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| حماسه بزرگ تفحص و تشییع شهدا |
سخنراني مقام معظم رهبري  در ديدار با    گروههاي 

تفحص کمیته جستجوی مفقودين-  مورخ  79/12/20  
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| بسم ا... الرحمن الرحیم |  خیلي خوش آمدید ، برادران و خواهران عزیز، 
از همه شما عزیزان صمیمانه تشکر مي کنم بخاطر زحمات باارزش و خطیري 
که شما برعهده گرفتید، از همسران محترمتان هــــم صمیمانه تشکر مي کنـم . 
یقینـاً مـردان کـار بخـش مهمـي ار موفق    یت هاي خودشان را مدیون همسران 
فداکـــار و باگذشـت خودشان هستند. ان شاءا… همه شما مشمول لطف الهي و 

مورد توجه خاص ارواح طیبه شهداي عزیزمان باشید .      

از خانواده هاي عزیز شهیدان هم که اظهار لطف کردند و تشریف آوردند 
صمیمانه تشکر مي کنم و به ارواح طیبه همه شهداء بخصوص شهیدان این راه پر 
ارزش که شما در او مشغول حرکت هستید و این شهید عزیز  » شهید محمودوند«  
بخصوص ، براي ارواح طیبه همه اشان از خداوند متعال علو درجات و همنشیني با 

صالحان و اولیا و ائمه را مسئلت مي کنیم .

کارتان، کار مهمي است همانطور که برادر عزیزمان اشاره کردند این کار 
داراي منافع و آثار بسیار حائز اهمیتي است و به شما عرض کنم از جمله چیزهایي 
که یك کار را فضیلت مي دهد در پیشگاه خداوند ، یکي اینست که این کار 
اهمیتش از نظر بینندگان آنچنان آشکار نباشد بعضي کارها پر سرو صداست همه 
مي فهمند اهمیت آنرا اما بعضي کارها زحمت و تالش و فداکاري در آن هست، 
خیلي مردم نمي فهمند که چقدراین کار حائز اهمیت است اینجور کاري پیش 
خداي متعال فضیلت بیشتري دارد. از جمله چیزهایي که یك کار را ارزش مي 
بخشد این است که کار داراي خطرباشد ازجمله چیزهایي که یك کار را ارزش 
مي بخشد این است که استمرار و تداوم در آن کار الزم باشد . همه این خصوصیات 
در کار شما هست. هم کار بي ریا و بي سرو صدایي است وقتـي مــردم صـد 
شهیـد را تشییـع مي کنند کسي نمي فهمد که براي پیکر پاک هر شهیدي چقدر 
رنج، چقدر حوصله بکار رفته تا این آمده بیرون و استخوانهاي مطهرش و نشانه 
هاي بدنش با آن همه مشکالت حاال در این تابوت جاسازي شده و در اختیار 
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مردم قرار گرفته این رنج را شماها مي فهمید. کار پر خطرهم هست شماها دراین 
چندساله تعداد زیادي شهید دادید، 47 شهید در این راهي که هیچکس خیال نمي 
کند دراین راه  شهادتي در آن باشد اما شما باب شهادت را باز نگه داشتید. آثار 
و برکات این کار هم همانطور که برادرمان اشاره کردند همینجوره ، بسیار آثار 
زیادي دارد هم فضاي جبهه و جهاد و شهادت و فداکاري را زنده نگه مي دارد 
هم مشکالت خانواده ها و نگراني ها و دغدغه ها و مفقوداالثرها را، چقدر سخت 
است یك خانواده اي مفقوداالثر داشته باشد، خیلي سخته ، اینهارا برطرف مي 
کند. آن خانواده اي که نمي دانند جوانشان زنده است ؟ آیا شهید شده ؟ آیا زنده 
خواهد ماند؟ آیا آنرا خواهند دید؟ خیلي وضع خانواده شهداء بهتراز آنهاست، 

دغدغه هاي اینها را برطرف مي کند.

» بعد این خیل عظیم کاروان شهادت و شهداء که وارد شهرها میشود عطر 
معنویت و فضیلت و شهادت را در اعماق فضاي آن شهر و منطقه نفوذ مي دهد.  
اینهم خیلي اهمیت دارد عالوه براینها شما یك کار نمادیـن مي کنید. این کـه 
جسد علي الظاهر پنهان شـده شهیـدي را شماها از رویش غبارها و خاکها را 
برطرف مي کنید و آنرا مي آورید و سردست مي گیرید ، این یك معناي نمادین 
دارد ، یك معناي رمزي دارد این معنایش این است که علي رغم آن کساني که 
مي خواهند مسئله شهادت را ، مسئله شهید را ، مسئله فداکاري را ، زیر غبارها و 

خاک و خل ها پنهان کنند، شما نمي گذارید این کار انجام بگیرد.«

انشاءا… خداي متعال به همه شماها اجر بدهد و اجر خواهد داد و این کار را 
ادامه بدهید تا به پایان برسد و اجر شما پیش خداست . البته این تشکر زباني ما از 
شما فقط به معناي یك اظهار اخالص خود ماست و اال پاداش زحمات شما پیش 
خداست . انشاء ا… خداي متعال به شما اجر بدهد ما هم سفارش مي کنیم که 
مسئولین کمکهایشان را ادامه بدهند و کمك کنند این کار به بهترین وجهي انجام 
بگیرد و از خداي متعال مي خواهیم که شما را موفق کند تا این کار را هرچه بهتر و 
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مخلصانه، فراموش نکنید برادران و خواهران عزیز کار وقتي با اخالص شد، وقتي 
فقط براي اداي تکلیف، براي خدا، براي رضاي الهي کار وقتي انجام مي گیرد مثل 
جسمي است که روح دارد. اگر چنانچه کار از روح خالي شد مثل جسمي است 
که جان ندارد ، ارزش او از عرش مي آید به زمین، تنزل مي کند . کار را براي خدا 
و مخلصانه همانطورکه تا به حاال بحمداهلل شده است ادامه بدهید و خداي متعال به 
شما کمك خواهد کردو برایندآن چیزي و آن حقیقي که برآینده این تاریخ و بر 
آینده این جامعه حکمروایي خواهد کرد آن حقیقت عبارت از همان خطي است 
که سرانگشت شهداء به آن خط اشاره کرده اند این را شما مطمئن باشید آن راهي 
که شهداء در آن را ه قدم برداشته اند و با عمل خودشان و با فداکاري خودشان 
آن راه را مطرح کردند براي ذهن بشریت امروز که غرق بود در ماده و در فساد و 
تباهي و بدبختي هاي خودش، خطي را اینها مطرح کردند ، خط حرکت بسمت 
سعادت بشریت، سعادیت انسان با هدایت الهي و با تالش برابر جان انسان ، این آن 
خط روشني است که شهداي ما نشان دادند و امام شهیدان بنیانگذار این راه بود . 
تجدید کننده این راه بود بعد از قرنها ، این همان خطي است که سرنوشت ملت 
ایران ،سرنوشت این کشور و سرنوشت این تاریخ با او متصل است نمي توانند اینها 
را از هم جدا کنند . این را مطمئن باشید » للباطله جوله و للحق دوله « حاال جوالني 
ممکن است دشمن در بوقهاي تبلیغاتي بکند اما حرکت عظیم مردم ، حرکت 
ایماني ، حرکت در راه خدا و در جهت رضاي خداست و شهداء شاخصها و 
سنگ نشانه هاي این راه اند و شما اینها را احیاء مي کنید . انشاءا… مشمول 
ادعیه زاکیه امام زمان )عج(  ارواحنا فداه همه شماها و خانواده هایتان و بخصوص 

خانواده هاي معظم شهداء قرار بگیرید.

والسالم علیکم و رحمة ا... و برکاته
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| بهشتي در روي زمین |
معـرفی معـــراج شهــداء اهـــواز 
)پـادگـان شهیـــد محمودونـــد( 



15

راج
ــ

مع  
معراج شهداء اهواز محل حضور پیکرهاي مطهر و نوراني شهداي تازه تفحص |

شده اي است که به تازگي از مناطق عملیاتي جنوب و غرب کشور کشف شده 
اند. این شهدا از مناطق عملیاتي مختلف، همچون؛ فاو، جزایر مجنون، شلمچه، فکه 
و ... توسط کمیته جستجوي مفقودین ستاد کل نیروهاي مسلح کاوش، کشف و 

شناسایي مي شوند.

معراج شهداء اهواز هم اکنون در 5 کیلومتری جاده اهواز- خرمشهر و در 
پادگانی که به نام شهید علی محمودوند، )یکی از فرماندهانی  که در جریان 
تفحص پیکرهای مطهر بر اثر انفجار مین به شهادت رسیده است( قرارگرفته است.

در طول سال و خصوصا در ایام راهیان نور، معراج شهدا میزبان زائرین و 
کاروانهایی می باشد که مشتاقانه برای زیارت و تجدید پیمان با شهدا و آرمانهایشان 
قدم در آن وادی مقدس می گذارند و در یك بستر معنوی و بعضا بصورت 

خودجوش به برگزاری برنامه های فرهنگی می پردازند.

معراج شهدا قدمگاه مالئکه الهی و میعادگاه خیل پرشور جوانان و نوجوانان 
بوده است که از نزدیك عطر انس و معنویت را در مشام جانشان حس می کنند. 

بسیاری از خانواده های معظم شهدای مفقود اولین و آخرین میعادگاه خود را 
در معراج شهداء اهواز می دانند، چه بسا یکی از همین شهدای تازه تفحص شده، 

آشنا و سفرکرده ی دیریِن آنها باشد.
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| جستجوگر نور |
شرحـی کوتــاه بر زنـدگی 
شهیـد علـی محمودنـد 
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| بریده هایی از زندگینامه شهید علی محمودوند |
علی در 6 تیر ماه سال 1343در بیمارستان مادر واقع در خیابان مولوی تهران به 
دنیا آمد. بعد ازبه دنیا آمدنش مادرش به شدت مریض شد و با توسل به حضرت 

علی )علیه السالم( شفا یافت.

از مادرش رضایت نامه برای رفتن به جبهه می خواست. مادر می گفت: کجا 
می خواهی بری؟ از دست تو کاری بر نمی آید. علی پاسخ می داد: مادر تو بگو 
بمیر من می میرم ولی نگو نرو باید برم. اصاًل هیچ کاری که نتونم بکنم آب که 

می تونم به رزمنده ها بدم.

تابستان سال1361 همزمان با شروع عملیات رمضان به جبهه رفت. کارش را 
در گردان تخریب لشگر27 محمد رسول اهلل )صل اهلل علیه و آله( آغاز کرد و در 

عملیات والفجر مقدماتی همراه گردان حنظله به منطقه فکه رفت و مجروح شد.

عملیاتهای خیبر و بدر نیز، شاهد رزمش بودند، در عملیات والفجر8 برای 
همیشه پایش را از دست داد و با وجود 70 درصد جانبازی )شیمیایی، موجی، قطع 
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پا و25ساچمه در بدنش( باز هم خستگی را خسته کرد.

درسال 1367عقد ازدواج بست و در سال1368 زندگی مشترک را با سفر به 
آستان علی ابن موسی الرضا)ع( آغازکرد.

بعد از پایان جنگ، سال 1371 تجربیات دست نیافتنی جنگ را در کوله باری 
از امید با خود به تفحص برد و باز خاک نشین رملهای فکه شد و همزبان رازهای 
نهفته در دل گنجینه های مدفون. دست تقدیر رقم خورد و علی آقا شد مسئول 

گروه تفحص.

و بالخره سرباز گمنام تفحص در عصر22بهمن ماه1379 با سجده ای خونین 
بر خاکهای فکه بوسه زد و از همانجا زائر شهر شهادت و همنشین شهدای قطعه 27  

گردید والتماسهایش به ام یجیبی مستجاب شد.

| قتلگاه بچه های حنظله |
فرمانده تفحص لشگر 27 محمد رسول اهلل )صل اهلل علیه و آله(  در یکی از 

مصاحبه های خود درباره میادین مین دشمن اینگونه روایت می کند: 

... توي منطقه والفجر مقدماتي که مین ها مثل تخم علف هرز همه جا پاشیده 
اند. همه جا به استثناي جاده ها که محل تردد ماشینها و تانکهاي دشمن بوده. 
بخصوص آن مناطقي را که بچه هاي ما درحین حمله در آنجاها درگیر شده 
بودند. دشمن بعد از قتل عام شهدا با دستگاههاي مهندسي خودش صاف کرده و 

روي آنها مین گذاري کرده.

... در همین کانال قتلگاه بچه هاي گردان حنظله در منطقه والفجر مقدماتي 
عراقي ها با بلدوزرهایشان روي شهدا خاک ریختند و کانال را پر کردند. بعد هم 
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روي آن را با حجم انبوهي از تله هاي انفجاري. از ضد تانك تا ضد خودرو گرفته 
تا مین هاي والمر، گوجه اي، قمقمه اي و بشکه هاي فوگاز فرش کردند.

| کسی نمی شناختش |
شهید مجید پازوکی از همرزمان شهید محمودند درباره او می گوید: 

بعضي ها رو  یه علي محمودوند مي شنوي.  یه علي محمودوند من مي گم 
نمي شه همین جوري با حرف، نشون داد، مثاًل بگي: » این بود علي محمودوند.«

اون ور بیشتر مي شناسنش. اصاًل بهتر مي دونن چي کار کرد. خدا بیشتر مي دونه 
چیکار کرد، کسي نمي شناختش. شخصیتش عجیب و غریب بود. پانزده سال با 

هم رفیق بودیم. 

