 
سهیم بود ه و نقش د اشته است تا آماد گی کنونی ایجاد  شود . اوج قد رت 
پروژه صهیونیستی د ر منطقه، پیروزی رژیم اسرائیل د ر سال 1967 بود . 
د ر آن زمان این د ید گاه وجود  د اشت که اسرائیل از همه قوی تر است و 
ارتشی د ر اختیار د ارد  که شکست ناپذیر است، اما هنگامی که پیروزی 
سال 2۰۰۰ د ر لبنان محقق شد ، د ید یم که ارتش شکست ناپذیر چگونه 
مانند  موش های ترسو د ر برابر نیروهای عماد  مغنیه فراری شد ه بود ند ، ما 
د ر آن زمان متوجه شد یم که د وره جد ید ی د ر منطقه آغاز شد ه است. 

هنگامی که انتفاضه االقصی آغاز شد ، پیروزی سال 2۰۰۰ د ر اوج نتیجه 
بخشی خود  بود ، شارون د ر آن زمان سخن مشهور خود  را مطرح کرد  
و گفت: این موضوع نشان می د هد  که آتش جنگ 1948 هنوز خاموش 
نشد ه است. تمام توافقات سازشی که آن ها امضا می کرد ند  برای از بین 
اما شارون د ر زمان پیروزی نیروهای عماد   برد ن آرمان فلسطین بود ، 
مغنیه د ر مقاومت د ر سال 2۰۰۰ و آغاز انتفاضه فلسطین گفت: ما به 
آغاز د رگیری ها بازگشته ایم. د رگیری ها بار د یگر د ر منطقه آغاز شد ه، اما 
این بار هم  مبانی و پایه های جد ید ی را د اشت که حاج عماد  و براد رانش 
د ر فلسطین و لبنان ترسیم کرد ه بود ند . به این ترتیب است که می گوییم 

عماد  مغنیه تهیه  کنند ه تاریخ جد ید  د ر منطقه بود . 
د ر  مؤثری  نقش  مغنیه  شهید   شد ،  آغاز  االقصی  انتفاضه  که  هنگامی 
کمک رسانی به مقاومت فلسطین با سالح و تجربه و اطالعات د اشت. وی 
اولین کسی بود  که اید ه وارد  کرد ن 
سالح از خارج فلسطین به نوار غزه 
را مطرح کرد . روند ی که به صورت 
سالح های  ارسال  با  تجربه  یک 
به  کار  اد امه  د ر  و  شد   آغاز  سبک 
جایی رسید  که موشک های د وربرد  
به غزه منتقل می شد . ارسال سالح 
شهاد ت  از  بعد   حتی  غزه  نوار  به 
پید ا کرد . وی  اد امه  نیز  حاج عماد  
مقاومت فلسطین را به عنوان رقیبی 
نمی د انست،  لبنان  مقاومت  برای 
د ر جهت  و  آن  برای  شریکی  بلکه 
می د انست.  آن  مأموریت  تکمیل 
گروه های  تمامی  با  وی  مناسبات 
فلسطینی از مناسبات برخی از این گروه ها با یکد یگر بهتر و قوی تر بود . 

نمونه ای که این فرماند ه شهید  د ر ارتباط با مقاومت فلسطین نشان د اد ، 
د ر تاریخ منطقه بی سابقه بود . وی از تمام امکاناتی که د ر اختیار د اشت 
برای انتقال تجربه مقاومت استفاد ه می کرد  و د ر این مسیر ویژگی های 
مربوط به هر عرصه را رعایت می نمود . اید ه وی ایجاد  منظومه ای بازد ارند ه 
بود :  »هنگامی که می خواهی به من ضربه بزنی من به تو اجازه نمی د هم 
این کار را مانند  یک تفریح انجام د هی.« مقاومت این نظریه را با قد رت 
د ر سخنرانی های سید  حسن نصراهلل رهبر مقاومت د نبال می کرد . این 
معاد له امروز مستحکم شد ه و برای همه روشن شد ه است. همین معاد له 

د ر مورد  ما د ر نوار غزه نیز تکرار شد . 
و   2۰۰5 سال  د ر  غزه  از  صهیونیستی  د شمن  عقب نشینی  زمان  د ر 
برچید ه شد ن شهرک های صهیونیست نشین، ما آغاز منظومه ای بازد ارند ه 
براساس امکانات خود  را د ر د ستور کار قرار د اد یم. نقش حاج عماد  و د ر 
انتقال تجربه و د انش خود  و تأکید  او بر نیاز نوار غزه به طرحی د فاعی 
برجسته بود . وی تأکید  د اشت که مقاومت غزه باید  از حد  مین های د ست 
ساز و کالشینکف باالتر برود . وی می گفت ما باید  منظومه ای بازد ارند ه 
د ر اختیار د اشته باشیم که د شمن اسرائیلی بعد  از آن احساس کند  به 

صورت مجانی و تفریحی نمی تواند  غزه را اشغال کند . 
رد  پای حاج عماد  د ر تمامی د ستاورد های جنگ اخیر غزه و موشک 
باران تل آویو و عملکرد  ویژه گروه های مقاومت فلسطین و حالتی که 
د شمن صهیونیستی گرفتار آن شد ه بود ، مشخص بود . ما د ر برابر معاد له 
ای جد ید  قرار گرفتیم. عماد  مغنیه مرحله ای جد ید  را آغاز کرد  که د ر 
آن مهم نبود  اسرائیل چه می گوید  یا چه می کند ، بلکه مهم این بود  که 
مقاومت چه می گوید  و چه می کند . نام عماد  مغنیه همچنان به صورت 
یک شبح صهیونیست ها را د ر همه جا تعقیب خواهد  کرد  و د رگیری و 

جنگ فراگیر با د شمن اسرائیلی همچنان اد امه خواهد  د اشت.

شهید  مغنیه د ر چه حالتی به شهاد ت رسید ؟/ خمینیون چه کسانی بود ند ؟/ حاج عماد  برای فلسطین چه کرد ؟

حاج  شهاد تش،  از  قبل  آخر  ساعت های 
شلح،  عبد اهلل  رمضان  با  جلسه ای  عماد  
سرد ار  و  اسالمی  جهاد   جنبش  د بیرکل 
نیروی  فرماند ه  پاکپور،  محمد   سرتیپ 
اسالمی  انقالب  پاسد اران  سپاه  زمینی 
که  می کند   روایت  پاکپور  د اشت. سرد ار 
آنها قرار بود  د ر نیمه شب با هم د ید ار کنند .

او معتقد  بود  د رگیری با رژیم اسرائیل، 
یک  بلکه  ند ارد   قوا  موازنه  با  ارتباطی 
به  اشغالگری  و  شد ه  اشغال  حق، 
موجود یت رسید ه؛ لذا د ر تشریح مواضع 
هستیم  ما  »این  می گفت:  عملیاتی اش 
که موازنه ها را می سازیم و آن را اصالح 
از  موازنه ها  اختالل  علت  به  و  می کنیم 

مسیر خارج نمی شویم.«
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کار آن جوری که می خواستند  پیش نرفت. پایشان د ر گل ماند . بعد  هم مثل بیشتر اوقاتی که عرصه به آنها تنگ 
می شود ، با چراغ سبز و حمایت آمریکا د ست به وحشی گری زد ند  و مصیبت هایی مانند  فاجعه ی قانا را پیش 
آورد ند . صهیونیست ها د ر سایه ی حقوق بشر آمریکایی، زن و مرد  و کود ک را د ر قانا به خاک و خون کشید ند . 
با این حال از د یوار صد ا د رآمد ، ولی از طبع نازک کاخ سفید  نه. انگار د نیا یک بام د اشت، ولی هواهایش خیلی 

بیشتر از د و تا بود .
بیست روز از حمله ی صهیونیست ها به لبنان گذشته بود  که فاجعه ی قانا را رقم زد ند ؛ فاجعه ای که عمق آن، 
پیام ولی امر مسلمین را د ر پی د اشت: »آن کود کان معصوم، آن تن های ضعیف و رنجور، آن د ل های وحشت زد ه 
و کوچک به چه گناهی کشته شد ند ؟ د ل آتش گرفته ی ماد ران و پد ران آنان چرا باید  به د ست صهیونیست های 
خونخوار و حامیان مست و مغرور امریکایی این چنین کباب می شد ؟ بیست روز بمباران بی وقفه ی لبنان، بیست 
روز جنایت د ر حجم انبوه، ویران سازی یک کشور و قتل عام غیر نظامیان د ر آن و فاجعه ای همچون کشتار قانا از 
کد ام پشتوانه ی منطق و استد ال ل برخورد ار است که د نیای مد عی تمد ن و سازمان ملل و د ولت ها و سازمان های 
مد عی حقوق بشر این گونه د ر برابر آن خونسرد  و بی تفاوتند ؟ ]...[ آنچه د ر لبنان اتفاق افتاد ، حقوق بشر امریکایی 

را برای همه معنا کرد  و خاورمیانه ای را که د ولت امریکا د ر پی آن است، نشان د اد .«
 چهارمین ارتش مجهز د نیا!

د ر آن پیام رهبر انقالب اسالمی از »گرگ وحشی صهیونیزم« هم گفتند  و این که تنها راه مقابله با آن، »مقاومت 
فد اکارانه« است؛ کاری که جوانان لبنانی خوب بلد  بود ند ، جوانانی که ایشان د ر تعریف از آنها گفته بود : »مشت 
پوال د ین جوانان مؤمن و شجاع و مظلوم لبنانی اکنون بر چهره ی زشت متجاوزان فرود  آمد ه و شیشه ی غرور 

مستانه ی آنان را شکسته است.«
مقاومت فد اکارانه ای که آن روزها تنها حرفش نبود  و جوانان حزب اهلل نمایشگاهی از آن به راه اند خته بود ند ، آن قد ر 
مهم شد  که حضرت آیت اهلل خامنه ای د رباره اش بگویند : »اگر لبنان تسلیم تجاوز اسرائیل و امریکا می شد  و اگر 
جوانان مجاهد  حزب اهلل و مرد م مظلوم جنوب رنج این د فاع مقد س را به جان نمی خرید ند ، محنتی بلند مد ت و 
ذلتی روزافزون همه ی ملت لبنان را تهد ید  می کرد  و اد امه ی این روند  تهاجمی، تمام این منطقه را د ر بر می گرفت. 

امروز حزب اهلل خط مقد م د فاع از امت اسال می و همه ی ملت های این منطقه است.«
ماشین جنگی صهیونیست ها برای خود ش پز زیاد ی د اشت و با حمایت های ماد ی و معنوی آمریکایی، کلی سر و 
صد ا به راه اند اخته بود . تا آن روز هم د ر بیشتر موارد  مایه ی قوت قلب اشغالگران بود . چرخ روزگار اما رساند شان به 
سرزمین مقاومت و مجاهد ان حزب اهلل و به قول رهبر انقالب این ارتش مفتضح شد : »قوام این د ولت هم به ارتش 
آن است. ارتش باید  مورد  اعتماد  مرد مش باشد . آن چه د ر این حاد ثه مفتضح شد ، ارتش اسرائیل بود  که د ولت و 
تشکیالت و همه ی روحیات ملی آنها وابسته ی به آن است. این ارتش پا د ر گل ماند  و از یک گروه غیر نظامِی با 

امکانات بسیار محد ود  و کم شکست خورد . لذا تکان شد ید  است.« )خطبه های نماز جمعه؛ 21/7/1385(
چهارمین ارتش مجهز د نیا با چند ین هزار نفر نیروی سر تا پا مسلح، پشتیبانی آمریکا و باقی د ار و د سته اش، با 
جیب های پر از د الر و با تجهیزات فوق پیشرفته، 33 روز تمام از هیچ جنایتی مضایقه نکرد ند . آمد ه بود ند  به جنگ 
کمتر از هزار جوان مجاهد  که سالح شان ایمان بود . د ست آخر اما هیچ کد ام از اهد اف از پیش تعیین شد ه شان که 
محقق نشد  هیچ، ابهت و طمطراق ارتش شان هم د ود  شد  و رفت هوا. از لحاظ نظامی و سیاسی این یعنی یک 

شکست و بی آبرویی کامل.
 برتری نظامی به هواپیما و ناو و تانک نیست

اما د الیل این پیروزی از نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای چه بود ؟ »جهاد  د الورانه و مظلومانه ی شما که نصرت الهی 
را به شما ارزانی د اشت،  بار د یگر ثابت کرد  که سالح های مد رن و مرگبار د ر برابر ایمان و صبر و اخالص  ،  ناکارآمد  
است و ملتی که ایمان و جهاد  د ارد ، مغلوب سیطره ی قد رت های ستمگر نمی شود . پیروزی شما پیروزی اسالم بود .  
شما توانستید  به حول و قوه ی الهی ثابت کنید  که برتری نظامی، به ابزار و سالح و هواپیما و ناو و تانک نیست؛ به 
قد رت ایمان و جهاد  و فد اکاری همراه با عقل و تد بیر است ]...[ جهاد  مظلومانه ی شما د شمن را افشا کرد  و چهره ی 
حقیقی او را به نمایش گذاشت. کشتار بیرحمانه ی مرد م غیر نظامی، به خاک و خون کشید ن کود کان بی گناه 
و زنان بی د فاع،  حاد ثه ی قانا و نظائر متعد د  آن،  ویران سازی هزاران خانه و کاشانه و آواره کرد ن هزاران خانواد ه،  
نابود  کرد ن زیرساخت های بخش مهمی از لبنان  و فجایعی از این قبیل،  چهره ی  حقیقی زمامد اران امریکا و برخی 

د ولت های اروپایی را د ر کنار چهره ی کریه و منفور رژیم صهیونیستی به همه نشان د اد .«
جنگ به پایان رسید ه بود  و حتماً د شمن پس از این شکست تلخ و سخت، بی کار نمی نشست. از طرفی حزب اهلل 
نباید  د ر سرمستی پیروزی، از د شمنان همیشگی مقاومت غافل می شد . حتماً توطئه ها د ر راه بود  و »ولّی  امر« 
این گونه انذار و بشارت د اد : »د شمن اکنون د ر صد د  برید ن این بازوی توانا و کارآمد  است.  د ر صد د  ایجاد  اختالف 
میان سیاستمد اران است. د ر صد د  پاشید ن ویروس بی صبری و ترد ید  د ر مرد م است. همه باید  د ر برابر این 

با  که  بود  دریایي  نیروي  تکاوران  به عهده  ازخرمشهر  دفاع  اصلي  محور 
شجاعت تمام با وارد آوردن ضربات مهلکي بر پیکر ارتش متجاوز، نیروهاي 
دشمن را از همان روزهاي اول در محور شلمچه  ـ  نهر خین و پل نو زمینگیر 
کردند. پس از پیوستن  گردان دانشجویان دانشگاه افسري نیروي زمیني، 
تکاوران پایگاه دریایي منجیل، یک گروهان تفنگدار دریایي از بوشهر و 
رزمندگان بسیجي در مدت 34 روز با خلق زیباترین صحنه هاي ایثار و 
شهادت از حریم خرمشهر، شهري که نیروي دریایي در آن ریشه دارد، 
کوچه به کوچه و خانه به خانه دفاع کرده به گونه اي که موجب شگفتي 
وحیرت دشمنان شد. این مقاومت و پایداري در حالي صورت گرفت که 
به علت دشواري دسترسي به خرمشهر و محاصره زمیني جزیره آبادان، 
سخت ترین شرایط از لحاظ آماد و پشتیباني در زمینه هاي مختلف وجود 

داشت.
در این رویارویي، در مقابل هجوم وحشیانه دشمن سراپا مجهز به انواع 
سالح هاي سبک و سنگین، جواناني با حداقل تجهیزات جنگي به مقابله 
زمیني  هجوم  برابر  در  کشور  مردان  غیور  سرسختانه  دفاع  برخاستند. 
از  برخوردار  و  جنگ افزارها  انواع  به  مجهز  لشکریان  از  انبوهي  هوایي  و 
از  و غربي جزئي  و معنوي کشورهاي عربي  مادي  بي دریغ  حمایت هاي 
تاریخ زرین این کشور و به عنوان برگي درخشان از درس اخالق و ایثار 

براي جهانیان محسوب مي شود.
این مدافعان تمام تالش خود را براي توقف و کند کردن پیشروي سه 
تیپ ارتش عراق به کار بستند و با واردن آوردن تلفات سنگین به دشمن، 
مدت 34 روز طرح تصرف یکروزه خرمشهر را به تاخیر انداختند، گرچه با 
وجود این دالورمردي  ها، خرمشهر در 4 آبان 59 به تصرف رژیم بعث عراق 
درآمد، اما دالورمرداني از همان جنس که نبرد 34 روزه خرمشهر را رقم 
زده بودند، در سوم خرداد 61، پرچم جمهوري اسالمي ایران را بار دیگر بر 

فراز مسجد خرمشهر برافراشتند.
ایران و    سوم خردادماه 1361 سالروز  فتح خرمشهر در تاریخ جنگ 
آن چنان  آزادي خرمشهر  است. خبر  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  عراق 
شگفت آور بود که در سراسر میهن اسالمي را به وجد آورد. با اعالم خبر 
فتح خرمشهر مردم ایران بسان خانواده اي بزرگ که فرزند از دست رفته 
نثار روح شهداي  را  و شعف خود  اشکهاي شادي  است  بازیافته  را  خود 

حماسه آفرین صحنه هاي شورانگیز این نبرد کردند.

براي پي بردن به عظمت این نبرد حماسي کافي است بدانیم که نیروهاي  
متجاوز عراق پیش از نبرد سرنوشت ساز رزمندگان ما براي آزادي خرمشهر 
در اطالعیه اي به نیروهاي خود دستور داده بودند که دفاع از خرمشهر را به 

منزله دفاع از بصره، بغداد و تمام شهرهاي عراق محسوب دارند.
همچنین تجهیزات و امکانات دفاعي دشمن در این منطقه نشان مي داد 
که عراق خرمشهر را به عنوان نماد پیروزي خود در جنگ به حساب آورده 
و قصد داشته است به هر قیمت،  این شهر را در تصرف نیروهاي خویش 
پایان  به  بیت المقدس  عملیات  دوم  و  اول  مرحله  که  هنگامي  نگهدارد. 
رسید و رزمندگان ما دراطراف خرمشهر مستقر شدند، رادیوي رژیم بعثي، 
مي کوشید در تبلیغات کاذب خود، حضور نیروهاي عراق را در خرمشهر 
به رخ بکشد تا توجیهي براي ترمیم روحیه نیروهاي شکست خورده و رو 

به هزیمت عراق باشد.
فتح خرمشهر در زماني کمتر از 24 ساعت، موجب شد که بخش قابل 
نیروهاي جمهوري اسالمي  اسارت  به  نیروهاي مهاجم عراقي  از  توجهي 
ایران درآیند.نبرد بزرگ، سرنوشت ساز و غرورآفرین بیت  المقدس که براي 
دهم  از  شد،  انجام  عراقي  مهاجم  نیروهاي  سلطه   از  خرمشهر  رهاسازي 

اردیبهشت ماه تا چهارم خرداد ما 1361 به طول انجامید.
از  پایان بخشیدن به 19 ماه اشغال بخشي  این نبرد حماسي عالوه بر  
حساس ترین مناطق خوزستان و آزادسازي خرمشهر، ضربه اي سهمگین 
و کمرشکن به توان رزمي و جنگ طلبي هاي دشمن مهاجم وارد ساخت. 
عملیات بیت المقدس به عنوان برجسته ترین عملیات پدآفندي نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ایران در تاریخ نظامي 8 سال دفاع مقدس ثبت 
به گلزار شهیدان گذر کنیم  و روستا  امروز در هر شهر  اگر  شده است. 
و تاریخ نقش بسته بر سنگرها را مرور کنیم  خواهیم دید که مجموعه 
شهیدان سوم خرداد 1361 الگویي کوچک از ملت مقاوم ایران است که 

چونان سپهري  پر ستاره مي درخشد.

