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  پیام حضرت امام خمینی )ره( 
| خطاب به ملت ایران در سالروز تأسیس جهاد سازندگی  

)نقش جهادسازندگی در جنگ(

 

ه الرحمن الرحیم بیست و هفتم خرداد، 
َّ
بسم الل

روز تأسیس جهادسازندگى را به عموم ملت انقالبى و شریف ایران و به همه تالشگران 

متعهد و مؤمن در راه تحقق آرمانهـاى ملت مسلمان ایران تبـریك مى گویم.

روزى كه با تأسیس این ارگان عظیم، انقالب اسالمى ما توانست به دور افتاده ترین 

مناطق كشور راه یابد و رسالت تاریخى و اسالمى خود را با تمام كارشكنیها به اقصى  

نقاط كشور برساند.

براستى فرزندان اسالم، خواهران و برادران ایثارگر، با عضویت در این نهاد انقالبى، 

با فداكارى بى نظیر خود در میان دشوارترین شرایط زندگى و سخت ترین مناطق 

تمام  در  را  ارزنده  و  زنده  آثار  اینهمه  كوتاه،  مدتى  در  توانستند  كشور  جغرافیایى 

ابعاد براى مردم ستمدیده ایران به ارمغان آورند. كم نیستند جهادگرانى كه در راه 

بهبود زندگى مردم محروم و مستضعف ما شهید و یا معلول گردیده اند و كم نیستند 

خواهران و برادرانى كه در بدترین شرایط، دست به اقدامات فرهنگى و عمرانى زدند 

و به بدترین شكل به دست گروهكهاى از خدا بیخبر و منافقان دنیاپرست شهید 

گردیدند. چرا كه این از خدا بیخبران خوب فهمیدند كه این جوانان جهادگرند كه 
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بذر انقالب را در دل هر روستایى مى كارند، و با آبادانى مناطق محروم است كه هر 

روستایى و شهرى محروم، سربازى مى شود پاسدار انقالب اصیل اسالمى خویش؛ 

چرا كه امریكا و ایادى مزدبگیرش، خوب به این  نتیجه رسیده اند با جهاد مقدس 

فرزندان اسالم است كه نهال انقالب اسالمى در روستاها و شهرهاى دورافتاده این 

آب و خاك به گل مى نشیند. و تنها به همین دلیل است كه هر جهادگرى را مانند 

رزمنده اى در میدان نبرد مى دانند كه از انقالب و اسالم و ایران دفاع مى نماید.

نقش جهادسازندگى در جنگ، كمتر از نیروهاى نظامى نبوده و نیست، و این اقرارى 

است مكرر از سوى فرماندهان ارتشى و سپاهى ما كه اگر جهاد نبود پیروزى با 

این سرعت به دست نمى آمد. باید اعتراف كرد كه اینان بزرگترین آبرو را به انقالب 

اسالمى خود داده اند و با تعهد به اسالم و ایمان به خداى تعالى در این راه بهترین 

نمونه و الگو براى همه جوانان مسلمان و متعهد اسالمى گردیدند. امروز در گوشه 

و كنار كشور و در میان دور افتاده ترین روستاهاى محروم و بد آب و هوا كه قدم 

بگذارید با ایثارگران جهادسازندگى مواجه مى شوید كه خیلى زودتر از شما خود را 

بدانجا رسانده اند و با نداشتن امكانات الزم، با هر وسیله اى كه در اختیار داشته و 

دارند، با تمام وجود در از بین بردن كمبودها و مشكالت و بیماریها و نارساییهاى 

مردم كوشش مى نمایند، و در بسیارى از موارد براى ایجاد وسایل رفاهى از ایثار جان 

خود دریغ نكردند.

من هر گاه از نزدیك با جوانان پرشور و پرتحرك جهاد سازندگى مواجه مى شوم و یا 

در وسایل ارتباط جمعى آثار ارزنده فرهنگى و عمرانى آنان را شنیده و یا مى بینم، 

از دل براى موفقیت و سربلندى آنان دعا مى كنم. آفرین بر شما كه اینگونه به اسالم 

و انقالب اسالمى آبرو دادید. درود بر شما كه براى تحقق آرمانهاى ملت مسلمان 

استقبال شهادت  به  برنامه هاى اسالم عاشقانه  پیاده كردن  براى  و  ایران  انقالبى  و 

شتافته اید و على رغم تبلیغات واهى دشمنان، اختالف زبان و لباس مانع تالش 
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اكنون مشاهده مى كنید كه  این راه نگردیده است، و هم  فردى و جمعى شما در 

چگونه با لباسهاى محلى و زبانهاى قومى دست در دست یكدیگر در این گردهمایى 

مهم شركت جسته اید.

امیدوارم همان گونه كه در راه سازندگى كشور تمام نیروهاى مادى و معنوى خود 

م بر همه سازندگیهاست، 
ّ

را به كار بسته اید، از سازندگى خود و دیگران نیز كه مقد

غفلت نكنید، و همان گونه كه بارها یادآورى كرده ام سازندگى روح را بر سازندگى 

م دارید تا به خواست خداى تعالى با نیروى ایمان، كارها به بهترین و 
ّ

جسم مقد

سریعترین وجه پیش رود، و هرچه زودتر با كمك خداوند و یكدیگر این كشور را به 

خودكفایى و آبادى كامل برسانیم. 

ه.
َّ
ه تعالى. والسالم علیكم و رحمه الل

َّ
ان شاء الل

ه الموسوى الخمینى  )1(
َّ
روح الل

27 خرداد 24/1361 شعبان 1402|  تهران، جماران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- پیام امام خمینى را آقاى سید احمد خمینى در اجتماع گروه زیادى از جهادگران و مردم تهران در مراسم 

بزرگداشت روز جهاد سازندگى قرائت كردند |  صحیفه نور، ج 16، ص: 339و 338
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 بیانات حضرت امام خامنه ای  )مدظله العالی( 
| مراسم بیعت جهادگران جهاد سازندگی سراسر كشور

ه الّرحمن الّرحیم  |جهاد سازندگى از جمله 
َّ
| بسم الل

دستگاههایى است كه بیش از همه، ما را به یاد امام عزیزمان مى اندازد. چه قدر ایشان 

به این مجموعه ى جوان و انقالبى و بااخالص و كارآمد اهمیت مى دادند، و چه قدر 

لذت مى بردند وقتى مى شنیدند جهاد سازندگى موفقیتهایى را در جبهه ى جنگ و مناطق 

دورافتاده ى روستایى به دست آورده است. آن دل بزرگ، از دیدن این همه تالش، ُپر از 

امید و شادى مى شد. تیزبینى و روشن نگرى و تشخیص آن عزیز، درست و بجا بود و 

مى دانست این مجموعه كه از عناصر مؤمن و انقالبى و جوان و فعال و كارآمد و باسواد 

تشكیل یافته است، تا چه اندازه مى تواند براى كشور مفید باشد.

شما كه عاشق امام بودید و هستید، شما كه رگ جانتان به امام وصل بود، شما كه ارتباط با 

او را هویت اصلى جهاد به حساب مى آوردید، باید براى تعظیم روح و شادى آن پروازكرده 

به ملكوت اعلى ، كه بى شك ناظر و نگران كارهاى ماست، از امروز تالشتان را مضاعف 

كنید.

مصیبت، خیلى عظیم، و فقدان و ثلمه، غیرقابل تحمل است. امواج حیاتى و دایمى كه از 

شخصیت او متصاعد مى شد، مثل خورشید به ذرات جان مى داد. حیات او براى ما بسیار 

تعیین كننده و سرنوشت ساز بود. این گونه نیست كه با انتخاب یك فرد دیگر به جاى این 

عزیز كه جایگاهى در نظام ما داشت، كار تمام شود. امام)ره( آسمانى بود، و بنده و امثال 
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بنده، خاكى هستیم. فاصله ى میان این دو، ناپیمودنى است.

ما در این ده سال، بخصوص سه، چهار سال اخیر كه بیمارى قلبى ایشان نگران كننده بود، 

خیلى دلهره داشتیم. دنیاى خالى از وجود امام، تاریك است. بدون او، در خأل زندگى 

مى كنیم و جسم ما بى روح است. از تحقق چنین روزى، همیشه به خدا پناه مى بردم. وقتى 

مردم دعا مى كردند كه تا انقالب مهدى)عج( او را نگهدارد، با خودم مى گفتم: پروردگارا ! آیا 

مى شود این دعا مستجاب شود، تا هیچ احساس خألیى نكنیم؟

من امروز احساس مى كنم كه چون ضایعه بزرگ، و حادثه سنگین، و خسارت باالتر از 

حد تصور است، باید تالش خود را مضاعف كنیم. وقتى خدا چشم را از انسانى گرفت، 

حواس سامعه و شامه و ذایقه و المسه و تمام استعدادهاى او به كمكش مى آیند. البته 

گوش و دیگر حواس انسان، كار چشم را نمى كنند؛ اما مقدارى از ضایعه را مى كاهند. در 

این مواقع، دیگر حواس هنرى را نشان مى دهند كه در بودن چشم، آن هنر و حساسیت را 

نداشتند و یا امكان بروز آن را پیدا نمى كردند.

ما امروز در فقدان امام و چشم بیناى انقالب، باید این گونه عمل كنیم. اگر این نعمت 

را با خود نداریم، بیایید سامعه و شامه و ذایقه و المسه و همه ى احساسهاى مكمون و 

مكنون خود را بیش از گذشته به كار اندازیم. امروز باید بیشتر كار كنیم، بیشتر فكر كنیم و 

همبستگى بهترى داشته باشیم، تا بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم.