یکبار سه ماه اینجا )فکه( کار کردیم، شهید پیدا نکردیم. اونقدر ناراحت بود 
هي راه مي رفت، قاطي کرده بود. اصاًل همین جوري دیگه داد مي زد، به حضرت 
علي مي گفت تو به من قول دادي که هر چي بخوام بهم بدي، چرا سه ماه شهید 
پیدا نکردیم؟ اگر من تا ده روز دیگر اینجا شهید پیدا نشه مي زارم مي رم از این 

فکه. همین طور راه مي رفت با خودش حرف مي زد.

بچه اش که مریض شد خیلي واسش سخت مي گذشت، بردش مشهد امام 
رضا علیه السالم، سي و هشت روز، این طورها، سي روز، نزدیك چهل روز، 
تو مشهد فقط بست بسته بودند به اون پنجره فوالد با خانوادش. حاال نمي دونم 
خودش، بچه هاش، نمي دونم کي خواب مي بینه؛ خواب امام رضا علیه السالم رو 
مي بینه که ما همین جوري دوست داریم ببینیم. هرچي مي خواي از ما بخواه؛ بهت 

مي دیم، ولي این رو نخواه. ما دوست داریم بچه ات رو همین جور ببینیم.
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سال شصت و هفت یا شصت و هشت بود مي گفتش که من خواب دیدم تو 
فکه شهید مي شم، چهار یا پنج دفعه به من گفت این رو.

| اعجاز زیارت عاشورا |
عید سال 1374 هر روز صبح تا شب با نام خدا به دنبال پیکر شهیدي مي گشتیم 
ما آمد. چند  میهماني  به  تهران  از  اینکه کارواني  تا  بود،  بي فایده  ما  اما تالش 
جانباز فداکار در این گروه حضور داشتند، صبح روز بعد حاج محمودوند از 
میان مهمانان برخاست و با صوت زیبایش زیارت عاشورا را قرائت کرد، صدائي 
حزین که مي گفت:» بابي انت و امي...« زیارت عاشورا که به پایان رسید، حاجي 
دو رکعت نماز خواند، و شاد و خندان از مقر خارج شد. با تعجب پرسیدم، کجا 
با این عجله؟ او در حالیکه مي خندید، پاسخ داد:»استارت کار خورد، دیگر تمام 
شد، رفتم که شهید پیدا کنم«. نزدیك ظهر با صداي بوق ماشین از سوله ها بیرون 
آمدیم، باورمان نمي شد، علي پیکر شهیدي را همراه داشت، با این کار بیشتر به 

اعجاز زیارت عاشورا ایمان آوردیم. 

| در آرزوی شهادت|
 روز سوم بهمن ماه بود علي از استراحتگاه که خارج شد، نگاهي به آسمان 
انداخت، و گفت:»تو به من قول دادي،  تو 10 روز دیگر فرصت داري، به قولي 
که به من دادي عمل کني وگرنه مي روم و دیگه پشت سرم را نگاه نمي کنم« پاي 
مصنوعي اش شکسته بود، با خنده کمي لي لي  رفت و به ما گفت:»این پا روي مین 
رفتن داره« باالخره یوم اهلل 22 بهمن ماه از راه رسید. علي به میدان مین رفت، و 
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حدود 62 الي 63 مین را پیدا کرد. من نیز کنارش بودم،  به آخرین مین که رسیدیم، 
کسي مرا صدا زد. حدود 7 متر از علي دور شدم،  ناگهان صداي انفجاري مهیب 
در دشت پیچید، به طرف محمودوند دویدم،  او با پیکري خونین روي زمین افتاده 

بودم باورم نمي شد اما خدا هیچ گاه خلف وعده نمي کند. 

  » شما باب شهادت را باز نگه داشتید به ارواح طیبه همه شهداء به خصوص 
شهیدان این راه پر ارزش )تفحص( که شما در آن مشغول حرکت هستید و این 
شهید عزیز شهید محمودوند به خصوص، براي ارواح طیبه همه شان از خداوند 
متعال علو درجات و همنشیني با صالحان و اولیاء و ائمه را مسئلت مي کنم، شما 

باب شهادت را باز نگه داشتید.«

 سید علي خامنه اي - 1379/12/20  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راویان : مادر شهید و آقایان منافي و داوود آبادی 
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| درکوي   گمنـا  مي |
گذري بر خاطرات شهداي  گمنام



23

راج
ــ

مع  
|

این روزها که سال ها از دفاع مقدس گذشته است، اغلب مردم تا نامی از تشییع 
شهدا برده می شود، ناخودآگاه به یاد مردان دالور تفحص می افتند و در ذهن شان 
رمل و خاک های تفتیده جنوب و کوه های غرب را یادآور می شوند. در کنار 
تشییع شهدا، بسیار پیش آمده که مدتی پس از تدفین »شهید گمنام«، گفته شده 
که هویت این شهید شناسایی شده و پس از آن نام و مشخصات او بر روی سنگی 

حك می شود.

اینگونه حوادث برای ما یك تذکر و یادآوری است که هیچ چیز در این عالم 
بی حساب و کتاب نیست. از همین رو قرآن یادآور شده است یکی از نشانه های 
اهل ایمان، ایمان به غیب است. اینکه شهیدی بعد از سال ها به خواب کسی می آید 
و نشانه هایی به او می دهد که با محل تدفینش تطابق دارد خودش از این قبیل مسائل 
است. این مسائل موجب می شود که از غفلت بیرون آییم.در ادامه به سه ماجرا از 

شناسایی هویت شهدای گمنام بعد از خاکسپاری آنان اشاره می نمائیم.
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| شهید مجید ابوطالبي |
 مادر شهید مجید ابوطالبی در شب عرفه سال 92 ، خواب مجید را می بیند 
و از او درمورد وضعیتش سوال می پرسد و شهید درجواب می گوید: »مادر! من 
مّدتی است برگشته ام و اینجا )اشاره به یك اتاق با سنگهای سفید( زندگی می 
کنم. اما شما نیامده اید به من سر بزنید...«  پس از این بشارت به مادر شهید در 
رؤیای صادقه؛ پیگیری شناسایی شهید ازطریق آزمایش ژنتیك سرعت می گیرد 
و در آبان ماه 92، نتیجه آزمایشات )تطبیق نمونه های ژن والدین با نمونه یکی از 
شهدای گمنام( و تأیید کمیته جستجوی مفقودین، گواهی می شود که شهید مجید 
ابوطالبی در کهف الشهدا به خاک سپرده شده است. والدین و خواهران و برادران 
شهید پس از 31 سال، در تاریخ هفتم آبان ماه 92 به دیدار عزیز خود می آیند و 
عطر حضورش را با مشام جان استشمام نموده و با اشك چشم و قلبی آرام؛ پرده 

از راز رجعت عزیزشان برمی دارند.

  این شهید عزیز، سنگ مزار یادبودی نیز در قطعه26 بهشت زهرا سالم اهلل 
در سال 1367  ابوطالبی، که  فرید  )شهید  برادر شهید خود  مزار  درکنار  علیها 

درمنطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمده است( دارد. 

 | شهیدان عرب نژاد |
شهید عبدالحسین عرب نژاد در 19 سالگی و در سال 67 یعنی سال پایانی 
جنگ، در عملیات بیت المقدس7 به شهادت رسید. اما هیچ گاه خبری از پیکر او 



25

راج
ــ

مع  
|

نشد و اسمش جزو شهدای مفقود الجسد باقی مانده بود تا اینکه در  نتایج آزمایش 
DNA که خانواده شهید انجام داده بودند مشخص شد یکی از 5 شهید گمنام 

مدفون شده در مسجد فائق تهران، همان شهید عبدالحسین عرب نژاد است.

این درحالیست که چند سال قبل نیز طبق خوابی که دیده شده بود مشخص 
شد، پسر عموی شهیدعبدالحسین عرب نژاد به نام شهید حسین عرب نژاد 19 ساله 

هم یکی از شهدای گمنامیست که در مسجد فائق به خاک سپرده شده است.

عبدالحسین و حسین، تنها شهدای خانواده عرب نژاد نبودند چرا که محمدکاظم 
برادر بزرگتر عبدالحسین نیز در تابستان داغ 1361 در عملیات »رمضان« به شهادت 
رسید و پیکر مطهرش در شرق دجله ماند تا اینکه 15 سال بعد طی عملیات تفحص 
مفقودین، شناسایی شده و مرهمی بر داغ پدر و مادر چشم انتظارش شد؛ هر چند 
کماکان پیکر فرزند کوچك ترشان، عبدالحسین و پسر عمویش، حسین همچنان 

در منطقه باقی مانده و مفقود بود.

شهیدان عرب نژاد هر دو اهل استان کرمان، شهرستان زند و شهر خانوک 
هستند که اکنون پیکرشان در تهران به خاک سپرده شده است. 

همزمان با لیالی پر برکت قدر در رمضان سال 1381 مسجد فائق تهران در 
خیابان ایران، شاهد تشییع پیکر پنج شهید گمنام دفاع مقدس بود که در طی مراسم 
با شکوهی تشییع و در کناره مقبره ای که برای همین منظور در کنار مسجد ساخته 
شده بود، مهمان خاک می شوند. شب همان روز در صدا و سیما گوشه هایی از این 
مراسم باشکوه پخش و در اخبار سراسری نیز خبر مربوط به مراسم اعالم می شود.

کرمان  کاظم آباد  روستاهای  از  یکی  در  که  یزدی زاده،  یداهلل  شب  همان 
زندگی می کند از دیدن و شنیدن صحنه های معنوی تشییع پیکر پاک شهدا از 
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تلویزیون تحت تأثیر قرار می گیرد.

او نیمه های شب در خواب می بیند که پیکر پنج تن از شهدای دفاع مقدس را 
در یکی از مساجد تهران تشییع می کنند و به او می گویند »تو باید پیکر شهید وسط 
را دفن کنی«. یزدی زاده می گوید: »با یك حالت ترسی وارد قبر شدم و پیکر شهید 
را گرفتم تا داخل قبر بگذارم. ناگهان قبر به مانند یك اتاق بزرگ به نظر رسید و 

در همین زمان شهید از جایش بلند شد و من خیلی ترس برم داشت!«.

یزدی زاده که گاهی اوقات در مجالس عزاداری و روضه های اباعبداهلل)ع( 
قتلگاه  او روضه  برای  ادامه می دهد: »در کنار شهید نشسته و  مداحی می کند، 

خواندم و باهم گریه کردیم و سینه  زدیم...«.

این شهید درخواست می کند که به روستای خانوک رفته و به پدر و مادرش 
بگوید که او را در این مکان، در مسجد فائق و در قبر وسط دفن کرده اند. یزدی زاده 
ادامه می دهد: »با تردید فراوان بعد از نماز صبح به همراه همسرم، پرسان پرسان به 
روستای خانوک و به منزل دایی این شهید رفتیم، نشانی ها را داده و عکس شهیدی 

را که در خواب دیده بودم را دیدم و تصدیق  کردم«.

اعضای خانواده در میان اندوه و شادمانی برای شهیدشان صلوات می فرستادند؛ 
به دلیل مسائل علمی و فنی چهار سال طول می کشد تا از طریق آزمایش اطمینان 
حاصل شود، که این یك رؤیای صادقه بوده است؛ به این ترتیب خبر یکی از این 
دو پسرعموها که پیکرش در یکی از مساجد تهران آرمیده است تا حدودی از 
درد و آالم خانواده های عرب نژاد می کاهد اما از شهید دیگرشان عبدالحسین، هیچ 

نشانه یا خبری در دست نیست...

حال دیگر مزار حسین برای خانواده عرب نژاد گرچه دور اما مرهمی بر آالم 
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است؛ حتی برای خانواده عبدالحسین؛ سال 88 پدر عبدالحسین در یکی از دفعاتی 
که به زیارت مزار برادرزاده خود می رود، در یك حالت سوز و امیدی دست بر 
روی قبر کناری او گذاشته و در زمزمه های خود می گوید: »چه می شد که این 
قبر هم قبر عبدالحسین من بود..« اما اجل مهلت نداد تا ببیند که آرزویش به تحقق 

پیوسته است!

مصطفی برادر شهید »عبدالحسین عرب نژاد« می گوید: طی نمونه خون هایی 
که در اواخر سال 91 از من و مادرم، برای تشخیص هویت خانوادگی شهدا گرفته 
شد و بعد از طی چند ماه و در اوایل سال جاری از طریق معراج شهدای تهران ، 
باخبر شدیم که »دی ان ای« خون من و مادرم با »دی ان ای« یکی از نمونه های 
برداشته شده با استخوان مطهر شهدای گمنام برابری می کند و این شهید گمنام 

همان برادرم عبدالحسین است که تا امروز به مدت 25 سال از او بی خبر بودیم.

اینکه دقیقا دو پسر عمو که یکی در سال 61 و دیگری در سال 67 شهید شده 
است در یك جریان تفحص به عنوان شهید گمنام پیدا می شوند و دقیقا در یك 
مکان و کنار هم به خاک سپرده می شوند موضوع عجیبی است که فقط خدا از 
سر آن آگاه است. و اینکه خدا خواسته که بعد از تدفین، هر دو هویت هر دو شهید 
بر خانوداده هایشان مشخص شود و همه در جریان این کرامت زیبا قرار بگیرند. 