سمپاشی ها بید ار باشند . به حول و قوه ی الهی شما د ر خنثی کرد ن توطئه های آنان موفق خواهید  شد  و پیروزی 
د ومی به د ست خواهید  آورد  انشاءاهلل. جهاد ی که اکنون د ر این مید ان جد ید ،  پیش روی شما است، مانند  جهاد  

فد اکارانه ی شما د ر مید ان نظامی حائز اهمیت و د ر آن، صبر و توکل و اخالص و تد بیر  تعیین کنند ه است.«
د و ماه از پیروزی حزب اهلل د ر جنگ 33 روزه گذشته بود  که مرد م د وباره د ر نماز جمعه از رهبرشان د رباره ی 
اهمیت این پیروزی شنید ند . رهبر گفتند  با این پیروزی اوضاع منطقه ورق خواهد  خورد : »براد ران و خواهران عزیز 
بد انید  که بعد  از قضیه ی لبنان، صفحه ی حواد ث د ر این منطقه ورق خورد ه است و ممکن است آثارش به زود ی 
معلوم نشود ، اما به تد ریج و د ر بلند مد ت برای همه روشن خواهد  شد . ملت ها یک بار د یگر پس از انقالب اسالمی 
-که پیروزی انقالب اسالمی د ر آن جا تجربه شد ه بود - به چشم خود شان د ید ند  و تجربه کرد ند  که راه پیروز شد ن 
و راه نجات، جز مقاومت د ر مقابل زورگویان، متجاوزان و ستمگران نیست.« )خطبه های نماز جمعه؛ 21/7/1385(

حرف از راه نجات شد ه بود . رهبر انقالب گفته بود ند  که مقاومت و ایستاد گی تنها راه پیروزی است و این یک 
سنت الهی است. بعد  هم از گام های بعد ی د شمن زخم خورد ه گفتند  و این که حتماً تالش خواهد  کرد  حزب اهلل 

را تضعیف کند  و د ر فلسطین هم مسأله ی مرد م د ر برابر اشغالگر را به مسأله ی مرد م د ر برابر مرد م تبد یل کند .
این طور که از حرف های ایشان د ر خطبه ی د وم آن نماز جمعه معلوم شد ، جبهه ی تالش د شمن گسترد ه تر از این 
حرف ها بود  و عراق هم بی نصیب نبود  و برایش برنامه د اشتند ؛ برنامه ای که د ر سطحی وسیع تر اختالف افکنی و 

مسأله ی شیعه د ر برابر سنی را د ر سطح د نیای اسالم نیز د نبال می کرد .
با همه ی این حرف ها حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش بینی کرد ه  بود ند  که آیند ه به حول و قوه ی الهی برای 
مسلمانان عزت و پیروزی بیشتری به همراه خواهد  د اشت. آبان همان سال یک هیئت لبنانی آمد ند  تا با ولی  امر 
مسلمین د ید ار کنند  و از ایشان شنید ند  که: »به یاری خد اوند  لبنان نقطه ی شکست امریکا و رژیم صهیونیستی 
خواهد  بود .« )د ید ار رئیس مجلس لبنان و هیئتی از حزب اهلل لبنان و جنبش امل با رهبر معظم انقالب اسالمی؛ 

)23/8/1385
 حرف های شیرین پیروزی

این اولین بار نبود  که رهبر انقالب اسالمی بشارت های این چنین می د اد ند . قبل تر هم حرف های شیرین پیروزی 
را از ایشان شنید ه بود ند ؛ حتی د ر روزهای سخت. سید  حسن نصراهلل د ر سخنرانی اش د ر »همایش نوآوری و 
اجتهاد  از د ید گاه آیت اهلل خامنه ای« از بشارت های ایشان گفت. مثاًل پس از کنفرانس ماد رید  که سیاسیون همه 
آماد ه ی شرایط پس از صلح بود ند ، تنها رهبر ایران قرص و محکم گفتند : سازشی واقع نخواهد  شد . از حرف های 

سید  نصراهلل این طور برمی آمد  که وعد ه ی عقب نشینی صهیونیست ها از جنوب لبنان را هم از رهبر شنید ه بود ه.
د بیر کل حزب اهلل از روزهای سخت آغاز جنگ 33 روزه و پیغام ولی  امر مسلمین به مجاهد ان هم یاد  کرد : 
»براد رانم! این جنگ هم چون جنگ خند ق است، جنگ احزاب، که قریش، یهود  مد ینه، عشایر و قبایل با تمام نیرو 
گرد  آمد ند  و رسول اهلل صلّی  اهلل علیه و آله و اصحابش را محاصره کرد ند  و تصمیم گرفتند  این جمعیت مؤمن را 
 ِ ریشه کن کنند . این جنگ این طور است. پس جان ها به گلو خواهد  رسید  »َو بَلََغِت الُْقُلوُب الَْحَناِجَر َو تَُظنُّوَن بِاهللهَّ
ُنونَا و جان ها به گلو رسید  و به خد ا آن گمان ها را می برد ید .«1 ولی به خد ا توکل کنید . بند ه به شما می گویم  الظُّ
که شما پیروز هستید ، حتماً ]...[ شما پیروز هستید ، حتماً. حتی بیش تر از این. بند ه به شما می گویم وقتی این 

جنگ با پیروزی شما به پایان برسد ، به قد رتی تبد یل خواهید  شد  که قد رت د یگری جلود ارش نیست.« 
به قول سید  حسن: چه کسی می توانست چنین برد اشتی د اشته باشد ؟ آن هم د ر روزهای اول جنگ؟

به مناسبت یازد همین سالگرد  پیروزی حزب اهلل د ر جنگ33روزه
روایتی از زانو زد ن چهارمین ارتش مجهز د نیا د رمقابل کمتر از هزار نیروی حزب اهلل

مروری بر مواضع رهبر انقالب د ر پیروزی جنگ 33روزه

د هه هفتـاد ی ها
مهسا شمس کالئی

یـد  واحـد 

طلـوع رویـش ها

حماسه تکاوران
زمان زیاد ی صرف طراحی حمله به لبنان کرد ه بود ند . ریز و د رشت را هم 
به خیال خود شان د ر محاسبه آورد ه بود ند . از انبارهای مهمات حزب اهلل 
تا پناهگاه های مجاهد ان را د ر برنامه شان د ید ه بود ند  و حتی تأسیسات 
و  آمریکایی  موشک های  و  بمب ها  را.  لبنان  کشور  حیاتی  و  زیربنایی 
اسرائیلی هم که آماد ه ی شلیک بود ند ، اما همان غفلتی که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حرفش را زد ه بود ند ، حسابی کار د ستشان د اد ؛ غفلت از صبر یک 

ملت و از بازوان ستبر مقاومت
یازد ه سال از آن زمان می گذرد . شاید  تجربه تلخ شکست همه کشورهای 
عربی د ر مقابل صهیونیست ها تحلیل گران را به این نتیجه رساند ه بود  
که وقتی تمام کشورهای عربی د ر مقابل اسرائیل شکست خورد ند  یقینا 
چند صد  جوان لبنانی نمی توانند  د ر مقابل ارتش چهارم د نیا ایستاد گی 

کنند !
فقط 33 روز زمان الزم بود  تا اشتباه بود ن این تحلیل و هیمنه پوشالی 
صهیونیست ها د ر هم شکند  و تابوی شکست ناپذیری د الرهای آمریکایی 
فرو ریزد . ماجرایی که هر بار می توان از زاویه متفاوت به آن نگریست و 
د رس های بسیاری از آن گرفت. جنگی که تحلیل گران غربی از آن به 
عنوان جنگ ایران و آمریکا یاد  کرد ند ، جنگی که همه محاسبات ماد ی را 

بار د یگر بهم ریخت.
به همین مناسبت مطلب زیر که مربوط به د فتر حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبری است و حاوی نکات مهمی می باشد  د ر اختیار مخاطبان 

قرارد اد ه شد ه است.

 الوعد  الصاد ق
اسرائیل به هشد ارهای د بیرکل حزب اهلل اعتنا نمی کرد . سید  حسن نصراهلل 
گفته بود  اسرای لبنانی را آزاد  کنند ، اما گوششان بد هکار نشد . د ست آخر 
حزب اهلل مجبور شد  اقد ام متقابل کند  و اسیر بگیرد . حزب اهلل عملیات 
»الوعد   الصاد ق« را انجام د اد  که موفق هم بود  و برای مقاومت خیر به همراه 

د اشت، ولی انگار خیر بزرگ تری هم د ر راه بود .
الوعد  الصاد ق بهانه ای شد  برای اسرائیل که به لبنان حمله کند ؛ حمله ای که 
ربطی به ماجراهای اخیر هم ند اشت و قسمتی از یک برنامه ی بزرگ بود  که 
حاال تنها زود تر اجرایش می کرد ند . ولّی  امر مسلمین کمی بعد تر از وقوع 
این حمله د ر پیامی به این مسئله اشاره کرد ند : »امروز برای همه روشن 
شد ه است که تهاجم به لبنان نقشه ای از پیش طراحی شد ه و اقد امی 
امریکایی-صهیونیستی به عنوان گامی اساسی د ر راه تسلط بر خاورمیانه و 

جهان اسال م بود ه است.«
اسرائیل و آمریکا و د ولت های غربی که باب جنگ را باز د ید ه بود ند ، برای 
فرار از فشار ملت های د نیا، د ر صحبت هاشان حزب اهلل را تهد ید ی برای 
اما  بزرگ خواند ند ،  را خطری  مرد م منطقه  شمرد ند  و مسلح  بود ن آن 
پاسخ ولی  امر مسلمین به شانتاژ تبلیغاتی خلع سالح حزب اهلل د ر روزهای 
آغازین تجاوز این چنین بود :»این اتفاق هیچ گاه نخواهد  افتاد ، زیرا مرد م 
لبنان قد رشناس حزب اهلل هستند  و می د انند  که بازوان توانمند  و مقتد ر 
مقاومت اسالمی است که د ر مقابل صهیونیست ها ایستاد ه و موجب شد ه 
است خواب آشفته ی آنان برای تسلط بر لبنان تعبیر نشود .« )د ید ار با 

مد احان؛ 25/4/1385(
 پایشان د ر ِگل ماند 

همه  می د انستند  که د عوا نه بر سر لبنان بود  و نه اسرا، که پای خاورمیانه 
د ر میان بود . به قول رهبر انقالب: »د شمن به غلط پند اشته بود  که با حمله 
به لبنان ضعیف ترین حلقه ی کشورهای منطقه را هد ف قرار می د هد  و 
طرح وهم آلود  خاورمیانه ی د لخواه خود  را کلید  می زند .« ولی این طرح و 
برنامه یک »اما«ی بزرگ د اشت: »د شمن، یعنی آمریکاـ  اسرائیل، از صبر 
و هوشمند ی و د الوری ملت لبنان غافل بود .  از توانایی بازوان ستبر لبنان 

غافل بود .« )پیام تبریک به مناسبت پیروزی مقاومت لبنان(
زمان زیاد ی صرف طراحی حمله به لبنان کرد ه بود ند . ریز و د رشت را هم 
به خیال خود شان د ر محاسبه آورد ه بود ند . از انبارهای مهمات حزب اهلل 
تا پناهگاه های مجاهد ان را د ر برنامه شان د ید ه بود ند  و حتی تأسیسات 
و  آمریکایی  موشک های  و  بمب ها  را.  لبنان  کشور  حیاتی  و  زیربنایی 
اسرائیلی هم که آماد ه ی شلیک بود ند ، اما همان غفلتی که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حرفش را زد ه بود ند ، حسابی کار د ستشان د اد ؛ غفلت از صبر یک 

ملت و از بازوان ستبر مقاومت.

محسن ُحججی متولد  1371 خورشید ی د ر نجف آباد  اصفهان است؛ از نیروهای ایرانی مد افع حرم بود  که د ر مرد اد  
1396د ر عملیاتی مستشاری د ر منطقه الَتْنف )منطقه مرزی بین سوریه و عراق( به د ست نیروهای د اعش به اسارت 
د رآمد  و پس از د و روز به  شهاد ت رسید ، نیروهای منحوس د اعش سر از تن وی جد ا کرد ند  و بار د یگر چهره خبیثشان 

را به عالم نشان د اد ند .
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی د ر واکنش به شهاد ت این د هه هفتاد ی فرمود ند : 
»شهید  حججِی عزیز د ر د نیایی که روزنه های اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود  د ارد ، چنین د رخشید  و خد اوند  

او را همچون حجتی د ر مقابل چشم همگان قرار د اد .«
یاد مان نرود  که این جوانان هم از لذت های د نیوی استفاد ه می کرد ند  و به قول حمید  د اود آباد ی رزمند ه جانباز و 
نویسند ه کتاب های د فاع مقد س: »این جوانان خیلی زرنگ تر از ما بود ند ؛ اینها اول »جهاد  اکبر« کرد ند  و بعد  به د نبال 
»جهاد  اصغر« رفتند  د ر صورتی که ما د ر آن سال ها فکر می کرد یم باید  اول »جهاد  اصغر« کنیم و بعد  »جهاد  اکبر«.«

این جانباز د فاع مقد س با  اشاره به خصوصیات جوانان د هه هفتاد  به ویژه شهید ان این د هه گفت: »این جوانان د ر 
رکاب علی)ع( می جنگند ، اینها د ر اوج عشق و زیبایی د رست لحظه ای که تازه ازد واج کرد ند  و نهایتا یک فرزند  یکی 

د و ساله د ارند  به بلوغ فکری کامل رسید ه و می روند  د نبال لذت بیشتر و عمیق تر.«
نویسند ه کتاب »د ید م که جانم می رود « خاطرنشان کرد : »همین کتاب های د فاع مقد س، سفرهای راهیان نور و 
روایات خالصی که از سال های جنگ برای این جوانان بیان شد ه است، آنها را تشنه جهاد  و نبرد  کرد ه است، برای 
همین است که رهبر معظم انقالب هم بر سفرهای راهیان نور تاکید  کرد ه اند  چراکه این نسل و نسل گذشته را بهم 

پیوند  می د هند  و ثمره اش می شود  شهید  محسن حججی.«
د اود آباد ی با  اشاره به شباهت اعزام افراد  د ر د وران د فاع مقد س و زمان فعلی گفت: »د ر د وران د فاع مقد س جوانان 
شناسنامه های خود  را د ستکاری می کرد ند  تا بتوانند  به جبهه ها بروند  و د ر این زمان این جوانان حتی حاضرند  تابعیت 
خود شان را تغییر د هند  تا بتوانند  از لشکرهای د یگر اعزام شوند ؛ البته آن زمان رفتن به جبهه ها کمی راحت تر بود  و 
االن شرایط اعزام خیلی سخت تر شد ه است، اما با این تفاصیل این بچه ها حتی حاضرند  هزینه سفر را هم از جیب 

خود  پرد اخت کنند  و برای جنگید ن و د فاع از عقاید  و کشورشان به جبهه بروند .«
این روزها به شهید انی که برای د فاع از حرم آل اهلل د ر مرزهای سوریه و عراق به شهاد ت می رسند  می گویند  »شهید  
مد افع حرم« با یکی از خانواد ه های همین شهد ا که صحبت می کرد م تاکید  د اشت که: »لفظ بهتری برای این شهید ان 
به کار ببرید ؛ »محمود رضا« همیشه برای همرزمانش که شهید  شد ه بود ند  از لفظ »شهد ای مقاومت« استفاد ه می کرد .«

احمد رضا بیضایی براد ر شهید  مقاومت »محمود رضا بیضایی« از خاطرات براد رش می گوید ؛ از زمان هایی می گوید  که 
این جنگ ها د ر کشور به صورت رسمی علنی نشد ه بود  و مسئوالن برای اینکه مرد م بهتر فد اکاری های این شهید ان 

را د رک کنند  به شهید ان »مقاومت« می گفتند : »شهید  مد افع حرم«.
این براد ر شهید  می گوید : »من برای شهاد ت محمود رضا حس مصیبت ند اشتم و االن هم ند ارم. محمود رضا یک سال 
قبل از شهاد تش، »شهید « بود ، من مد ام با حس اینکه کنار یک شهید  نشسته بود م و با وی حرف می زد م یا غذا 

می خورد م یک سال آخر را با براد رم بود م. برای همین وقتی شهید  شد  یکهو د ید م فقط جسمش از میان رفت.«
بیضایی با  اشاره به شهاد ت شهید  محسن حججی می گوید : »وقتی خبر شهاد ت شهید  »محسن حججی« را شنید م 
خیلی غمم گرفت، چون روزهای قبل خبر اسارتش را شنید م و از لحظه شنید ن خبر اسارتش مد ام برای آزاد یش د عا 
می کرد م و زمانی که خبر شهید  شد نش را شنید م انگار که مصیبتی بر من وارد  شد ؛ بله خبر شهاد ت شهید  »محسن 

حججی«مصیبت خیلی سنگینی برایم بود .«
براد ر شهید  مقاومت »محمود رضا بیضایی« تصریح کرد : »تعد اد  زیاد ی شهید  د ر د وران د فاع مقد س و قبل از آن 
د اشتیم که ذبح شد ند  اما آن زمان ها د شمنان ما این طور رسانه و تجهیزات ند اشتند  که به ما نشان د هند  چه بالیی 
بر سر شهید انمان می آورند . شاید  ند انید  که بعضی از پاسد ارهای ما را »ضد  انقالب« د ر کرد ستان با وضع فجیعی ذبح 
کرد ه بود ؛ مثال با موزائیک یا چیزی که تیز نباشد  سر از بد ن پاسد ارها جد ا می کرد ند ؛ کاش آن زمان که سر بیسیمچی 

ما را د ر عملیات »والفجر مقد ماتی« برید ند  تا کد های بیسیمی را که بلعید ه بود  از حلقومش د ر بیاورند  هم د وربینی 
بود  تا جنایات و بی رحمی های آنها را به جهان نشان د هد .«

کالم آخر؛ این روزها خیلی ها قصد  د ارند  تا با بیان شبهاتی اجر این شهید ان را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند  اما یاد مان 
نرود  که حاد ثه تروریستی تهران که چند  ساعت هم بیشتر طول نکشید  نمونه کوچکی از اتفاقات مرزهای عراق، شام 
و سوریه بود ؛ مرزهایی که با ایران تنها چند  ساعت فاصله د ارند  و اگر این شهید ان نبود ند  د اعشیانی که پشتشان به 

آمریکا و اسرائیل گرم است خاک ایران را به توبره می کشید ند  و به احد ی رحم نمی کرد ند .
شاید  بد  نباشد  بعضی از مسئوالن و آقایان که مست قد رت شد ند  بد ون هیچ همراه و د وربینی به خانه این جوانان 

شهید  بروند  و پای صحبت هایشان بنشیند ؛ شاید  بتوانند  حد اقل د ر روش تربیت فرزند انشان تجد ید نظر کنند .
بله؛ زمانه عجیبی شد ه است، 7۰ ساله ها برای ریاست له له می زنند  و د هه هفتاد ی ها برای شهاد ت...

تا اسم د هه هفتاد ی ها می آید  همه یاد  شاخ های اینستاگرام می افتند  و کسی 
گوشه ذهنش هم فکر نمی کند  که شاید  بعضی از این د هه هفتاد ی ها د ر آن 
سوی مرزها برای زند ه نگه د اشتن اسالم د ر حال د فاع و جنگید ن هستند . 

آری د هه هفتاد ی ها د ر حال جنگید ن هستند .
رهبر معظم انقالب می گویند : »خرمشهرها د ر پیش است«؛ آن روزهای د فاع 
مقد س هم همان د هه چهل و پنجاه یی ها نقش د هه هفتاد ی های این د وره 
را بازی می کرد ند  و د ر جبهه های حق علیه باطل از مرز و بوم کشور با خون 

خود  د فاع می کرد ند .
امین  محمد   د هقان،  محمد رضا  مکیان،  احمد   د انشگر،  عباس  شهید ان 
کریمیان، مصطفی موسوی، جهاد  مغنیه، سعید  مسلمی، عال حسن نجمه، 
احمد  مشلب، حسین معز غالمی، سعید  بیاضی زاد ه، سجاد  زبرجد ی، سید  
محمد حسین میرد وستی، امیر علی محمد یان، محسن حججی و... از د هه 
هفتاد ی های ناب روزگار بود ند ؛ د هه هفتاد ی هایی که روی همه را سفید  

کرد ند  و شاخص ترینشان شهید  »محسن حججی« نام گرفت.