انقالب به سرچشمه هاى فیاض و جوشان استعدادهاى بشرى نیاز دارد؛ باید براى تأمین 

این نیاز بكوشیم و این، عمل به وصیت بزرگمردى است كه جاى خالى او را با همه ى 

وجودمان لمس مى كنیم. اگر بخواهیم انقالب با همان سرعت و شتاب و با همان اتقان 

و استقامت و درست در همان خط صحیح اسالم و بدون گرایش به چپ و راست 

حركت كند، باید هدفهایى كه بر قله ى بلند آرزوهاى ملت ما - بلكه ملتهاى اسالمى 

- مى درخشند، همواره مقابل دیدگان ما باشد. باید تالش خود را براى تحقق این هدفها 

مضاعف كنیم و از مشكالت نهراسیم.

بزرگترین خطر این نیست كه ما از رفتن باز بمانیم، یا خسته شویم؛ بزرگترین خطر این 

است كه چشم انداز ترسیم شده و هدفهاى تعریف شده را گم كنیم و نبینیم. نگذارید غبارها 
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و ابرها جلوى این هدفها و آرمانها را بگیرد.

من با معرفتى كه بیش از همه ى مردم دنیا به ضعفها و كاستیهاى خودم دارم، تصمیم گرفتم 

كه بیشتر كار و تالش كنم و از سرچشمه هاى حیاتى كه در این راه ممكن است به كار 

آید، بیشتر استفاده كنم؛ این تنها راه ماست. البته یك نكته وجود دارد كه در زندگى امام 

هم اصلیترین نكته بود و آن، توجه به خدا و كمك خواستن از اوست. خصوصیاتى كه 

امام)ره( داشتند، هر كدامش كافى بود یك انسان معمولى را، انسانى بزرگ معرفى كند. 

اراده و قاطعیت و علم و شجاعت و صدق و صراحت و تقوا و ورع، ویژگیهاى بارز امام 

بودند. اگر هركدام از اینها به تنهایى در یك انسان معمولى دمیده شود، او را تبدیل به یك 

آدم بزرگ مى كند.

.نكته ی اصلی در شخصیت معنوی امام  )ره(
نكته ى اصلى این است كه اگر در مجموعه ى ذى قیمتى كه شخصیت معنوى امام)ره( 

را تشكیل داده بود، عنصر عبودیت و اخالص وجود نمى داشت، او به این موفقیتها 

نمى رسید. بنابراین، كارهاى انجام شده، خیلى عظیمتر از آن است كه شخصیتى با همه ى 

آن خصوصیات - منهاى ارتباط با خدا - بتواند آن كارها را انجام دهد.

امام كه توانست این حركت عظیم را در دنیا به وجود آورد، به خاطر آن بود كه با خدا ارتباط 

داشت و در این راه مالحظه ى هیچ چیزى را نمى كرد. امروز كه او در میان ما نیست، سیل 

اعترافها و تعریفها سرازیر شده است و همه ى دنیا به اقدام عظیم او كه اقیانوس انسانها را به 

حركت درآورد، معترفند. این كار بزرگ، تنها در سایه ى قاطعیت و اراده و هوش و شجاعت 

و تیزبینى و آینده نگرى به وجود نیامد؛ این خصلتها قادر نبودند این طوفان عظیم را پیش 

آورند؛ عنصر اصلى، ارتباط با خدا و كمك خواستن از او بود كه نام امام)ره( و كار او را در 

تاریخ جاودانه كرد.

اگر ما خصلتهاى دیگِر امام را نداریم، ولى مى توانیم خصلت اخیر را داشته باشیم. شما 

بیشتر از من مى توانید با خدا مرتبط باشید؛ چون جوانید و دلهاتان صاف و پاك است و 

آینه ى وجودتان، شفافتر و متعالیتر از آینه ى ماست. شما جوانها، نسل انقالب هستید و از 
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آن روییده اید. شما كسانى هستید كه ده سال از تعیین كننده ترین فصول زندگى و بهترین 

اوقات عمر خود را در دوران حاكمیت دین و ارزشهاى اخالقى گذرانده اید. من و امثال 

من، همان ده سال را در حاكمیت طاغوت گذراندیم. شما بهتر از ما هستید و براى جذب 

انوار الهى قابلترید.

حال كه این زمینه ى خوب در اختیارتان است، سعى كنید همان عنصرى را كه در وجود 

امام)ره( قرار داشت و ضامن آن همه توفیقات براى او بود، در خودتان تقویت كنید؛ یعنى 

با خدا ارتباط داشته باشید، در مقابل او تعبد كنید و روح پرهیز از گناه و بدیها و لجنها و 

آلودگیها را در خودتان زنده تر كنید. اگر این گونه بودید، همه ى كارها آسان خواهد شد و به 

هدفها خواهید رسید.

حیات و ممات این مرد بزرگ براى خدا بود؛ »سالم علیه یوم ولد ویوم یموت و یوم یبعث 

حّیا«)2(. قیامش، تبعیدش، آمدنش، زندگى ُپربركتش و از دنیا رفتنش، براى خدا بود. شما 

نیز توسل و دعا و توجه به پروردگار را فراموش نكنید؛ رابطه ى خودتان را با او محكم كنید و 

با ابتكارهاى بیشتر و تالش مضاعف، كشور را بسازید. دعاى حضرت ولّى عصر)ارواحنافداه( 

را طلب كنید و از روح بزرگ امام عزیز كمك بگیرید.

من همیشه پشتیبان جهاد سازندگى بوده ام و بعد از این هم بدون هیچ گونه تردید و تأملى 

خواهم بود. باید حركت خود را با ابتكار همراه كنید و به دنبال راههاى جدید و میان ُبر 

باشید، تا بتوانیم به پیشرفتهاى جدید ماّدى دست یابیم. اگر ما خودمان را به قافله ى توسعه ى 

جهانى رساندیم و از لحاظ توسعه و عمران و آبادى توانستیم جلو برویم، از همه ى دنیا بهتر 

خواهیم بود؛ چون ما چیزى داریم كه آنها ندارند و آن، توكل و ایمان و معرفت ماست.

ه به شما توفیق دهد، تا مایه و پایه و پیشقراول توسعه و حركت اساسى در 
َّ
خداوند ان شاءالل

كشور باشید و در این راه همواره مشمول تأییدات و تفضالت خودش قرار گیرید.

ه و بركاته 
َّ
والّسالم علیكم و رحمه الل

1368/03/20

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  حماسه هشت  ساله از نگاه دیگر
| پرده های پنهان از نقش آفرینی حماسه سازان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد

فتح الله نادعلی | ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال حماسه آفرینى رزمندگان در 

هشت سال دفاع مقدس، بدون بیان واقعیات و تبیین و تحلیل مناسب الیه هاى پنهان 

اقدامات  فهرست وار  انتقال  بود.  نخواهد  و جامع  كامل  افسانه وش،  سال هاى  آن 

بخش هاى حاضر در میدان، حتى اگر به خوبى صورت پذیرد؛ تمام ابعاد حماسه را 

منتقل نخواهد كرد. بیان چرایى و چگونگى خلق آن اثر جاوید و آشكارسازى تمام 

زوایا و تبیین زنجیره اقدامات منتهى به نتیجه، وظیفه همه كسانى است كه جنگ را 

یک دوره كامل آموزش مدیریت جامع دفاعى مى دانند و معتقدند؛ این دوره بایستى 

به طور كامل و همراه با تمام ابعاد آن به نسل هاى تشنه منتقل شود؛ تا آیندگان با 

دریافت تمام الیه هاى مدیریت دفاع مقدس، از آن تجربه ذى قیمت و غیرقابل تكرار، 

براى تقابل با مشكالت و فتح قله هاى پیشرفت استفاده كنند.

یكى از اركان دفاع مقدس، پشتیبانى و مهندسى بود؛ كه در هشت سال جنگ به 

واحدهاى  نظامى،  یگان  هر  در  كند؛ گرچه  ایفا  را  نقش خویش  توانست  خوبى 

لجستیک و مهندسى وظیفه پشتیبانى از نیروها و اقدامات مهندسى رزمى را در ابعاد 

محدود درون یگان ساماندهى مى كردند؛ اما وظیفه اصلى پشتیبانى هاى مختلف 

و عملیات هاى  تمام خطوط مرزى  در  اقدامات گسترده مهندسى  و  از رزمندگان 
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مختلف هشت ساله، با پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد سازندگى بود؛ كه با بسیج 

تمام امكانات مورد نیاز در قبل و حین هر عملیات، مقدمات پیروزى  را فراهم و به 

تثبیت خطوط پس از هر عملیات مى پرداخت. 

در این نوشتار سعى شده به صورت گذرا این ركن اساسى جنگ ترسیم و بخشى 

از الیه هاى پنهان از اجراى این نقش تبیین گردد. آن چه بعد از گذشت سال ها در 

انعكاس فعالیت هاى این نهاد مقدس از سوى رسانه ها و سایر دستگاه هاى ترویجى 

 برخى از 
ً
به آن توجه شده ؛ وظیفه پشتیبانى جنگ از سوى جهادسازندگى بوده و بعضا

اقدامات مهندسى شاخص نیز عنوان شده است؛ اما حقیقت این است كه گستردگى 

این اقدامات به خوبى  و تنوع فعالیت هاى این نهاد مردمى و چرایى و چگونگى 

آشكار نشده؛ ودرست به همین خاطر است كه نسل فعلى ما،  تنها بخش ناچیزى از 

دریاى بى كران پشتیبانى و مهندسى جنگ را مى داند و این اطالعات نیز تنها در حوزه 

جمع آورى و  هدایت  كمك هاى مردمى، خدمات رفاهى به رزمندگان و حداكثر 

در برخى اقدامات مهندسى از قبیل راه سازى، ایجاد سنگر و خاكریز خالصه شده 

است و به مواردى چون:

1. گستره حوزه مهندسى در جنگ

2. سازماندهى این حوزه

3. جایگاه پژوهش و تحقیقات در این حوزه

4. زنجیره هاى پنهان و آشكار موجود در مدیریت پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد

5. میزان تأثیرگذارى آن در طراحى، تصویب و انجام عملیات ها

با  اعجازانگیز،  اقدامات  انجام  در  مدیریت جهادى  قدرت  و  فرهنگ جهادى   .6

عنایت به این كه جهاد یک نهاد مردمى بود؛ نه یک تشكیالت سنتى اجرایى

7. لزوم توجه به این فرهنگ و مدیریت براى برون رفت از همه چالش در همه عصرها 

و نسل ها  كم تر پرداخته شده است. 