شگفتی این ماجرا هنوز هم برای ما حل نشده است.

چپ  سمت  در  اتفاقی  کاماًل  صورت  به  عبدالحسین  اینکه  جالب تر  اما 
پسرعمویش حسین و در کنار هم آرمیده اند با وجود اینکه عبدالحسین 6 سال 
دیرتر از او شهید شده بود!  روستای خانوک کرمان کجا، شلمچه کجا و مسجد 

فائق تهران کجا! این معادله را با کدام منطق و معادله زمینی می توان حل کرد...
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|  شهید حمیدرضا مالحسني |
بنا به اظهار تنها خواهر شهید، مدتي قبل از تدفین شهداي گمنام در این محل، 
هنگامي که ایشان به زیارت قبور مطهر شهدا در بهشت زهرا )سالم اهلل علیها( رفته 
بودند، بر سر مزار شهید »سیداحمد پالرک« حاضر شده و عکس برادرش را به 
همراه این شهید و چند رزمنده دیگر مشاهده مي کند و شهید پالرک را به جده اش 
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( قسم مي دهد که عنایت بفرمایند خبري از 

برادر مفقودش برسانند تا خانواده از چشم انتظاري درآیند. 

چند شب بعد از این توسل، خواهر شهید در رؤیاي صادقه مشاهده مي کند که 
شهید حمیدرضا در منطقه پونك با جمعیت زیادي در حال حرکت است، وقتي 
علت را از ایشان جویا مي شود، مي گوید: »اینها براي تشییع من آمده اند و بنده هم 

به اذن خداوند همه آنها را شفاعت مي کنم«. 

بر این اساس و طي تحقیقات میداني از مراجع مربوطه مشخص شد، یکي 
از شهداي گمنام تدفین شده در بوستان نهج البالغه با عنوان پیك گروهان شهید 
باهنر، گردان عمار، لشگر 27محمد رسول اهلل )صلّي اهلل علیه و آله( تحت فرماندهي 
شهید واالمقام محمد ابراهیم همت به همراه پدرش در جبهه شرکت داشته است، 
در جریان عملیات »والفجر4« در منطقه کوهستاني پنجوین عراق، در تاریخ 12 
آبان 62 مجروح و به همراه تني چند از همرزمان به دست نیروهاي بعثي افتاده است 
و طبق اعالم نیروهاي اطالعاتي ایران، بعثي ها مجروحین را به شهادت رسانده و در 

شهر »سید صادق« عراق به خاک سپرده اند. 
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در اوایل سال 1389 تعداد 12 شهید معظم در عملیات عمراني توسعه شهر 
ایران  اسالمي  به جمهوري  باشکوهي  مراسم  »سیدصادق« عراق کشف و طي 
تحویل داده شدند و تعداد 3 تن از این شهداي عزیز با درخواست شهردار تهران 
و موافقت کمیته جستجوی مفقودین با حضور مردم تهران در تاریخ 12 مهر 89 
با سالروز شهادت امام جعفرصادق)ع( در بوستان نهج البالغه واقع در  همزمان 

میدان پونك به خاک سپرده شدند. 

شهید بزرگوار پس از آرمیدن در این نقطه، مجدداً طي چند مرحله در رؤیاي 
صادقه به بستگان نسبي )برادر( و سببي )یکي از اقوام( اعالم کرد: »من همان شهید 

قبر وسطي بوستان نهج البالغه هستم«. 

در روز جمعه 12 آذر 89 این مکان مقدس به قدوم مبارک ولي امر مسلمین 
حضرت آیت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي( متبرک و منّور شد و معظم له در 

جریان کرامت و اعالم هویت شهید قرار گرفتند. 

سالروز شهادت شهید »حمیدرضا مالحسني« مصادف با 27 محرم الحرام بود 
که همرزمان و خانواده این شهید ساعت 19 فردا 12 دي 89 گرد هم آمده تا یادش 

را گرامي دارند.
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| در جستجوی شقایق های گمشد ه |
سیری در مبانی تفحص و خاطرات آن
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| مفهوم تفحص |
در فرهنگ عامه تفحص به معنای جستجو کردن و کاوش کردن و همچنین 
تحقیق کردن درباره امری آمده است. در ادبیات دفاع مقدس تفحص به معنای 
جستجوو تالش کردن برای یافتن پیکر مطهر شهدای گرانقدر مان که برای دفاع  
از سرزمین اسالمیمان با نثار وجود خویش در معرکه جنگ به لقاءاهلل رسیده و 
پیکرهایشان در همان معرکه باقی مانده است گفته می شود.البته معنای ارائه شده 
معنای خاص و رایج این کلمه است ، چه اینکه تفحص در معنای عام خود می 
تواندفحص و جستجو در مورد پیکر و یا هر خبر و اطالعاتی در خصوص شهدای 
به جامانده از دوران دفاع مقدس و رساندن آن به خانواده های چشم انتظار ایشانرا 

شامل می شود.
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| علل باقی ماندن شهدادر مناطق عملیاتی |
باقی ماندن پیکرهای مطهر در مناطق عملیاتی و به طور کلی در خط مقدم 
و ضرورت بازگرداندن پیکر ها به دامان خانواده ها دغدغه ای است که برخی 
افراد را در قالب گروههای تفحص، همچنان در  حال وهوای سالهای جنگ نگه 
داشته است . اما براستی چرا شهدای ما در مناطق عملیاتی به جای ماندند و تا کنون 
باز نگشتند سوالی است که می بایست به آن پاسخ داد.مهمترین علل باقی ماندن 

پیکرهای مطهر شهدا در مناطق عبارتند از:

1. ناتوانی در نگهداری و حفظ موفقیت عملیات )به معنای حفظ خط مقدم و 
جلوگیری از تصرف توسط دشمن(

2.تك های عمده ای که عراق در سال 67 زد و مناطقی را تصرف کرد که در 
این تصرف ها پیکرها و مجروحین در منطقه باقی ماندند.

3.اولویت تخلیه مجروحین: بدین معنا  که در عملیاتها تعداد مجروحین تقریبا 
چهار برابرشهدا بود.البته در این مساله سازمان بهداری سپاه و ارتش فعال بودند 
اما بیشتر تمرکز آن عزیزان در جهت تدارک تجهیزات پزشکی ، اتاق عمل، 
و کارهایی که برای حفظ جان افراد صورت می گرفت، استوار بود و طبعا در 
بخش تخلیه مجروحین از خط مقدم به محل های درمان نیاز به کمك و مساعدت 

نیروهای تعاون رزم بود و به همین دلیل شهدا بعضا در مناطق باقی ماندند.

4.تعدد عملیات ها و کمبود نیرو در بخش تعاون رزم، که بعضا در مناطق 
گسترده درگیری در یك عملیات نیروهای بسیار محدودی از تعاون رزم به کار 

بازگرداندن پیکرها و مجروحین مشغول بودند.
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5.جابجایی خاکریزها و تغییرات فیزیکی در برخی مناطق عملیاتی که در اثنای 
جنگ و در عملیاتهای مختلف بنا به ضرورتهای زمانی نیز از دالیل باقی ماندن 
پیکرهای مطهر شهدا در برخی مناطق بوده است.به عنوان نمونه باید گفت که 
عراق در منطقه طالئیه  نهری به موازات پد شرقی حفر کرد که عرض آن حدود 
150 متر بود و خاک آن نهر را روی پد شرقی برگرداند و بدین ترتیب شهدای 
باقی مانده در آن منطقه زیر خروارها خاک مدفون شدند که در هنگام تفحص در 

آن منطقه شهدا بعضا در عمق 5 متری قرار گرفته بودند.

6. و .... 

| تاریخچه مختصر تشکیل کمیته جستجوی مفقودین | 
بازگرداندن شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی ویا همان تفحص از همان آغازین 
روزهای جنگ شروع شده است . در اوایل  جنگ  و  تا قبل از عملیات هویزه )نصر ( 

در تاریخ 16 دی ماه 1359 مساله ای به نام جا ماندن شهدا و مفقودین وجود 
نداشت ، زیرا که اصال تا آن تاریخ عملیاتی گسترده و عملیات بزرگی که با 
نیروهای رزمی زیادی انجام شود نداشتیم. مضاف بر اینکه تا آن زمان هر شهیدی 
که به لقااهلل می رسید - به علت عملیاتهای بسیار محدود - توسط افراد همرزم و یا 
فرماندهان  توسط رویت پیکر ها و از روی وسایل همراه آن شهدا شناسایی گشته 
و باقی امور مربوط به انتقال آنان صورت می گرفت. این کار هم در یگانهای عمل 
کننده سپاه و هم در ارتش و هم نیروهای مردمی سازمان یافته صورت می گرفت. 
اما کم کم با ادامه جنگ و با گسترش دامنه درگیریهادر مناطق مختلف ، و به 
تبع آن افزایش آمار شهدا و مفقودین لزوم سازماندهی برخی امور رزمندگان را 
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بیش از پیش نمایان ساخت. ضرورت ایجاد تشکیالتی برای انجام امور مکاتباتی 
رزمندگان، مستند کردن سوابق رزمندگان ، صدور کارت و پالک شناسایی ، 
مباحث  پیگیری   ، شهادت  در صورت  نیروها  وسایل  و  گرفتن ساک  تحویل 
حقوقی و حقیقی رزمندگان و ... تعدادی از نیازهایی بود که کم کم رخ می نمود 
و لزوم مرتفع ساختن این نیازها نهایتا به تشکیل واحدی به نام تعاون رزم در یگانها 
انجامید.واحد تعاون رزم از دو قسمت عمده تشکیل می شد که یکی بخش امور 
رزمندگان بودکه به کار صدور کارت و پالک ، رسیدگی به امور رزمندگان 
در خصوص ارسال مراسالت پستی ارتباطات تلفنی و تلگرافی رزمندگان وانجام 
امور حقیقی و حقوقی ایشان می پرداخت و بخش دیگربه نام تخلیه شهدا بود 
که در هنگام عملیات ها ماموریت داشتند تا وارد کار شده و در اولین فرصت 
شهدا را تخلیه کنند . پس از تشکیل واحد تعاون رزم سازماندهی کارها به شکل 
بهتری صورت گرفت.به عنوان نمونه پالکهای شناسایی تعبیه شد.این پالکها که 
در ابتدای جنگ صادر می شد زنجیر نداشت و با سیم تلفن به گردن افراد بسته می 
شد. علت این امرتعداد زیاد رزمندگان و نبود تجهیزات الزم برای پشتیبانی بود. در 
بحث پالک ، ابتدا از کدهای چهار رقمی شروع شد و در ادامه به کدهای 5 و 6 
رقمی تغییر پیدا کرد. سپس برای عدم شناسایی نیروها توسط دشمن کد گذاری 
حرفی آغاز شد که به عنوان نمونه می توان به سه کد CG و RK و AJ اشاره 
کرد. این کد گذاری به قدری مؤثر بود که بعدها توسط اسرا و درجه داران بعث 

اعتراف شد که نمی توانستند درجه و موقعیت سازمانی رزمندگان ما را بیابند.

بعدها در سالهای 64و65و66 کار تخلیه مجروحین هم از بهداری گرفته شد 
و به واحد تعاون رزم ابالغ شد.البته شاید اینجا سوالی پیش بیاید که در گردانهای 
رزمی امدادگر هم بود و با وجود امدادگر به نیروهای تعاون چه نیازی بوده است؟ 
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باید در پاسخ گفت تعداد امدادگران در گردانهای رزم بسیار محدود بود و ثانیا 
آنها در برخی معرکه ها و جاهایی که ماشین نمی توانست تردد کند کار انتقال 
مجروحین و بعضا شهدا را بر عهده می گرفتند و به نیروهای تعاون تحویل می 

دادند.

البته در ارتش سازمانی به نام امور درگذشتگان وجود داشت که در شرح 
وظایف این سازمان مسئولیت بازگرداندن پیکر شهدا از معرکه وجود داشت که 
این سازمان فعال نبود. بنا به قولی ، در خالل جنگ 19 هزار شهید ارتش هم توسط  
نیروهای سپاه از مناطق عملیاتی تخلیه شد. در سپاه نیز قبل از تشکیل واحد تعاون 

رزم ، واحد رفاه برخی از کارهای مربوط به رزمندگان را انجام 

می داد که سازمان معینی نداشت. به هر حال در ادامه در قرارگاه نیروی زمینی 
سپاه گروه انصارالمومنین ایجاد شد که کارشان انتقال اجساد بود سپس در عملیات 
کربالی 4 گروهها به گردان تبدیل شد و سه گردان فعال بودند که پیشنهاد شد 
این سه گردان فعال به تیپ تبدیل شود.برای تشکیل تیپ سردار سیدمحمد باقرزاده  
از سردار شمخانی مجوز می گیرند که البته  سردار رضایی به دلیل حساسیت 
باال و عدم تمایل به تشکیل تیپ جدید،  مخالف این قضیه بودند.به هرحال تیپ 
تشکیل شده به نام 313 نامگذاری شده و عالوه بر امور جاری رزمندگان و شهدا 
و مجروحین ، بخش دیگری از کارها مانند شناسایی اردوگاههای اسرای ایرانی 
در عراق را آغاز کردند که به موفقیتهای زیادی هم نائل گشتند. سپس نام تیپ 
به 26 تغییر یافت و تا بعد از جنگ هم این تیپ باقی ماند و سپس با از میان رفتن 

ضرورت آن، منحل می گردد.