جهت سفارش آگهی د ر
نشریه سراسری مد افعان 
مـی توانید  با شـماره 

تلفکس زیر تماس حاصل 
فرمائیـد .
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یاد م افتاد  وقتی با او می خواستم به د زفول بروم گفت: »اونجا جنگه. شب 
و روز بمباران می شه. من همیشه پیشت نیستم. اونجا تنهایی. تحمل 

د اری؟«
با خوشحالی گفتم: »اقاًل اونجا زود  به زود  می بینمت.«

د اشته  وجود   و شیرینی  لحظات خوش  زند گی ام  د وران  تمام  د ر  اگر 
د زفول  د ر  با علی آقا  است که  نیمی  و  ماه  پنج  بی شک، همان  باشد ، 

زند گی کرد یم.
د ی ماه سال 1365 بود  و اوج بمباران و موشک باران د زفول و اهواز. علی 

گفت: »با من می آی؟«
زود  گفتم: »یعنی می شه؟«

شبانه وسایل ضروری زند گی مان را د وتایی جمع کرد یم؛ چرخ خیاطی 
و اتو و قابلمه و بشقاب و وسایل آشپزخانه و یک چمد ان لباس و خرت 

و پرت های د یگر.
صبح روز بعد ، همان وسایل ضروری را گذاشتیم پشت آهوی خرد لی که 

د ر اختیارش بود  و ]از همد ان[ به طرف د زفول حرکت کرد یم.
اصال هر  فکر کرد ه ام.  روزها  آن  به  و هفت سال چقد ر  بیست  این  د ر 
وقت د لم هوای علی آقا را می کند ، ناخود آگاه یاد  د ی ماه 1365 و د زفول 
می افتم. واقعاً هم که تمام زند گی من و علی آقا همان روزها بود . لذت 
لیمو  د رخت  برگ های  د ل انگیز  عطر  پرتقال،  و  نارنج  د رختان  د ید ن 
این  امروز که  تا  فرح بخش آن زمستان  و  اکالیپتوس، هوای مطبوع  و 

خاطرات را برایتان تعریف می کنم با من است.
اصاًل آن ماه های اول بعد  از شهاد ت علی آقا کار هر روز و هر شبم این بود ؛ 
ساعت ها پتویی روی صورتم می کشید م و بد ون اینکه بخوابم چشم هایم 
را می بستم و آن خاطرات را مثل یک فیلم سینمایی توی ذهنم تکرار 

می کرد م؛ بد ون کم و کاست...
و  خواب  بین  حالتی  د ر  همد ان  فاطمیه  بیمارستان  د ر  آن شب  مثل 
بید اری که از عوارض ناشی از آمپول های مسکنی بود  که بعد  از زایمان 
به من تزریق شد ه بود . گفتم که د لم می خواست علی آقا پیشم باشد . 
مثل تمام زن های زائو د لم برای همسرم پر می کشید . د وست د اشتم او 
بود . عجیب د لم برایش تنگ شد ه بود . همان شب هم از روی د ل تنگی 
پتوی نازک بیمارستان را، که بوی بتاد ین و الکل و د ارو می د اد ، روی 
سرم کشید م و چشم هایم را بستم و شروع کرد م به یاد آوری ماجرای 

ورود مان به د زفول...
©زهرا پناهی روا

مأخذ: گلستان یازد هم: خاطرات زهرا پناهی روا، همسر سرد ار شهید  علی 
چیت سازیان/ خاطره نگار بهناز ضرابی زاد ه )1395(:ص 19-18

#برگی_از_کتاب_جنگ

خاطـــرهیاد کرد ی از علمد اران

زند گی نامه:
شهید  علیرضا خزائي د ر سال 1339 د ر قریه تپه شاد ک متولد  شد  و تا 
پایان د وره ابتد ایي د ر همین روستا بود . به جهت تحصیل به سنقر کلیایي 
از توابع استان کرمانشاه عزیمت نمود  و د ر سال 53 به اسد آباد  همد ان آمد ه 
و د ر این شهرستان موفق به اخذ د یپلم با معد ل مطلوب گرد ید . با عزم 
جزمش جهت خد مت به اسالم د ر سال 55 د ر کنکور سراسري شرکت و 
موفق به قبولي د ر رشته زبان و اد بیات خارجي د انشگاه شیراز شد . علیرضا 
د ر جریانات انقالب نقش واالیي را ایفا مي نمود  و همواره چه د ر محیط 
د انشگاه و چه د ر جو عمومي فعاالنه علیه رژیم طاغوت مبارزه مي کرد . بعد  
از پیروزي انقالب اسالمي او و چند  تن د یگر از براد ران حزب الهي کمیته 
انقالب اسالمي اسد آباد  را پایه گذاري کرد ند . علیرضا د ر قائله کرد ستان 
شجاعانه رو د ر روي ضد  انقالب ایستاد  و براي حفظ کیان کشور جنگید . 
و پس از مراجعه به د انشگاه مبارزه جد ید ي را علیه گروهک هاي التقاطي 
آغاز نمود . با تعطیلي د انشگاه به اسد آباد  برگشت و به خاطر پیشبرد  اهد اف 
انقالب سپاه پاسد اران را د ر این شهرستان متشکل ساخت و خود  به عنوان 
فرماند ه این سپاه مشغول خد مت گرد ید . با شروع جنگ تحمیلي علیرغم 
مخالفت مسئولین ماند ن را جایز ند انست و به معرکه خطر براي جانفشاني 
عزیمت کرد . باالخره این مجروح فرقت محبوب د ر سحرگاه 6۰/6/11 د ر 

کربالي قراویز پذیرفته د رگاه یار گشت. و عاشقانه د ر خون خود  غلطید . 
نحوه شهاد ت : 

د ر صبحد م روز 11 شهریور سال 6۰ د ر منطقه قراویز حمله گسترد ه علیه 
نیروهاي عراقي صورت مي گیرد  که شهید  خزایي فرماند هي 3۰ نفر از 
براد ران پاسد ار را د ر این حمله برعهد ه د اشته است. پس از یورش به علت 
قطع ارتباط با عقبه و نرسید ن نیروهاي کمکي و مهمات او و 12 تن از 
همرزمان خود  مظلومانه به شهاد ت رسید ند  و جنازه این عزیزان بعد  از 11 
ماه که د ر بیابان هاي گرم و سوزان سر پل ذهاب ماند ه بود  به هنگام عقب 
نشیني نیروهاي بعثي بد ست نیروهاي خود ي افتاد  و د ر آرامگاه اسد  آباد  

د فن شد .
قسمتي از وصیت نامه سرد ار رشید  اسالم علیرضا خزائي :

د نیا محل آزمایش است براي کسانیکه ثابت قد مند  و د ر راه خد ا قد م بر مي 
د ارند  و اگر هم د ر راه خد ا حرکت نکنند  مرگ به سراغ آنها خواهد  آمد  و 
اگر مرگ را انتخاب نکنند  مرگ آنها را انتخاب   مي کند  و آنها نمي توانند  
از زیر حکومت خد ا بیرون روند  و چه بهتر که انسان خالصانه د ر جهت خد ا 

قد م برد ارد . 

زند گی نامه:
شهید  علي تیموري د ر سال 134۰ د ر روستاي بابا پیرعلي چشم به جهان 
گشود . فضاي خانواد گي اش به گونه اي بود  که از همان ابتد ا با قرآن و اهل 
بیت )س( مأنوس گرد ید . او تحصیالت ابتد ایي اش را د ر روستاي خود  به 
پایان رسانید  جهت اد امه تحصیل به تهران مهاجرت نمود . د وران حضورش 
د ر تهران مصاد ف بود  با جریانات انقالب اسالمي و حرکت هاي مبارزاتي 
ملت علیه رژیم پوسید ه شاهنشاهي. روح عد الت طلب شهید  تیموري او 
را ترغیب به حضور د ر این سیل خروشان کرد ، بر این اساس با پیوستن 
به نیروهاي انقالب، نقش قابل مالحظه اي از خود  د ر راه اسالم بر جاي 
امام  فرمان  به  اسالمي  متعالي جمهوري  نظام  استقرار  از  بعد   گذاشت. 
خمیني )ره( لبیک گفته و به عضویت سپاه تهران د رآمد  او از آن پس بود  
که خود  را د ر مقابل تقد یر جد ید ي از حیات یافته و با عزیمت به کرد ستان، 
د ر مقابل ضد  انقالبیون با تمام اراد ه ایستاد . با آغاز تهاجم نظامي رژیم 
بعث عراق به مرزهاي مقد س کشور، مشتاقانه چون ققنوس رها خود  را به 
آتش سپرد ه و د ر این راه به بذل جان و تن پرد اخت. شهید  علي تیموري، 
بعد  از مد تي حضور د ر منطقه گیالنغرب د ر روز پنجم شهریور ماه 136۰ 
د ر حالیکه فرماند هي گروهي از رزمند گان را بر عهد ه د اشت جامه سرخ 

شهاد ت بر تن کرد .
قسمتی از وصیت نامه شهید :

د ر  را  کرد ستان  و  خوزستان  کربالي  نبرد ،  صحنه هاي  د ر  که  شیراني 
نورد ید ند  و سرانجام د ر مصاف مرد انه با خصم، سرکرد ه ظلم و استکبار د ر 
جبهه خوزستان،  کرد ستان و .... د ر میعاد گاهشان با صالحین خد ا د ر کنار 
شهر جاود ان ایثار به مالقات نشستند ، باید  که به پایمرد ي شان شهاد ت 
د اد ، باید  که لوح آزاد گي و شرافت را با خون این عزیزان منقش کرد . این 
سلحشوران علوي شیران غرند ه د ر عاشوراي پاوه بود ند  تاکربالي غرب، هر 
نقطه از وطن سرخ ما زیر پاي این مؤمنان راستین به حقارت نشسته است.

این عزیزان پارسایان شب بود ند  و شیران روز بیشه شهاد ت، مقد س است 
آن خانواد ه هایي که چنین رند اني را اهد اي راه خد ا مي کنند  و باید  از این 

همه منت خد ا بر خویش، پرورد گارشان را ستایش کنند .
.................... روحمـان بایاد شـان شـاد  باد  ....................

پرد ه اول: خوابی عجیب و د لنشین
خوابی عجیب و د لنشین د ید ه بود م. د ائما با خود  مرورش می کرد م. د ر پی حکمت و تعبیر خوابم بود م. خوابی 

که د ر آن
»… با جمعی از د وستان برای ارائه گزارش عملکرد  و فعالیت های مجموعه مان خد مت حضرت آقا رسید ه بود یم. 
بعد  از اتمام گزارش، یک یه یک برای گفتگوی کوتاه خد متشان می رسید یم. سعید  جلوتر از من رفت. تسبیحی 
د ر د ست آقا بود ؛ »تسبیح زرشکی پر رنگ، با نخ بافته شد ه«. سعید  گفت: »آقا میشه تسبیحتون رو به من بد ید ؟« 
آقا تسبیح را د اد ند . نوبت به من رسید . عرض کرد م:»آقا میشه هد یه ای هم به من بد ید ؟« آقا شال سبزی بر گرد ن 
د اشتند . با د ست خود شان برد اشتند  و به گرد نم آویختند . وقت نماز فرا رسید . د رکنار آقا د ر صف اول جماعت قرار 

گرفتیم…«
خواب را برای برخی از د وستان تعریف کرد م. برای سعید  و حاج رضا هم…

پرد ه د وم: هد یه از طرف یک شهید 
حاج حسین برای سخنرانی پیرامون تحوالت سوریه به د انشکد ه آمد ه بود ند . بعد  از سخنرانی با حاج رضا جلسه 

ای خصوصی د اشتند ؛ به من هم گفتند  بیا… شد یم سه نفر و جلسه شروع شد .
حاج حسین جد ی و پرشور بود . حال و هوای د فاع مقد س هنوز د ر صحبتش پید ا بود . صحبتی با ته لهجه شیرین 

همد انی. نگاه نافذ، مو و محاسن سپید ، به سرد ار هیبت اسد اللهی می د اد .
بعد  از ساعتی وقت نماز فرارسید . به اصرار حاج حسین و حاج رضا امام جماعت شد م و جماعتی سه نفره اقامه شد .

بعد  از نماز وقت رفتن حاج حسین بود . به گمانم که حاج رضا به ایشان گفته بود  که من فرزند  شهید م. حاج حسین 
تسبیحی د ر د ست د اشت »زرشکی پررنگ با نخ بافته شد ه«. تسبیح را با د و د ست به نشانه محبت و احترام، رو 
به روی من آورد : »این تسبیح هد یه من به شما؛ خیلی ارزشمند ه؛ از طرف یه شهید  به من رسید ه؛ هد یه برای 

شما «…
از حرکت بی مقد مه اش غافلگیر شد م. وقتی تسبیح را گرفتم و از نزد یک د ید م؛ بر حیرتم افزود ه شد . با حالتی 
بهت زد ه تسبیح را بوسید م و با صد ایی که حاال از تعجب بلند  هم شد ه بود ؛ تسبیح رو به حاج رضا نشان د اد م و 

گفتم :»حاجی این همون تسبیحیه که تو خوابم آقا به سعید  د اد نش«.
از حاج حسین خیلی تشکر کرد م. بعد  از د ید ه بوسی و مصافحه، حاج حسین خد احافظی کرد  و رفت. ولی یک 

اشاره: بیان هر رخد اد ی از جنگ چه باهد ف روایت گری د ر قالب خاطرات وچه باهد ف ثبت تجربیات بصورت 
واقعی باشد  ارزشمند  است چون حد یثی از یک حقیقت اعتقاد یست و حرام است اگر د ر آن د خل و تصرف شود  
که ایند گان را د چار شک وریب کند . اگر چنانچه حقایق جنگ آنچنانی که اتفاق افتاد ه بیان وثبت نشود  هرچه 

فاصله زمانی بین این رخد اد ها زیاد تر شود  خطر تحریف و انحراف از آن زیاتر میشود .
جنگ هشت ساله رژیم صد ام علیه حکومت نوپای جمهوری اسالمی که بد الیل اعنقاد ی د فاع مقد س نامید ه 
میشود  ، نبرد ی نابرابر بود که د ر اوج شقاوت و قساوت علیه ملتی تازه بپاخواسته تحمیل گرد ید  این جنگ که یکی 
از طوالنی ترین جنگهای قرن بیستم بود  خسارات جبران ناپذیری را به ملت مسلمان و انقالبی ایران تحمیل کرد . 
انگیزه های نظام سلطه از این هجوم غیر منتظره اقد امی علیه بید اری و سد ی د ر برابر نشر اسالم سیاسی با محوریت 
اند یشه شیعی د ر منطقه خاورمیانه بود . این جنگ عالوه برآثار متفاوت بیرونی اش د ارای تاثیرات د اخلی هم بود  
که با توجه به اهمیتش میتوان از آن بعنوان مکمل انقالب و یکی از معیارهای اصلی انقالبی گری د ر سالهای اول 
انقالب نام برد . جنگ با همه ویرانیهای ظاهری که بهمراه د اشت ولی د ر نگاه اعتقاد ی ایران اسالمی به جهاد  فی 
سبیل اهلل که رکن ششم فروع د ین را تشکیل مید هد  جای گرفت و بد ین صورت د ر فرهنگ انقالبی ایران شکل 
تقد س بخود  گرفته و نقطه عطفی د ر بید اری منطقه ای و یکی از مراحل سرنوشت ساز تاریخ ایران اسالمی گرد ید .

د ر این مقاومت جوانان انقالبی با انگیزهای اعتقاد ی نبرد های پیچید ه و بزرگی را طراحی واجرا نمود ند  که نظریه 
پرد ازان جنگ د ر سطح بین الملل را حیرت زد ه کرد ند . آنان این جنگ نابرابر را با اتکا به قد رت الیزال الهی و با 
فرماند هی رهبر د ور اند یش و بید ارگر اقالیم حضرت امام )ر ضوان اهلل علیه( با مشارکت نیروهای مرد می و نظامی 
و انتظامی را د ر 2887 روز با سرافرازی به پایان رساند ند  و برگ زرینی بر تاریخ بید اری ملت ایران افزود ند  . جا 
د ارد  د ر طلیعه سی وپنجمین سالگرد  این رخد اد  پاید اری یاد ی بکنیم از یاران آرمید ه د ر جوار قرب الهی که د ر 
این معرکه حق و باطل به مرتزق ابد ی نائل گرد ید ند  و همچنین تکریمی از بازماند گان این کاروان بید اری د اشته 
باشیم که گذر روزگار غبار سفید ی را برچهره آنان تحمیل کرد ه ولی فرهنگ خاکیشان همچنان د ر هوای خاکریز 

خاک میخورد  به امید ی که روزی د ر پای آنان خاک شوند .
و اما سخنواره ای از روی تعهد  و تعلق به این فرهنگ ایثار و شهاد ت و گنجینه تمام ناشد نی جنگ ،

رهبرمعظم انقالب اسالمی د ر مورد  پاسد اشتهای د فاع مقد س فرمود ند  :// بزرگد اشت یاد  وخاطره شهد ا و زند ه نگه 
د اشتن فرهنگ وخاطرات د فاع مقد س کمتر از آن مجاهد تها نخواهد  بود  //. اما از طرفی فاصله زمانی و از طرف 
د یگر تحوالت سیاسی واجتماعی ذائقه جامعه را د جار د گرگونی کرد ه است و آفتهای تحریف و مبالغه این ارزشها 
را تهد ید  میکند  . بهمین خاطر بازخوانی پروند ه د فاع مقد س د ر شرایط کنونی با ظرافتهای خاصی مواجه میباشد  
هرچه از تاریخ اتمام جنگ فاصله میگیریم به همان اند ازه احساس تغیر رنگ ارزشها بیشتر ملموس میگرد د . ثبت 
وقایع ارزشهای د فاع مقد س و روایتگری آنان یک وظیفه بود ه که بعضا مشاهد ه میشود  برخی از این بازخوانی نا 
خواسته و از روی کم اطالعی به بیراهه میرود  و بعضا متاسفانه از آنها استفاد ه ابزاری میشود . رهبر معظم انقالب 
د ر د ید ار با فرماند هان سپاه د ر تاریخ 1377/6/24 فرمد ند : … //خاطره د رخشان روزهای بزرگ د فاع مقد ّس، 
باید  با قّوت و قد رت بیشتر و روشن و همان که بود ه است باقی بماند . البته این که عرض می کنیم »همان که بود ه 
است« یعنی مبالغه ای د ر آن انجام نگیرد ؛ چون احتیاج به مبالغه هم نیست. حتی من گمان نمی کنم قلمها و 
نوشتارها و کارهای هنری، به همان اند ازه، بتوانند  آنچه را که بود ه است نشان د هند . تا به حال که نتوانسته ایم آن 
صحنه ها را آنچنان که بود ه د ر عالم فرهنگ و اد بّیات و هنر نشان د هیم. باید  تالش کنید  که اینها برجسته بماند  

و د ر ذهنها ماند گار شود .//
با این انگیزه، بلند  همتان جنگ آزمود ه مد تهاست که بد نبال ثبت تجربیات واقعی جنگ و انتقال آن به نسلهای 
فعلی میباشند  تا د ین خود  را به ارزشهای د فاع مقد س اد ا کرد ه و د ر مد ار این گنجینه تمام ناشد نی قرار گیرند . 
جان کالم این یاد د اشت تنبهی نسبت به این وقایع از منظراحد ی از د ریای بیکران گنجینه های جنگ میباشد  که 

بعضا انحرافاتی را مشاهد ه میکند  که سکوت د ر مقابل آنرا با روحیه رزمند گی منافات مید اند .
هرچه از آن د وران خوش کنار یاران بود ن د ور مشویم به همان اند ازه نسیان وفراموشی بر بخشهایی از تجربیات 
و خاطرات بیان نشد ه جنگ سیطره اند اخته و حافظه ها را به بایگانی سوق مید هد . این غربت و تنهایی هنگامی 
بیشتر حس میشود  که خاموش شد ن شمع وجود  یاد گاران شهید  از جمله والد ین آنان و د رکنار آنها پیوستن 
غریبانه همسنگران به یاران شهید شان امکان انحراف را افزایش مید هد . اگرچه معنویت شهید  توانسته تا کنون 
ارزشهای جنگ را د ر جامعه ماند گار کند  . اما با مشاهد ه برخی رفتارهای غیر منطبق با واقعیات جنگ حس 
خوبی برای یک رزمند ه مید ان نبرد  حاصل نمیگرد د  چون برخالف فرمایشات رهبری که قید  تاکید  ” همان که 
بود ه است” را رعایت نمینمایند  و بعضا به ورطه انحراف د چار میشوند  که بزرگترین آفت ماند گاری فرهنگ جنگ 
وارزشهای د فاع مقد س میباشد . اگر نگاه اعتقاد ی به جنگ و ارزشهای آن د اشته باشیم باید  از آفتها و آسیبها ی 
متعارف که جلوه های ماند گار و فرهنگ جنگ را غیر واقعی نشان مید هد  پرهیز نماییم واجازه ند هیم غیر از همانکه 

بود ه است د ر آن راه یابد .
روایتگری کتبی و شفاهی فرهنگ ارزشی جنگ یک فریضه بر ضمه بازیگران وحاضران و شاهد ان آن صحنه های 

تکرار ناشد نیست که بسیاری از آن صحنه ها را حتی نمیتوان روایت کرد  وبقول شعر زیر:
من گنگ خواب د ید ه و خلقی تمام کر     من عاجزم زگفتن و خلق از شنید نش

شان بعضی از وقایع جنگ د رحد یست که بعضا بیان آن حتی برای تجربه کنند ه اش گران و سنگین و باورش د ر 

خطر تحریف واقعیات جنگ را جد ی بگیریم
این جامعه “فاصله ها ” سخت است تا چه رسد  به اینکه آن واقعه را به کسی بسپاریم که آنرا برای د یگران روایت 
کند  آنوقت است که جامعه را د چار گنگی مضاعف کرد ه ایم. اگر باور د اریم که این نبرد  د ر این قرن حاضر یک 
نبرد  مقد س است باید  نسبت به حراست از د ست آورد های آن اهتمام جد ی ورزید ه شود . با علم به اینکه مید انیم 
هنوز بسیاری از آن جنگاوران هنوز د رقید  حیاتند  و میشود  بسیاری از ناگفته های واقعی جنگ از زبان آنها ثبت و 
ضبط شود  وبه گنجینه جنگ سپرد ه شود  خود  بهترین راویان مقاومت و ایثار میباشند  متاسفانه مشاهد ه میشود  
بعضی تجربیات از “همانگونه که بود ه است” خارج و بعضا به غلو انجامید ه و یا به انحراف کشید ه شد ه است که 

هرد و از آفتهای مخرب فرهنگ د فاع مقد س است.
اشاعه فرهنگ جنگ د ر قالبهای مکتوب وشفاهی اقد امی هوشمند انه است که بخش کتبی آن عمد تا د ر قالب ثبت 
وقایع و خاطرات و تجربیات رزمند گان تا حد ود ی صورت گرفته است و د ر د سرس عموم میباشد  و فرهنگ شفاهی 
با شیوه های مختلف از جمله حضور د ر مناطق عملیاتی د وران جنگ که د ر قالب راهیان نور د ر مناطق جنگی 
غرب و جنوب کشور صورت میگیرد  یک حرکت سنجید ه است منتهی بشرطی که ” همانگونه که بود ” را د ر این 
سفرها بتصویر بکشانند . بد وا مشاهد ه مناطق رزم بویی از پیراهن یوسف را بمشامها میرساند  ولی چطور میتوان 
آن صحنه های باور نکرد نی را بازتولید  کرد ؟ چطور میتوان سه راه مرگ شلمچه و د هها نقاط حساس د رجبهه های 
جنوب را روایت کرد  که از هر سه نفر یک نفر د ر این نقاط شهید  میشد ند ؟ چطور میتوان زند گی د ر سنگرهای 
زیر د ه متری برف د ر ارتفاعات مرزی شمالغرب را بازآوری کرد ؟ متاسفانه د ر مناسبتهای مختلف جنگ ومراسمات 
مربوطه و روایتگری مناطق عملیاتی مشاهد ه میشود  که فرد ی خاطرات و یا تجربیات مکتوب د یگران را قرائت 
میکنند  و بعضا خود  را د رمقام مبارز صحنه های نبرد  تصور میکنند  که با روح کلی جنگ فاصله د ارد  آفت این کار 
د ر این است که پس از مد تی تجربیات جنگ بر اثر تکرار روایتها که با مطالعات صرف بیان میشوند  همانند  بسیاری 
از وقایع تاریخی د چار انحراف و تحریفاتی غیر قابل اصالح میشود . د رجایی که بازیگران اصلی جنگ د ر قید  حیاتند  
ضرورتی ند ارد  که عملکرد  آنان از زبان د یگران به سمع مخاطبان و مشتاقان ارزشهای جنگ منتقل شود .نمونه 
بارز این “همانگونه که بود ه ” است را د ر برخی آثار هنری میبینیم که وقتی افراد  روایتگر یا خود  شهید  میباشد  و 
یا صحنه هایی از زند گی واقعی رزمند گی آن و یا همراهان شهید  که برسم امانت وبرای تاریخ این همراهی بود ن 
را روایت میکنند  چه تاثیراتی د اشته است تا اینکه هنرمند ی واد ار شود  فقط فیلم شهید  را بازی کند . قضاوت د ر 
این زمینه را باید  به یاران و همسنگران شهید  واگذار نمود  تا احساس “همانگونه که بود ه ” است را تشخیص د هند .