پیشنهاد مى شود ؛صاحبان اندیشه و جهادگران فرهیخته و مشتاقان پژوهش در این 
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 در زیر آورده شده است؛ نتایج 
ً
حوزه، ضمن تحقیق پیرامون موضوعاتى كه بعضا

بررسى را در معرض استفاده همه نسل ها قرار دهند تا ضمن انجام وظیفه در این 

زمینه، راهگشاى مدیریت جامعه براى خدمت به این نظام مقدس باشند. 

1. چرایى و چگونگى ساختار تشكیالتى پشتیبانى و مهندسى جنگ و سیر تحول 

آن.  2. مدیریت ساماندهى و به كارگیرى جهادهاى استان ها و شهرستان ها و نظارت 

بر اقدامات آنها. 3. نحوه شناسایى خطوط و محورهاى درگیرى ازنگاه نیازسنجى و 

سایر اقدامات مهندسى مورد لزوم براى هر عملیات . 4. اهمیت آموزش نیروهاى 

مردمى در راستاى جبران تمام تخصص هاى موردنیاز در حداقل زمان با بیشترین 

بازده. 5. دالیل موفقیت قاعده جهادى پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد در مقابل 

قاعده مهندسى كالسیک دشمن . 6. چگونگى اقدامات مهندسى ، از نیازسنجى، 

نگهدارى. 7. چرایى  و  و سرویس  نصب  انتقال،  تا  پژوهش، طراحى، ساخت  

تشكیل پنج پژوهشكده مهندسى در جهادسازندگى تهران، مشهد، تبریز، اصفهان 

و شیراز. 8. چگونگى مدیریت و سازماندهى هزاران كارگر و صدها كارگاه در ده ها 

شهر در راستاى ساخت قطعات پروژه هاى عظیم )مثل پل خیبر و...( و زمان بندى 

دقیق در انتقال و دقت بسیار باال درهنگام نصب در منطقه عملیاتى. 9. مدیریت تهیه 

اقالم و نهاد ه هاى موردنیاز جهت اجراى پروژه هاى مختلف با سازه هاى متفاوت 

، با توجه به محدودیت هاى داخلى و تحریم هاى گسترده ایران از سوى استكبار 

جهانى. 10. چرایى و چگونگى ساخت پروژه هاى بزرگى چون پل بعثت، پل خیبر و 

... و دالیل ساخت با سازه هاى مختلف.  11. دالیل و چگونگى حضور متخصصان 

برجسته كشور در مدیریت مهندسى جنگ جهاد و به كارگیرى نیروهاى متخصص 

موردنیاز در راستاى طراحى، آزمایش و تولید و نصب پروژه هاى مختلف.
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 نگاهی گذرا به سیر تحول سازمان پشتیبانی 
            و مهندسی جنگ جهاد

هم زمان با آغاز تجاوز دشمن به میهن اسالمى، جهادسازندگى مستقر در شهرهاى 

مرزى به كمک مدافعین و سایر نیروهاى نظامى و انتظامى، دفاع اولیه از شهرها 

و مناطق مختلف را به خوبى انجام دادند و بالفاصله سازماندهى مجموعه جهاد 

آغاز و ستاد پشتیبانى مناطق جنگى جنوب و غرب تشكیل شد. این سازماندهى 

باعث شد؛ در تمام مناطق درگیرى جنوب از جبهه اهواز، دزفول، شوش و سوسنگرد 

تا جبهه ماهشهر، آبادان، دارخوین و خرمشهر، جهادهاى مختلف از استان ها و 

شهرستان هاى مختلف به ایفاى نقش بپردازند. ستاد مناطق غرب نیز با مدیریت 

تا سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیالنغرب، سومار،  ایالم  از جبهه  توانست  مناسب 

جوانرود و ... را پوشش مناسب پشتیبانى بدهد و جهادهاى مختلف را در این مناطق 

فعال كند. 

آن  ذاتى  مأموریت  كه  است؛ جهاد  این  این سازماندهى  تأمل  قابل  و  پنهان  نكته 

آبادانى روستاها و مناطق محروم بود؛ چگونه توانست در اندک زمانى، مأموریت 

خویش را متناسب با نیاز جبهه ها دگرگون كند، نیروهاى مردمى كشور را در قالب 

با ارائه آموزش هاى تخصصى و سریع،  جهادهاى مختلف سازماندهى  نماید و 

 رزمى را در جنوب و غرب 
ً
بزرگ ترین اقدامات پشتیبانى و مهندسى و حتى بعضا
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طى هماهنگى كامل با سایر بخش هاى درگیر در جنگ انجام دهد؟ آیا تحقیق پیرامون 

این دگرگونى و تحول سازمانى و تدوین وارائه نتایج آن نمى تواند یكى از مشخصات 

بارز فرهنگ جهادى را آشكار كند؟ همان فرهنگى كه هم اكنون و در آینده  مدیریت 

كشورمان به شدت نیازمند آن است. 

مرحله دوم سازماندهى جهاد در جنگ، از عملیات ثامن االئمه)ع( آغاز و تا قبل از 

عملیات خیبر ادامه مى یابد. تعدد و تنوع عملیات ها در این مقطع زمانى، تنوع جغرافیاى 

مناطق، موانع طبیعى و ایذایى، عمق محورهاى عملیاتى، تغییر تاكتیک هاى دشمن در 

آفند و پدافند، باعث شد كه سازماندهى  متناسب با مناطق و نیازهاى هر عملیات  

صورت پذیرد؛ ولى این سیر سازماندهى و نتایج آن در پیروزى هاى غرورآفرین ، از 

موضوعاتى است كه در جریان ترویج فرهنگ مقاومت و بیان واقعیات ، به آن توجه 

نمى شود. 

مرحله سوم سازماندهى درعملیات هاى خیبر و بدر خود را نشان مى دهد. تشكیل 

ستاد مركزى پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد و فعالیت قرارگاه هاى حمزه، نجف و 

نوح تحت امر قرارگاه كربال، مدیریت و سازماندهى بر مبناى نیاز عملیاتى را آشكار  

مى سازد . ساخت و نصب پل خیبر به طول 14 كیلومتر بدون پایه و به صورت شناور 

در هورالعظیم و احداث جاده استراتژیک سیدالشهدا)ع( به موازات آن و حضور جهاد 

در جبهه زید، طالئیه و جزایر شمالى و جنوبى، قدرت این سازماندهى و عظمت 

مهندسى جنگ جهاد را در عملیات آبى خاكى و عبور از هور به رخ جهانیان مى كشاند. 

به نظر مى رسد؛پژوهش و تحقیق پیرامون ساخت پل خیبر در هور و بررسى زنجیره 

و مراحل خلق این سازه عظیم از تأمین نهاده ها، طراحى، ساخت تا حمل و اتصال و 

 بحرانى و جنگى و اعالم نتایج این تحقیق مى تواند؛ 
ً
بهره بردارى از آن، در شرایط كامال

هدیه اى بزرگ از چشمه جوشان هشت سال دفاع مقدس، به جامعه مهندسى در جهان 

 راهگشاى دستگاه هاى ترویجى براى انتقال تمام ابعاد دفاع 
ً
باشد؛ ضمن آن كه قطعا

مقدس نیز هست. 
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عملیات  بعد  از  جهاد  جنگ  مهندسى  و  پشتیبانى  سازماندهى  چهارم  مرحله 

 ، مركزى  قرارگاه  تشكیل  مى رسد.  اوج خود  به  والفجر8  عملیات  در  و  آغاز  بدر 

تشكیل   ، عبور  عملیات  واحد   ، آب  عملیات  واحدهاى   ، تاكتیكى  قرارگاه هاى 

تیپ ها و گردان هاى مهندسى و همچنین اقدامات بزرگ مهندسى، از قبیل احداث 

پل بعثت بر روى اروندرود، از مشخصات این سازماندهى متناسب با نیاز جنگ 

است. از مراحل مختلف ساخت این پل منحصربه فرد ناگفته هاى بسیارى وجود 

دارد كه آشكار سازى آن، عظمت ساخت این شاهكار جهانى را بیشتر مى نمایاند؛ 

به خصوص آن كه در ساخت آن مى بایست سرعت و مقاومت در برابر بمباران هاى 

دشمن نیز لحاظ مى شد. در زیر تنها به سه نكته از ده ها الیه پنهان در ساخت این 

پل اشاره مى كنیم؛امید است پژوهشگران این عرصه، ابعاد مختلف این پروژه را در 

ده ها مقاله، پایان نامه و گزارش علمى مورد بررسى قرار دهند و نسل هاى مشتاق از 

نتایج آن بهره مند شوند.