اما تشکیل کمیته جستجوی مفقودین یا تفحص به سال 68 بر می گرددکه در 
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آن سال طرحی برای جستجوو بازگرداندن شهدای گرانقدرمان برای مقام معظم 
رهبری آماده و ارائه شد و مقرر گردید که این طرح در قرارگاه خاتم )ص( 
بررسی شود که در آن زمان مسئولیت جنگ بر عهده این قرار گاه بود. سپس به 
دلیل آغاز جنگ خلیج فارس این طرح یك سال مسکوت ماند و در اواخر سال 
69 و اوایل 70 ، پس از پیگیری مجدد طرح مورد تصویب قرار گرفت و به سپاه 
و ارتش ابالغ شد و نهایتا با تصویب شورای عالی امنیت ملی کمیته جستجوی 

مفقودین زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح شکل گرفت.

البته کار تفحص در سالهایی که قطعنامه امضا شده بود و نیروهای سازمان 
ملل برای نظارت بر آتش بس در مرزهای دو کشور حضور داشتند به صورت 
محدود ادامه داشت. از سال 67 تا اواخر 69 و اوایل 70 لشکرها به صورت پراکنده 
ومحدود کارهایی را برای برگرداندن شهدا انجام می دادند اما پس از تشکیل 
کمیته جستجوی مفقودین ، مسئولیت رسیدگی به امور شهدا در مناطق عملیاتی بر 

عهده این کمیته گذاشته شد.   

در پایان این بخش ذکر خاطره ای از مصاحبه یك افسر عراقی درخصوص 
تعهد و از جان گذشتگی نیروهای تفحص در خالل دوران سراسر با عظمت دفاع 

مقدس خالی از لطف نیست:

افسر عراقی در مصاحبه ای چنین گفت: ما خاکریزی را در منطقه چزابه و 
عملیات چزابه از ایرانی ها گرفتیم. تعداد قابل توجهی از ایرانی هایی که کشته شده 
بودند در روی آن خاکریز وجود داشت. ما افسران ارشد عراقی اصرار کردیم که 
به دلیل انجام عملیات روانی، خبرنگاران را دعوت کنیم. حال که خاکریز دست 
ماست، عالوه بر خبرنگاران خود چند خبرنگار خارجی را هم می آوریم تا خبر 
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تهیه کنیم. این افسر می گوید: ساعت 8 صبح فردا با کلی دبدبه و کبکبه یك لشکر 
خبرنگار آوردیم تا از کشته های ایرانی عکس بگیرند و خبر تهیه کنند. اما دیدیم 
که حتی یك جنازه هم روی خاکریز نمانده است. با خود گفتیم که حتماً افراد 
خودمان این جنازه ها را در یك محل مجتمع کرده اند تا ما راحت تر فیلم و خبر 
تهیه کنیم. این اعتراف، خود سندی محکم و معتبر در بیان تعهد کاری نیروهای 

تعاون است. 

آنانکه ره عشق در این حادثه ها می پویند/ با لب عشق سخن های خدا می گویند

جنگ با راحتی و سیری و پیری دارد/ در یم حادثه ها نور خدا می جویند.

| مبانی کار تفحص |
و  یافتن  برای  که  تخصصی  کار  از  قسمتی  اختصار  به  البته  بخش  این  در 
شناسایی پیکرهای مطهر شهدا انجام می شود خواهیم پرداخت، چه اینکه دشمنان 
در سال های اخیر به ایراد شبهاتی چند درخصوص چگونگی شناخت شهدای 
ایرانی از کشته های عراقی و ... به میان آورده اند که این مختصر پاسخی است هر 

چند کوتاه که پاسخ های فنی مستدل از مجال این نوشته خارج است.

شاید به ذهن بسیاری از افراد و معتقدان به شهید و شهادت نیز این سؤال خطور 
کرده باشد که واقعاً از کجا می توان تشخیص داد که هنگامی که پیکری در خالل 
عملیات تفحص پیدا می شود چه ملیتی دارد. آیا جزء شهدای گلگون کفن ایران 
است و یا جزء کشته شدگان عراقی، و اگر واقعاً امکان تشخیص این مهم فراهم 
نیاید تکلیف پیکر یافت شده چیست؟ و این سؤال که واقعاً سن شهدایی که به 

کشور بازمی گردند چگونه مشخص می گردد و ...
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در سیر کار تفحص و جستجوی ابدان پاک و مطهر شهدا که از زمان آغاز 
دفاع مقدس 8 ساله شروع و تاکنون ادامه دارد، مشاهدات، مطالعات، تجربیات و 
همچنین تکنولوژی به مدد کار تفحص آمده است و باید گفت که کار تفحص 
شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس هم اینك با اطالعات کامل و کافی و کاماًل 

تخصصی در حال پیگیری است.

آخرین نقشه های موجود مناطق که با نقشه ها زمان جنگ تطبیق داده شده 
است و آمار و اطالعات شهدای به جا مانده از دوران دفاع مقدس احصاء شده 
است و بنا به مورد زمینه حضور افراد مطلع در مناطق در حال جستجو در داخل 
و خارج از مرزهای کشورمان فراهم شده است تا کار تفحص پیکرهای مطهر 
شهدا به طور دقیق پیگیری شود. همچنین در بحث شناسایی پیکرهای ایرانی از 
کشته شدگان عراقی به طور اختصار موارد ذیل به عنوان مشخصات و وجه تمایز 

پیکرهای مطهر شهدا از اجساد عراقی مطرح می گردد:

کاله: کالهاي عراقي ها کامالبا کاله ایراني تفاوت دارد. 

الف ( کاله آهني عراقي طشت شکل وکاله ایراني جمع تروگرد مي باشد.

ب( کاله پشمي عراقي هاداراي آویز درقسمت گوش )مخصوص شمالعراق- 
کردستان( وکاله پشمي ایراني ها داراي دیدچشم ورنگ مشخص است.

ج( برروي کاله هاي ایراني ها معموال اشعارانقالبي- اسالمي وباپیشاني بنددرج 
شده است.

د( کاله هاي کائوچویي هردوکشورنیزتفاوتي همچون کاله آهني دارد.  

چفیه: برخي از شهداي ایراني داراي شال گردن وعموما داراي چفیه هستنددرحالیکه 
درنظام عراق ازاین  البسه ها استفاده نشده است . چفیه هاي ایراني سفید رنگ 
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باخطوط سیاهرنگ ویا سیاه باخطوط سفید رنگ میباشند . 

 پیراهن: پیراهن ایرانیها :

الف( لباس فرم سپاه سبز رنگ ونازک مي باشد و ممکن است که آرم سپاه 
برروي آن حك باشد.

میگویند  لجني  را  آنها  امروزه  که  تکاوري  ازنوع  یا  هم  ها  بسیجي  لباس  ب( 
ویاخاکي است که بدون سردوشي،درجه وجنس آن مشخص میباشد.

ج( لباس هاي کره اي نیز حالت نخي نداشته وفاقد سردوشي وغیره هستند.

د( لباس برادران ارتش نیزاز نوع کره اي بادرجه هاي نظامي برروي بازو ویاسردوش 
ونیز اتیکت برروي سینه مشخص میباشد.

ه( لباس گرم بسیج وسپاه ازنوع لباس هاي ورزشي گرمکن میباشند که بلوز وشلوار 
معموال باهم هستند.

ي( در زمستان نیروهاي ایراني ازاورکتهاي معروف به کره اي استفاده کرده  که 
جنس وسایز آنها بطور واضح روشن است ، زیر پیراهن و لباس زیر اکثرا ازنوع 

مشخص ونوشته هاي ایراني دارد وبرخي هم لباس زیرآنها ورزشي هستند.   

پیراهن عراقیها :

 الف( پیراهن عمومي آنها کامال ضخیم وسبزرنگ میباشدداراي سردوشي و بغل 
بلوزداري دکمه وجنس آنها معلوم است.

 ب( رده هاي کماندویي عراقي داراي لباس لجني بارنگ مشخص است.

ج( رانندگان تانك عراقي داراي لباس هاي یك تکه سبزرنگ بااصطالح ملواني 
میباشد.
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 د( عراقي هاداراي ژاکتي سبزرنگ وداراي سردوشي هستندکه هنوز درارتش 
فعلي آنها به کار مي رود.  

شلوار:   نیروهاي ایراني هم ضمن اینکه با همدیگر تفاوت دارد باشلوارهاي عراقي 
تمایزاتي دارند. شلوار نیروهاي بسیج از جنس بلوزهاي خاکي داراي جیب هایي 
از بغل پا است ، جاي کمربند  و یا فانسقه  هم به اندازه خاص خود میباشد  همچنین 
بلوزهاي  تکاوري  که معموال افراد پاسدار وظیفه مي پوشیدن ولباس فرم سپاه هم 
داراي ویژگي هاي خاص خوداست وجنس آن نازک میباشد. لباس نیروهاي 
ارتش وژاندارمري هم ازنوع لباس هاي کره اي مانند بوده وبرخي ازآنهاشلوارهاي 

چیني قدیم به رنگ سبز برتن دارند.

فانسقه:  فانسقه ایراني چند نوع میباشد ، فانسقه پاسداري که سبز رنگ میباشد،   
فانسقه خاکي رنگ که متعلق به نیروهاي بسیجي ویا ارتش بوده قفل بندهاي 
آنها  همچنین تعداد سوراخهاي تنظیم با فانسقه هاي عراقي تفاوت دارد. اما فانسقه 
عراقیها خاکي رنگ باجنس مرغوب و قفل بندهاي خاص خود میباشد ، عالوه بر 
فانسقه نیروهاي ایراني ازکمربندهاي کوچك نیز استفاده میکردندکه قفلبندآنها به 

صورت کمربندهاي معمولي است.  

اینکه  ضمن  دارد  تفاوت  ظاهري  نظرشکل  از  وعراقي  ایراني  پوتین  پوتین: 
درزیرپوتین هاي عراقي نوشته هایي مانند )صنع في العراق( - )رقم( و عالمتي 
به صورت مثلث که باحروف  )ج( که به معني جیش )نیروهاي مردمي عراق را 
جیش الشعبي گویند( میباشد. پوتین هاي عراقي بزرگ پا ونوک آنها قوسي شکل 
میباشد. اماپوتین هاي ایراني چندنوع میباشد یکنوع زیر آنها باحروف التین کلمه 
) تاف( نوشته شده ویا کلماتي مانند )پیروزي- وین( درج شده است اکثرنیروهاي 
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بسیجي وپاسدار براي سهولت از زیپ هاي بغل پوتین استفاده ویا ازپوتین هایي 
باساق پارچه اي استفاده میکردند.  

جوراب :  ایراني ها ازنوعي جوراب هاي ساق بلند و یا ساق کوتاه به رنگ دلخواه 
ویا جوراب سیاه رنگ ساق بلند نازک هستند ، نیروهاي عراقي ازجوراب هاي 

بسیار ضخیم سیاه رنگ و یا سبز رنگ استفاده کرده اند.  

قمقمه ها :  ایراني ها از یك نوع قمقمه پالستیکي با رنگ سبز که آرم جمهوري 
اسالمي حك شده است وقمقمه فلزي که ازجنس آلومینیوم میباشد و درزیرآن 
ظرفي براي خوردن غذا جاسازي شده بودکه درب وکیسه نگهداري آن مشخص 
میباشد،استفاده میکردند اما قمقمه عراقیهاهم پالستیکي وهم فلزي باقمقمه ایراني 

تفاوت زیادي دارد کیسه نگهداري آنها هم به شکل خاص خوداست.  

بعضي ازنیروهاي ایراني حتي پرسنل ارتش وژاندارمري دردوران دفاع مقدس 
ازکفش هاي کتاني استفاده کرده که درعرف نظامي عراق ازاین نوع کفشها 

استفاده نشده است .  

تفاوت درجاي خشاب و سینه بندهاي جاي خشاب فشنگ ها ، تفاوت در کوله 
پشتي ها وکوله هاي آر پي جي هفت،تفاوت درسرنیزه اسلحه ها وجود اسلحه ژ3 

ومهمات همراه،نشان ازایراني بودن دارد، نارنجك ایراني باعراق فرق دارد.

 نارنجك هاي ایراني چهل تیکه وحروف ایراني روي آن درج است نارنجکهاي 
عراقي مصري وداراي شکل ظاهري ویژه اي هستند، گت کردن شلوار نیروهاي 

ایراني باعراقي فرق دارد.

 از طرفي بعضي ازنیروهاي ایراني داراي ساقبند هستند، کیسه جاي کمك هاي 
تفاوت  وعراقي  ایراني  نیروهاي  است،ماسك  متفاوت  باعراقي  ایراني  امدادي 
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دارد،وجودآمپولهاي آتروپین همراه با نیروهاي ایراني جهت جلوگیري از آثار 
بمب هاي شیمیایي،چکمه هاي مخصوص شیمیایي ایراني باعراقي فرق دارد، روي 
لباس ایراني ها اشعاراسالمي درج شده است ) یا شهادت یا زیارت، نام ائمه و...( 
، بیشترشهداي ایراني نام خود را برروي لباس ها و برگ پوتین ها درج میکنند ، 
وجود پول وسکه هاي ایراني همراه باپیکرهاي مطهر و درجیب بعضي ازنیروهاي 
ایراني مدارک شخصي ، عطر، جانمازي ،  قرآن ، ادعیه ، تصویرامام، خودکار 
بیك ، وصیتنامه ،دست نوشته ها وحتي مسواک وجود دارد. درجیب عراقي ها  

سیگار، عکس صدام و ... دارد. 