بسیاری از واقعیات جنگ که توسط رزمند گان عرصه حق و باطل اتفاق افتاد ه د ر شرایط و زمان کنونی قابل بیان 
نمیباشد  چه بسا برد اشتهای ناثواب از آن صورت گیرد  و به ورطه افسانه و خرافات د چار شود  چون تنها رزمند ه 
عامل مید اند  که چه بر او گذشته است که با هیچ معیار علمی و تجربی همخوانی ند ارد  د ر زمان کنونی کسی باور 
ند ارد  جوان نوزد ه ساله د ر زمان جنگ فرماند ه لشکری باشد  که پوزه امرای ارتشی که بزرگترین آکاد میهای جنگ 
آنها را پشتیبانی میکرد ند  بخاک بمالند  .کسانی که د ر جنگ حضور د اشته اند  به فرماند هی اسامه ابن زید  بیست 
ساله منصوب رسول گرامی اسالم )ص( ایمان می آورد ند  که د ر یکی از بزرگترین لشکر کشیهای صد ر اسالم د ر 

جنگ با رومیان شرکت کرد ه است.
بنابراین بهترین راویان و سند های زند ه د فاع مقد س همین جوانان محجوب و سلحشور د یروزی هستند  که بند رت 
حاضر به بیان سرگذشت خود  میباشند  بعضا د ید ه میشود  فرد ی رخد اد ی از جنگ را روایت میکند  که منطبق 
با واقعیت نیست به نظر میرسد  چیزهایی از یک روید اد  جنگ شنید ه و عالقه مند  است که نقشی د ر آن برای 
خود  تعریف کند  پس الجرم آن روایت را غیر واقعی ارائه مید هد  که این عین تحریف میباشد . البته بیان تجربیات 
مکتوب فرماند هان که بار اصلی جنگ بر د وش آنان بود  سند  هویتی جنگ است هرچند  که د رک مصائب رزمند ه 
خط تماس باد شمن حتی برای برخی فرماند هانی که مجال د رخط مقد م بود ن را ند اشته است سخت است تا چه 
رسد  به سالها د وری از آن حماسه های تکرار ناشد نی و باز خوانی آن برای د یگران توسط کسی جنگ را لمس 

نکرد ه باشد .
بیان هر رخد اد ی از جنگ چه باهد ف روایت گری د ر قالب خاطرات وچه باهد ف ثبت تجربیات بصورت واقعی باشد  
ارزشمند  است چون حد یثی از یک حقیقت اعتقاد یست و حرام است اگر د ر آن د خل و تصرف شود  که ایند گان 
را د چار شک وریب کند . اگر چنانچه حقایق جنگ آنچنانی که اتفاق افتاد ه بیان وثبت نشود  هرچه فاصله زمانی 
بین این رخد اد ها زیاد تر شود  خطر تحریف و انحراف از آن زیاتر میشود . بحرمت پاسد اشت ارزشهای واالی د فاع 
مقد س بهتر است حد المقد ور از نقل رخد اد  با واسطه پرهیز شود  و اصلح است باب روایتگری شفاهی بسته شود  
تا همانند  وقایع صد ر اسالم و بسیاری از روید اد های د یگر تاریخی د ر گرد ونه تابعین و د نباله های آن گرفتار نشویم 
و این د فاع اعتقاد ی به د ام انحراف غلو نیافتد  آنچه که از فحوای روند  فعلی روایتگری وقایع جنگ و برخی ثبت 
خاطرات و تجربیات بر می آید  حاکی از برخی اعمال سالیق غیر همگون با واقعیات جنگ میباشد  اد امه این روند  
د ر آیند ه که بازیگران اصلی جنگ د ر قید  حیات نباشند  نگران کنند ه خواهد  بود . بنابراین بهتر است که همان 
تجربیات واقعی ثبت شد ه د ر قالب بسته های مکتوب و کوتاه به جویند گان راه مقاومت و پاید اری ارائه گرد د .تا رونق 

نخستین پایه های محکم بید اری د ر عصر حاضرهمچنان استوار و سترگ باقی بماند  .

محمد  هاد ی  فر       
رزمند ه همد انی د فاع مقد س       

عاشقانه های یک بهشتی

تسبیـح د و شهیـد  د ر د ست فـرزند  شهیـد 
خاطره ای خواند نی از حکایت تسبیح سرد ار همد انی

یاد کرد ی از سرد ارشهید  علیرضا خزائي

یاد بود سرد ارشهید  علي تیموري

یاد گاری پیش من گذاشت…
حاال د یگر حکمت بخشی از خواب را د ریافته بود م. ماجرا را برای سعید  تعریف کرد م و تسبیحی که از یک شهید  

به من رسید ه بود  را به او امانت د اد م که حظی ببرد .
پرد ه سوم: حاج حسین آسمانی شد 

امروز جمعه 17مهر 1394
به سعید  زنگ زد م: »سعید جان لطفا اون تسبیح را به من برسون«

سعید : »همون تسبیح که از طرف یه شهید  به تو رسید ه بود ؟«
من: »بله همون تسبیح. یاد ت میاد  کی اون تسبیحو بهم هد یه د اد ه بود ؟«

سعید : »سرد ار همد انی د اد ه بود ش د یگه…«
من: »حاج حسین د یروز تو حلب شهید  شد …«

پرد ه چهارم: غم، بهجت، افتخار، انگیزه
بعد  از جنایت منا، هنوز سنگینی غم را بر د لم احساس میکنم. خصوصا آن که هنوز تعد اد ی از حجاج مفقود االثرند  

از جمله بابای جواد . شنید ن خبر پرکشید ن حاج حسین همد انی هم، سنگینی غمم را د وچند ان کرد ه…
خوش حالم که شیرمرد  همد انی، پس از یک عمر جهاد ، د ر آستانه ی محرم از ارباب مزد ش را گرفته… و به برکت 

این شهاد ت، مرد م بیشتر از گذشته با سرد ارانی همچو او آشنا خواهند  شد …
افتخار می کنم که با سرد ار سپاه حسین زمان مصافحه کرد م؛ سرد اری که ابهت پوشالی شیطان بزرگ را به سخره 

گرفته بود . انگیزه ام برای انجام وظیفه بیشتر شد ه
گاهی یک خاطره نافذ و به یاد ماند نی، بد جوری با د ل آد م بازی می کند …. هی مرور می کنی و غبطه می خوری 

و…
حاج حسین رفت ولی یک یاد گاری پیش من گذاشت:

»تسبیح د و شهید !، زرشکی پر رنگ، با نخ بافته شد ه، از جایی که فکرش را هم نمی کرد م روزی ام شد «
و این تسبیح د ر د ست سرد ارشهید  همد انی همان تسبیح است

نویسند ه:حسین فرهاد یان
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آمارگیـر وسواسی 
 یکی از د رجه د اران عراقی که سال ها د ر ارتش بعث خد مت کرد ه بود ، 
د ر شمرد ن اسرا خیلی وسواس به خرج می د اد  و همیشه هم د ست آخر 
اشتباه می کرد . یک روز عصر شروع کرد  به شمرد ن بّچه های اتاق 1۰ تا 
آن ها را به د اخل آسایشگاهشان بفرستد . تعد اد  افراد  هر آسایشگاه حد ود اً 
صد  و پنجاه نفر بود ؛ ولی گاهی می شد  چند  نفری را برای نظافت بیرون 
نگه می د اشتند  و یا مثاًل به جرم مخالفتی به سلّول می برد ند . خالصه این 
که چند  بار تا آخر شمرد  و د وباره برگشت و د ر هر بار از مسئول آسایشگاه 
چیزی می پرسید . مثاًل می گفت: چند  نفر د ر بیمارستان یا سلّول هستند  
و باالخره بعد  از کلّی شمرد ن، د ستور د اد  صف به صف د اخل اتاق شوند . 
بعد  از د اخل کرد ن بّچه ها هم، د ر را قفل کرد . اما همین که خواست به 
طرف آسایشگاه د یگر برود ، د ید  د و نفر د وان د وان به طرف آسایشگاه می 
آیند . پرسید : شما مال کد ام اتاق هستید ؟ هر د و گفتند : اتاق 1۰. د رجه د ار 
عراقی با تعجب به طرف اتاق 1۰ برگشت تا آن ها را د اخل اتاق کند  که د ید  
چند  نفر د یگر هم آمد ند . بد بخت د رجه د ار فد اکار صد ام از خجالت د اشت 

آب می شد  و بّچه ها هم د اخل اتاق از خند ه رود ه بُر شد ه بود ند .

توّلـد  صـد ام
 روزی عد ه ای از افسران و سربازان عراقی د ر محّوطه حاضر شد ند  و اعالم 
کرد ند  چون این روزها مصاد ف با تولّد  صد ام است، شما نیز با ملت عراق 

باید  هم صد ا شوید  و جشن بگیرید . 
البته برنامه ی جشن را نیز خود  آن ها مشخص کرد ند ، بد ین شکل که 
پذیرایی با شکالت هایی باشد  که توسط نیروهای عراقی خرید اری شد ه بود  
و البته سر ماه هم چند  برابر پولی را که برای خرید  این شکالت ها د اد ه 

بود ند ، از حقوق ما تحت همین عنوان کسر کرد ند . 
برنامه ی د یگر، اجرای رقص و پای کوبی بود  که د ید یم یکی از بّچه ها برای 
این کار د اوطلب شد . این موضوع برای ما بسیار سنگین بود  اما تا ساعت 

برگزاری آن هیچ کاری از د ستمان ساخته نبود . 
برنامه شروع شد ؛ قبل از اجرای آن چه فکرها و چه د غد غه هایی که ند اشتیم 
اما با آغاز برنامه حقیقتاً مسرور شد یم زیرا آن عزیز د الورمان شعری ساخته 
بود  مثاًل د ر رثای افراد ی که بیشتر عراقی ها منظور بود ند  و د ر آن مطالب 
تمسخرآمیز و گاه اهانت هایی را گنجاند ه بود  که وقتی به آن عبارت ها می 

رسید ، با د ست به طرف افسران و سربازان عراقی اشاره می کرد . 
پس از خاتمه ی برنامه، حقیقتاً تا اند ازه ای از بار غم هایمان سبک شد ه 
بود یم، اما از طرفی با خیانت یکی از جاسوس ها و لو د اد ن مطالب سرود ه 
شد ه پیش افسر عراقی، آن عزیزمان را برد ند  و چنان رفتار و ضرب و شتم 
وحشتناکی را بر او اعمال کرد ند  که تا مد ت ها خند ه را بر روی لب هایش 

ند ید یم. 

چلـوی بعث
 چند  روز بعد  از اینکه به اسارت عراقیها د رآمد یم روانه ارد وگاه موصل 
شد یم، د ر حالی که نمی د انستیم آیند ه ما چگونه خواهد  بود  و هیچ چیز 
د رباره زند انهای عراق نمی د انستیم. همین که اتوبوسهای حامل اسرا به 
پشت د ر ارد وگاه رسید ند ، متوجه سرو صد ایی شد یم و بعد اً فهمید یم عد ه 
ای از اسرا را که قبل از ما به د اخل ارد وگاه برد ه بود ند ، د اشتند  کتک می 
زد ند . به د ستور افسر عراقی ما نیز از اتوبوس پیاد ه شد یم و پشت سر هم 
از د ر گذشتیم و به د اخل ارد وگاه رفتیم. د ر اینجا خود  را د ر یک راهرو 
مشاهد ه کرد یم که مملو از د ژخیمان بعثی بود . نظامیان عراقی د ر د و طرف 
راهرو تا حد ود  صد  متری صف کشید ه بود ند  و هر اسیر می بایست از میان 
آنها بگذرد  و خود  را به جایگاه مشخصی که همه اسرا د ر آنجا جمع بود ند  
برساند ، البته اگر سالم به آنجا می رسید ! خالصه هر طور بود  از آن معرکه با 
خورد ن چند  شالق آبد ار گذشتیم و د ر رد یف پنج تایی نشستیم. د ر همین 
لحظات پرالتهاب، یکی از د وستان چشمش به د یوار ارد وگاه افتاد  که روی 
آن این جمله نوشته شد ه بود : »عاش البعث« )زند ه باد  بعث(. و او که معنی 
این جمله را نمی د انست، به بچه ها گفت: این که خورد یم آش بعث بود ، 

فرد ا ظهر نوبت چلوی بعث است!

ریش فید ل کاسـترو
 د ر مقابل بازجویی مزد وران گروهک کومله سکوت کرد م. بازجوی زند ان 
پرسید : پاسد ار هستی؟ گفتم: نه. ناباورانه با چشمانی از حد قه د رآمد ه نگاهم 
کرد  و گفت: به من د روغ نگو. اگر پاسد ار نیستی، پس چرا ریش د اری؟ 
لبخند ی زد م و گفتم: اگر ریش د اشتن د لیل پاسد ار بود ن است پس فید ل 
کاسترو هم باید  پاسد ار باشد ! او که از این حاضرجوابی من به خشم آمد ه 
بود ، د ستور د اد  کتکم بزنند . بعد  از کتک زد ن پرسید : چند  سال د اری! 
گفتم: بیست و یک سال. ابلهانه خند ید  و گفت: پس معلوم می شود  بچه 
سرمایه د ار هم هستی. خوب می خورید  و می خوابید ، به جبهه هم می 
آیید !! بعد  از چند  روز انجام این قبیل بازجویی های مسخره و آزارد هند ه، 

سرانجام مرا به زند ان مرکزی کومله منتقل کرد ند .

صد ای گوسفند  د رآورد یم
 د ر مد ت 9 ماه اسارت د ر د ست کوموله ها، چه شکنجه هایی را که تحمل 
نکرد یم، محمد رضا ابراهیمی  و بچه های گروه را واد ار می کرد ند ، پای برهنه 
توی برف ها راه بروند ، به جای غذا علف می د اد ند ، شب ها هم که د ر طویله 

می خوابید یم.
حد ود  هفت ماه، آب به تن ما نخورد ه بود ، همان یک د ست لباسی که از 
اول اسارت به ما د اد ه بود ند ، تن ما بود ، اند ازه کف د ست، هر وعد ه به ما 
نان می د اد ند ، روحیه قوی محمد رضا باعث می شد ، بچه ها جلوی کوموله ها 

کم نیاورند .
یاد م است هر چند  وقت  یک بار، مکان استقرارمان را عوض می کرد ند ، 
آخرین جا هم طویله ای بود  که گوسفند های آن را اند اخته بود ند  بیرون و 
ما را جای آنها نشاند ند ، پنجره ها را هم گل مالی کرد ه بود ند ، هیچ روشنایی 
وجود  ند اشت، شب و روز باید  فانوس روشن می کرد ی، یک روز با پیشنهاد  
محمد رضا، بچه ها همه با هم صد ای گوسفند  د رآورد یم، نگهبان آمد  و 

گفت: »این سر و صد اها چیه؟«
محمد رضا گفت: »با انصاف! الاقل ما را آورد ید  اینجا، یک کم جویی، چیزی 
هم می ریختید  توی این آغول، مشغول باشیم.« بعد  بچه ها زد ند  زیرخند ه، 

روحیه بچه ها با این حرف تقویت شد .

از روز اول رفتار غیر معقول و مسخره اي د اشت و من چقد ر از این آد م بد م مي آمد . بچه ها صد اش مي زد ن »سیا«. 
چهره اش زشت بود  و سیاه. مرتب شوخي و مسخره بازي راه مي اند اخت و اسباب خند ة بچه ها شد ه بود . مغرور بود  و 

نصیحت ناپذیر. به سبک و سیاق خود ش با همه چیز برخورد  مي کرد .
از وقتي جریان د یوار را شنید م، هر روز به آن سر مي زد م. روي د یوار کنار انبار، هفت اسم با زغال نوشته شد ه بود ، هفت 
اسم د ر هفت روز متفاوت. نام هفت نفر از بچه ها بود  که بعد اً شهید  شد ه بود ند . اولین کسي که متوجه شد ه بود  آنها 
قبل از این که شهید  بشوند ، اسمشان روي د یوار نوشته شد ه، رسول بود . بچه مشهد  بود  و خیلي هم تیز. قسم مي خورد  

و مي گفت: »هر کد ام از این هفت نفر، یک روز قبل از شهاد ت، اسمشان روي د یوار نوشته شد ه«.
باورش برایم سخت بود ؛ تا این که شب عملیات رسید  و خبر د اد ند  اسم چهار نفر به لیست د یوار اضافه شد ه. سریع خود مان 

را به د یوار رساند یم. چشمان مرد د  ما تصویر آن چهار نفر را به خاطرمان مي فرستاد ؛ ود اع، سخت و عجیب بود .
فرد ا روز، عملیات شد  و چشمان ما د ر فراق چهار عزیز سفرکرد ه به اشک نشست. بعد  از عملیات، وقتي برگشتیم، 
شتابان خود  را به د یوار رساند یم و بر یاد بود  د وستانمان مبهوت نگاه مي کرد یم و اشک مي ریختیم و از خد ا طلب 
شهاد ت مي کرد یم. کاش مي د انستم چه کسي از راز شهاد ت همرزمانش خبر د ارد ! خیلي د وست د اشتم بد انم کد ام 

کبوتر، قبل از آن که به آشیانة الهي خود  بازگرد د ، آشیانه اش را خود  ساخته است!
از آن روز به بعد ، بچه ها براي آن د یوار و نوشته هایش ارزش و حرمت قائل مي شد ند . وقتي بچه ها چشم شان به د یوار 

مي افتاد ، مي گفتند  »السالم علیک یا اولیاءاهلل، السالم علیک ایها الشهد اء و 
الصد یقین«.

فقط یک نفر بود  که اصالً اعتنایي به این موضوع نشان نمي د اد  و هر وقت 
حرفش مي شد ، سعي مي کرد  قضیه را لوس و مسخره جلوه بد هد : سیامک. 
مي آمد  وسط محوطة گروهان، طوري که همه متوجه او شوند ؛ د ستانش را 
مثل بازیگرهاي تئاتر باال مي آورد  و مي گفت: »اي خد ا، کد امین یک از ما را 
جاسوس فرشتگان قرار د اد ه اي؟« و قهقهه اي مي زد  و مرتب اد عا مي کرد  که 

ممکنه این قضیة د یوار، فقط یک اتفاق باشه.
بارها بهش اخطار د اد م که قضیة د یوار را شوخي نگیرد . گفتم اگر ایمان و پایة او 
ضعیف است، د لیل نمي شود  همه مثل او باشند . تذکر د اد م که مراقب رفتارش 
باشد ، چرا که ممکن است چنان بالیي سرش بیاید  که د رس عبرتي براي همه 

باشد . گوش نمي د اد .
تذکر د اد ن به سیامک، برایم عاد ت شد ه بود ؛ چیزي شبیه یک وظیفه. شد ت 
تذکرات من باعث شد ه بود  بچه ها احتمال بد هند  آن که از راز شهاد ت بچه ها 
خبر د ارد  و مرد  فرزانه اي است، من باشم؛ نمي خواستم این طور فکر کنند ، اما 
احساس مي کرد م باید  جلوي سیامک را مي گرفتم. باور د اشتم د یر یا زود  بالي 

وحشتناکي سرش مي آید . اما او آن قد ر شوخي مي کرد  و د لقک بازي د رمي آورد  که د یگر آد م واقعاً کسرشأنش مي شد  
باهاش حرف بزند . آخر این بشر، آن قد ر شوخي مي کرد  و اد ا و اطوار د رمي آورد  که د ید ن چهرة عاد ي اش، د ر آن شرایط 

سخت جنگ و جبهه، آد م را به خند ه مي اند اخت، چه رسد  به این که بخواهد  از حالت عاد ي خارج شود .
چند  ماه گذشت. شب هاي عملیات که مي شد  بچه ها کشیک مي د اد ند ، ببینند  چه کسي اسم شهد اي فرد ا را روي 
د یوار مي نویسد . اما سیا باز هم مسخره بازي مي کرد ؛ مي رفت د ور و بر د یوار و مي گفت: »مي خوام با اون بابا حرف بزنم 
یک وقت اسم منو ننویسه. من طاقت مرد ن توي غربت را ند ارم... باید  یه جایي بمیرم که برام آشنا باشه. سکوت باشه. 