با توجه به شرایط منطقه و خصوصیات اروند رود )900 متر عرض، 13 متر   .1

عمق،3/5 متر اختالف جذر و مد در شبانه روز و قرارگرفتن در دهانه خلیج فارس( 

طراحان این پل چرا و چگونه به ساخت این پل عظیم با سازه لوله اى رسیدند؟

2. تهیه اقالم موردنیاز ساخت این پل بزرگ )حدود پنج هزار لوله 56 اینچ و كم تر به 

ابعاد 12 متر و كم تر و تجهیزات متعدد و متنوع چون لودر مخصوص، جرثقیل هاى 

متفاوت، تریلى هاى بى شمار، روتورگ یا همان وسیله كشیدن لوله ها در روى آب، 

كارگاه هاى مختلف جوشكارى و...( در شرایط جنگ و تحریم همه جانبه چگونه 

صورت پذیرفت؟

3. در هنگام ساخت پل، دشمن با استفاده از امكانات اطالعاتى خود، دستگاه هاى 

اطالعاتى شرق و غرب، هواپیماهاى اى واكس هاى آمریكایى و ماهواره هاى  حامیان 

خود ، قادر به رصد كم ترین تحرک در مناطق عملیاتى بود؛آن وقت چگونه هزاران 

قطعه این پل، توسط صدها تریلر حمل  و روزانه تا دویست لوله نصب مى شد؛ 
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استفاده از حداكثر زمان در شب، براى نصب لوله ها از بستر تا سطح و باالخره مرحله 

 عملیاتى محقق گردید؟
ً
پایانى و آسفالت، چگونه در فضاى كامال

مرحله پایانى سازماندهى پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد از قبل عملیات كربالى5 

 تا پایان جنگ به همان شكل باقى ماند. تشكیل قرارگاه مركزى پشتیبانى 
ً
آغاز و تقریبا

و مهندسى جنگ جهت مدیریت بهتر قرارگاه هاى مهندسى كربال، نجف، حمزه و 

نوح و تشكیل قرارگاه رمضان )كه در سال پایانى جنگ تشكیل شد( از مشخصات 

سازماندهى این دوران است.

 معرفی مختصر قرارگاه های پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد
1. كربال: محل استقرار آن در جنوب بود و سازماندهى و برنامه ریزى در خصوص 

نحوه فعالیت گردان هاى مهندسى را به عهده داشت؛  حساسیت محور جنوب باعث 

شده بود؛ این قرارگاه یكى از فعال ترین قرارگاه هاى پشتیبانى و مهندسى باشد. 

2. نجف: محل استقرار آن غرب بود و پشتیبانى و مهندسى عملیات هاى جبهه هاى 

میانى و غرب را به عهده داشت. 

با ضدانقالب  قرارگاه مناطق شمال غرب و مصاف  این  3. حمزه: محور عملیاتى 

داخلى بود و با استقرار در غرب  كشور اقدامات پشتیبانى و مهندسى موردنیاز هر 

عملیات در این منطقه را انجام مى داد.

و  بود  خلیج فارس  و  كشور  جنوبى  آب هاى  قرارگاه  این  عملیاتى  محور  نوح:   .4

اقدامات مهندسى وتجهیز پدافند عامل و غیرعامل جزایر خلیج فارس، بخش مهم 

برنامه هاى این قرارگاه بود. 

5. رمضان: این قرارگاه جهت پشتیبانى و مهندسى عملیات هاى برون مرزى تشكیل 

شد و به جز آن،  در راستاى ارتباط با مردم عراق و كمک به آنها نیز فعالیت مى كرد. 
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 شهدای شاخص جهاد
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 شهید حاج هاشم ساجدی
سردار رشید اسالم، مجاهد خستگی ناپذیر، فرمانده 

پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرارگاه نجف 

 سخن از مردى ست، كه چون در چهره اش دقیق 

مى شدى، نگاه اش نافذ بود؛ به عمق دریا  . نظرش وسیع بود؛  به وسعت آب ها .

او، مصداق بارزى از فرموده ى موالیش،  على علیه السالم بود؛ كه فرمود :

 
ً
» لوال اال جل الذى كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهم طرفه عین شوقا

 من العقاب « .  به راستى كه او، چنین بود .
ً
الى الثواب و خوفا

شهید بزرگوار مان، حاج  هاشم  ساجدى، كه عمرى را در راه خدمت به اسالم و 

مسلمانان گذراند، از آن بزرگـ  مـردانى بود، كه سراسر زندگى اش، براى مان، درس 

و پیام است و چه گونه در راه خدا زیستن .

شهید  هاشم ساجدى در سال 1326 در خانواده اى مذهبى و روستایى  به دنیا آمد. 

در شش ماهگى از نعمت وجود پدر محروم گشت؛ و با ایثار و از جان گذشتگى مادر 

فداكارش، مراحل رشد و فراگیرى علم را، گذراند.

از كودكى،  سلیم و آرام بود؛  به گونه اى كه اطمینان و اعتماد به نفس در او مشهود بود. 

فعالیت هاى سیاسى ـ  مذهبى اش به سال هاى 1340 و 1341 برمى گردد. او كه 

فرزند خانواده اى محروم، ولى، مذهبى بود، در برابر ستم دستگاه دست نشانده ى 
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حاكم نمى توانست ساكت بماند. بنا براین، اقدامات اش در جهت براندازى رژیم 

ستم  شاهى آغاز شد؛ كه در این راه، از هیچ تالشى بازنایستاد.

این مبارزات، با هماهنگى شهید محراب، » آیت الله مدنى « كه آن زمان در » گنبد 

« تبعید بودند، به صورت هاى مختلفى، مانند پخش اعالمیه و نوارهاى كاست از 

حضرت امام و روحانیان مبارز و هم چنین تشكیل كانون هایى براى رشد و آگاهى 

جوانان و فراهم كردن  لوازم براى مبارزه با رژیم انجام مى گرفت.

این مشت و نمونه اى از خروارست؛ كه مى تواند  شخصیت اعتقادى ـ اجتماعى 

اش را، به روشنى  برا مان تصویر كند؛ كه چه گونه سال هاى اختناق و سكوت را، با 

فریادهاى دایم و فعالیت هاى مداوم گذراند .

او، یكى از سرسخت ترین و فعال ترین افراد در زادگاه اش بود ؛كه در هیچ شرایطى 

حاضر به سكوت و سكون نشد؛ و هیچ تنگنایى نتوانست روح آزرده و دل پرقدرت اش 

را، به ضعف و سستى بكشاند. تمام جوانى او، تا مرز میان  سالى، به نبردى بى امان، 

خستگى ناپذیر و دالورانه با رژیم جالد، سفاك و ضداسالم ستم شاهى گذشت.

حاج هاشم، دركوران انقالب، نیرویى پرتوان براى نشر حقایق انقـالب اسالمى و 

افشاى چهره ى كریه رژیم شاه بود؛ و پس از پیروزى انقالب، به ایفاى رسالت اش در 

كمیته ى انقالب اسالمى پرداخت.

شهید ساجدى زمانى نیز بار سنگین عضویت در شوراى مركزى جهاد سازندگى گنبد 

را به دوش مى كشید؛ كه این امر، مصادف با روزهایى بود، كه حضور ضدانقالب 

در گنبد به اوج خود رسیده بود؛ و او در این منطقه، در یكى از اصیل ترین سنگرهاى 

انقـالب اسالمى، یعنى : » جهاد سازندگى « ، به دفاع از ارزش هاى انقالب اسالمى 

و افشاى چهره ى منافقانه ى ضد انقالبى ها و ضدخلقى ها مى پرداخت.

مدتى پس از آن كه این شهید بزرگوار، صادقانه در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا 

علیه السالم  ـ  در سنگر مقدس جهاد سازندگى خراسان ـ  مشغول شد،  و در حالى 

كه بیش از چند ماه از آغاز جنگ تحمیلى از سوى استكبار نگذشته بود،  براى رفتن 
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به جبهه ها  بى  صبرانه اشتیاق مى ورزید، با مراجعه به مسووالن،  اعزام به جبهه هاى 

نور علیه ظلمت را، خواستار شد. بدین ترتیب، به دیار عاشقان ــ كربالهاى میهن 

ـ روى نهاد. اسالمى مانـ 

وى در زمانى كه مسوولیت ستاد پشتیبانى جنگ جهاد سازندگى خراسان را، در منطقه 

ى دشت آزادگان برعهده داشت، در عملیات هاى گوناگونى چون طریق القــدس، 

فتح تنگه ى چزابه، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و محرم شركت جست و با 

كیاست مؤمنانه و شم  نظامى نیرومند و تجربیات گران قدرى كه در مصاف با حمالت 

صدامیان كافر ، به دست آورده بود، به مدیریت و هدایت جهادگران مبــادرت مى 

ورزید.

شهید ساجدى در خالل عملیات والفجر3  به شدت زخمى شد؛ و مدت ها بسترى 

بود. اما،پس از بهبود نسبى ،  دوباره به میدان نبرد بازگشت؛ و در عملیات خیبر نیز 

در بخشى از مسوولیت هاى عظیمى كه جهادسازندگى عهده دار بود، شركت جست.

وى كه از اوایل شروع جنگ تحمیلى در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل حضور داشت، 

در مسوولیت هاى سنگین و در میدان هاى وسیع كارزار نبرد از خرمشهر در جنـوب تا 

شمالى ترین نقاط نبرد در غرب كشور علیه كفر و نفاق به ایفاى نقش پرداخت.

یكى از هم رزمان اش درباره ى شخصیت بارز وى مى گوید :

» . . . در منطقه ى جنگى بود كه در سال 1360 با ایشان آشنا شدم . آن موقع، با عنوان 

» مسوول پشتیبانى جنگ جهاد استان خراسان «  فعالیت مى كرد ؛ كه به محض 

آشنایى ــ از همان آغاز كار ــ  از ماهیت تالش و زحمات و فكر و اندیشه ى ایشان 

برخوردار شدم.