این ها تنها مواردی است محدود از مواردافتراق رزمندگان و شهدای ایرانی با 
کشته شدگان عراقی، چه اینکه در بررسی های تخصصی محل یافت پیکر مطهر 

نیز خود با شناسایی لشکر عمل کننده می انجامد.

درخصوص اینکه اگر ملیت پیکر پیدا شده محرز نگردد طبق فتوای مراجع 
عالیقدر در گورستان مؤمنین در نزدیکی مرز و بدون آنکه وارد کشور شوند، 
دفن خواهد شد. پس طبیعتاً هر پیکری که تحت عنوان شهید گمنام وارد کشور 
می گردد حتماً طبق بررسی های انجام شده، از ملیت آن اطمینان حاصل شده است. 

درخصوص سن شهدا نیز از علم آناتومی و شیمی کمك گرفته و با انجام 
آزمایشات DNA سن شهید را مشخص کرده و نمونه ها در بانك DNA برای 

مراحل بعدی شناسایی ذخیره خواهد شد.



43

راج
ــ

مع  
|

| یاد یاران |
عملیات عرشی تفحص پیکرهای مطهر شهدا برای عده ای که بی قرار رسیدن 
به یاران حسینی شان بودند معبری شد تا در را ه بازگرداندن پیکرهای عرشی شهدا 
خود از فرش به عرش برسند و خود نیز َعلمی برای هدایت به سوی لقای الهی 
مبدل گردند. ذکر نام برخی از آنان در این بخش خالی از لطف نیست که همگان 

نیازمند دستگیری شان هستیم.

شهید علیرضا فروزش، شهید علیرضا رحمانی، شهیدان دوستدار، شهیدان 
صابری، شهید ابراهیمی، شهید فالح سرباخته، شهید صدری، شهید ظفری، شهید 
علیرضا غالمی، شهید علی محمودوند، شهید مجید پازوکی، شهید سعید شاهدی، 
شهید رضا مؤمنی، شهید سید علی موسوی، شهید محمد زمانی، شهید علیرضا 
حیدری، شهید جالل شعبانی، شهید امیر تشت زرین، شهید ابراهیم احمدی پور، 
شهید مهدی فرحزادی، شهید محمد رضا رسولی، شهید غالمحسین بهارشاهی، 

شهید محمد رضا نیکخواه بهرامی، شهید محمود غالمی

| فیض زیارت |
طبق برنامه ای که تدارک دیده شده بود،قرار بود پیکر پاک شهید موسوی را 
به آمل منتقل و به خانواده شهید تحویل دهیم تا پس از مراسم احیای شب 21 ماه 
رمضان فردای آن شب یعنی روز شهادت حضرت امیر)ع( همان جا پیکر را دفن 
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کنند. در جریان انتقال پیکر پاک شهداء دوستان با وجودی که پیکر شهید موسوی 
را کنارگذاشته بودند تا به آمل بفرستند اما به طور اشتباه همراه شهدای دیگر، پیکر 
ایشان را هم به اهواز فرستادند ، تا همراه شهدای دیگر از شلمچه به طرف مشهد 
تشییع شود.همان زمان،مادر شهید تماس می گیرد واصرار می کند پیکر شهید را 
به آمل بفرستید،چون آن طور که ایشان گفته بود در آمل،خانواده شهیدبرنامه 
ریزی کرده بودند و مهمان دعوت کرده بودند. دوستان تلفن زدند ومرا درجریان 
گذاشتند. من گفتم:»خب!اگرخانواده شهید اصرار دارند،چاره ای نیست،پیکررا 
سریع با هواپیما به تهران و ازآنجا به آمل بفرستید؛ اما برای خودم این پرسش 
پیش آمد که شهید چطور حاضر شده دوستانش را ترک کند وفیض زیارت 
حرم ثامن االئمه)ع( را ازدست بدهد؟ چون کامال معتقدم ماکاره ای نیستیم،همه 
کارها دست شهداست.« این گذشت،تا این که شب 23 رمضان،از بچه ها پرسیدم 
باالخره پیکرشهید موسوی را به آمل فرستادید؟ گفتند نه پرسیدم چرا؟گفتند ما 
مقدمات انتقال پیکر شهید را به آمل آماده می کردیم ودر آستانه فرستادن آن 
بودیم که تلفن زنگ زد مادرشهید پشت خط بود و گفت : دیشب خوابی دیدم 
. البته خواب را کامل تعریف نکرد براساس آن باید بچه من ابتدا به مشهد برود، 
زیارت بکند بعد بیاید ما پیکر را تحویل بگیریم، اتفاقا شهید موسوی از پیکرهایی 
بود که دوبار،دور ضریح نورانی آقا علی بن موسی الرضا)ع(طواف داده شد؟!                                                                                       

) سردار باقرزاده (
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| عنایت آقا اباالفضل العباس علیه السالم |
روز سوم شعبان سال 78 که سالروز والدت آقا ابا عبد اهلل است، دوستان به 
میمنت شب چهارم شعبان که سالروز میالد آقا قمر بنی هاشم است، کیك پخته 
بودند و خودشان را آماده کرده بودند جشن والدت آقا را برگزار کنند. من در 
خلوت، خطاب به حضرت قمر بنی هاشم)ع( گفتم: » آقا  ! من که رو سیاهم، این 
بچه ها تالش میکنند، ببینید! چگونه به عشق شما توی این بیابان برای شما کیك 
پخته اند، ما مدتی است هیچ پیکر شهیدی را پیدا نکرده ایم، فردا هم که روز 
والدت شما بزرگوار است، این مقر هم که به نام خود شما است. آقا! شما خودتان 
عنایتی کنید؛ عیدی به این بچه ها بدهید« ما از فردای آن روز،یعنی از چهارم شعبان 

تا نیمه شعبان، در واقع طی یازده روز پیکر پاک یازده شهید را پیدا کردیم.       

) سردار باقر زاده (

| استجابت دعا |
مادر یکی از شهدای مفقود االثر، برای بازگشت فرزند مفقودش، به مشهد 
مقدس مشرف می شود و از محضر امام هشتم )ع( تقاضا می کند که فرزندش 
برگردد بعد از توسل همان شب خواب می بیند که نوری وارد منزلشان در شیراز 
شده و همه جا نورانی است، بالفاصله با شیراز تماس می گیرد، به ایشان می گویند 
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بلی فرزندت پیدا شده و هم اکنون او را آورده اند آن عزیز یك غواص بود که 
در ساحل اروند رود پیدا شد.

دست  از  ما  که  بودند  نورهایی  شهیدان  که  گرفتیم  الهام  حادثه  این  از  ما 
در  را  طرح  سبب  همین  به  بیابیم...  و  کنیم  را جستجو  آنها  دوباره  دادیم،باید 

جستجوی نور نامگذاری کردیم.

البته شاهد دیگری که تایید می کند شهدا نورهایی بودند که ما باید به دنبال 
آنها باشیم و آن این که: 

یك شب در خواب دیدم، از همان منطقه سه راهی شهادت)در طالئیه( از 
زمین به سمت آسمان نور ساطع است. همین خواب زمینه شد تا دوباره در آنجا 

جستجو کنیم که در نتیجه آن تعدادی شهید کشف شدند.

واقعیت آن است که خود شهدا راه کار را به ما نشان می دهند و با عنایت و 
توجه ائمه معصومین)ع( موانع و مشکالت را از پیش روی ما بر می دارند.

) سردار باقرزاده (

| رویش شقایق ها | 
اواخر سال 69 مي خواستیم در منطقه اي شروع به کار تفحص کنیم که 
مشکالتي داشت. مي گفتیم: شاید مجوز کار به ما ندهند. بحثي در آن زمان پیش 
آمد و سپاه گفت: شما راهي که دارید؛ این است که یك شهید بیاورید تا مشخص 

شود در آن منطقه، شهید هست.

شش روز آن محدوده را گشتیم، اما چون به شهیدي برنخوردیم و منطقه را هم 
توجیه نبودیم، دل شکسته تصمیم گرفتیم تا برگردیم.
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صبح نیمه شعبان بود؛ گفتیم: »امروز به یاد امام زمان )عج( مي گردیم « . تا ظهر 
به جست و جو ادامه دادیم. بچه ها براي استراحت رفتند. در حال خودم بودم، 
گفتم: »یا امام زمان !؛ یعني مي شود بي نتیجه برگردیم؟« همین که در این فکر 
بودم، چشمم به چهار  پنج شقایق افتاد که برخالف جاهاي دیگر که تك تك مي 
رویند، در آن جا دسته اي و کنار هم روییده بودند. گفتم: »حاال که دستمال خالي 
است، شقایق ها را مي چینم و مي برم براي بچه هاي معراج تا دلشان شاد شود و 

این هم عیدي شان باشد«.

شقایق ها را که چیدم، دیدم روي پیشاني یك شهید روییده اند. او نخستین 
شهیدي بود که در تفحص پیدا کردیم. شهید »مهدي منتظر قائم«. این جست و جو 
در منطقه شرهاني بود و با آوردن آن شهید، مجوزي داده شد که به دنبال آن هم 

300 شهید در آن منطقه شناسایي شد. شهدایي که هر کدام داستاني دارند. 

) به نقل از شهید علي رضا غالمي (

| فکّه دیگر جاي من نیست! | 
یکي از روزها که شهید پیدا نکرده بودیم، به طرف »عباس صابري« )سال 
75 در تفحص در منطقه فکه شهید شد.( هجوم بردیم و بنا بررسمي که داشتیم، 
دست و پایش را گرفتیم و روي زمین خواباندیم تا بچه ها با بیل مکانیکي خاک 
بیل مکانیکي را کار  رویش بریزند. کالفه شده بودیم. شهیدي پیدا نمي شد. 
انداختیم. ناخن هاي بیل که در زمین فرو رفت تا خاک بر روي عباس بریزد، 
متوجه استخواني شدیم که َسِر آن پیدا شد. سریع کار را نگه داشتیم. درست همان 
جایي که مي خواستیم خاک هایش را روي عباس بریزیم تا به شهدا التماس کند 

که خودشان را نشان بدهند، یك شهید پیدا کردیم.
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بچه ها در حالي که از شادي مي خندیدند، به عباس صابري گفتند:
بیچاره شهید تا دید مي خواهیم تو رو کنارش خاک کنیم، گفت: فکه دیگه 
جاي من نیست باید برم جایي دیگه براي خودم پیدا کنم و مجبور شد خودشه 

نشون بده...

) مجید پازوکي (

| جرعه اعجاز |
بهار سال 74 بود که در بیابان فکه، در منطقه علمیات والفجر یك، همراه دیگر 
نیروها مشغول تفحص شهدا بودیم. در کنار یکی از ارتفاعات، تعداد زیادی شهید 
پیدا کردیم. یکی از شهدا حالت جالبی داشت. او که قد بلند و رشیدی داشت، 
در حالی روی زمین افتاده بود که دو دبّه پالستیکی بیست لیتری آب در دستان 
استخوانی اش قرار داشت. چه بسا خود تشنه به شهادت رسیده بود. یکی از دبّه ها 
ترکش خورده و سوراخ شده بود; ولی دبّه دیگر، سالم و پر از آب بود. در آن 
را که باز کردیم، در کمال حیرت دیدیم، با وجودی که حدود دوازده سال از 
شهادت این سقای بسیجی می گذرد و این دبّه، دوازده سال است که این آب را 

در خود نگه داشته است، ولی آب بسیار گوارا و خنك مانده است.

بچه ها با ذکر صلوات، و »سالم بر حسین«، به رسم تبرک، هریك جرعه ای 
از آن آب نوشیدند.

) محمد سلیمانی (
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خانمی به دفتر نهضت تلفن کرد و گفت: آقای قرائتی! پسرم مفقوداالثر شده 
و پسر دیگری ندارم. هر وقت به خیابان میروم و بدحجابی را میبینم، دلم خون 
میشود. شما در تلویزیون بگوئید: اگر از قیامت نمی ترسید، دل ما را خون نکنید!