خلوت باشه. راحت باشه«.
رفتارش بعضي وقت ها غیر طبیعي مي شد . یک روز باهاش حسابي د عوایم شد . د اشتم نماز مي خواند م که آمد  کنارم 
و گفت: »ببین عزیز د لبند م! حواست به منه یا به باالتر از من؟« با اون چهرة یأجوج و مأجوجش! نتوانستم جلوي 
خود م را بگیرم. خند ه ام گرفت. خیلي بد  شد ه بود . تقریباً همة بچه ها متوجه خند ة من شد ه بود ند . اون ها روي من 
حساب هایي د اشتند . خیلي بد  شد . باید  کاري مي کرد م. تا آخر نماز عرق مي ریختم. نمازم که تمام شد ، یقه اش را 
چسبید م و زد م توي گوشش. گفتم: »اینو به خاطر نماز زد م، نه به خاطر خود م. آخه نماز که د یگه شوخي نیست«. 
مي د انستم اگر هر چه کتک ب خورد ، خیالش نیست. اون روز د و تا مطلب که مد ت ها بود  مي خواستم بگویم، بهش 
گفتم. اول این که از عاقبتش مي ترسم و براي عاقبت به خیر شد نش د عا مي کنم. د وم این که بد نش بوي جاسوس 
مي د ه. راستش چند  روزي بود  که احتمال جاسوس بود نش را د اد ه بود م. اولین نفر هم خود  من متوجه رفتار غیر 
طبیعي و رفت و آمد  نیمه شبانه اش شد ه بود م. غیر از جاسوسي، د اشت با عقاید  ما هم بازي مي کرد  که خیلي خطرناک 
بود . هر چند  بچه ها عقید ه د اشتند  سیا بچة خوبي است و من زیاد ي نسبت به او حساس شد م. اما نظر خود م این بود  
که سیامک یک منافق تمام عیار است. رسول را مأمور کرد م مراقبش باشه. یک شب هوایش را د اشت صبح که شد ، 
آمد  و زار زار گریه کرد  و گفت: »سیامک جاسوسي مي کنه. خیلي نامرد یه که از ما جد ا باشه. باید  باهاش حرف بزنیم 

ببینیم شاید  راضي بشه بهمون کمک کنه.«
هنوز حرفش تمام نشد ه بود  که سیا از راه رسید  و گفت: »چطوري رسول؟ شتر آمد ه د ر خونت باید  قربوني بد ي!« و 
اشک امانش ند اد  و از حال رفت... اسمش رو د یوار نوشته شد ه بود . هنوز سرش توي بغل من بود  که یکي از بچه هاي 
گروهان آمد  روي منو بوسید  و گفت: »آقا! تو رو به لیاقت مرد انه ات قسم مي د م براي من هم یه جایي رزرو کن!« اشک 
توي چشمش پید ا بود . چي مي تونستم بگم، جز این که با چهره اي ملیح و آرام، قول د عا بهش بد م. د رست نیم ساعت 
بعد ، خبر رسید  که نفر بعد ي همین براد ره که التماس د عا د اشت. اسمش به لیست اضافه شد ه بود . بند ة خد ا چقد ر 
د ست و صورت مرا بوسید . د یگر از اون روز، همه فکر مي کرد ند  که من... اما خد ائیش من که بهشون حرفي نزد ه بود م. 

اونها خود شون به این نتیجه رسید ه بود ند . مرتب مي آمد ند  پیش من و التماس د عا د اشتند .
آن روز فصل گریستن و لبیک گفتن ود اع رسول و آن یکي براد رمان بود . رسول آن قد ر احساسات انساني اش اوج 
گرفته بود  که حتي با سیامک هم خد احافظي کرد  و از او حاللیت طلبید . همان روز د ر بمباران هوایي، رسول و آن 

براد ر عزیز که براي من لیاقتي مضاعف قائل بود ، شهید  شد ند .
با خود م گفتم حتماً کار سیا بود ه. اون جاي ما رو مخابره کرد ه. مخفیانه با حاج رضا و قاسم صحبت کرد م و بنا شد  د ر 

فرصتي از زیر زبانش بکشیم. خیلي چیزها بود  که باید  مي فهمید یم.
د و ـ سه روز بعد  د اشتیمش مي برد یم تا زبانشو باز کنیم که یکد فعه د ید یم همة بچه هاي گروهان د ارند  او را صد ا 
مي زنند . باور کرد ني نبود . اسم سیامک روي د یوار نوشته شد ه بود . به هر حال 
مجبور شد یم. بي خیالش بشیم چون طبق معمول بنا بود  شهید  بشه. اما اون 
باز هم این چیزها رو جد ي نمي گرفت. به ریش مرگ مي خند ید  و مي گفت: 

من مرد ني نیستم. با خود م گفتم از شرش خالص مي شیم.
آمد ه بود  حاللیت بطلبد . چه آهي کشید م و چه اشکي چکاند م! بیچاره سیا 
سرخ شد ه بود . بین بود ن و نبود ن ماند ه بود . نمي د انست چطور با قضیة د یوار 
کنار بیاید . گاهي مسخره بازي د رمي آورد  و شوخي مي کرد  و گاهي آرام مي شد  
و توي فکر مي رفت. این هم آخرـ  عاقبت این آقا و د رس عبرتي که باید  یاد  

مي گرفت و نخواست یاد  بگیرد .
وقتي براي حاللیت بغلش گرفتم، گفت: »خب حاج آقا! ما رو حالل کن و بفرما 

من بهشتي ام یا جهنمي؟« د ر گوشش آرام گفتم: »مرتیکه جاسوس!«
نشنید ه گرفت و گفت: »چیه جاسوسي مالئک رو نمي کني؟ فکر نکن من 
نمي فهمم و نمي د ونم که توچه کاره اي؟ برام د عا کن حاجي!« و خند ید  و رفت.

صبح که شد  غیبش زد ه بود . یکي از بچه ها زبان باز کرد  و گفت: »من د ید م 
که او خود ش اسم خود شو رو د یوار نوشت. اون حرمت د یوار رو هم به بازي 

گرفت.«
زد م پشت د ستش و گفتم: »اون مرتیکه جاسوس بود . تا فهمید  من شناساییش کرد م، اسمشو نوشت رو د یوار و 
خیلي راحت فرار کرد . از عقید ة ما، براي خود مان، جلوي روي خود مان د یوار و سد  د رست کرد . با چه خوش و بشي 
هم همراهي اش کرد یم! به منزلت یک سنگرساز بي سنگر! واقعاً که د ست خوش! من باز هم مي گم این آد م عاقبت 

به خیر نمیشه.«
پنج روز بعد  جسد ش را بچه ها هفت  کیلومتري گرد ان پید ا کرد ند . توي سکوت بیابان، کنار سه تا الشة تانک عراقي، 
صورتش سوخته بود . از روي پالکش شناساییش کرد یم. با خود م گفتم: »این هم عاقبت د نیات. تا آخرت چه به سرت 

بیاد ؟« د ست کرد م توي جیبش. د ید م یک تیکه کاغذ بود . نوشته بود :
وصیت نامه

»هر که را اسرار حق آموختند                        مهر کرد ند  و د هانش د وختند ...«
باقي نوشته هاي وصیت نامه را خون شسته بود . خیلي عجیب بود . نزد یک بود  از حال بروم. تازه فهمید م همین د و روز 
پیش که یکي از بچه ها شهید  شد ، چرا اسمش به لیست اسم هاي د یوار اضافه نشد ه بود ... ولي هر چي فکر کرد م، 
خد اییش هیچ وقت از او بد ي ند ید ه بود م. فقط رفتارش طوري نشان مي د اد  که آد مو به  شک مي اند اخت... واي بر 

من! چه آبروریزي بزرگي!
نباید  مي گذاشتم بچه ها بفهمند  اون چند  مرد ه حالج بود . خیلي با او بد  رفتاري کرد ه بود م. آبرویم رفته بود . بچه ها د ر 

مورد  من چه فکرها نخواهد  کرد !
سریع رفتم اسم هاي روي د یوار را شستم و کامالً پاک کرد م. به بچه ها گفتم: »سیا، حرمت این د یوار رو شکست. د یگه 

هیچ اسمي روي اون نوشته نخواهد  شد «.
همان روز احساس کرد م براي همیشه از فیض شهاد ت محروم ماند ه ام. چون بیشتر از آنکه بخواهم د ر لیست اهل 

آسمان و خد ا باشم، خواستم د ر چشم اهل خاک و آد م ها باشم. اي کاش حقیقت پشت آن د یوار، مال من بود !

شعـــرلبخند های اسارت

شوخی های رزمند گان د ر جبهه

جاسوس؛ حقیقتي که پشت د یوار ماند 
محمد جواد  قد سي

 اشاره:بر اسـاس یک خـاطرة واقـعي
شوخ طبعی های رزمند گان، بخشی از فرهنگ غنی د وران د فاع مقد س را 
د ر برمی گیرد ، زند گی د ر جبهه عالوه بر همراه بود ن با جهاد  و عباد ات، با 

شوخی ها و طنزپرد ازی هایی نیز آمیخته بود .
شوخ طبعی های رزمند گان، بخشی از فرهنگ گسترد ه و غنی د وران د فاع 
مقد س را د ر برمی گیرد ، زند گی د ر جبهه عالوه بر همراه بود ن با جهاد  و 
عباد ات، با شوخی ها و طنزپرد ازی هایی نیز آمیخته بود ، به طوری که به اظهار 
بیشتر رزمند گان، یک روی د وران جنگ که کمتر به آن پرد اخته شد ه، همین 

شوخ طبعی ها است؛ د ر اد امه خاطرات زیبایی تقد یم به مخاطبان می شود .

تن ماهی شیمیایی
سال 66 همراه با تیپ مالک اشتر د ر پیرانشهر مستقر بود یم، فرماند هی 
تیپ را هم آن وقت ها ناصر فارابی به عهد ه د اشت، من هم د ر گرد ان حمزه 
)ع( بود م، رضا تسنیمی از بچه های گرگان، فرماند ه گرد ان بود  و من هم 
جانشینش، منطقه پوشید ه بود  از خاکریزهای بلند ، محل استقرار ما هم 

وسط این خاکریزها بود .
پیک گرد ان طبق روال هر شب رفت تا سهمیه غذای آن شب را بگیرد  و 
برگرد د ، همه ما منتظر بود یم، پیک زود تر از راه برسد  و د لی از عزا د ر بیاوریم، 
سفره را پهن کرد ه بود یم تا این که سر و کله پیک پید ا شد ، به تعد اد  بچه ها با 
خود ش کنسرو ماهی آورد ه بود ، د ر کنسرو که باز شد ، صد ای »فش« مانند ی از 
آن زد  بیرون و بعد  هم بوی تعفن، چاد ر پر شد ه بود  از بوی گند  کنسرو، معلوم 

بود  که مال خیلی وقت پیش بود  و حاال فاسد  شد ه است.
یکی از بچه ها با عجله آن را گرفت و با خود ش برد  باالی خاکریز و از آنجا 
هم با همه زور بازویش آن را پرت کرد ، با این که کنسرو را از چاد ر اند اختیم 
بیرون، اما بوی بد ش د ست از سر ما برنمی د اشت، هر کاری از د ست مان بر 

آمد  انجام د اد یم بلکه از شرش خالص شویم.
مثاًل هر چی کاغذ باطله بود ، از این گوشه و آن گوشه چاد ر د رآورد یم و 
آتش زد یم تا شاید  افاقه کند ، اما نشد  که نشد ، مجبور شد یم از چاد ر بزنیم 
بیرون و توی هوای آزاد  بنشینیم تا وقتی آب از آسیاب افتاد ، برگرد یم به 
چاد ر و فکری به حال شام شب مان بکنیم، هنوز خوب ننشسته بود یم که 
یک هو یکی از نگهبان ها، سراسیمه از آن طرف خاکریز آمد  به طرف ما 
و د اد  و هوار زد : »بچه ها! بچه ها! یااّل ماسک های تان را برد ارید ، عراقی ها 

منطقه را شیمیایی زد ند .«
با تعجب گفتیم: »معلوم هست چی می گی؟ شیمیایی چیه؟ ما که اینجا 

اصالً بویی حس نمی کنیم.«
گفت: باور کنید ! چند  د قیقه پیش صد ایی از کنار خاکریزی که د اشتم 
نگهبانی می د اد م، بیرون آمد ، رد  صد ا را گرفتم، نزد یکش که شد م، د ید م 

بویی مثل بوی ماهی گند ید ه می آید .«
گفتیم: »خب که چی؟ چه ربطی به شیمیایی د ارد ؟«

گفت: »مگر توی آموزش ش .م .ر به ما یاد  ند اد ند ، گاز شیمیایی اعصاب، 
شبیه بوی ماهی گند ید ه است؟ یاال وقت تلف نکنید ! االن همه مان شیمیایی 

می شویم، از من گفتن، بعد  نگویید ، نگفتم.«
ما که تازه فهمید یم ماجرا از چه قرار است، زد یم زیر خند ه، نگهبان که هاج 
واج د اشت نگاه مان می کرد ، گفت: »چیزی شد ه، خب به من هم بگویید .«

ماجرای کنسرو را که برایش تعریف کرد یم، از تعجب ماتش برد  و بعد  هم 
زد  زیر خند ه.«

پیاد ه کرد ن اسالم
اکبر محمد زاد ه رزمند ه د فاع مقد س، خاطره ای را چنین نقل می کند : د ر 
پاد گان آموزشی بسیج نور مسئول گروه مان سید  علیرضا نام د اشت، رو به 
من گفت؛ »بچه! تو برای چی آمد ی اینجا؟« گفتم: »شما برای چی آمد ی؟« 
گفت: »من برای پیاد ه کرد ن اسالم.« گفتم: »من هم برای تماشای آن 

چیزهایی که شما همیشه با آب و تاب از جبهه برای مان تعریف می کنید .«
خند ید  و بعد  با هم راه افتاد یم طرف شالیکوبی پد رش - حاج سید  ابراهیمـ  
ماجرای پاد گان را برای حاجی تعریف کرد م، پد رش خند ید  و رو به پسرش 
- سید  علیرضا که د ست  به  جیب ایستاد ه بود ، گفت: »بابا! یک وقت شما 
کمک نکنید ؟ بروید  منطقه اسالم را پیاد ه کنید « بعد  همه زد یم زیر خند ه.

غسل مگس تو لیوان چای
یک روز ما د ر فاو نشسته بود یم، د ر همان اورژانس خط اول، با علیرضا چای 
می خورد یم، یک لحظه هر د وی مان متوجه شد یم که یک مگس روی لبه لیوان 
چای علیرضا نشست، همین طور خیره به مگس بود یم، مگس روی لبه لیوان 
راه رفت و راه رفت تا این که یک د فعه مثل این که ُسر خورد ه باشد ، افتاد  توی 
لیوان علیرضا، علیرضا هم برگشت و گفت: »ببین نگاه کن! می رود  روی جنازه 

عراقی ها می نشیند  و غسلش را می آید  توی لیوان چای ما می کند .«

گربه های عرب
د ر فاو گربه زیاد  بود ، یک روز یکی از این گربه ها به پایین خاکریز آمد ه 
بود ، ما به خاطر این که گربه ترکش نخورد  و بالیی سرش نیاید ، می گفتیم: 

»پیشته، پیشته«
د ر همین لحظه، علیرضا کوهستانی هم آمد ، تا د ید  د ارم گربه را پیشت 
می کنم، و گربه هم به حرف من توجهی نمی کند ، گفت: »رضا جان! مثل 
این که فراموش کرد ی توی عراق هستیم و این گربه هم عراقی هست، ببین 
تکان نمی خورد ، حرفت را نمی فهمد ، تو باید  عربی باهاش حرف بزنی، باید  

بگویی: »الپیشتـ  الپیشت!«

تازه د ر برون مرزي شلمچه شروع به کار کرد ه بود یم. آقا مجید  پازوکي مسئول بود . قرار شد  من هم بروم شلمچه 
و آقا مجید  زحمت کشید ه بود  من را به عراقي ها معرفي کرد ه بود . د ستور این بود  که براي جلوگیري از حساسیت 
عراقي ها، نگوییم که از بچه هاي زمان جنگ هستیم. آقا مجید  که آثار جراحات زمان جنگ روي د ستش بود ، 
به عراقي ها مي گفت د ستم را سگ گاز گرفته و بساط خند ه همیشه فراهم بود . عراقي ها هم منظور آقا مجید  را 

نمي فهمید ند .
عراقي ها من را با نام حاج قاسم، د اراي مد رک د کتري و فارغ التحصیل از امریکا مي شناختند . وقتي بهم گفت که 

جریان چیه، همه اش خد ا خد ا مي کرد م کسي مریض نشه که آبروي د کتر نره.
عراقي ها، خصوصاً افسر مسئول آنها، خیلي د وست د اشت از وضعیت اجتماعي امریکا اطالعاتي د اشته باشه. سعي 
مي کرد  به من نزد یک بشه. من هم که تنها سفر برون مرزي ثبت شد ه توي زند گي ام عراق بود  که اون هم با جنگ 
همراه بود ، سعي مي کرد م طفره برم. یه روز ازم پرسید : »بلد ي انگلیسي صحبت کني؟« من براي جلوگیري از 

آبروریزي گفتم که د ستور صحبت کرد ن ند ارم و از این جور قصه ها.

کشف یک د اروي شفابخش د ر جریان تفحص برون مرزي!!
اما عاقبت بالیي که ازش مي ترسید م، سرم آمد : افسر عراقي آمد  پیشم و گفت: »همسرم مریضه و پاش ورم کرد ه.« 
من خود مو جمع و جور کرد م و گفتم: »فرد ا برات د ارو مي آورم.« وقتي آمد یم ایران، کمیسیون پزشکي با حضور 
من، آقا مجید ، رانند ه بیل مکانیکي، آشپز و رانند ه تریلي تشکیل شد  و قرار شد  بي خطرترین راه را انتخاب کنیم. 
توي مقر مقد اري خمیر د ند ان تاریخ مصرف گذشته د اشتیم. برد اشتم با رب گوجه فرنگي مخلوط کرد م و توي تکه 

کاغذي پیچید م و گذاشتم توي یخچال.
صبح وارد  خاک عراق شد یم. افسر عراقي سراغم آمد  و من د اروي اختراعي را بهش د اد م و گفتم: »از این د ارو تو 
ایران نیست. من این را از امریکا با خود م آورد م. خیلي کمیابه. روزي سه وعد ه به محل ورم بمال و خوب گرم 

نگهد ار. ان شاءاهلل خوب میشه.«
حد ود  یک هفته گذشت که این افسر عراقي د وباره پید ایش شد . مرا بغل کرد  و د ائماً مي گفت: »حاج قاسم! تو 

طبیب حاذقي هستي.«
وقتي برگشتیم، گفتم: »مجید ، ثبت کن! خمیرد ند ان و رب گوجه براي ورم پا خوبه.«

که  عملیات  شب هاي  گذشت،  ماه  چند  
ببینند   مي د اد ند   کشیک  بچه ها  مي شد  
کي مي یاد  اسم شهد اي فرد ا را بنویسد . اما 
این سیا مسخره، باز هم نمي گذاشت. بلند  
مي شد  مي رفت د ور و بر د یوار مي چرخید . 
بابا حرف بزنم  با اون  مي گفت: »مي خوام 
یکوقت اسم منو ننویسه من طاقت مرد ن 
توي غربت را ند ارم... باید  یه جایي بمیرم که 
برام آشنا باشه، سکوت باشه، خلوت باشه، 

راحت باشه«.
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پیر ها نیستند ، آد م جوان ها و بچه ها را می بیند  که جزو چهره های برجسته می شوند . رهبان اللیل و اسد  النهار غالباً 
توی همین بچه هایند ، توی همین جوان هایند . ما نشستیم از د ور د اریم نگاه می کنیم حسرت می خوریم و آرزو 
می کنیم کاش برویم توی محیط آن ها. کمتر وقتی است که بند ه همین حاال ها د لم پرواز نکند  به سمت محفل 
سنگرنشینان؛ آن جا انسان ساخته می شود  و خوب هم ساخته می شود ، و این جوان ها خوب ساخته شد ند  و شهید  

کاوه حقیقتاً خوب ساخته شد .
د ه خاطره از شهید  محمود  کاوه

 1: گفتم: اصال چرا باید  این قد ر خود مون رو زجر بد یم و پسته بشکنیم، پاشیم بریم بخوابیم. با وجود  این که او 
هم مثل من تا نیمه شب کار می کرد  و خسته بود ، گفت: نه، اول اینا رو تموم می کنیم بعد  می ریم می خوابیم؛ 
هر چی باشه ما هم باید  اند ازه خود مون به بابا کمک کنیم. یاد م هست محمود  مد ام یاد آوری می کرد : نکنه از این 
پسته ها بخوری! اگه صاحبش راضی نباشه، جواب د اد نش توی اون د نیا خیلی سخته.اگر پسته ای از زیر چکش د ر 
می رفت و این طرف و آن طرف می افتاد ، تا پید اش نمی کرد  و نمی ریخت روی بقیه پسته ها، خاطرش جمع نمی 
شد .موقع حساب کتاب که می شد ، صاحب پسته ها پول کمتری به ما می د اد ؛ محمود  هم مثل من د ل خوشی از 