پس از پایان عملیات هاى پیروزمند » فتح المبین « و »بیت المقدس«، جهــاد استان 

خراسان به غرب كشور منتقل شد؛ كه هم راه ایشان، ما هم به آن جا رفتیم. هم زمان 

با انتقال جهاد خراسان به غرب، مشكالتى خاص منطقه ى غرب وجود داشت ، كه 

ایشان را، به عنوان فرمانده قرارگاه نجف انتخاب نمودند.
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یكى از نقاط قوت و برجسته اى كه در نهاد ایشان وجود داشت، طمأنینه و قلب 

سلیمى بود، كه خداوند بزرگ به او عطا فرموده بود؛ كه در عملیات ها، این صفت 

 در عملیات عاشورا )میمك(  در سال 1363 و یا در 
ً
به خوبى مشاهده مى شد. مثال

مهران در عملیات والفجر)3( . در عملیات عاشورا وقتى شب، منتظر مأموریت هاى 

محوله بودیم، من، خیلى نگران بودم؛ و نتوانستم آن شب را، تا صبح بخوابم. اما، 

 شهید ساجدى آن شب را، راحت تا سحر خوابید.  سحر كه هم دیگر را براى نماز 

مالقات كردیم، از چهره ام متوجه شد كه  دلهره و ناراحتى  دارم.

 گفت : چه خبر؟  گفتم : خالصه، مشكالت زیاد است.

 گفت : اى بابا ! مشكالت چیه ؟! خدا كریمه. خدا بزرگه. هیچ ناراحتى ندارد. 

هرچى خدا مصلحت بداند، همان مى شود. ما فقط وظیفه اى بر دوش مان  

است و همان را انجام مى دهیم .

آن قدر روح بزرگ  ساجدى در من اثر كرد، كه همه ى ناراحتى  شب گذشته ام  

تا صبح،  تبدیل شد به اطمینان خاطر. در خودم، نیروى شگفت انگیزى احساس 

مى كردم، كه مرا به آیندهـ  كامالـ  امیدوار مى ساخت .

 درباره ى این مردان الهى باید آن كالم موال، امیرالمؤمنین، على علیه السالم را به 
ً
جدا

یاد آورد، كه خطاب به رزمندگان اسالم مى فرمایند : اگر كوه ها بلرزند، تو استوار باش !

ساجدى در برابردشمنان اسالم و قرآن، مردى ثابت  قدم و مقاوم بود.

از شجاعت وى چه باید گفت ؟

ـ  قوى تر از كوه بود.
ً
در میدان هاى نبردـ  جدا

 
ً
آتشى كه دشمن بعثى در تنگه ى چزابه روى سرمان مى ریخت، بى سابقه بود ! حقیقتا

سر را نمى توانستیم باال بیاوریم. ولى، شهید ساجدى در آن محور عملیاتى، مثل این 

كه در خیابان راه مى رود، راه مى افتاد و مى رفت به نزد رزمندگان و در خطوط مقدس  

به هدایت مهندسى مى پرداخت.
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این چنین بود كه شهید ساجدى با ایمان و عشق به لقاى خداوند، هر روز توان مندتر 

از گذشته،  به رتق و فتق امور مى پرداخت ؛ تا آن كه سرانجام،  مسوولیت خطیر و 

عظیم پشتیبانى جنگ جهاد سازندگى را، در منطقه ى غرب،  موسوم به ستاد نجف 

عهده دار شد.

شهید بزرگوار، در مدیریت ستاد نجف و در عملیات هاى مختلف تحت پوشش این 

ستاد، با كیاست مؤمنانه و با شّم قوى نظامى و تجربه هاى گران قدرى كه در زیر 

باران هاى گلوله و توپ و خمپاره و رگبار مسلسل ها و انواع و اقسام سالح هاى دشمن 

به دست آورده بود، و در شرایطى كه گاه گره هاى كور و مبهمى در روند عملیات 

از  الهام  با  و   ، )ع(  امام حسین  به سرور شهیدان، حضرت  تأسى  با  مى كرد،  بروز 

حماسه آفرینـان كربالى حسینى براى مشكالت چاره مى اندیشید و با ارائه ى  راه 

 حل هاى مناسب،  فرماندهان نظامى منطقه را به تحسین و شگفتى وامى داشت . 

دراین رابطه، كم تر فرمانده نظامى از سپاه و ارتش است، كه در منطقه، با نام  و 

ابتكارات و قاطعیت آن شهید بزرگ وار آشنا نباشد .

 شهادت 

حاج هاشم،  در شب هاى پیش از هر عملیات، افزون  بر آمادگى شهادت جویانه اى كه 

داشت، در دادن روحیه به رزمندگان و جهادگران و رساندن پیام شهیدانى را كه خود، بارها 

و بارها بر بالین شان حاضر شده بود، و فریادهاى الله اكبر و یا مهدى ) عج ( ادركنى و نجواهاى 

سوزناك السالم علیك یا اباعبدالله الحسین  شان را شنیده بود، درنگ نمى كرد.

شهید ساجدى، در حالى كه براى دیدار از فعالیت هاى ایثارگران جهـاد سازندگى در 

منطقه ى جنگى به انجام وظیفه مشغول بود، در تهاجم ضـدانقالبى هاى آمریكایى و هم 

سنگران صدام صهیونیست،  شربت شهادت نوشید؛ و آتش اشتـیاق را به دیدار محبوب 

جهانیان فرونشاند؛ و در فوران خون طاهرش، راه گشاى هم سنگران مبارزش شد .

» لذت لقاى پروردگارش، افزون باد « .
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در بخشى از وصیت نامه اش، مى خوانیم : پیام شهیدان و شاهدان تاریخ به شماست 

كه اسالم عزیز را یارى كنید؛ و امام عزیز، خمینى بزرگ را، پشتیبان باشید.

...انقالب دو چهره دارد :

خون و پیام .

و انقالب اسالمى ما، شهادتـ  این گواه بزرگ ـ  را، دارد . 

من ـ خود ـ  داوطلبانه، نداى رهبركبیر انقالب را شنیدم . در جبهه ى ــ سوسنگرد ـ 

میعادگاه عاشقان شتافتم؛ تا به نداى رهبرم لبیك گویم.

گرچه من براى مادرم، فرزند خوبى نبوده ام؛ و براى فرزندانم نیز پدرى خوب و براى 

مادر فرزندانم، همسر خوبى نبوده ام، از همه ى  بستگان و آشنایانم مى خواهم كه مرا 

حالل كنند.  به فرزندانم  و برادرانم وصیت مى كنم :

پشتیبان والیت  فقیه باشید؛ كه ضامن بقاى اسالم است .

پس از شهادتم، از خانواده ام مى خواهم كه خوش حال باشید؛ و به هم تبریك بگویید 

. كسى گریه نكند.

به جاى برگزارى مراسم و خرج، پول اش را، به حساب پشتیبانى ـ مهندسى جنگ 

خراسان واریز كنید ...

خدایا ! خدایا !  تا انقالب مهدى ) عج ( ،    خمینى را ، نگهدار ... 
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 مهندس شهید حسین ناجیان 
سردار رشید اسالم، مجاهد خستگی ناپذیر، مسئول 

ستاد پشتیبانی مناطق جنگی جنوب

به  جهادسازندگى  طریق  از  كه  است  كسى  كمتر 

منطقه جنوب كشور اعزام شده باشد و با نام حسین ناجیان آشنا نباشد. اعجوبه 

جبهه ها، مهندس شهید حسین ناجیان یكى از چهره هاى درخشان جهادسازندگى و 

از بنیانگزاران این نهاد شریف مى باشد.

حسین به سال 1333 در محیط یك خانواده مذهبى در تهران متولد شد. وى همزمان 

به  مذهبى  جلسات  در  شركت  با  اسالمى  مدرسه  یك  در  تحصیل  دوران  طى  با 

فراگیرى اصول اعتقادات و احكام اسالمى زیربناى فكرى خویش را شكل مى داد.

پدر بزرگوارش مى گوید:

»حسین در سنین 5 سالگى در جلسات قرآن و كالس هاى دینى، تجوید و حدیث 

شركت مى كرد. از نظر اخالق و رفتار در دوران طفولیت و حتى تا زمان شهادت 

همیشه الگو و نمونه بود.

دوران ابتدائى و راهنمایى را پشت سر گذاشت. وى از همان دوران دبیرستان به مردم 

محروم و دردكشیده مى اندیشید. در رابطه با مسائل سیاسى بسیار مبارز و جدى بود. 

هنگامى كه برادر وى در رابطه با مسائل سیاسى بدست مزدوران رژیم پهلوى 6 ماه 

زندانى شده بود. و ما از او اطالعى نداشتیم، حسین بطور مداوم مادرش را دلدارى 
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مى داد، و مى گفت ما براى اجراى احكام إلهى باید چنین اعمالى را انجام دهیم و 

حتى براى آن به زندان برویم و سختى ها را تحمل كنیم.«

همان  از  و  شده  تهران  پلى تكنیك  دانشگاه  وارد  دبیرستانى  تحصیل  پایان  از  پس 

ابتدا با تالشى پیگیر و خستگى ناپذیر در محیط انجمن اسالمى و مسجد دانشگاه 

ایجاد جّو سالمى در محیط دانشگاه شد.  باعث  برادران هم فكر خود  با همیارى 

فعالیت هاى وى در برنامه هاى اسالمى دانشگاه چه در محیط انجمن اسالمى و چه 

در زمینه تهیه كتاب و چه در برنامه هاى كوهنوردى كم نظیر بود.