)خاطرات حجت االسالم محسن قرائتی(
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نسیــم کجـــاوه هـــای نـور 
در شهـــرهـــا و د انشـگاه ها 
تحلیلي برتشییع و خاکسپاری پیكرهاي طیبه
 شهــداي گمنـــام درنقــاط خــاص کشـور

|                                |
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| مقدمه |
مدتي است با تالش کمیته جست وجوي مفقودین و دیگرنهادهاي انقالبي 
پیکرهاي مطهر شهداي گمنام درنقاط خاصي از کشور به خاک سپرده مي شوند. 
مناطقي همچون ارتفاعات کلك چال تهران، کهف الشهداء)ولنجك تهران(، 
میدان امام حسین علیه السالم تهران، بوستان نهج البالغه تهران، عظیمیه کرج، 
گاوازنگ زنجان، عون بن علي تبریز،  دانشگاههاي امام علي)ع(، امام حسین)ع(، 
تهران، امیرکبیر، علم و صنعت،دانشگاههای آزاد ، علوم پزشکی و دیگرنقاط این 
شرافت را پیدا کرده اند تا تعدادي از بهترین هاي این امت را در آغوش بگیرند 

چرا که شرف المکان بالمکین. 
ولي پیرامون این حرکت که بنابر اعتقاد دست اندرکاران آن براي ترویج 
سخنان  تاکنون  شود  مي  انجام  شهیدان  از  تجلیل  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
گوناگوني مطرح شده و مي شود. در این رابطه عمده اظهارات حول محورهاي 

ذیل دور مي زند:
ارتقاي  پرنشاط جهت  نوین و  به عنوان یك حرکت  اقدام  این  با  عده اي 
فرهنگ ایثار و شهادت و صیانت از آن موافق هستند وگروهي دیگر در مورد 
علل این حرکت و میزان تأثیرات آن داراي ابهام و خواهان توضیح بیشتر مسؤوالن 
ذیربط مي باشند و باالخره گروهي دیگر بکلي با آن مخالف هستند که در مورد 
علل مخالفت خود دالیلي عنوان مي کنند که در جایگاه خاص خود قابل بررسي 
و ارزیابي است. به هر تقدیر آنچه که ما را وامي دارد تا به این موضوع بپردازیم 
پاسخگویي به این سؤاالت و رفع عطش کساني است که نمي دانند در مورد این 
رخدادها چگونه برخورد کنند و اساساً آیا مشوق این کار باشند یا بازدارنده آن. 
امیدواریم بتوانیم با پرداختن جامع االطراف به موضوع، به پرسشها و دغدغه ها 

پاسخي شایسته بدهیم.
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|  سابقه تاریخي در کشور ایران |
با بررسي اجمالي در تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان به خوبي معلوم مي شود که:

قبور فرزندان ائمه علیهم السالم همواره به عنوان نشانه اي از هدایت، عاملي 
براي ترویج مکتب مترقي و متعالي تشیع و بقاي آن دراین مرز و بوم به شمار 
بیانگر  رفته است. گستردگي امامزادگان مدفون در ایران اسالمي ضمن اینکه 
گستردگي و شعاع ترویج معارف حقه شیعه به شمار مي رود نشانه اي است از 
میزان عشق و عالقه مردم به ائمه هدي)ع( در طول تاریخ، عالوه برآن با کمي 
دقت متوجه مي شویم که نحوه پراکندگي این امامزادگان در سطح کشور با میزان 
پیروي مردم آن دیار از مکتب اهل بیت)ع( رابطه مستقیمي دارد و به عبارت دیگر 
اگر در جایي از کشور مرقدي از این انسانهاي وارسته وجود نداشته عماًل از تشیع 
در آن دیار خبري نبوده و اگر بوده به مراتب از حیث کمیت در سطح نازل تري 
قرار داشته است. به هر تقدیر به واسطه وجود این مراقد نوراني همواره دلهاي 
به خواب غفلت فرورفته برخي از افراد امت بیدارشده و الجرم تنفري شدید از 
اوضاع و احوال حکام جور در روح آنان جایگزین شده است. محبت به فرزندان 
پیامبر وائمه هدي)ع( در میان اقشار مختلف مردم مسلمان موجب شد تا آنان قبور 
آن بزرگواران را چون نگیني در برگرفته در ترویج مکتب تشیع بکوشند. شهرهاي 
مهم و تاریخي چون مشهد، ري، اصفهان، شیراز، ساري، یزد، اهواز، دزفول، 
بابل، آمل، تبریز، قم، همدان نشانه هاي بارزي از این اقبال عمومي مردم مي باشد. 
همچنین سوابق تاریخي صدسال اخیر نشان مي دهد در مبارزات مردمي با حکام 
جور و استبداد وجود مراقد امامزادگان به عنوان محل تحصن و تجمع یك نقش 
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محوري داشته است. لذا در مجموع مي توان اینگونه ادعا نمود که: این مراقد 
شریف نوعي حرکت آفرین و الهام بخش بوده اندتا کساني که مي خواهند راه 

مبارزه و تعالي را بپیمایند در پیچ و خم مبارزه هدف را گم نکنند.

|  اقدامات انجام شده پس از پیروزي انقالب اسالمي |
بدون شك از نخستین اقداماتي که پس از پیروزي انقالب اسالمي به عمل 
آمد. موضوع اقبال و توجه به مراکز و مراقد ائمه هدي )ع(، امامزادگان، شهدا 
و علما و صالحین بطور جدي در دستور کار مسؤولین و دست اندرکاران امور 
قرار گرفت. اقداماتي چون: توسعه و تکمیل حرم مطهر رضوي، ساخت و ساز و 
توسعه قبور امامزادگان در سراسر کشور، ردیابي واحیاي قبور بزرگاني چون شهید 
مدرس، میرزا کوچك خان جنگلي همچنین توجه نسبي به گلزارهاي شهیدان 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس، همگي حاکي از این معني و نیاز معنوي مردم بود 
که بقدر میسور بدان توجه شد و البته دامنه این فعالیتها هیچ گاه منحصر به داخل 
کشور نشد بلکه با مساعدت مقامات کشور سوریه ساخت و تکمیل بنا و ضریح 
مطهر حضرت زینب )ع( و حضرت رقیه )ع( نیز مورد توجه جدي مسؤولین 
کشورمان قرار گرفت که البته در بخش برون مرزي موضوع توجه به قبور چهار 
امام مظلوم شیعیان در بقیع تاکنون به دلیل عدم همراهي حکام سعودي نتیجه بخش 
نبوده است ولي این امر مانع از اقدامات و پیگیري مسؤولین کشورمان نخواهد 
بود! در کنار همه این اقدامات، ما پس از فراغت از دفاع مقدس و شروع بازسازي 
کشور در ابعاد گوناگون متأسفانه با رویکردي به نام تهاجم فرهنگي مواجه شدیم 
که اساس و ریشه ها و پیوندهاي اعتقادي وتاریخي و هویت اسالمي مردم ما بویژه 
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جوانان را مورد هدف قرار داد. به موازات اقدامات دشمن تالشهایي به عمل آمد 
تا جلوي این سیل بنیان کن گرفته شود که از آن جمله: ترویج معارف حقه دفاع 
مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت است. لذا به منظور صیانت از دستاورد خون 
شهیدان سرافراز انقالب اسالمي و دفاع مقدس، همه انسانهاي دلسوخته و عالقه 
مند و باورمند انقالب اسالمي بر آن شدند تا در این معرکه جدید از همه هستي 
خود مایه بگذارند تا شاید از آثار مخرب این هجوم همه جانبه فرهنگي بکاهند. 
در همین رابطه حرکت کمیته جست وجوي مفقودین در راه اندازي کاروانهاي 
سراسري تشییع ابدان طیبه شهداي مفقودالجسد جاني دوباره به کالبد نیروهاي 
وفادار به انقالب و ارزشها دمید چرا که هر از چندگاهي با پراکنده شدن عطر و 
شمیم خوش شهادت، دلهاي کساني که مي رفت تا در غبار مادیت و زرق و برق و 
جلوات دنیایي به غفلت خو کند با این تذکار معنوي متنبه شده و شهیدان این ستاره 
هاي هدایت، دست پرلطف خود را بر سر این امت خصوصاً جواناني که چیزي 
از انقالب و دفاع مقدس درک نکرده بودند کشیدند تا آنان فراموش نکنند آنچه 
که در راه احیاي نهال انقالب نثار شده است بسي سنگین و گرانقدر است و نباید 
از کنار آن به آساني گذشت! طبیعي است این روند نمي تواند بطور پیوسته ادامه 
یابد چرا که دیر یا زود باکشف باقیمانده شهداء و خاکسپاری آنها در قبرستانهاي 
کشور عماًل امکان راه اندازي تشییع شهداء به صورت گسترده و سراسري وجود 
نخواهد داشت و خالصه اینکه در روز معیني به این فعالیتها خاتمه داده خواهد 
شد. لذا این فرض بر دست اندرکاران است تا براي تداوم فرهنگ دفاع مقدس 
و مقاومت چاره اي بیندیشند و بستري مناسب براي ارتزاق معنوي کساني که در 
سالهاي آتي به این عالم پاي مي گذارند فراهم نمایند. در اینجا نخستین سؤالي که 

به ذهن مي آید این است که:
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آیا گلزارهاي موجود شهداء الهام بخش و حرکت آفرین نیستند که مسؤولین 
امر درصدد ایجاد مراکز جدیدي برآمده اند؟

در پاسخ باید گفت: اگرچه تاکنون پیرامون میزان تأثیرگذاري گلزارهاي 
شهیدان تحقیق جامعي صورت نگرفته است ولي این حقیقت کاماًل بارز و روشن 
است که شعاع کساني که از گلزارهاي شهیدان بهره مي گیرند شامل همه آحاد 
مردم نمي شود. به عبارت دیگر مراجعه عموم به قبرستان خصوصاً در شهرهاي 
بزرگي چون تهران که بنابر سیاست هاي متخذه در گذشته، قبرستان آن در مسافتي 
دور و خارج از شهر تهران در نظر گرفته شده است همواره بادشواریهایي روبرو 
است و از سوي دیگر همواره قشر بخصوصي از مردم پاي بند به معنویات، تمایل 
خود را به زیارت قبور شهداء نشان مي دهند و اگر ساده تر بخواهیم توضیح دهیم 
باید بگوئیم: افرادي که به قبرستان و مزار شهداء مي روند یا از خانواده شهداء 
و وابستگان آنها و یا از رزمندگان هستند و یا از کساني هستند که در طول سال 
ممکن است فردي از اقوام آنان فوت کند و آنان ناگزیر سري به قبرستان مي زنند 
و االبطور معمول زیارت اهل قبور در شهرهاي بزرگ فرصت چنداني را براي 
زیارت اختصاصي شهداء فراهم نمي سازد. لذا با توجه به فضاي ویژه گورستان 
و مشکالتي که در این مراکز وجود دارد امکان تجمع پیوسته و حرکت فرهنگي 
منسجم و سازمان یافته وجود ندارد به عنوان مثال: در اغلب گورستانهاي کشور 
به دلیل برخي موانع نمي توان شبها مراسمي چون دعاي کمیل یا توسل و امثالهم 
برگزار نمود. نکته دیگري که باید با صراحت و شجاعت بدان اعتراف کرد این 
معني است که: اساساً خاکسپاری شهداء در کنار اموات کار اشتباهي بوده است. 
انتقال هزاران شهید به قبرستانهاي دور افتاده نوعي دور ساختن مردم از ستاره هاي 
هدایت است. چرا که بفرموده مقام معظم رهبري: یاد شهداء باید همیشه در فضاي 
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جامعه زنده باشد. لذا دور ساختن مراقد شهداء زمینه را براي یاد پیوسته شهداء تا 
حدودي کمرنگ مي کند. در گذشته و حتي هم اکنون نیز در شهرهایي که کمتر 
توسعه یافته اند، مردم راحتتر و به نحو مطلوبتري قبور مؤمنین و شهداء را زیارت 
مي کنند. ولي با گسترش شهرها عماًل این فرصت و امتیاز از مردم سلب شده 
است! برابر اطالعات واصله در اغلب کشورهاي غربي و اروپایي قبرستانها در 
نقاط بسیار زیبا و جذاب و در داخل شهرها قرارگرفته است تا زیارت اهل قبور 
براي مردم آسانتر باشد. در همین رابطه یادآوري این نکته نیز خالي از فایده نیست 
که به دلیل قرار گرفتن قبر مطهر حضرت امام )ره( در خارج از تهران زیارت آن 
رجل الهي براي بسیاري از مردم در طول هفته با دشواري انجام مي شود. شاید اگر 
شرایط نخستین و التهابات روحي پس از رحلت امام نبود تصمیم دست اندرکاران 
خاکسپاری امام، غیر از این بود مثاًل: آن بزرگوار را در همین مصالي بزرگ امام 
خمیني و در وسط شهر تهران به خاک مي سپردند تا مردم در طول روز بطور 
پیوسته بتوانند با آن عزیز سفر کرده تجدید پیمان بنمایند. کما اینکه در مشهد 
مقدس، قم و شیراز این فرصت بخوبي براي مجاورین حضرت رضا )ع(، حضرت 
معصومه )ع( و حضرت احمدبن موسي )ع( »شاهچراغ« فراهم است. بنابراین به 
منظور فراهم سازي بسترهاي الزم جهت ترویج فرهنگ شهادت و ایثار ناگزیر 

هستیم شرایطي را ایجاد کنیم تا شهادت در چشم ها شیرین شود.

بفرموده مقام معظم رهبري: باید همه وسائل و عواملي که شهادت را در چشم 
ها شیرین مي سازد بکار گرفته شود. لذا تردیدي نداریم که: ایجاد ذوق و رغبت 
بیشتر درمردم براي حضورگسترده تر در مراقد شهداء و فراهم سازي تسهیالت 
الزم، یکي ازمهمترین اموري است که باید دست اندرکاران امور مربوط به شهید 

و شهادت بدان بپردازند. بنابراین ازمجموع این فراز چنین نتیجه مي گیریم که:
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اوالً: گلزارهاي شهدا بویژه درشهرهاي بزرگ به دلیل دور بودن از شهر براي 
عموم مردم قابل استفاده روزمره نیست.

ثانیاً: شرایط گلزارهاي موجود به دلیل قرارگرفتن در قبرستانهاي رسمي براي 
کار فرهنگي پیوسته مساعد نیست.