او ند اشت ولی هر بار، ازش رضایت می گرفت و می گفت: آقا راضی باشین اگه کم و زیاد ی شد ه. 
 2: فهمید یم عد ه ای تو مجلس عروسیشان، عالوه بر انجام کارهای ناشایست، برای مرد م هم ایجاد  مزاحمت 
کرد ه اند . محمود  سریع یک گروه از بچه های سپاه را فرستاد  آن جا؛ که چند  نفری را که مست بود ند ، گرفتند  و 
آورد ند . مد تی گذشت تا آقای معصوم زاد ه)1( برای هر کد امشان یک حکم صاد ر کرد . یکی از مجرمان، مرد ی بود  
که فروشگاه لوازم ید کی د اشت و ما مشتری د ائم اش بود یم؛ مد ام می گفت: من بهتون خد مت می کنم، لوازم 
براتون می خرم، ببخشید . همه می د انستند  محمود  این جور وقت ها مالحظه آشناها را نمی کند . برای همین 
گفت: بخوابانید ، شالقش را بزنید .به خاطر د ارم یکی د یگر از آن ها رئیس بانک بود . می گفت: به همه ی شما ها وام 
می د هم، هر کاری ازد ستم بر بیاد ، براتون انجام می د م، فقط این بار رو ند ید ه بگیرین. محمود  گفت: کسی این جا 

محتاج وام و پول شما نیست، حکمی را که برات صاد ر شد ه اجرا می کنیم، نه کمتر نه بیشتر.
 3: یک زن و مرد  آمریکائی با سگشان آمد ند  د اخل مغازه تا سیگار بخرند . سر و وضع ناجوری د اشتند . محمود  
نگاه پر تنفرش را د وخت به چهره کریه آن مرد ؛ شکسته بسته حالیش کرد  ما سیگار ند اریم، بعد  هم با عصبانیت 
آن ها را از مغازه بیرون کرد . زن و مرد  آمریکایی نگاهی به همد یگر کرد ند  و حیرت زد ه از مغازه بیرون رفتند ، آخر 
آن روزها کسی جرأت ند اشت به آن ها بگوید  باالی چشمشان ابروست.محمود  روکرد  به من و گفت: برو شلنگ 

بیار، باید  این جا رو آب بکشیم. گفتم: برای چی؟ گفت: چون اینا مثل سگشون نجس اند .
 4: خاطرم هست، یک روز د ختر بی حجابی آمد  توی مغازه خانواد ه اش از آن شاه د وست های د رجه یک بود ند . 
محمود  گفت: ما با شما معامله نمی کنیم، پرسید : چرا؟ گفت: چون پول شما خیر و برکت ند اره. د ختر با عصبانیت، 
با حالت تهد ید  گفت: حسابت رو می رسم ها! . محمود  هم خیلی محکم و با جسارت گفت: هر غلطی می خواهی 
بکنی، بکن.تمام آن روز نگران بود یم که نکند  مامورهای کالنتری بیایند  محمود  را ببرند ؛ آخر شب د ید یم د ر 
می زنند . همان د ختر بود ، منتهی با پد رش. خود شان را طلبکار می د انستند ! محمود  گفت: ما اختیار مالمان را 
د اریم، نمی خواهیم بفروشیم. حرفش تمام نشد ه بود  که د ختر با یک سیلی زد  توی گوش محمود . خواست جواب 
گستاخی او را بد هد  که پد رم نگذاشت؛ آخر اگر پای مامورین به آن جا باز می شد ، برایمان خیلی گران تمام می 

شد ؛ توی خانه نوار، اعالمیه و رساله امام د اشتیم. بعد  از این موضوع محمود  هیچ وقت به آن ها جنس نفروخت.
 5: عالوه بر مربی گری، مسئول کمیته تاکتیک هم بود . از آموزش ایست و بازرسی گرفته تا آموزش جنگ 
شهری و کوهستان را باید  د رس می د اد . همه هم بصورت عملی. یک روز بهش گفتم: تو که این قد ر زحمت می 
کشی، کی وقت می کنی به خود ت و خانواد ه ات برسی؟ گفت: حاال وقت رسید ن به خانه و خانواد ه نیست. مکثی 
کرد  و اد امه د اد : مگه نمی بینی د شمن تو کرد ستان و جاهای د یگه د اره چیکار می کنه؟گفتم این که می گی 
د رسته، اما باالخره خانواد ه هم حقی د ارن، حد اقل هر از گاهی باید  یک خبر از خانواد ه ات هم بگیری. گفت: به 
نظر من تو این د وره و زمونه، انسان همه هست و نیستش رو هم فد ای اسالم و انقالب بکنه، باز هم کمه. االن اگه 
لحظه ای غفلت کنیم، فرد ا مشکل بتونیم جواب بد یم. نه محمد ، فعاًل وقت استراحت و سرزد ن از خانواد ه نیست. 

بد جور به او غبطه می خورد م.
 6: یکی از پاسد ارها که اسلحه یوزی د اشت، سرکوچه ایستاد ه بود  و د اد  می زد :اگه مرد ی بیا بیرون، چرا رفتی 
قایم شد ی، بیا بیرون د یگه. قصد  بیرون آمد ن ند اشت؛ ضامن نارنجک را کشید ه بود  و مد ام تهد ید  می کرد  که 
اگر به سمتش برود ، نارنجک را پرت می کند  بین مرد م؛ چند  د قیقه ای به همین نحو گذشت، ناگهان آن منافق 
از پشت پله ها پرید  بیرون. تا آمد  نارنجک را پرتاب کنه همان پاسد ار پاهایش را به رگبار بست؛ آن قد ر با مهارت 

شهید ی که از بچگی، رهبر انقالب او را می شناخت

این کار را کرد  که انگار عمری تیراند از بود ه است. د و سه سال بعد  رفتیم تیپ ویژه شهد ا. یک شب همین خاطره 
را برای کاوه تعریف کرد م، گفت: این قد رها هم که می گوئی کارش تعریفی نبود .پرسید م مگر شما هم آن جا 

بود ی؟خند ید  و گفت: اون کسی که تو می گی خود  من بود م.
 7: از سر شب حالتی د اشت که احساس می کرد م می خواهد  چیزی به من بگوید ، باالخره سر صحبت را باز 
کرد  و گفت: بابا! خبرد اری که ضد  انقالب تو کرد ستان خیلی شلوغ کرد ه؟ اگه بخوام برم اون جا، شما اجازه می 
د ی؟ گفتم: بله. اجازه می د د م، چرا که نه، فرمان امامه همه باید   بریم د  فاع کنیم. پرسید  : می د   ونین اون جا چه 
وضعیتی د   اره؟ جنگ، جنگ نامرد  یه؛ احتمال برگشت خیلی ضعیفه. با خند  ه گفتم: می د  ونم، برای این که خیالش 
را راحت کنم، اد  امه د  اد  م: از همان روز اولی که به د  نیا آمد  ی، با خد ا عهد  کرد م که تو را وقف راه د  ین و حق کنم. 
اصال آرزوی من این بود  که تو توی این راه باشی؛ برو به امان خد ا پسرم.گل از گلش شگفت. خند ید  و صورتم را 

بوسید . بعد ها به یکی از خواهرانش گفته بود : آن شب آقاجان، امتحان اللهی اش را خوب پس د اد .
 8: نرسید ه به روستای سرا، محمود  ایستاد . آهسته گفت: کمین! طولی نکشید  که از سه طرف به ما تیراند ازی 
کرد ند . د ر تمام عمرمان، اولین باری بود  که کمین می خورد یم. ظرف چند  ثانیه، محمود  گروه را آرایش نظامی 
د اد . کامال خونسرد  و مسلط بود . با اسلحه تخم مرغی اش هر چند  گاهی تیراند ازی می کرد ، تا ضد  انقالب جرأت 
نکند  جلو بیاید . مهماتشان د اشت ته می کشید . باید  تا آمد ن نیروی کمکی مقاومت می کرد یم. د ر آن اوضاع و 
احوال محمود  تغییر موضع د اد  و آمد  وسط بچه ها. گفت: این جا جایی است که اگه چیزی از خد ا بخواین اجابت 
می شه، خد ا به شما نظر د اره. صحبتش تاثیر عجیبی روی بچه ها گذاشت؛ طوری که احساس کرد یم بد ون نیروی 
کمکی می توانیم از پس د شمن بر بیاییم. با هد ایت د قیق و زیرکانه ی محمود ، پخش شد یم تو منطقه تا د ورشان 
بزنیم. د ر همین گیر و د ار، نیروی کمکی هم رسید . از همه طرف روی سر د شمن آتش می ریختیم. آن ها که این 

چشمه اش را نخواند ه بود ند ، پا به فرار گذاشتند  و منطقه را خالی کرد ند .
 9: هر کسی چیزی گفت، تا اینکه نوبت به محمود  رسید . گزارشی از وضعیت منطقه د اد ، بعد  خیلی جد ی و 
محکم گفت: ما باید  با ضد  انقالب برخورد  قاطع د اشته باشیم، باید  ریشه شان را بکنیم. همه سراپا گوش بود ند ، 
گاهی لبخند  می زد ند  و با بغل د ستی شان پچ پچ می کرد ند . نتیجه جلسه هم این شد  که تا آخر د هه فجر کاری 
به کار ضد  انقالب ند اشته باشیم. همین که جلسه تمام شد  بچه ها د ور صیاد  را گرفتند . از طرز نگاهش معلوم بود  
خیلی از کاوه خوشش آمد ه، همان طور که د ست کاوه را توی د ستش گرفته بود ، گفت: آقا محمود  مواظب خود ت 

باش! ما حاال حاال ها به تو احتیاج د اریم.
 10: یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد  طرفم. اسلحه از د وشم افتاد  و خورد  توی سر کاوه. کم ماند ه 
بود  سکته کنم؛ سر محمود  شکسته بود  و د اشت خون می آمد . با خود م گفتم: االن است که یک برخورد  ناجوری 
با من بکند . چون خود م را بی تقصیر می د انستم، آماد ه شد م که اگر حرفی ،چیزی گفت، جوابش را بد هم. کاماًل 
خالف انتظارم عمل کرد ؛ یک د ستمال از تو جیبش د ر آورد ، گذاشت رو زخم سرشو بعد  از سالن رفت بیرون. این 
برخورد  از صد  تا توگوشی برایم سخت تر بود . د نبالش د وید م. د ر حالی که د لم می سوخت، با ناراحتی گفتم: آخه 
یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می خند ید  گفت: مگه چی شد ه؟ گفتم: من زد م سرت رو شکستم، تو حتی 
نگاه نکرد ی ببینی کار کی بود ه همان طور که خون ها را پاک می کرد ، گفت: این جا کرد ستانه، از این خون ها باید  

ریخته بشه، این که چیزی نیست. چنان مرا شیفته خود ش کرد  که بعد ها اگر می گفت: بمیر، می مرد م.

گفتــن نگیــد 

برایش  را  خبر  که  بود   کار  مشغول  مزرعه  د ر  آفتاب  تیغ  زیر  مرد    .
آورد ند . مزرعه او د ر یکي از بخش هاي محروم شهرستان گرمسار واقع 
باید   نگراني گفت:  د نیا  با یک  بود ،  آمد ه  که  آراد ان. کسي  بود ؛  شد ه 

بروي د نبال قابله.
از مزرعه، کود کي د ید ه به جهان  ساعتي بعد  د ر خانه اي آن طرف تر 

گشود  که نامش را سید  کاظم گذاشتند .
. سید  کاظم شش سالش شد ه بود . مشکالت شد ید  اقتصاد ي، مي رفت 
که پد ر را به زانو د ربیاورد ، اما تسلیم نشد . تصمیمش را گرفته بود . با 
اینکه برایش سخت بود ، خانواد ه را راضي کرد  که همراهش به شهر 

گرگان بروند . طولي نکشید  که د وباره مشغول کشاورزي شد .
. سید کاظم نگاهي به آسمان کرد . چند  د قیقه بعد  صد اي مؤذن بلند  
باال زد . وضو گرفت و  شد . سید  بیلش را زمین گذاشت. آستین ها را 

سجاد ه اش را پهن کرد .
سید کاظم از همان سنین کود کي و نوجواني، د ر کنار د رس خواند ن، 
نان آور خانواد ه هم بود . مزرعه هایي که سید کاظم د ر آنها کار مي کرد  
و عرق مي ریخت، هنوز هم نجواهاي عاشقانه اش با معبود  را شهاد ت 

مي د هند .
. به مطالعه، به شد ت عالقه مند  بود . گاهي حتي از خرج هاي ضروري اش 

شهید  محمود  کاوه سرد ار و فرماند ه بزرگ لشگرویژه شهد ا د ر سال 134۰ 
د ر یکی از محالت محروم شهر مقد س مشهد )خیابان ضد (، د رخانواد ه ای 

مذهبی و متد ین چشم به جهان گشود .
پد رش که از بازاریان خرد ه پا و متعهد  مشهد ی به شمار می آمد  و می آید  
از جمله افراد ی بود  که د ر د وران اختناق به لحاظ این که مقلد  حضرت 
امام )قد س اهلل نفسه الزکیه( بود  با روحانیون مبارز و برجسته ای همچون 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهید  هاشمی نژاد  و شهید  کامیاب حشر و 

نشر د اشت.
کاوه با اتمام د وره راهنمایی تحصیلی بنا بر عالقه وافری که به کسب علوم 
د ینی د ر حوزه های نور و معرفت د اشت د روس حوزوی را برگزید  و چند ی 

نیز د ر این واد ی به سلوک پرد اخت.
شهید  کاوه د ر کالم رهبر انقالب

آماد گی  این ها  را سراغ د ارم که  من د ر خود  سپاه عناصر بسیار خوبی 
خود سازی و د یگرسازی د اشتند  و د ارند ، خوب است من از براد ر شهید  
عزیزمان محمود  کاوه یاد  کنم؛ که من او را از بچگی اش می شناختم. پد ر 
این شهید  جزو اصحاب و مالزمین همیشگی مسجد  امام حسن بود  - که 
بند ه آن جا نماز می خواند م و سخنرانی می کرد م - د ست این بچه را هم 
می گرفت با خود ش می آورد ، و من می د انستم همین یک پسر را د ارد ، 
پد رش هم می شناسید  شما د یگر - قاعد تاً براد رهای مشهد ی می شناسند  
- از   همان وقت ها همین جور بود . پرشور و بی محابا د ر برخورد ، گاهی 
حرف های تند ی هم می زد  که د ر د وران اختناق آن جور حرفی کسی 
نمی زد . این بچه آن جور توی این محیط خانواد گی پرشور و پرهیجان 
تربیت شد  و خوراک فکری او از د وران نوجوانی اش - که شاید  آن سال هایی 
که من د ید م ایشان مثاًل د وازد ه - سیزد ه سال چهارد ه سال بیشتر ند اشت 
- حاال د قیقاً البته د رست یاد م نیست - عبارت بود  از مطالب مسجد  امام 
براد رهایی آن وقت بود ند ، می د انند  چه صنف  از شما ها  اگر  حسن. که 
مطالبی بود ؟ و می شود  فهمید  د یگر. از نوار ها و آثار آن مسجد  ]می شد  
فهمید [ که چه نوع مطالبی بود . د ر یک چنین محیط فکری این جوان 
تربیت شد ، و جزو عناصر کم نظیری بود  که من او را د ر صد د  خود سازی 
یافتم؛ حقیقتاً اهل خود سازی بود  - هم خود سازی معنوی و اخالقی و 
تقوایی، هم خود سازی رزمی - د ر یکی از عملیات های اخیر د ستش مجروح 
شد ه بود  - که آمد  مشهد  و مد تی هم این جا بیمارستان بود ، مد ت کوتاهی 
ظاهراً، بعد  برگشت د وباره جبهه - تهران آمد  سراغ من؛ من د ید م د ستش 
متوّرم است. بند ه د رباره این کسانی که د ست هایشان آسیب د ید ه یک 
حساسیتی د ارم، فوری می پرسم د ستت د رد  می کند . پرسید م د ستت د رد  
می کند  گفت که نه. بعد  من اطالع پید ا کرد م، براد رهایی که آن جا بود ند ، 
براد رهای مشهد ی که آن جا هستند ، گفتند  د ستش شد ید  د رد  می کند ، 
این همه د رد  را کتمان می کرد  و نمی گفت - که این مستحب است، که 
انسان حتی المقد ور د رد  را کتمان کند  و به د یگران نگوید  - یک چنین 
حالت خود سازی ایشان د اشت. یک فرماند ه  بسیار خوب بود ، از لحاظ اد اره  
واحد  خود ش که تیپ ویژه شهد ا - تیپ ویژه  آن روز شهد ا فکر می کنم 
حاال لشکر شد ه، آن وقت تیپ بود  - یک واحد  خوب بود  جزو واحد های 
کارآمد  ما محسوب می شد  و به این عنوان از آن نام برد ه می شد ، خود  او هم 
د ر عملیات گوناگونی شرکت د اشت و کارآزمود ه  مید ان جنگ شد ه بود ؛ از 
لحاظ نظم اد اره واحد ، مد یریت قوی، د وستی و رفاقت با عناصر لشکر و از 
لحاظ معنوی، اخالق، اد ب، تربیت توجه و ذکر یک انسان جوان اما برجسته 
بود . این هم یکی از خصوصیات د وران ماست، که برجستگان همیشه از 

چشم پوشي مي کرد  و هر چه که مي توانست، کتاب مي خرید . پانزد ه، شانزد ه سالش که بود ، مشترک چند  
مجله مذهبي قم شد . سال 52 با همین کتاب ها و مجله ها یک کتابخانه کوچک د اخل خانه راه اند اخت،  
اسمش را هم گذاشت »حضرت حر«. کتاب ها د رباره زند گي ائمه اطهار)ع( و موضوعات د یني بود . آنها را به 

هم سن و سال هاي خود ش امانت مي د اد .
امام  اسالمي«  »حکومت  کتاب  شد .  آشنا  گرگان  توي  رسم د ار  و  اسم  روحاني  تا  چند   با  وقت ها  همان 
خمیني)ره(، رساله ایشان، و بعضي کتاب هاي ممنوعه د یگر را از همان طریق تهیه کرد . سید  کاظم این 
کتاب ها را به لیست موجود ي کتابخانه اش اضافه کرد ! آنها را به د وستان مورد  اعتماد ش امانت مي د اد . یکي، 
د و ماه بعد ، یک شب، مأموران ساواک از د ر و د یوار ریختند  توي خانه. از همان شب، سید کاظم براي اولین 

بار طعم شکنجه هاي وحشیانه و د د منشانه را چشید .
. سال 54 د یپلم گرفت. همان سال، به خاطر مشکالت جسمي اش با گرفتن معافیت پزشکي، از شر خد مت 
براي رژیم شاه خالص شد . هنوز سال به اتمام نرسید ه بود  که سید کاظم براي اد امه زند گي عازم شهر تهران 
شد . وقتي پد ر از علت این هجرتش پرسید ، گفت: مي خواهم یک کار مناسب پید ا کنم، و به یاري خد ا، د ر 

کنکور سال بعد  شرکت کنم. 
د ر تهران، با شرکت د ر آزمون سازمان تربیت بد ني به استخد ام آن سازمان د رآمد . اما روح تشنه سید کاظم به 
کنج عافیت و به رزقي مکفي، آرام نمي گرفت. د ر همین روزها با چند  د انشجو که فعالیت سیاسي مي کرد ند  

آشنا شد . و خیلي زود  د ر فعالیت هاي مخفي آنها علیه رژیم شریک شد .
د و سه ماه بعد ، براي بار د وم، ساواکي ها او را گرفتند  و با توجه به سابقه قبلي اش، فوراً به کمیته مشترک 
ضد  خرابکاري رژیم منتقل شد . د ه شبانه روز، شد ید ترین آزارها و شکنجه ها را متحمل شد ، اما به هیچ 
چیزي اعتراف نکرد . نهایتاً چون مد رکي علیه او پید ا نکرد ند ، مجبور شد ند  آزاد ش کنند . سال 55 سید کاظم 
با جد یت و پشتکاري که د اشت، موفق شد  د ر آزمون ورود ي د انشگاه، با رتبه اي مناسب قبول شود . مهرماه، 
با خوشحالي تمام وارد  د انشگاه تهران شد . اما هنوز چند  روزي از تحصیلش نگذشته بود  که حکم اخراجش 
صاد ر شد . پي گیري که کرد ،  د ید  ساواک او را به عنوان یک عضو مخرب معرفي کرد ه که نباید  اد امه تحصیل 
بد هد . این ممنوعیت، فصل جد ید ي را د ر زند گي او باز کرد ؛ مد تي بعد ، با تشویق و حمایت هاي جد ي پد ر 
و ماد رش راهي اد امه تحصیل د ر رشته مهند سي مکانیک د ر آمریکا شد . د ر آمریکا هم،  از طریق د وستانش 

به انجمن اسالمي د انشجویان آمریکا و کاناد ا، راه پید ا کرد . 
. بارزترین خصوصیت شهید  کاظمي، بینش عمیق فکري و شناسایي مد برانه اش از حرکت هاي سیاسي بود . 
این بینش و شناسایي به حد ي بود  که د ر کنار مبارزه با رژیم شاه،  همزمان د ر مقابل گروهک هاي منحرفي 

مثل پیکار و سازمان مجاهد ین قد  علم کرد . 
همیشه مي گفت: مواظب گروهک ها باشید . مباد ا د ر د امان آنها بیفتید . با تمام توان از امام خمیني پیروي 

کنید  که اسالم راستین د ر وجود  این مرد  خد ا نهفته است.
. براي اد امه فعالیت هاي مذهبي ـ سیاسي او مشکل پید ا شد ه بود . از هر فرصتي براي افشاي ماهیت رژیم 
نهایت استفاد ه را مي کرد . پخش اعالمیه، نوشتن شعار، و راه اند اختن تظاهرات هاي د انشجویي، از جمله 
فعالیت هاي او بود . تا هنگام بازگشتن به ایران، د وبار پلیس آمریکا د ستگیرش کرد . از ضرب و شتم هاي 
اربابان ساواکي ها هم بي بهره نماند ، ولي آنها هم نتوانستند  مانع فعالیت او شوند . پیشرفت او د ر این زمینه 
به جایي رسید  که د ر نهایت مسئولیت انجمن اسالمي ایالت محلي را که د ر آن تحصیل مي کرد  به عهد ه اش 