كم حرف بود و آرام، صالبت و متانت انقالبى وى در برخوردها، علیرغم جریانات 

سیاسى آنروز كه بیشتر روحیات ماجراجویانه را طلب مى كرد موجب ساخته شدن 

عده اى از افراد مسلمان شد كه بعدها جّو اسالمى دانشگاه را از انحراف و لغزش ها 

حفظ كردند.

پس از پایان دوران دانشگاه وى از رفتن به سربازى براى خدمت به رژیم خون آشام 

آنروز امتناع ورزید و بدین وسیله امكان استخدام در سیستم دولتى را براى همیشه از 

خود سلب نموده و با همكارى چند نفر از دوستانش به كار لوله كشى در یك شركت 

ساختمانى مشغول شد.

خبر زلزله در طبس و فرمان امام امت دائر بر كمك مستقیم به مردم رنجدیده آن سرزمین 

حسین را بر آن داشت كه به آن سرزمین برود. وى ابتدا باتفاق عده اى از دوستان در 

یكى از دهات مشغول لوله كشى و ساختن مسجد و نیز برپا كردن چادر جهت اسكان 

مردم ده شد. حسین پس از مدتى به مركز اردوگاه امام كه در شهر طبس بود رفته و در 

آنجا بعنوان مسئول تداركات به خدمت فى سبیل الله ادامه داد. وى كه از این پس به 

»حسین فنى« معروف شده بود با كوشش شبانه روزى سعى در برآوردن نیازهاى كلیه 

واحدهاى اردوگاهى در تمامى دهات نمود. حسین در مدت چندماه كار فشرده بهمراه 

سایر برادران روحانى و كارگر و بازارى و... زندگى هزاران نفر را بیارى خداوند متعال در 

طبس نجات داد و با كوله بارى از ایمان و تجربه كار مردمى به تهران بازگشت.
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و  غیرواقعى  حركت  یك  امت،  متن  با  واقعى  ارتباط  بدون  حركت  كه  اعتقاد  این 

روشنفكرانه خواهد بود روزبروز در حسین تبلور بیشترى پیدا مى كرد و به همین 

دلیل بود كه وى پس از بازگشت از طبس كار مردمى را در سنگر مساجد انتخاب 

كرده به فعالیت در مسجد امیرالمؤمنین علیه السالم پرداخت...

پیروزى انقالب نقطه كمالى در زندگى حسین بود. وى از این پس با توانى بیشتر به 

صحنه آمده و با اشتیاق تمام به حل معضالت كارگرى پرداخت و در زمانى كه بازار 

شعارهاى توخالى چپ و راست گرم بود و از هر طرف كارگران عزیز این مرز و بوم 

را هدف قرار داده بودند حسین با طرح شعارهاى اسالمى و بردن فرهنگ اسالمى به 

داخل كارخانه زندگى پربار خویش را با بخشى دیگر از امت قهرمان پیوند زد. وى 

ضمن كوشش هاى خستگى ناپذیر و كار شبانه روزى در بین كارگران با برخوردهاى 

آرام و صمیمانه، خود را در قلب آنها جاى داد.

  حركت بسوی جبهه

آغاز جنگ تحمیلى، سرآغاز تكامل و عروجى دیگر در زندگى حسین بود. با شروع 

جنگ او دیگر آرام و قرار نداشت و مرغى در قفس را مى مانست كه منتظر فرصتى 

براى آزادى باشد. باألخره لحظه موعود فرارسید و او در آبانماه سال 59 بسوى اهواز 

پر كشید و در كنار دوست دیرین خود شهید محمد طرحچى نطفه هاى ایجاد ستاد 

پشتیبانى فعلى را فراهم ساخت. ستاد پشتیبانى در آغاز از چند تعمیرگاه خودروهاى 

خراب شده جنگى تشكیل مى شد. حسین با ارتباطى كه با كارخانجات داشت در 

در  زیادى داشت. حسین  نقش  به جبهه  در تخصص هاى مختلف  كارگران  بردن 

سمت مدیریت تعمیرگاه هاى جهاد، با برخوردهاى مناسب خود كارگران مكانیك 

و راننده هاى ماشین هاى سنگین را كه كمتر در محیط هاى جمعى كار كرده اند بدور 

شمع وجود خویش گرد آورد. ستاد كربال را سازمان داد. هنر حسین در همین ویژگى 

روحى او نهفته بود كه این روحیه، استعداد حركت ستاد پشتیبانى را تعیین مى كرد.
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رفتار و اخالق اجتماعى حسین به گونه اى بود كه این كارگران عزیز نه تنها در تمام 

اركان  جزء  نیز  هم اكنون  بلكه  نكردند،  ترك  را  ستاد  و  حسین  مدت جنگ،  طول 

تداركات و مهندسى جبهه شده اند و بعضى نیز به فیض عظیم شهادت نائل آمده اند.

شهید حسین ناجیان با كارى بى شائبه و بدون سر و صدا توانست ثقلى از نظر نیروى 

به  قادر  بواسطه آن ستاد  ایجاد كند كه  انسانى مدیر و مؤمن حول ستاد پشتیبانى 

پذیرفتن مسئولیت بسیار سنگین مهندسى جبهه گردید. و همواره او خود نیز یكى از 

عوامل مؤثر ایفاى این نقش بود.

حسین در سخت ترین شرایط سیاسى روز به دلیل شناخت فكرى كه از روح پاك وى 

سرچشمه مى گرفت كمتر دچار شك و تردیدهاى روشنفكرانه شده و همواره خط 

مبارك امام)قدس سره( را به درستى تشخیص مى داد و در این امور شاید بتوان او را از 

معدود افرادى به شمار آورد كه در تمام طول سال هاى قبل و بعد از پیروزى انقالب 

با بیشترین توان كار كردند و كمتر درگیر اغتشاشات فكرى ناشى از برخوردهاى 

درونى  آزادى  این  شدند.  جاه طلبانه  خودخواهى هاى  و  روشنفكرانه  غیرواقعى 

و صافى روح باعث مى شد كه حسین همواره در هر زمینه اى بیشترین كارها را با 

كمترین ادعا برعهده گیرد...

  پدر شهید حسین ناجیان می گوید :

آخرین بارى كه حسین را دیدم 15 روز قبل از شهادتش بود، و بسیار ناراحت و دلگیر 

از اینكه به تهران آمده است. او از من و مادرش خواست كه براى زیارت شهداء 

به بهشت زهرا برویم و ما هم رفتیم. پس از اینكه بر سر مزار دوستانش فاتحه اى 

خوانیدم به خانه برگشتیم. وى به مادرش گفته بود كه مادر دلم خیلى گرفته است شما 

نمى دانید در جبهه چه خبر است، آنجا بهشت است. انسان باید آنجا باشد تا درك 

كند جبهه یعنى چه؟ موقع رفتن ساكش را برداشت و او را از زیر قرآن رد كردیم. در 

لحظات آخر با گرمى مرا در آغوش گرفت و روبوسى كردیم و گفت: حاجى آقا مرا 

دعا كن تا موفق شوم. منهم گفتم: برو انشاءالله موفق مى شوى.«
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  نحوه شهادت حسین ناجیان از زبان شهید حاج اسدالله هاشمی

حاج  واالمقام  شهید  باتفاق  حسین  فرارسید  مسلم بن عقیل)ع(  عملیات  وقتى 

اسدالله هاشمى به غرب كشور رفته بود. از آنجا كه دل عاشق او تمناى پرواز داشت 

همرزم او حاج اسدالله نقل نموده است كه: »حسین ناجیان روى پاى خود بند نبود 

و دوست داشت زودتر به خط مقدم برسد و وقتى به منطقه عملیاتى رسیدیم دیدم 

ناجیان یك روحیه دیگر دارد. با ماشین داشتیم مى رفتیم كه یك كاتیوشا به ماشین 

اصابت كرد و ناجیان به بیرون پرت شد و منهم به طرف دیگر. وقتى رفتم باالى 

سرش دیدم ناجیان شهید شده است.«

 اسوه مقاومت و فعالیت بود در سن 28 سالگى روز 
ً
شهید حسین ناجیان كه حقیقتا

دهم مهرماه سال 61 در جبهه سومار جلوه اى از جذبه ملكوت را با خون ملتهب 

خویش تصویر كرد و بتاریخ ثابت و پابرجا، ماندگار شد.

  فرازهائی از وصیت نامه شهید حسین ناجیان

»خدا را، خدا را به امام وصیت مى كنم. امام را فراموش نكنید پیوسته با او باشید كه اگر رها 

شوید سرنوشتتان سرنوشت اقوامى خواهد بود كه وصفشان را خداوند در قرآن مى فرماید. 

این اسطوره پوالدین تقوى و این نمونه عالى مكتب و انسانیت را پیرو باشید و پیروى از 

ایشان را نه در مقام یك شخص بلكه پیروى از جریان والیت فقیه كه استمرار حركت 

انبیاست بدانید و اال دچار انحراف خواهید شد.