ثالثاً: دست اندرکاران امورفرهنگي شهید وشهادت مي بایست چاره اي براي 
رفع این نقیصه بزرگ بیاندیشند تا هم تعداد بیشتري از مردم بتوانند از فیوضات 
معنوي شهیدان بهره ببرند و هم امکان انجام فعالیتهاي فرهنگي مستمر در جوار 

مرقد شهدا فراهم شود.

| تجربیات در دیگر کشورها |
با بررسي هاي به عمل آمده دراغلب کشورها چه از نوع غربي وچه شرقي 
اینگونه به دست مي آید که : قبور قهرمانان ملي همواره موردتوجه مردم قرار 
گرفته است. درچین، کره، ژاپن، کشورهاي تجزیه شده از شوروي سابق، تمام 
کشورهاي اروپایي ، مرقد سربازان گمنام به عنوان یك بناي نمادین )سمبولیك( 
و در بخش Center City یا به اصطالح بخش مرکزي شهر قرار دارد و محل 
زیارت عموم است . طي نقل یکي از دوستان هنگامي که عده اي از مسؤولین 
نامبرده  با کیم ایل سونگ رهبر فقید کره شمالي دیدار مي کردند  کشورمان 
اظهار داشت: شهداي خود را بر باالي ارتفاع مشرف برپایتخت دفن کرده ایم تا 
آنان همواره ناظر ما باشند و ما فراموش نکنیم که باید راه آنها را ادامه دهیم. این 
عبارات بخوبي نشان دهنده این معني است که : وجود قهرمانان ملي واحساس 
حضور دائمي نسبت به یك روح برتر نوعي الهام بخش و حرکت آفرین است. 



58

راج
ــ

مع  
|

برابر آنچه که نقل شده است درکشورهاي تازه استقالل یافته شوروي وازجمله 
در خود مسکو برابر یك رسم ملي بسیاري از زوج هاي جوان به هنگام شروع 
ازدواج وتشکیل زندگي مشترک مقید هستند پس از خروج از کلیسا بر باالي 

قبور سربازان گمنام حضور یافته ضمن نثار تاج گل با آنان میثاقي دوباره ببندند.

در فرامرزها و بسیاری از کشورهای جهان و بعضا در شهرها و دانشگاههای 
 Tomb Of The UnKnown Soldier عنوان  با  یادمانهایی  آنان،  مهم 

)آرامگاه سرباز گمنام( دیده می شود .

در دانشگاه تورنتو کانادا » بنای یادبود سربازان« )Soldiers’ Tower( برای 
زنده نگهداشتن یاد 1185 سرباز ساخته شده که دانشجوی همین دانشگاه بوده اند 
و جان خود را در  جنگ های جهانی اول و دوم از دست داده اند. جالب است 
بدانیم ارتفاع یادمان دانشگاه، نزدیك به 143 فوت یعنی تقریبا 50 متر است. هر 
سال مراسم مهمی برای یادبود این افراد در همین مکان برگزار می شود با نام 

. Remembrance Day at Soldiers› Tower

در هدف از ایجاد یادمان سربازان رنگین پوست پیاده نظام دانشگاه لینکن 
آمریکا اینگونه آمده است:  »امروز وجود بنای یادبود سربازان در صحن دانشگاه 
لینکلن فرصتی را برای استادان، کارکنان، فارغ التحصیالن، دانشجویان و دوستان 
فراهم می کند که به آرمان این سربازان احترام بگذارند و از آن پشتیبانی کنند و 

راه آن ها را ادامه بدهند.«

مردم ارمنستان هر سال در روز »نهم ماه می« مصادف با روز پایان جنگ دوم 
جهانی با نثار گل بر بنای یادبود سرباز گمنام یاد سربازانی که در این جنگ جان 

خود را برای دفاع از میهن شان از دست دادند گرامی می دارند. 
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در پارک مرکزی یکی از شهرهای  قزاقستان به مناسبت از دست دادن جان 
علیه  دوم  در جنگ جهانی  آرامش  و  برقراری صلح  در جهت  سربازان خود 
نیروهای فاشیستی آلمان ، مجسمه یادبود 28 سرباز گمنام نصب شد و از آن تاریخ 

به بعد این پارک موسوم به پارک 28 سرباز گمنام شهرت دارد.

|  سؤاالت و ابهامات |
آیا   : که  است  این  کنند  مي  مطرح  ودلسوزان  متدینین  که  ابهامي  عمده 
خاکسپاری شهدا در داخل شهرها و یا ارتفاعات مشرف بر شهرها موجب هتك 
حرمت نمي شود؟ طبیعي است این دغدغه که برخاسته از ایمان و اعتقاد انسانهاي 
وارسته ودلسوز مي باشد. شایسته پاسخگویي است و ما بحول و قوه الهي دراین 
سطور بقدر میسور بدان پاسخ خواهیم داد. )ان شاءاهلل( درپاسخ باید نخست به این 
فتواي امام راحل رضوان اهلل تعالي علیه پیرامون موضوع خاکسپاری شهدا درمناطق 
نبرد اشاره کنیم: هنگامي که از محضر ایشان طي استفتایي سؤال شد که : درکدام 
حالت مي توان شهید را در جبهه نبرد دفن کرد؟ واحکام دفن درحالت اضطرار 
چگونه است؟ حضرت ایشان درپاسخ مرقوم فرمودند: اگر وصیت به دفن درمکان 
معیني نکرده ودفن در جبهه هتك نباشد مانع ندارد درهمان محل دفن شود. با 
دقت در محتواي پاسخ حضرت امام )ره( 2موضوع به عنوان معیار در خاکسپاری 

شهدا موردتوجه است:

اول : وصیت شهید

دوم : موضوع عدم هتك حرمت
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تردیدي نیست درموضوع موردبحث ، کلیه شهدایي که درنقاط خاص از 
جمله مناطق عملیاتي و یا درشهرها به خاک سپرده مي شوند به دلیل اینکه قابل 
شناسایي نمي باشند واصطالحاً گمنام تلقي مي شوند موضوع وصیت نامه درمورد 
آنان منتفي است چرا که در صورت وجود وصیت نامه امکان شناسایي آن ابدان 
طیبه خود به خود به وجود مي آمد وقهراً مسؤولین ودست اندرکاران امر موظف 
به اجراي وصیت نامه مي بودند. ولي عدم هتك حرمت یك امر است عرفي 
که تشخیص آن کمي مشکل به نظر مي رسد. به عبارت دیگر دراینگونه امور 
عرف عقال و یا سیره متشرعه بهترین معیار براي شناخت مرزهاي هتك حرمت 
است.  درشرایط کنوني عرف عامه جامعه ما اینگونه پذیرفته است که براي زیارت 
اولیاي خدا مي توان به نقاط دوردست عزیمت کرد، وجود قبور امامزادگاني چون 
امامزاده داوود در ارتفاعات شمالغربي تهران، امامزاده هاشم بربلنداي ارتفاعات 
جاده هراز و یا امامزاده قاسم درارتفاعات دربند هیچیك نشانه بي حرمتي تلقي 
نمي شود. کمااینکه وجود قبور امامزادگان، صلحا، علما و حتي انبیا در داخل 
شهرها نیز نشانه اي از بي حرمتي و اهانت تلقي نمي شود. یعني مسأله دوري و 
نزدیکي قبور هیچیك معیار اهانت و یا تکریم نمي باشد، بلکه اهانت و استخفاف 
جایگاه دیگري دارد و حرمت نگه داشتن و بزرگداشت و نکوداشت و تعظیم و 
تکریم امري است جدا. برابر آنچه که در معارف اسالمي ما وجود دارد موضوع 
حرمت و تعظیم آن از شعائر الهي است کما اینکه خداوند در قرآن کریم چنین 
اشاره مي فرماید و من یعظم حرمات اهلل فهو خیرله عند ربه )حج آیه 30( چرا که 
هرکس حرمات الهي را بزرگ بدارد آن براي او در نزد پروردگارش خیر است 
که البته به قرینه آیات دیگر روشن مي شود که مراد از حرمات، حج، مسجدالحرام 
، احکام الهي زمانهاي خاص و غیره است و به طور مطلق موردتأکید است و نشانه 
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تقوي. بنابراین هرجا حرمي وجود داشته باشد آن حرم همواره مورداحترام است 
چرا که مردم ما مسلمان هستند و ما تاکنون ندیده ایم کسي به خود چنین اجازه اي 
دهد مگر منافقین این امت که در حرم امام هشتم )ع( آن فاجعه را به وجود آورده 
اند. لذا به طور جدي معتقدیم: حرم حریم مي آورد. اشکالي که دراینجا ممکن 
است به ذهن خطورکند این است که : باتوجه به اینکه توهین از عناوین قصدیه 
نیست آیا نمي توان ادعا نمود که : خاکسپاری شهدا در اماکن غیرمتعارف نوعي 

توهین اما بدون قصدقبلي است؟ پاسخي که دراینجا باید داد این است که :

اوالً: درمقام اثبات، قصد بر تجلیل و تکریم است نه اهانت و استخفاف، چرا 
که اگر مراقد شهدا به نحو آبرومندانه اي ساخته شود و آن مراکز همواره مورد 
اقبال مؤمنین و مؤمنات قرار گیرد و در پرتو آن مراکز نوراني ، معارف حقه شیعه 
و فرهنگ دفاع مقدس ترویج گردد و جوانان این مرز و بوم پس از حضور برآن 
مراقد شریف راه سعادت و کمال را طي کنند نه تنها استخفافي صورت نگرفته 
است بلکه طبق خواسته شهیدان عمل شده و روح ملکوتي آن عزیزاني که سالهاي 
سال جسم مطهرشان در بیابانهاي جنوب و کوهستانهاي غرب کشور پراکنده بود 
مسرور و شادمان مي شود چرا که ثمره فداکاري هاي آنان را ملت پاس نگه داشته 
و به تداوم راه آنان اصرار مي شود کما اینکه مقام معظم رهبري درفرازي مي 
فرمایند: تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگزدر برابر سلطه گران مستکبر 

سرخم نکند.

لذا یکي از مصادیق بارز سرخم نکردن درمقابل مستکبران آن است که در مقابل 
امواج کوبنده تهاجم فرهنگي بایستیم و با آن مقابله کنیم و به عبارتي تسلیم نشویم.

ثانیاً: در بسیاري از مواقع باوجود برخي ضرورتها کار متروک و یا غیرمتعارف 
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رجحان مي یابد و در بستر زمان با عوض شدن زمان و مکان حکم مسأله نیز تغییر 
مي یابد. به عبارت دیگر اگر تا دیروز به خاکسپاري شهدا در داخل شهرها و یا 
ارتفاعات مشرف بر شهرها عملي غیرمتعارف بود اکنون که ضرورتهاي فرهنگي 
و حسن استقبال جوانان بیانگر نیاز به این تجدیدنظر در روشها و اسلوبهاي تبلیغ 
فرهنگ انسان ساز شهادت است این خاکسپاری در جایگاه خود نه تنها عملي 
توهین آمیز تلقي نمي شود بلکه عملي است سراسر تکریم و تجلیل از شهید و 
مکتب شهید. بنابر این امري است مستحسن و پسندیده و همسو با ارزشهاي انقالب 
و مکتب. ضمن اینکه بیان این نکته خالي از لطف نیست که: بین نهي تحریمي و 
نهي تنریهي )کراهتي( تفاوت جدي وجود دارد و در فرض مورد اشاره هیچ عاملي 
که به نوعي نشان دهد که خاکسپاری شهدا در نقاطي چون دانشگاهها و مراکز 
حساس بالصراحه مورد نهي شارع مقدس قرار گرفته است وجود ندارد. بلکه 
همانگونه که شاره شد اگر این خاکسپاری همسو با ترویج فرهنگ شهیدان باشد 
که هست نوعي رجحان و مطلوبیت نیز پیدا مي کند. به عنوان مثال: باوجود اینکه 
نمازخواندن در لباس سیاه مکروه هست ولي در عزاي امام حسین)ع( این حکم 
استثنا شده است و یا درموضوع ضربه زدن در ورزش رزمي چنانچه براي جبهه 
باشد مانعي ندارد، بلکه رجحان نیز دارد چرا که مقصد چیز دیگري غیر از اضرار 
و ایذاءمؤمن است بنابر این چون هدف از خاکسپاری شهدا درنقاط غیرمتعارف 
همانا ترویج فرهنگ شهیدان و ایثارگري است نه تنها کراهتي در آن وجود ندارد، 
بلکه همانگونه که اشاره شد به نوعي رجحان و مطلوبیت نیز دارد. خصوصاً که 
اگر این دو موضوع یعني عرف متشرعه و ضرورتهاي زمانه قابل جمع نیز باشند که 

فرموده اند: الجمع مهما امکن اولي من الترک.
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|  چرا خاکسپاری شهدا در کوهستان و ارتفاعات؟ |
بعد از توصیف ضرورتهاي خاکسپاری شهدا در شهرها بویژه مراکزي چون 
دانشگاهها اکنون به علل خاکسپاری شهدا در کوهستان و یا به عبارت ساده تر 

نقاط مرتفع مشرف بر شهرها اشاره مي کنیم:

تاکنون در ارتفاعات کلك چال تهران، عظیمیه کرج، گاوازنگ زنجان، عون 
بن علي تبریز، نورالشهداء خرم آباد، ارومیه و غیره تعدادي از شهداي گمنام به 
خاک سپرده شده اند. این ارتفاعات به علت نزدیکي به شهر و به نوعي قرارگرفتن 
در مسیر عبور و مرور عمومي مردم بویژه جواناني که صبح هاي پنجشنبه و جمعه 
به کوه عزیمت مي نمایند از موقعیت ممتازي برخوردار هستند و به عبارت دیگر 
نه تنها متروکه نیستند بلکه پس از خاکسپاری شهدا بیشتر از گذشته مورد اقبال و 
توجه عموم قرار گرفته اند و اگر در گذشته تنها به عنوان مراکز ورزشي و تفریحي 
شناخته مي شدند، اکنون به یمن و برکت پیکرهاي طیبه شهدا شرافت ویژه اي نیز 
پیدا کرده اند چرا که شرف المکان بالمکین. اما عمده دالیلي که مي توان درمورد 
خاکسپاری شهدا درکوهستان و ارتفاعات مشرف بر شهرها اشاره کرد همانا موارد 

ذیل است:

1. همسو کردن ورزش با ارزش و سالم سازي فضاي کوهستان و جهت دادن 
به این ورزش مفرح و جلوگیري نمودن از ابتذال آن و تشویق بیشتر مؤمنین به 

حضور درکوهستان و ترغیب آنان به این ورزش مفید و ضروري.