گذاشتند .
. با اینکه موقعیتش براي اد امه تحصیل د ر خارج از کشور عالي بود ، ولي د ر اسفند  ماه 57 براي خد مت 
هر چه بیشتر به انقالب و اسالم، به ایران بازگشت. طولي نکشید  که به عضویت سپاه د رآمد  و راهي د یار 
آشوب زد ه کرد ستان شد . سید کاظم د ر این مأموریت، استعد اد  د رخشان خود  را د ر زمینة کارهاي اطالعاتي، 
نشان د اد . تجربیات ذي قیمتش د ر زمینه مقابله با اقد امات مسلحانه گروهک هاي ضد  انقالب، بعد ها منشأ 
خد مات فراواني شد . هنگامي که او براي اد امه تحصیالتش، به د انشگاه تهران بازگشت، به زود ي و به خوبي 
د ریافت که گروهک هایي مثل سازمان مجاهد ین، عزم را جزم کرد ه اند  تا اد اره امورات د انشگاه را د ر د ست 
بگیرند . د ر واقع هد ف آنها این بود  که د انشگاه را به سنگري علیه انقالب تبد یل کنند . ورود  سید کاظم به 
د انشگاه، مصاد ف شد ه بود  با برگزاري یک انتخابات. سازمان مجاهد ین، با همکاري چند  گروهک د یگر و 
با نقشه اي از قبل طراحي شد ه، قصد  د اشتند  از طریق این انتخابات به اصطالح د مکراتیک و آزاد ، اعضاي 
شوراي مد یریت را مشخص کنند . د ر همین جلسه، سید  از جا بلند  مي شود  و با قاطعیت مي گوید : ما نه 
شما را قبول د اریم و نه انتخابات شما را و شروع به افشاگري علیه اقتصاد  شوم آنها مي کند . حضور سید  
کاظم، د ر د انشگاه، و اقد امات حساب شد ه اش، سبب عقیم ماند ن این نقشه و نقشه هاي د یگر گروهک ها د ر 

د انشگاه شد .
. یکي از اقد امات اساسي سید کاظم کاظمي د ر سپاه، پي ریزي تشکیالتي منسجم به نام واحد  اطالعات 
بود  که با استفاد ه از نیروهاي کارآمد  و مخلص انجام د اد . شاید  بتوان اساسي ترین اقد ام شهید  کاظمي را 
د ر واحد  اطالعات سپاه، مبارزه ظریف و حساب شد ه اش با گروهک هاي معاند  د اشت که از طریق همین 
مبارزه، توانست پروند ه سیاسي بسیاري د ر این گروهک ها را مثل فرقان و پیکار، براي همیشه ببند د . این 
گروهک ها که به زعم خود  د ر طي سال هاي متماد ي تجارب ارزشمند  مبارزاتي کسب کرد ه بود ند  و از سوي 
سرویس هاي اطالعاتي بیگانه و عناصر به جا ماند ه ساواک هد ایت مي شد ند ، با توجه به نوپایي جمهوري 

اسالمي، هرگز فکر نمي کرد ند  چنین ضربه هاي حساب شد ه و سهمگین را د ریافت کنند .
. سعه صد ر کم نظیري که د ر تحمل عقاید  مخالف از خود  نشان د اد ، و نیز با تسلطي که به د ید گاه هاي 
فکري و تاکتیک هاي کاري گروهک ها د اشت، توانست بسیاري از عناصر فریب خورد ه آنها را متحول کند ؛ 

  ناگفته های تلخ جنگ
قد یمی ها می گویند :

زخم زبان، از زخم شمشیر سوزند ه تر است.
رفسنجانی  القائات  هاشمی  از  ماه   9 به  نزد یک  سال 1368  فرورد ین 
د رباره این که د یگر نیرو به جبهه نمی رود  و ناکامی ها و ناتوانی های ما 
د ر مقابل عراق، و سرانجام نوشاند ن جام زهر به امام و پذیرش قطعنامه 

598 می گذشت.
بنا بر برخی اطالعات د رز کرد ه به بیرون که د ر بولتن های سازمان ها 
و نهاد ها منتشر می شد ، با توجه به کارشکنی های عراق د رباره اجرای 
قطعنامه 598 و حمایت جانبد ارانه آمریکا و سازمان ملل د ر این زمینه، 
با برخی مسئولین کشور و بخصوص مسئولین  امام د ر د ید ار  حضرت 
جنگ از جمله میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی، 
نکته مهمی فرمود ند  که متاسفانه همچون برخی نظرات مهم ایشان، تا 

امروز منتشر نشد ه است.
امام سخنانی به این مضمون فرمود ند :

پس چه شد  صلحی که هی صلح صلح می کرد ید ؟ اگر نمی توانید ، بروید  
کنار تا خود م جنگ را به روش خود م اد امه بد هم.

بعد  از این نهیب امام، مسئولین جنگ، هاشمی و رضایی به فکر آماد ه 
سازی نیروها و عملیات برای بازپس گیری بخش هایی از خاک کشورمان 

که همچنان د ر اشغال عراق بود ، افتاد ند .

یکی از فرماند هان آن زمان اظهار د اشت:
تا امروز با انگیزه شهاد ت و این چیزها نیروها به جبهه می آمد ند ، ولی 
د ر عرض چند  ماه گذشته، آن قد ر نسبت به بسیجی ها با اعتنایی و بی 
توجهی شد ه که بعید  می د انم برای عملیات مجد د  به جبهه بیایند . اگر 

شما می توانید  آنها را بیاورید  پای کار، ما عملیات می کنیم.
یکی  د اشتند ،  مملکتی حضور  مسئولین  همه  که  جلسات  از  یکی  د ر 
از افراد  که د ر ایام جنگ جمله زیبایی د رباره بسیجیان فرمود ه بود  و 

همچنان بر د یوار پاد گان ها نقش بسته بود ، سخن قابل توجهی گفت.
ایشان قبال گفته بود :

خد اوند  د ر آسمان ها مالئکه را د ارد  و د ر زمین بسیجی ها را
ولی آن روز، د رباره به مید ان آورد ن مجد د  بسیجی ها گفت:

من که تا حاال چند ین بار گفته ام یک مقد ار تلویزیون رنگی و یخچال و 
از این چیزها به بسیجی ها بد هید  تا اگر مثل امروز د چار مشکل و محتاج 

آنان شد یم، انگیزه د اشته باشند  و د وباره به مید ان بیایند .
من یکی که فقط منتظرم روز قیامت جلوی این شخصیت د ین د ان و 

محترم! را بگیرم و بگویم:
اگر چه هیچیک از بستگانت نه د ر جنگ شرکت د اشتند  و نه جانباز و 
شهید  د اد ه ای، چگونه جواب چند  صد  هزار شهید  و جانباز و بسیجی را 
که خالصانه و فقط و فقط برای رضای خد ا به جبهه رفتند  و نه از د ید  
جنابعالی برای تلویزیون رنگی و یخچال، جانشان را د ر طبق اخالص 

گذاشتند ، خواهی د اد ؟!
چرا با خود ت تا این حد  د وگانه ای؟!

راستی! نکند  حضرتعالی و همفکرانتان که امروز شد ید ا د اعیه د ار ارزش ها 
و خط امام شد ه اید ! برای تلویزیون رنگی و یخچال و بنز ضد  گلوله، 

انقالب کرد ید ؟!

26 شهریور 1388   
وبالگ خاطرات جبهه – حمید  د اود آباد ی   

مبارزي که از آمریکا به طالییه رفت
نگاهي به زند گي سرد ار شهید  سید کاظم کاظمي

به نحوي که د ر فاصله اي کوتاه، د ست از عقاید  و مواضع سیاسي خود  
برمي د اشتند  و به د امان انقالب باز مي گشتند .

و حساس  مهم  مأموریتي  اگر  مي گوید :  سپاه  اولیه  مسئوالن  از  یکي 
پیش مي آمد ، و او مي فهمید  که انجام موفقیت آمیز این مأموریت، قلب 
بر  لبخند   یقیناً  برسد ،  ایشان  به  آن  خبر  اگر  و  مي کند   شاد   را  امام 
ما  همه  مي گفت:  و  مي شکفت  گلش  از  گل  سید   مي نشاند ،  لبانشان 
فد اي یک تبسم امام، و براي انجام آن مأموریت تالش مضاعفي از خود  

نشان مي د اد .
همیشه به ماد رش مي گفت: شما باید  مانند  ماد ر وهب باشید ؛ اگر من 
را حاللم  نریختم، شیرتان  راه  این  د ر  را  و خونم  نرفتم   اسالم  راه  به 

نکنید !
باقر)ع(  امام محمد   ماه 1364، سالروز شهاد ت حضرت  د وم شهریور 
د وم  باقري«  گفت »حسن  مي توان  که  بود . شهید  سید علي حسیني 
جبهه هاست و هنوز هم د ر مظلومیت و گمنامي است، د ر جریان ارایة 

گزارشش از شهاد ت سید کاظم کاظمي، مي گوید : 
د ر منطقه طالییه، سوار بر یک قایق، مشغول بازد ید  از مواضع آبي-

خاکي نیروهاي خود ي بود یم. من کنار سید کاظم ایستاد ه بود م. ناگهان 
گلوله اي د ر چند  قد مي ما، البه الي نیزارها فرود  آمد  و منفجر شد . یک 
از سرش خون  د ید م  کرد م،  که  نگاه  قایق.  کف  افتاد   سید   د ید م  آن 
از سید کاظم، نه  د ارد  فواره مي زند . من د ر آن لحظه شاهد  بود م که 
کرد م شهید  شد ه  فکر  نگفت.  آخ  و حتي  د رآمد ،  ناله اي  و  آه  صد اي 
است. اما کمي بعد  د ید م به سختي سعي کرد  از جا بلند  شود ، بلند  هم 
شد . د ست هایش را به سوي آسمان بلند  کرد . چنان با خد اي خویش 
مشغول راز و نیاز شد   که آد م از د ید ن این صحنه، بي اختیار مد هوش 
مي شد . کمي بعد ، باز به سختي سعي کرد  بنشیند . نشست، و کف قایق 
به سجد ه رفت. لحظاتي بعد ، سید کاظم د ر حالي که حمد  و شکر الهي 

را به جاي مي آورد ، روحش به واد ي ملکوت پر کشید .
یکي از اقد امات اساسي سید کاظم کاظمي د ر سپاه، پي ریزي تشکیالتي 
منسجم به نام واحد  اطالعات بود  که با استفاد ه از نیروهاي کارآمد  و 
مخلص انجام د اد . شاید  بتوان اساسي ترین اقد ام شهید  کاظمي را د ر 
واحد  اطالعات سپاه، مبارزه ظریف و حساب شد ه اش با گروهک هاي 
معاند  د اشت که از طریق همین مبارزه، توانست پروند ة سیاسي بسیاري 

د ر این گروهک ها را مثل فرقان و پیکار، براي همیشه ببند د .
گروهک ها  کاري  تاکتیک هاي  و  فکري  د ید گاه هاي  به  که  تسلطي  با 
د اشت، توانست بسیاري از عناصر فریب خورد ه آنها را متحول کند ؛ به 
و مواضع سیاسي خود   عقاید   از  فاصله اي کوتاه، د ست  نحوي که د ر 

برمي د اشتند  و به د امان انقالب باز مي گشتند .
از سید کاظم، نه صد اي آه و ناله اي د رآمد ، و حتي آخ نگفت. فکر کرد م 
شهید  شد ه است. اما کمي بعد  د ید م به سختي سعي کرد  از جا بلند  
کرد . چنان  بلند   آسمان  به سوي  را  بلند  هم شد . د ست هایش  شود ، 
با خد اي خویش مشغول راز و نیاز شد   که آد م از د ید ن این صحنه، 

بي اختیار مد هوش مي شد .

سعید  عاکف
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یاد د اشت

شعـــر

تیر سال 1378 بود . حواد ث سیاسي و فرهنگي، مرد م را د لتنگ شهد ا کرد ه بود . سرد ار باقرزاد ه اکیپ هاي تفحص را جمع کرد  
و گفت: »مرد م تماس مي گیرند  و د رخواست مي کنند  مراسم تشییع شهد ا بگذارید  تا عطر شهد ا حال و هواي جامعه را عوض 

کند .«
تعد اد  شهد اي کشف شد ه توي معراج، کمتر از د ه شهید  بود . سرد ار باقرزاد ه گفت: »بروید  توي مناطق به شهد ا التماس کنید  و 

بگید  شما همگي فد ایي والیت هستید . اگه صالح مي د انید  به یاري رهبرتان برخیزید .«
چند  روزي گذشت. سرد ار تماس گرفت و آخرین وضعیت را از من پرسید . گفتم چیزي پید ا نشد . پرسید : »به شهد ا گفتید ؟« 
گفتم: »سرد ار! بچه ها د ارند  زحمت خود شون رو مي کشند .« گفت: »همان چیزي که گفتم، عمل کنید !« شب بود  که با براد ران 

علي شرفي و روح اهلل زوله مهیا مي شد یم فرد ا به سمت هورالعظیم حرکت کنیم.
صبح حد ود  ساعت 1۰/3۰ به منطقه شط العلي، محور عملیاتي بد ر و خیبر رسید یم. براي رفع تکلیف، جمالت سرد ار را 
بازگو کرد م. نهار را خورد یم و برگشتیم. عصر بود  رسید یم اهواز. به ستاد  اعالم شد ه بود  د ر شلمچه تعد اد ي شهید  پید ا شد ه. 
از خوشحالي بال د رآورد م. خود م را رساند م شلمچه. 16 شهید  پید ا شد ه بود . شهد ا را آورد م پاد گان. چند  ساعتي بیشتر توي 
پاد گان نبود م که گفتند  از هور تماس گرفتند  که شهید  پید ا شد . د یگر توي پوست خود م نمي گنجید م. شد ه بود ند  19 شهید .

چند  روزي گذشت و از شرهاني و فکه، هر روز خبر خوشي مي رسید .
نماز مغرب و عشا را خواند ه بود یم و مشغول خورد ن شام بود یم که سرد ار تماس گرفت: »چه خبر؟« گفتم: »شهد ا خود  را 
رساند ند . د رهاي رحمت خد ا باز شد .« گفت: »فرد ا صبح شهد ا را به سمت تهران حرکت بد ه.« گفتم: »سرد ار! چند  روز د یگه 
اجازه بد ید .« تأکید  که حتماً فرد ا صبح حرکت کنیم و از تعد اد  شهد ا پرسید . گفتم: »هنوز شمارش نکرد ه ام.« و همین طور که 
گوشي را با کتفم نگه د اشته بود م، شروع کرد م به شمرد ن: »16 تا فکه؛ 18 تا شرهاني ... جمعا شد  72 شهید .« سرد ار گفت: 

اهلل اکبر! روز عاشورا هم 72 نفر پاي والیت ایستاد ند .«
سعي کرد م به بهانه اي معطل کنم تا تعد اد  شهد ا بیشتر شود . اما د ستور همان بود ؛ 72 شهید  به نیابت از 72 شهید  عاشورا د ر 

پاسد اري از حریم والیت، تشییع شد ند .

تو رو خد ا ببینید  چجوری فرهنگ فرزند آوری رو توی جد ید ترین فشن شوهای ابرکمپانی های مد شون د ارن جا میند ازند !
همه سوپر مد ل هاشون و به خط میکنن یه بچه مید ن د ستشون لباسا ست حاال کت واک راه برو  تا هرکی میبینتت بچه کنارتم 

ببینه!
زن حامله!

زن بارد ار و میارن جد ید ترین د یزاین های لباس بارد ای تنش میکنن میبرنش رو استیج راه بره که اینو بکنن تو مخ زنای جامعه 
شون که نترسید  از بارد اری!

میتونی بارد ار باشی،نه مد یر نه و معلم و نه فروشند ه،بلکه میتونی سوپر مد ل لباس هم باشی!
-این خود ه طرح ریزی استراتژیکه که نگه ند اشتن تو پستو یا اتاق فکر هاشون!

آورد ن روی استیج جلوی چشم همه راه بره!
د یگه چی میمونه برای گفتن؟

_ملکه انگلیس 1۰۰ سالشه،ذخایر طالی شخصیش اند ازه 2۰ تا کشوره!
جلوی د وربین پوشک نوه شو عوض میکنه که بگه ملت فرزند  آوری خجالت ند اره!

ببینید  من کهنه بچه عوض میکنم!
تو حوزه مد ولباس تو سیاست تو سینما تو موسیقی هرجا رصد  میکنی میبینی جا اند اختن نیاز به تولید  نیروی انسانی د ر سالهای 

آیند ه رو اولویت حیاتی خود شون مید ونن!
د ر آیند ه نیاز د ارن به سرباز به صنعتگر به سینماگر به کارگر!

ایوانکا ترامپ د ختر ریس جمهور آمریکا که د یگه ته آمریکن الیف استایل ته آمریکن د ریِم،رینگ اول قد رت د ر ایاالت متحد ه 
د ستشه،هرجا میره با سه تا بچش میره!

ایوانکا ترامپ اقتصاد  مید ونه،سیاست مید ونه،حکومت د اری مید ونه استراتژی مید ونه جامعه شناسی مید ونه 
تو جوونی سه تا هم بچه د اره!

چرا؟
چون این علوم و مید ونه،فهمید ه باید  برای آیند ه د نیا سیاست مد ار تربیت کنه!

بعد  یه عد ه اینجا هستند  هیچی نمید ونن!
من می نویسم امضا میکنم اینا هیچی نمید ونن!

هیچی نمید ونن َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضُلّ هستند !
به جای بچه سگ نگه مید ارن!

بعد  میگن کی گفته این نجسه؟حیوون به این تمیزی!
فرق بین نجاست و پاکی و کثیفی و تمیزی و نمید ونن!

سگ نگه مید ارن!
چرا؟

چون د ستگاه امنیتی غرب منتظر نشسته،حماقت همین کود ن ها تو یه جامعه اپید می بشه تا با موج سواری روی همین جهل 
سیاست های خود شو پیاد ه کنه!

چون شبکه من و تو پیمانکار فرهنگی سرویسMI6 هست که ماموریت د اره با کیفیت فول اچ د ی اونم رایگان!
القا کنه فرزند آوری و پوشک عوض کرد ن هزینه آوره خجالت د اره بجاش برید  سگ نگه د ارید !

ملکه خود شون پوشک عوض میکنه برای ما جا اند اختن زشته!
د قیقا همون بالیی که تو اشل نظامی و هسته ای سرمون آورد ن خود شون هزاران کالهک اتمی د ارند  ما رو مجبور کرد ن 

رآکتورمونو پر بتن کنیم!
تو بحث فرهنگی جمعیتی هم د ارند  اجرا میکنند !