خدا را، خدا را، به امت سفارش مى كنم. این امت را هرگز فراموش نكنید و پیوسته با مردم 

باشید و در میان این امت در مدتى كه خداوند به من توفیق داد و در ستاد پشتیبانى جنوب 

مشغول خدمت بودم، حضور شكوهمند مردم را در صحنه دریافتم جریان خروشان 

انقالب را كه در خون این مردم نفوذ كرده و از آنان دژى ساخته كه صالبت و استحكام آن 

عرصه روزگار را بر تمام شیاطین روى زمین تنگ خواهد كرد، دیدم. حركتتان همیشه در 

جهتى باشد كه این صالبت محكمتر شود و این حضور مستدامتر گردد.
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خدا را، خدا را، به تقوى سفارش مى كنم. استراتژى این انقالب ساختن انسانى است 

كه در آن ارزش هاى مكتب تبلور یافته باشد، انسانى كه نمونه مكتب باشد و تاكتیك 

آن مبارزه با شیاطین و در رأس آن مبارزه با شیطان بزرگ و شیطان هاى درونى است 

در انجام هر عملى ببینید چه تغییرى در شما بوجود آمده است. خط حضور خدا 

 مؤثر باشد هباء 
ً
را در هر عملى فراموش نكنید و اال هر عملى هرچند هم كه ظاهرا

منثورا است. در این راه دعا را فراموش نكنید. مضامین عالیه اى كه در ادعیه آمده 

است و ائمه ما با خواندن آنها رابطه خود را با خدا تنظیم نموده بودند و چگونه رابطه 

داشتن ما را با خدا به ما یاد داده اند هرگز فراموش نكنید. در مورد مشكالت به خدا 

توكل كنید. همانطور كه خداوند در قرآن مى فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا 

و یرزقه من حیث الیحتسب. كه در این صورت خداوند دریچه هائى را بروى شما 

خواهد گشود كه هرگز به فكرش نبودید. امروز پیروزى هاى رزمندگان در جبهه هاى 

نبرد بر علیه كفار صدامى مرهون توكل بر خدا و توسل به ائمه طاهرین)ع( است...«

»راه و نامت جاودانه باد كه بلندترین واژه ها در پیشگاه خون جوشان تو اى ایثارگر 

غریب، كوتاه و نارسا مى نماید.«
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 شهید سیدمحمدتقی رضوی 
سردار رشید اسالم، مجاهد خستگی ناپذیر، مسوول 

ـ مهندسی جنگ جهاد  سابق ستاد مركزی پشتیبانی 

ـ رزمی خاتم  سازندگی و  قائم  مقام قرارگاه مهندسی 
 االنبیاء )ص(

شهید واالمقام، سیدمحمدتقى رضوى، هنگام اذان ظهر روز جمعه، 26 فروردین 

 بزرگوارش، حضرت 
ّ

ماه سال 1334 ، در خانه اى از سادات » رضوى « در جوار جد

امام على بن موسى الرضا )ع( به دنیا آمد. 

 مادر ارجمند ش مى گوید : » ... به مناسبت تولد محمد تقى در روز جمعه، به اندازه 

ى وزن اش، شیرینى تهیه كردند؛ و در حرم مطهر امام رضا )ع( ـ بین زایران اش ـ  

پخش كردند.  چون نوه ى اول خانواده بود،  خیلى عزیز و نازدانه بزرگ شد.

 از كودكى، سحرخیز بود . در مدرسه، پسرى متین و آرام  و درس خوان،  اما، در 

خانه، خیلى شلوغ بود !

یك بار، وقتى كه كالس پنجم دبستان بود، براى شكایت از » اذیت « و » آزار «  و  » 

شلوغ كارى « هایش در خانه،  به مدرسه اش رفتم . مدیر مدرسه، تا مرا دید، دستم 

را، گرفت و مرا برد توى دفترش؛ و نشست رو به رویم؛  نه گذاشت و نه برداشت،  

شروع كرد یک ریز  به تعریف كردن از تقى ؛  و آن قدر ازش تعریف كرد، كه نگو ! 
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حتا از او،  به عنوان بهترین شاگرد مدرسه هم نام برد ! كه من، پشیمان و  شرمگین و 

دست از پا درازتر، به خانه برگشتم ! « 

 ( Institution  Mashhad دیپلم اش را كه گرفت، در رشته ى راه و ساختمان  در

انیستیتـوى مشهد ( پذیرفته شد؛ و به تحصیل ادامه داد.

 پس از پایان دوره ى دو ساله ى فوق دیپلم، پیش نهاد پدرش را، مبنى بر ادامه ى 

تحصیل در خارج از كشور، رد كرد و با صراحت گفت :

» ما، جوان ها،  با اسالم خو گرفته ایم؛  و نمى توانیم  در كشورها و سرزمین هاى 

بیگانه زندگى كنیم « .

 درس اش كه تمام شد،  به خدمت سربازى رفت. و هنوز شش ماه از خدمت اش 

نگذشته بود، كه به فرمان حضرت امام خمینى )ره( از پادگان فرار و دوستان اش را نیز 

به این كار تشویق كرد.

 پس از پیروزى انقالب اسالمى، دوران سربازى را به پایان رسـاند؛  و بعد از تأسیس 

»جهاد سازندگى« ، كارش را، در این نهاد آغاز كرد ؛ و جهاد تربت حیدریه را، بنیان 

نهاد.هنوز بیست روز از آغاز جنگ نگذشته بود، كه آقاتقى در جبهه ها حضور پیدا 

كرد؛  و در »ستاد دكتر چمران« فعالیت اش ر،ا، آغاز كرد. بعد از مدتى به مشهد 

برگشت؛  و با دختر دایى اش ازدواج كرد.

شهید رضوى ،پاكیزه دلى از نسل خوبان خراسانى بود؛ كه جذابیت سخن را، با 

مهربانى و متانت درهم مى آمیخت، در محیط خانوادگى و دوستان قدیمى تأثیرى 

ژرف داشت ؛كه هنوز خاطرات خوب آن دوران در خاطر دوستان و آشنایانش باقى 

است.

با عالقه ى   وافرى كه به درك و شناخت مفاهیم اسالمى و ارزش هاى واالى مكتب 

داشت، در بیش تر مجالس سخن رانى و منابر شهید هاشمى نژاد و حجت االسالم 

و المسلمین آقاى خامنه اى شركت مى جست؛ و با مسایل اسالمى آشنا مى شد؛ 

كه این، خود، زمینه اى بود براى شروع فعالیت هاى سیاسى ـ مذهبى وى به اتفاق 
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دوستان اش .

از همان روزهاى نخست، توجه خاصى به دوستـــان و اطرافیان اش داشت؛ و چون 

هدایت گر و برادر بزرگ وارى  مى كوشید، تا فضاى مذهبى را به طور كامل در 

محیط خانوادگى و محله اش  حاكم كند.

 عالقه و دل سوزى، خوش رویى و خوش خلقى از خصوصیات بارز شخصیتى وى 

در دوران نوجوانى و بعد از آن بود؛ همین خصوصیات، وى را در جذب انسان ها و 

كمك به هدایت شان یارى مى كرد. عالوه بر فروتنى و تواضع، رعایت حال مظلومان 

و توجه به عدالت از دیگر ویژگى هاى بارز اسالمى اش بود.

وى، فعالیت هاى مخفى » مذهبى ـ سیاسى «  اش را، از نوجوانى، با تكثیرو پخش 

عكس بنیان گذار و رهبر عالى قدر جمهورى اسالمى و جمع آورى و توزیع نوارهاى 

سخن رانى، كتاب ها و رساله ى حضرت امام ) ره (  آغاز كرد؛ و دوستانى را، كه در 

اعتقاد واقعى  تا اخالص و  او همراه مى شدند، چندین بار مى آزمود؛ و  با  این راه 

شان به امام )ره( را، در كسى نمى دید، با او همراه و هم داستان نمى شد.او به شدت با 

گروه گرایى، جناح  بندى و صف بندى بین نیروهاى حزب اللهى مخالف بود. 

شهید محمد تقى به ورزش، به ویژه كوه نوردى عالقه ى  خاصى داشت . ورزش را، 

به عنوان وسیله اى براى بیان اعتقادات مذهبى اش به كار مى گرفت و از این طریق، 

دانش جویان و دوستــان اش را، جذب و به فعالیت هاى سیاسى ـ مذهبى وارد مى 

كرد.

 در جریان پاك سازى شهر مشهد از مزدوران ساواك و اشغال اداره ى ساواك، فعاالنه 

شركت كرد؛ و بعد از آن كه پرونده هاى متهمان و محكومان به اعدام به دست امت 

حزب الله افتاد، » نام « اش را، در رأس فهرست اعدامى هاى » رژیم شاه « یافتـــند !

پس از پیروزى انقالب اسالمى، وى كه خود را، از آغاز نهضت، براى  شهادت 

آماده كرده بود، هم چنان، زندگى راحت را، بر خود حرام كرد؛ و به سوى جبهه هاى 

انقالب  با عضویت در كمیته ى   و  استقالل و خودكفایى میهن اسالمى رفت؛  
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اسالمى استان خراسان،  در تشكیل اولیه ى این نهاد سهیم بود.

در پى  فرمان تاریخى امام )ره( ، مبنى بر تشكیل جهاد سازندگى، چون تكنسین راه 

و ساختمان بود، تخصص اش را، در جهت رفع محرومیت ها و كمك به مستضعفان 

روستاها به كار گرفت ؛ و به عضویت جهاد خراسان درآمد.

او، از حداقل امكانات، حداكثر استفاده و بهره را، مى برد؛ و تكیه ى كالم اش این 

بود: ما، هرچه داریم، از همین محرومان و زحمت كشان روستاها ست. 

به روستاییان و محرومان عشق مى ورزید؛ و براى شان با جان و دل كار مى كرد؛ و دل 

مى سوزاند و با روحیه اى بسیار عالى و سرشار از عشق و ایمان در جهاد سـازندگى 

كار مى كرد.

انقالب  كه  خطراتى  خاطر  به  كرد.او،  ازدواج   1359 سال  اوایل  در  محمدتقى 

اسالمى را تهدید مى كرد، و نیز ضرورت تالش و ایثار در جهت تحقق اهداف قرآن 

كریم، خواب و خوراك را، بر خود حرام كرده بود؛ و  همواره از خدا مى خواست كه 

هم سرى وفادار و همراه را، نصیب اش كند؛ كه الحق نیز چنین شد.