2. عظمت دادن و تقدیس شهدا از طریق رفعت دادن به موقعیت ظاهري مکان 
شهدا کمااینکه در عرف ظاهري، مردم وقتي بخواهند به کسي احترام بگذارند مي 
گویند: شما بر باالي سرما قرار دارید. اگرچه همه تقدیس بااین کار محقق نخواهد 
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شد و این امر مقدمه است.

از سوي دیگر به فرموده مقام معظم رهبري: هر شهیدي پرچمي براي استقالل 
و شرف این ملت است. لذا خاکسپاری شهدا در ارتفاعات مشرف بر شهرها به 
عنوان یك نمادي است از به اهتزازدرآوردن پرچمهاي شرف و عزت. چرا که 
حضرت ایشان در جاي دیگري مي فرمایند: ما شهید را پرچم پیروزي مي دانیم و 

به آن مفتخر هستیم. آري پرچم پیروزي باید همواره برافراشته باشد.

3. خاکسپاری شهدا در ارتفاعات، به عنوان یك معناي رمزي و نمادین و 
سردست گرفتن بلکه باالي سرقراردادن و به آن افتخارکردن ونازیدن است. مقام 
معظم رهبري در دیدار سال 79 با گروههاي تفحص فرموده اند: شما یك کار 
نمادین مي کنید. اینکه جسد علي الظاهر پنهان شده شهیدي را شماها از رویش 
غبارها و خاکها را برطرف مي کنید و آن را مي آورید و بر سر دست مي گیرید. 
این یك معناي نمادین دارد یك معناي رمزي دارد این معنایش این است که علي 
رغم آن کساني که مي خواهند مسأله شهادت را مسأله شهید را، مسأله فداکاري 
را، زیر غبارها وخاک و خل ها پنهان کنند، شما نمي گذارید این کار انجام شود. 
آري اکنون ما با این اقدام مصمم هستیم نگذاریم پیکرهاي شهدا با خاکسپاری در 
زیر خروارها خاک گورستانهاي رسمي درکنار اموات چون مردگان به فراموشي 
سپرده شوند چرا که عدالت کماکان مظلوم است فلذا باید همچنان زائر بود و زائر 
شد و زیارت خواند و عاشقانه به زیارت مزار اولیاء اهلل رفت. زیارت سنتي است 
که در بستر زمان جریان پیدا مي کند و با مسائل جامعه و جو حاکم و شرایط محیط 
مرتبط مي شود پس براي درک ارزش و عظمت زیارت شهدا و فلسفه سیاسي و 
اجتماعي آن باید با فضاي سیاسي اجتماعي این عصر آشنا شد و با تأکید بر سنت 
زیارت گامي اساسي در ابطال دسیسه هاي قدرتمنداني که مي خواهند ارزشهاي 
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واال و چهره هاي پاک به فراموشي سپرده شوند برداریم.  )ان شاء اهلل(

- چند سؤال دیگر و پاسخ ما :

1ـ عده اي از مؤمنین و متدینین این سؤال را مطرح مي کنند چرا در خاکسپاری 
شهدا این قدر گسترده عمل شده و مي شود آیا بهتر نبود به جاي خاکسپاری 
شهدا در همه شهرها و اماکن یك نقطه مرکزي بطور سمبلیك انتخاب مي شد و 

شهداي گمنام فقط در آنجا به خاک سپرده مي شدند؟ 

- پاسخ این است که:

اوالً: خاکسپاری تعداد زیادي از شهداي گمنام در یك نقطه در برهه اي از 
زمان یعني ایام دفاع مقدس صورت گرفته است و آن خاکسپاری بالغ بر شش 
هزار شهید گمنام در بهشت زهرا و چند قبرستان کشور است که متأسفانه دست 
اندرکاران امور بجز قراردادن سنگ قبرهاي درجه 3 کار دیگري براي این قبور 
مطهره انجام نداده اند لذا ادامه این روند نمي توانست مطلوب و وافي به مقصود 

باشد. ضمن اینکه به معایب قبرستانهاي دورافتاده از شهرها قباًل اشاره شد.

ثانیاً: چنانچه بپذیریم قبور کلیه شهداي گمنام باید در سطح یك شهر، به 
صورت متمرکز دفن شوند علي القاعده این شهر مي بایست تهران بزرگ باشد 
که در صورت مبادرت به این کار تنها میداني که در سطح شهر قابلیت این کار را 
دارد میدان آزادي است که البته با توجه به سیاست هاي شهرداري تهران هیچگاه 

امکان اجراي آن فراهم نمي شد.

ثالثاً: چنین تمرکزي به هیچ عنوان عادالنه نخواهد بود چرا که همه مردم 
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شهرهاي کشور این حق را دارند که به شهیدان گمنام دسترسي داشته باشند و از 
فیض وجود آن مردان الهي بهره ببرند لذا تمرکز شهدا در تهران و محروم نمودن 
مردم سایر شهرها به هیچ عنوان نمي تواند مقبول و مرضي خدا، شهدا و مردم باشد 
و اگر بخواهیم ساده تر به این مسأله بپردازیم باید بگوییم مگر مردم نقاط دورافتاده 
حتي آنهایي که در جزایر خلیج فارس از قبیل کیش، سیري، ابوموسي و تنب 
بزرگ و دیگر نقاط به سر مي برند دل ندارند که ما بخواهیم آنها را از این فیض 
معنوي محروم کنیم مسلماً ما چنین حقي نداریم، بنابراین پراکندن حرم های شهدا 
در اقصي نقاط کشور همانند برافراشته نمودن خیمه هاي حسیني در تمام طول سال 
تلقي مي شود که مي تواند دوام و بقاي مکتب نوراني ایثار و شهادت را تضمین 

کند.

رابعاً: وقتي بحث هدایت مطرح باشد الزمه ذوات مقدسه آن است که با تکاثر 
وجودي خودشان همگان را به فیض برسانند لذا همانگونه که در دعاي صبح 
جمعه مي خوانیم: نوراهلل الذي یهتدي به المهتدون و امام زمان )ع( و دیگر ائمه 
را در همه جاي عالم هدایتگر مي دانیم شهدا نیز که پیروان آن بزرگواران هستند 
به تناسب سعه وجودیشان هدایتگر انسانهاي طالب هدایت هستند والبته پراکنده 
نمودن شهدا در همه جاي کشور به عنوان چراغ هاي هدایت، نوعي افزودن نور 
در همه بالد اسالمي است و ایجاد انحصار در این امر کار درستي به نظر نمي رسد.

ـ مسؤولین و متولیان امور براي ساخت و سازبناي یادبود شهدا چه اقداماتي را به  2
عمل آورده اند و یا باید به عمل آورند و اساساً چه تضمیني وجود دارد تا این مراکز 

رها نشود؟ 

طبیعي است که این نگراني و دغدغه بسیار جدي است بطور اجمال پاسخ این 
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است که: ساز وکارهایي در نظر گرفته شده است تا هم حرم های مطهر شهیدان 
گمنام بخوبي و زیبایي تمام ساخته شود و هم بخوبي و همه جانبه اداره و از آن 
بهره گیري شود. در همین جا الزم مي دانیم به این نکته اشاره کنیم که: کمیته 
جست وجوي مفقودین در کلیه مراحل خاکسپاری شهدا و مکان یابي با بهره 
گیري از کارشناسان و افراد خبره و صاحبنظر بویژه مسؤولین شهرها از جمله ائمه 
محترم جمعه، فرمانداران، شهرداران، اعضاي شوراي شهر، رؤساي دانشگاهها، 
مراکز بنیاد شهید، فرماندهان نظامي و انتظامي بهترین نقاط را تعیین، سپس مبادرت 
به خاکسپاري مي نماید. برابر تمهیدات به عمل آمده قرار است، بناي یادبود شهدا 
توسط مراکز یادشده و با مساعدت جانبي بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع 
مقدس ساخته شود و در این رابطه براي کلیه مراقد شهدا هیأت امنایي زیر نظر 
مسؤولین شهرها تعیین شده و مي شود تا امور مربوط به حفظ و نگهداري و بهره 
گیري در امور معنوي را ساماندهي نمایند. البته این هیأت زیرنظر بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزشهاي دفاع مقدس فعالیت خواهند کرد. عالوه برآن پیش بیني شده است تا 
با فراهم سازي زمینه هاي الزم، امکان مشارکت مردم در ساخت و ساز این مراقد 
با بهره گیري از فرهنگ غني وقف و نذورات فراهم شود. لذا این امیدواري وجود 
دارد تا در یك حرکت همگاني، ملي و اسالمي این طرح ملي اسالمي بخوبي به 
مورد اجرا گذاشته شود تا همه ملت چه نسل کنوني و چه نسل هاي آتي از آن 

منتفع گردند. »ان شاء اهلل تعالي«

در اینجا الزم به ذکر است تا کنون مقام معظم رهبری در خصوص تشییع و 
خاکسپاری شهدای گمنام دانشگاهها، چهار پیام ارزشمند را صادر فرموده اند، که 

بدانها اشاره می شود:
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| پیام معظم له به مناسبت تدفین شهدای گمنام در دانشگاه شاهد |
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یاد مبارک و  آرامبخش و  پیکر مطهر و معظم شهیدان هر جا آرام گیرد 
بهجت انگیز خود را در فضا می پراکند و صفا و معنویت می آفریند.

دانشگاه شاهد خود گلخانه ای عطرآگین است و امید است با قدوم این شهیدان 
منشأ خیر باشد.

از رئیس دانشگاه شاهد و همکاران اداری و دانشجویان این دانشگاه متشکرم. 
انشاءاهلل موفق باشید. 

سید علی خامنه  ای/11مهر1389

.................................................................................................

| پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه تهران |
از این اقدام هوشمندانه و متعهدانه سپاسگذاری و قدردانی می کنم.این تکریم 
شهیدان عزیز ملت ایران است که جان خود را نثار هدف های واال کردند و رضای 

خداوندی را بر آرزوهای حقیر مادی ترجیح دادند.سالم خدا بر آنان. 

سید علی خامنه ای/15 دی 1387

.................................................................................................

|  پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه امیر کبیر |
شهیدان جوانان مومن و فداکاری بودند که برای دفاع ازکشور و ملت در برابر 
متجاوزان به این آب و خاک جان خود را در کف دست گرفته و با نام و یاد 
خدا به میدان نبرد قدم نهادند. ملت ما و به ویژه جوانان امروز مدیون شهیدانند. از 
خودگذشتگی آن پاکبازان بود که اسالم و استقالل وآزادی را به ملت ایران هدیه 
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کرد و ادای حق بزرگ آنان و تکریم یاد و نام آنان نشانه فداکاری به ارزش های 
واال است.سالم خدا بر آنان.

سید علی خامنه ای/4 اسفند 1387

.................................................................................................

| پیام معظم له به مناسبت تدفین 5 شهید گمنام در دانشگاه تربیت مدرس |
تکریم شهیدان، تکریم ایثار و اخالص است. تکریم دلهای نورانی و جان های 
لبریز از صفا و نورانیت است. از کار شما قدردانی می کنم. رحمت خدا برشهیدان 

عزیز باد. 

سید علی خامنه ای/3 آبان 1387

.................................................................................................

| منابع و مآخذ |
1ـ قرآن کریم

2ـ مفاتیح الجنان »مرحوم حاج شیخ عباس قمي«
3ـ دو مکتب در اسالم »عالمه سید مرتضي عسگري«

4ـ استفتائات از محضر امام خمیني )ره( جلد )1(
5ـ قاموس قرآن »استاد قریشي«

6ـ بوستان شهادت »مجموعه سخنان موضوعي امام خمیني و مقام معظم رهبري   پیرامون 
شهید و شهادت«

روزنامه ایران- بخش نظرگاه-شماره 2014 - سال هفتم - پنجشنبه 13 دي 1380
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| تصاویر |
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| حرم شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور |
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|  تشییع شهدا |
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| تشییع شهدا |
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|  تفحص فاو|
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| مراسم مبادله ی شهداء با اجساد عراقی|
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| شهید علی محمودوند |



78

راج
ــ

مع  
|



79

راج
ــ

مع  
|