هنر نقش تعیین کنند ه ای د ر ایجاد  مفاهمه عمومی نسبت به ارزش ها، هنجارها و باورها ایفا می کند ، د ر حوزه باورها و ارزش هایی 
مانند  حجاب و عفاف که د ر معرض شد ید  ترین حمالت و هجمه های فرهنگی د شمن قرار د ارد  این موضوع کامال به وضوح 

عینیت پید ا می کند .
نگاه به آثار ضد فرهنگی د ر این زمینه نشان می د هد  بیشترین هجوم از طریق ابزارهای فرهنگی نظیر فیلم، موسیقی، کتاب و ... 
است؛ بنابراین اتخاذ رویکرد  مقابله گرانه و به عبارت بهتر آتش به اختیاری فرهنگی د ر زمینه حجاب و عفاف از طریق ابزارهای 
نرم فرهنگی الزم و ضروری است. البته  د ر سال های اخیر با د رنظر آورد ن این مقوله اتفاقات خوبی د ر حوزه حجاب و عفاف رخ 

د اد ه است که به خود ی خود  منجر به ایجاد  امید  د ر افراد  جامعه می شود .
کتاب، رمان، شعر؛ همه از حجاب می گویند 

نگارش د استان و آثار اد بی با رعایت مؤلفه هایی نظیر جذابیت و مخاطب سنجی برای حجاب از اهمیت ویژه ای برخورد ار است، 
آثار مرتبط د ر این زمینه اصوال باید  با زبانی نرم ماهیت اقناعی و اشباعی د اشته باشند ، موضوعی که تا یکی د و د هه قبل 
کمتر به آن توجه می شود ؛ ورود  نویسند گان جوان مانند  سارا عرفانی و افراد  د یگر که با اتکا به پژوهش و تجربه های شخصی 
و اجتماعی شان مخاطبان جوان را از طریق رمان مجذوب حجاب می کنند  نمونه ای از توفیقات سال های اخیر است، همچنین 
آثاری که غیرمستقیم د ر جریان روایت د استان رد ی پررنگ از حجاب اسالمی را به مخاطب بازنمایی می کند  نیز رشد  مثبتی 
د اشته است، اما موضوع مهم د ر خصوص آثار مکتوب پژوهشی بیش از د استان و رمان و شعر خود  را نشان می د هد ، فقد ان یا 
کمبود  آثار پژوهشی جذاب باتوجه به نیاز طیف های مختلف مخاطبان و با د رنظر آورد ن جنستشان یکی از این مشکالت است 

که می توان این آثار را با اتکا به منابع متقن تولید  و بازتولید  کرد .
فیلم حجاب، پیوست بی پیوست فرهنگی

برای ایجاد  پیوست فرهنگی، فیلم یکی از ابزارهای مهم به شمار می آید  اما متأسفانه فقد ان سناریوی خوب و همچنین تهیه 
فیلم جذاب برای مخاطبین د ر این زمینه باوجود  گسترد گی د امنه تولید  محتوا و موضوع د رگیر کوتاهی های جد ی شد ه است. 
همچنین د ر زمینه انیمیشن و تولید  فیلم کود ک فعالیت های اند کی صورت گرفت که به واسطه بحث بر سر پوشش یا عد م 
پوشش شخصیت های زن د ر خانه  با حاشیه سازی هایی همراه شد . مجموعه این کوشش ها آنچنان که باید  و شاید  نتوانستند  

رسالت مهمی را که رسانه و تصویر د ر این عرصه  باید  ایفا کنند  را به منصه ظهور برسانند . 
البته نباید  این حقیقت را ناد ید ه گرفت که د ر بخشی از سناریوها به حجاب توجه می  شود  اما بهتر است حجاب مثبت مورد  توجه 
قرار گیرد ، به طور نمونه نمایش شخصیت زنی استوار و سرد  وگرم چشید ه که پوشش چاد ر او را معقول، منطقی و جاافتاد ه نشان 
می د هد  د ر سریال مد ینه بازنمایی حجاب به شکلی غیرمستقیم است. این الگو می تواند  د ر سریال هایی با محوریت د ختران و 

زنان جوان و مرد ان عفیف و با سناریوهای جذاب و به روز خود  را نشان د هد .
اما شاید  عمد ه ترین علت کمبود  فیلم د ر این حوزه را نبود  سناریو و یا سناریونویس تخصصی حجاب باید  د انست، سناریوهایی با 
خط د استانی جذاب و د ید نی می تواند  بخشی از پروژه های جنگ نرم د شمن د ر زمینه حجاب را خنثی سازد  و کارنامه د رخشانی 
عاید  این بخش نماید  چنانچه د ر جبهه معارض د شمن از طریق محصوالت رسانه ای و فیلم و با کمپانی های بزرگی مثل هالیوود  

سکان د ار ماجرای حیازد ایی د ر جهان و به ویژه د ر د نیای اسالم شد ه است.
رسانه های نوین و حجاب

استفاد ه از ظرفیت های رایانه ای نوین و شبکه جهانی اینترنت برای تعمیم گفتمان حجاب و عفاف د ر د اخل و خارج کشور یکی 
از فرصت های مهمی است که د ر سال های اخیر د ست د اد ه است، تهیه و تولید  اپلیکیشن تلفن همراه که به شکلی تخصصی 
د ر این حوزه ورود  پید ا کرد ه است نوید  خوبی را د ر خصوص تلفیق سرگرمی و آموزش حجاب می د هد ، اپلیکیشن شکوفه های 
گیالس نمونه ای از این کار است، ورود  جد ی سایت های تخصصی حجاب و عفاف، تشکیل کمپین های مجازی موفق مانند  من 
حجاب را د وست د ارم و د ر کنار همه این موارد  شناسایی و یکسان سازی فعالیت های این چنینی توسط جبهه ای متشکل از 
نیروهای د لسوز انقالبی موسوم به جبهه فرهنگی حجاب و عفاف می تواند  د ر آیند ه ای نه چند ان د ور ظرفیت گسترد ه ای را برای 

نشر گفتمان مترقی حجاب ارائه د هد .
به هر ترتیب ارائه آمار د قیق از فعالیت های این حوزه به انضمام یک پارچه سازی فعالین یکی از مهمترین موضوعاتی است که اگر 
به نقطه تحقق خود  برسد  می تواند  خألهای موجود  شناسایی و نسبت به پرکرد ن آنها با طرح و برنامه های کاربرد ی اقد ام کرد ، 

اقد امی که د ر عین فرابرد پذیری د ارای عمق و تأثیرگذاری شگرفی باشد .

روی سنگ مزارش یک عبارت ساد ه نوشته است، آنقد ر اد بیاتش خود مانی، و د لسوزانه است که  احساس می کنی د رست 
روبرویت ایستاد ه و براد رانه برای اینکه مواظبت باشد  آنها را کلمه به کلمه و با د قت اد ا می کند .

 شهید  مد افع حرم جواد  محمد ی که این روزها تصویر سنگ مزارش میان ما بچه حزب اللهی ها  و د ر شبکه های اجتماعی، 
د ست به د ست می شود  اهل اصفهان است و توصیه کرد ه تا بنویسند  روی سر د ر خانه آخرتش؛ »اگر خد اوند  شهاد ت را نصیب 
من کرد ، بند ه از شهد ایی هستم که یقه بی حجاب ها و مروجان بی حجابی را د ر آن د نیا می گیرم«. این توصیه یا وصیت شهید  
حاال سرفصل گپ و گفتی کوتاه با خانم سلیمانی همسر و همراه او شد ، گفتگویی که هرچند  مد ت آن چند ان طوالنی نبود  اما 

حرف هایی این بانو که حاال باید  ماد رانه همه آرمان های پد ر را به فرزند  منتقل کند  شنید نی است:
 همسرتان د ر چه تاریخی عازم د فاع از حرم شد ند  و چه زمان به د رجه رفیع شهاد ت نائل آمد ند ؟

شهید  جواد  محمد ی  یازد هم خرد اد  امسال از د ُرچه اصفهان به سوریه اعزام شد ند  و د ر 16 خرد اد ماه د ر حماء سوریه به فیض 
شهاد ت نائل آمد ند .

علت اصلی حضور ایشان د ر مید ان جهاد  و مقاومت اسالمی چه بود ؟
همسرم وقتی د ر د اخل کشور بود ند  هرکاری برای اسالم و انقالب بود  پیشقد م بود ند  چه د ر شهر خود مان اصفهان و چه د ر سایر 
نقاط کشور و برای رفتن به سوریه هم همیشه می گفتند  مسئله مهم اسالم است د ر مصاحبه ای از ایشان نقل شد ه است که ما 

اول مسلمانیم و بعد  ایرانی هستیم.
د رست است که بحث د فاع منطقا و شرعا پذیرفتنی است اما از جهت تعلق خاطر، چگونه با تصمیم شهید  محمد ی برای حضور 

د ر عرصه د فاع کنار آمد ید ؟
خب طبیعتا، جد ا شد ن از کسی که تمام زند گی آد م باشد  خیلی سخت است ولی امور مهمتری مثل اسالم و ایمان انسان را 
امید وار می کند ، من همیشه به حضرت زینب)س( فکر می کرد م و ایشان هم می گفتند  شما هرچقد ر سختی بکشید  به پای 

سختی هایی که آن حضرت کشید ند  نمی رسد  حرف های ایشان د ر این زمینه واقعا آرامش بخش بود .
از جمله معروف شهید  که بخشی از وصیتنامه ایشان است و بر روی سنگ مزارشان حک شد ه برایمان بگویید ؟

شهید  محمد ی وصیتی د اشتند  که اگر خد اوند  شهاد ت را نصیب من کرد ، بند ه از شهد ایی هستم که یقه بی حجاب ها و مروجان 
بی حجابی را د ر آن د نیا می گیرد  و این موضوع نشان می د هد  که  مسئله حجاب برای شهید  بسیار مهم بود  و به من و سایر 
اطرافیان نسبت به رعایت پوشش بسیار توصیه می کرد ند  با این جمله ای هم که بر روی سنگ مزار ایشان حک شد ه و د ر اصل 

بخشی از وصیتنامه شهید  است تأثیر و بازخورد های مثبت بسیاری را د ید ه ایم.
از این بازخورد ها و تأثیرات مثبت برای خوانند گان ما شرح د هید ؟

بسیاری از کسانی که به زیارت مزار ایشان می آمد ه اند  و بعضا حجاب خوبی ند اشتند  با د ید ن این جمله حجابشان تغییر کرد ، 
حتی خانمی بود ند  که می گفتند  اصال مقید  به حجاب نبود ند  و این هفته که به مزار شهد ا آمد ند  خیلی تغییر کرد ند ، از این موارد  
بسیار زیاد  است. ما د فتری برای د لنوشته ها گذاشته بود یم د ر آن د فتر بانوان د ر این خصوص مطالبی را نوشته بود ند  به طور مثال 
افراد ی که حجاب د اشتند  نوشته بود ند  ما حجاب د اریم اما از این به بعد  سعی د ر حفظ و حراست از آن می کنیم د ر حقیقت 
شهید  حتی بعد  از شهاد ت خود  می خواستند  حوزه امربه معروف و نهی از منکر را که به تعبیر رهبر انقالب واجب فراموش شد ه 
است زند ه نگه د ارند  و این صفت را بسیار د اشتند  من که با ایشان همنشین بود م یقین د ارم از طریق این کار هنوز د ستشان باز 

است و و این فریضه الهی را انجام می د هند .
نقش شهید  محمد ی به عنوان همسر و پد ر د ر تربیت د ینی خانواد ه عفیف د ر طول زند گی مشترکتان چگونه بود ؟ 

شهید  به مسئله خانواد ه و تربیت د ینی اهمیت زیاد ی می د اد ند  ایشان معتقد  بود ند  معنویت باید  خانواد گی باشد  به همین علت 
همواره تأکید  د اشتند  د ر هرکار مذهبی و د ینی د خترم همراهم باشد  و می گفتند  اگر از کود کی با مفاهیم د ینی مأنوس شود  د ر 

بزرگسالی پذیرش بیشتری برای این امور د ارد .
و حرف آخرتان به خوانند گان ما؟

من کوچکتر از آنم که بخواهم توصیه و یا سفارشی به سایر افراد  د اشته باشم اما باید  بگویم حرف والیت برای شهید  محمد ی 
بسیار مهم بود  من هم معتقد م باید  همیشه گوش به فرمان امر رهبری باشیم تا د ر امان و آسایش قرار بگیرم و ان شااهلل پرچم 

این نهضت را به د ست صاحب اصلی آن برسانیم.

وقتی صحبت از محصول فرهنگی د ر حوزه راهبرد ی حجاب و عفاف به میان می آید ؛ یکی از مهمترین سؤاالت چگونگی 
شناسایی و د سترسی به این محصوالت اعم از فیلم، کتاب، پوشاک، مقاله و... است، این موضوع سبب شد  تا د غد غه مند ان و 
متخصصین فرهنگی این عرصه د ر راستای شناسایی، رصد  و عرصه آثار فاخر فرهنگی گام برد ارند  و د ر نهایت پروژه ای تخصصی 
با عنوان رصد نمای ملی عین وارد  شبکه فرهنگی کشور شد ؛ شناخت سازوکار این جریان نوظهور فرهنگی، موضوع گفتگویی با 

حجت االسالم امین کشوری، مد یر موسسه رصد نمای ملی»ع« است:
لطفا، از پروژه رصد نمای ملی عین و سازوکار آن برای خوانند گان ما بگویید ؟

رصد نما یک چرخه تأسیسی و نوظهور د ر عرصه فرهنگی است که وظیفه آن شناسایی، ارزیابی و معرفی چند  سطحی آثار و 
محصوالت حوزه عفاف و حجاب است، این شناسایی، ارزیابی و معرفی برای گروه های مختلف اعم از فعالین این حوزه، مؤسسات، 
مبلغان،مد یران فرهنگی و نهایتا مخاطبین گوناگون و متنوعی که به لحاظ سنی و جنسیتی مهم و د ارای ارزش برای ما هستند ، 

صورت گرفته است.
رصد نمای ملی»ع« طبق تالش مؤمنانه ای که د ر چند سال گذشته انجام شد  با رصد  بیش از د ه هزار محصول د ر حوزه عفاف و 
حجاب د ر د وازد ه کمیته آغاز به کار کرد ؛ حوزه کتاب، محصوالت فرهنگی، شعر، د استان، گرافیک، فیلم، پوشش اسالمی و موارد  
د یگر حوزه هایی است که این د وازد ه کمیته ما را شکل د اد ، سال گذشته د ر تیرماه مراسم اختتامیه رصد نمای ملی ع برگزار شد  
و پس از سه سطح د اوری که شامل د اوری اولیه و ثانویه محصوالت و د ر نهایت د اوری ملی با حضور اساتید  و چهره های شاخص 
ملی د ر حوزه هریک از کمیته ها برگزار شد  که بحمد اهلل از فعالین و برگزید گان و صاحبان 11۰ اثر فاخر فرهنگی، با اهد ای 
نشان برتر تجلیل به عمل آمد . بعد  از برپایی این جشنواره طبیعتا یک سری انتظارات به وجود  آمد ه بود  که ما باید  پاسخگوی 

آن می بود یم.
ما برای آنکه با مخاطبین خود  که همان فرهیختگان، مروجان و عموم مرد م و مسئولین ارتباط برقرار کنیم، سامانه رصد نما را 
به نشانی rasadnama.ir د ر فضای مجازی راه اند ازی کرد یم؛ همچنین اپلیکیشن رصد نما که محصوالت برگزید ه و آثار فاخر 
د وازد ه کمیته را معرفی می کند  تولید  و ارائه کرد یم، اکنون نیز به تازگی د ر شبکه اجتماعی تلگرام،کانال رصد نمای حجاب را 
به نشانی @rasadnama  راه اند ازی کرد یم که محتوا و خروجی رصد نما را متناسب با توضیحاتی که ارائه می شود ، د ر اختیار 

مخاطبین و متولیان فرهنگی قرار می د هیم.
قطعا د ر جریان رصد  و شناسایی آثار فاخر فرهنگی به خألهای حوزه حجاب و عفاف پی برد ه اید ، این خألها د ر کد ام بخش خود  

را برای مخابان بیشتر نشان می د هد  و رصد نما برای پرکرد ن این خألها چه اقد اماتی به عمل رساند ه است؟
طبیعتا وقتی کار جامعی د ر راستای رصد ، شناسایی و ارزیابی و معرفی آثار فاخر فرهنگی صورت می گیرد  مشخص می شود  
د ر چه حوزه هایی خأل وجود  د ارد  و ما باید  آن را شناسایی کنیم و بعد  بتوانیم انشااهلل آنها را با یک سری از مألها و تولید  آثار 

فاخر پرکنیم.

کت واک د وچی گابانا با محوریت ماد ر و کود ک!

وقتی حجاب به رخ هنر کشید ه می شود 

همسر شهید  مد افع حرم جواد  محمد ی:

د ست شهید  محمد ی بعد  از شهاد ت 
برای امـربه معـروف باز است

هفتـاد  و د و نفـر
محمد  احمد یان

تقریبا می توان گفت ما د ر د وازد ه کمیته خألهایی را د ر حوزه عفاف و حجاب د اریم و نیازمند  این هستیم که با همکاری فعالین، 
محققین و متولیان این خألها را پرکنیم. به طور مثال د ر زمینه کتاب کود ک چهار تا شش ساله، نیاز به تولید  محتوا د اریم برای 

مخاطب مرد  نیازمند  تولید  محتوایی مبتنی بر ترویج و تبلیغ غیرت ورزی و غیرت مد اری هستیم و همچنین حوزههای د یگر.
د ر حال حاضر، یکی از ماموریتهای رصد نما، تد وین پیشنهاد  پروژههایی د ر خصوص پرشد ِن خألها میباشد ؛ یعنی پیشنهاد  پروژه ای 

که د ر اختیار تولید کنند گان و محققان آثار فاخر قرار بگیرد  تا انشااهلل بتوانند  این خألهای را برای ما پوشش د اد ه و پرکنند .
یکی از حساس ترین حوزه های حجاب و عفاف، موضوع پوشاک است، رصد نمای ملی عین د ر این زمینه چگونه ورود  پید ا کرد ه است؟

د ر حوزه پوشاک اسالمی کارهایی صورت گرفته است که د ر خروجی رصد نما هم از صاحبان آثار فاخر د ر این زمینه تجلیل 
به عمل آمد . حضور و ورود  د ر حوزه پوشش نیازمند  یک اهتمام حاکمیتی است ما باید  یک چرخه د قیق و منظمی را  شکل 
د هیم، د ر این چرخه هم طراحان مد  اسالمی باید  ورود  د اشته باشند  و هم تولید کنند گانی که آن آثار را تولید  و عرضه می کنند  و 
همچنین چرخه رسانه ای ما که می تواند  مبلغ این حوزه باشد  و همه اینها د ر کنار حمایت نهاد های مسوول نظام،  محقق میشود . 
د ر حوزه رسانه بسیاری از فیلم ها و سریال ها  می تواند  پیوست حجاب را د رون خود  جای د هد ، برای روشن شد ن موضوع یک 
مثال می آورم، سال 86 مقنعه لبنانی با سریال وفا که از شبکه سوم سیما پخش می شد  وارد  ایران شد ، البته ممکن قبال عد ه ای از 
آن استفاد ه می کرد ند  ولی با ارزش گذاری که رسانه انجام د اد ، این نوع از مقنعه وارد  بازار کشور شد  ولی بعد اً این تبلیغ و معرفی 
را نسبت به البسه د یگر پید ا نمی کنید ، مثال یک مد ل مانتوی اسالمی که به لحاظ رنگ، د وخت، استاند ارد  قد ی و... مالحظه 
نمی کنید  که رسانه نسبت به آن ارزش  گذاری کرد ه باشد ؛ د ر نگاهی واقع بینانه، حوزه پوشاک اسالمی ضمن د قتی که باید  به 
خط قرمزهای استاند ارد های پوشش اسالمی که از آموزه های د ینی منبعث است، بشود ، نیازمند  این است که افراد  خوش ذوق 
و خوش سلیقه و کسانی که د ر حوزه طراحی مد ولباس فعالیت می کنند  کارهای خالقانه ارائه د هند  و از سویی نیازمند  حمایت 
نهاد های مسوول از تولید کنند ه و نیز حمایت رسانه ای از آثاری که تولید  شد ه است، میباشد  تا تبلیغ و ترویج شود  و مرد م گرایش 
به استفاد ه از آن پید ا کنند . ما د ر این حوزه مشکل جد ی د اریم وارد ات بی رویه پوشاک از یک جانب و ذائقه سازی های ناصحیح 
که د ر حوزه لباس وجود  د ارد  و برخی تولید کنند گان به سمت آن می روند  و همان محصوالت را تولید  و عرضه می کنند  از جانب 

د یگر، موضوع پوشاک و مد  را د رگیر خود  کرد ه است.
به عنوان سؤال پایانی، شما برای د ستیابی به اهد اف غایی ، با چه ارگان ها و نهاد هایی برای معرفی و عرضه رصد نما همکاری و 

تعامل د اشته اید ؟
رصد نما بعد  از وقفه ای که از اختتامیه سال گذشته تا شکل گیری د بیرخانه د ائمی د اشت وظیفه خود  می د اند  با نهاد های مرتبط 
با حوزه حجاب و عفاف، تعامل کرد ه و محصوالت و تولید ات را به د رستی معرفی نماید ؛ از همین رو د رحال حاضر با سازمان هایی 
مثل سازمان بسیج مستضعفین، مجموعه های فعال د ر حوزه فضای مجازی انقالب اسالمی و به فراخور با د ستگاه ها و نهاد های 

که متولی این موضوع هستند  ارتباطاتی برقرار شد ه اما نیازمند  ارتباط بیشتر و تد اوم تعامالت هستیم.

د ر گفتگو با امین کشوری مد یر موسسه رصد نمای ملی عین مطرح شد :

رصد نمای ملی عین چرخه ای برای رصد ، شناسایی و معرفی آثار فاخر فرهنگی حجاب و عفاف

سید  هاد ی؛ ای خوش مرام د یار عشق
مرد ی ز د یار سلطان هشتمی

ای هاد ی ای مرد  خوش طبع هیئتی
رفتی برای د فاع از حریم د وست

هاد ی سالم گرم د وستانت برسان
هاد ی چقد ر اینجا بوی تو گرفته 
هاد ی هوای گریه بر قبر تو د ارم 

هاد ی اگر مرگم به غفلت بود  کرم کن

تقد یم به روح بزرگوار شهید  سید  هاد ی سلطان زاد ه
و آتش چنان سوخت بال و پرت راشهیـد  مد افع حرم حضـرت زینب)س(

به د نبال د فترچه ي خاطراتت
و پید ا نکرد م د ر آن کنج غربت

همان د ستمالي که پیچید ه بود ي
همان د ستمالي که یک روز بستي

همان د ستمالي که پولک نشان شد 
سحرگاه رفتن زد ي با لطافت
و با غربتي کهنه تنها نهاد ي

و تا حال مي سوزم از یاد  روزي
کجا مي روي؟ اي مسافر! د رنگي

که حتي ند ید یم خاکسترت را
د لم گشت هر گوشه سنگرت را
به جز آخرین صفحه ي د فترت را:
د ر آن ُمهر و تسبیح و انگشترت را
به آن زخم بازوي همسنگرت را
و پوشید  اسرار چشم ترت را
به پیشاني ام بوسه ي آخرت را
مرا، آخرین پاره پیکرت را
که تشییع کرد م تن بي سرت را
بر با خود ت پاره ي د یگرت را

نفیسه زارعی

مسـافـر
محمد کاظم کاظمی

ای خوش نشین د یار مرام و عشق
سلطان زاد ه ای و د ر قلب مرد می
ای مرد  خوِب ناجِی ناِب هیئتی
اما شد ی تو چله نشین حریم د وست
ند ای اد رکنی ام را به موال برسان
هاد ی برای بود نت قلبم گرفته
من آرزوی بود نم جای تو د ارم
د ر پیش بانوی کرم عفوم طلب کن ...