و  یاور  و  یار  و  مى رفت؛  همه  جا  به  راهش،   هم  مقاطع،  تمامى  در  همسرش،   

مددكارش بود. كم توقع، ساده زیست، بى ریا و همواره در كنار و  هم راهش بود.

همسر ارج مندش مى گوید:

هنگام  بود.  ایمان  با  و  فعال  جهادگرى  رضوى،  محمدتقى  سید  »همسرشهیدم، 

مساله،  این  و  دادیم؛  قرار  تفاهم  و  تقوا  مبنــاى  بر  را،  مان  زندگى  معیار  ازدواج، 

انگیزه اى شد، تا تمام مسایل و مشكالت را كنار بگذاریم؛ و زندگى گرم و خوبى را 

شروع كنیم.

شهید رضوى همیشه مى گفت: » ما براى رضاى خدا ازدواج مى كنیم. زندگى ما با 

زندگى دیگران فرق دارد. در زندگى ما، نه خانه اى خواهى دید، نه ماشینى؛ و نه حتى 

سفره ى عقد آن چنانى! من، مى خواهم تو نیز جهیزیه ى زیادى با خود نیاورى. براى 

من، انسانیت و ایمان مهم است « .
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او تأكید داشت : » هدف خداست؛ و باید در راه او، تالش و كوشش كرد. ما، با 

همین مختصر وسایلى كه داریم، زندگى خواهیم كرد « .

پس از توافق ها، سرانجام در روز 29 خرداد  سال 1360 ) روز تولد امـام زمان)عج( 

خطبه ى  عقد خوانده شد؛ و ما، زندگى مشترك مان را شروع كردیم. بنا به درخواست 

محمد تقى، فرداى آن روز ) 30 خرداد (  به تربت حیدریه سفر كردیم؛ و مدت یك 

ماه در آن جا ماندیم.

آن روزها كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، آقاى رضوى از صبح تا شام، در 

جهاد بودند؛ و من نیز به جلسه ى دوره ى قرآن مى رفتم . بدین صورت، هر دو، در 

طول روز، فعالیت داشتیم.بعد از یك ماه از تربت حیدریه به اهواز حركت كردیم. 

به عهده  را  محمدتقى در آن جا، مسوولیت ستاد پشتیبانى جنگ جهاد خراسان 

داشت.

از سال 1360 كه حمله هاى پى در پى شروع شد، و عملیات ها، مثل عملیات آبادان 

و بستان و سایر عملیات ها پشت سر هم انجام مى گرفت، ما از خانواده مان دور 

برادرم در عملیات  به دنبال شهادت  آن كه در 21 فروردین سال 1361  تا  بودیم. 

فتح المبین، چند روزى به مشهد رفتیم. اما این مدت بسیار كوتاه بود. پس از تشییع 

پیكر برادرم و پایان مراسم، سرانجام به جبهه یعنى سرزمین مورد عالقه ى شهید 

رضوى برگشتیم.

پس از مدتى، خدا به ما فرزندى داد؛ كه بنا به درخواست شهید رضوى، نام اش را، 

حمزه گذاشتیم. او به حمزه عالقه ى  بسیارى داشت؛ و همواره او را، مورد مهر و 

محبت اش قرار مى داد. شهید رضوى به نحوه ى تربیت حمزه بسیار حساس بود؛ 

و آرزویش آن بود كه حمزه را به صورت فردى مفید و عنصرى مؤثر براى اسالم و 

مسلمین پرورش دهد . . . «

شهید محمد تقى رضوى از زبان مادر ش : » تقى بعد از ازدواج، بالفاصله به تربت 

و از آن جا به اهواز رفت. مدت ها از این موضوع گذشته بود، و ما هیچ خبرى از او 
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نداشتیم. افراد خانواده به  دیدارش عالقه مند بودند.

همه به دنبال فرصتى مى گشتیم كه به دیدار تقى و همسرش برویم. سرانجام با آمدن 

عید و تعطیالت سال نو، اسباب سفر بستیم؛ و روانه ى  اهـواز شدیم. بعد از رسیدن 

به اهواز، راهى خانه ى تقى شدیم. 

من، از زندگى تقى تصور دیگرى داشتم. هیچ گــاه تصور نمى كردم كه زندگى اش، 

آن گونه ساده باشد. براى همین، لحظه اى حیران شدم؛ و شگفت زده و بى اختیار، 

قطره هاى اشك از گوشه ى چشمانم بر گونه هایم  لغزید.

زندگى آقاتقى خیلى ساده بود؛ ساده تر از آن چیزى كه حتى بتوان تصورش را كرد. 

كل   زندگى آقاتقى و همسرش در دو تخته پتو خالصه مى شد. آن هم پتوهایى كه 

از جهاد به امانت گرفته بودند. یكى از پتوها، حكم زیرانداز را، داشت؛ و از دیگرى 

نیز به عنوان روانداز استفاده مى شد. آن ها حتى بالشى  نداشتند؛ كه زیر سرشان 

بگذارند. آقاتقى از » اوركت « اش به جاى بالش استفاده مى كرد؛ و خانم اش هم از 

چادرش. این، همه ى زندگى شان بود !

تمام فكر و ذكر آقاتقى جنگ بود.  اگر ما، از چیزهاى دیگر مى گفتیم، تنها جواب 

اش، این بود : جنگ واجب تر است. «

شهید رضوى، درس حضور در صحنه و دفاع از انقـالب، اسالم و مسلمانان و هم 

چنین ایثار، هجرت، جهاد و شهادت  را، از اسالم راستین امام اش به خوبى آموخته 

بود.

ى  منطقه  در  انقالب  یارى  به  و  شتافت؛  جا  آن  به  كردستان،  ى  غائله  شروع  با 

كردستان پرخاست و با  شروع تجاوز رژیم بعثى ـ  صهیونیستى عراق به مرزهاى 

میهن اسالمى، شهید رضوى ـ این روح بى قرار و متعصب در دفـــاع از انقالب 

اسالمى ـ در جبهه هاى نبرد ، حضور یافت؛ و به عضویت ستاد جنگ هاى نامنظم 

شهید بزرگوار و دالور نستوه، دكتر مصطفى چمران درآمد؛ و هم راه با دیگر یاوران و 

رزمندگان سپاه توحید، به مصاف با جنایتكاران صدامى رفت.
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پس از مدتى، با استفاده از تجربیات اش در امر راه سازى، نخستیین تجربه ى عملى 

اش را، در زمینه ى مهندسىـ  رزمىـ  پشتیبانى جنگ جهاد سازندگى خراسان آغازكرد؛ 

كه  نتیجه اش، احداث جاده ى نظامى » اندیمشك ـ حمیدیه « در زیر دید و تیررس 

دشمن،  بود.

رضوى اهمیت و نقش مهندسى در جنگ را به خوبى دریافته بود. وى كه خود، شاهد 

انجام » عملیات هویزه « به فرماندهى بنى صدر ملعون بود، به خوبى دریافته بود كه 

ضعف و یا نبود مهندسى در آن عملیات چه شكستى را تحمیل كرده بود.

شهید رضوى تكیه ى كالم اش در امر مهندسى بر این فكر استوار بود : » هر قطره ى 

عرقى كه پیش از هر عملیات در امر مهندسىـ   رزمى ریخته شود، یك قطره ى خون 

در میدان جنگ، كم تر بر زمین  ریخته خواهد شد . «

به موازات پیش رفت عملیات ها و شكل گیرى و انسجام سپاه توحید در توقف هجوم 

دشمن و شروع عملیات هایى ، هم چون عملیات والیت فقیه و عملیات ام الحسنین، به 

منظور زمینه  سازى براى عملیات شكست حصرآبادان )ثامن االئمه( كه ضربه ى كارى 

به دشمن را در پى داشت، » مهندسى « نیز رفته رفته، جایگاه اش را، در جنگ یافت. 

هم زمان با شكل گیرى مهندسىـ   رزمى در جنگ، شهید رضوى نیز جایگاه اش را، در 

مجموعه ى جنگ و جهاد مقدس بهتر مى یافت و رشد مى كرد.

نقطه ى  شكوفایى مهندسى جنگ و شهید رضوى در امر مهندسى جنگ، عملیات 

» طریق القدس « بود. آن هنگام كه وى در برابر دیدگان ناباور فرماندهان و مسووالن 

جنگ، از میان تپه هاى الله اكبر و چزابه و رمل ها، » جاده اى استراتژیك « را، احداث 

كرد، كه سپاهیان اسالم از آن گذشتند و عملیات ظفرمند » طریق القدس «  را، آفریدند.

اراده ى آهنین و توكلى  از  با مسایل و معضالت جنگ،  شهید رضوى در برخورد 

بى شائبه برخوردار بود. عزم راسخ و همت بلندش، این امكان را، به او مى داد كه براى  

هركدام از این مشكالت، طرحى نو درافكند و به  حل مسایل بپردازد .

با شروع عملیات فتح المبین، یك تیم نیرومند مهندسى به سرپرستى شهید رضوى ـ 
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با وجود موانع و مشكالت بسیار ـ حدود 200 كیلومتر از منطقه ى  عشق آباد عبور 

كردند؛ و با شكافتن تپه هاى زلیجان،  به توپخانه ى  دشمن دست یافتند. این همه، 

میسر نمى شد، مگر با اراده و عزم آهنین شهید رضوى و دیگر هم رزمان اش كه با توكل 

بر خداى سبحان، زحمات فراوانى را متحمل شدند و موفق و پیروز از كار درآمدند.

 امكان نفوذ 
ً
در مسیر عشق آباد در كوه هاى تپه چشمه كه دشمن با اتكاء به كوه ها، اصال

حزب الله را نمى داد، و هیچ نیرویى در آن محور نگذاشته بود، عبور تیم مهندسى از 

كوه ها متكى به اراده اى بود، كه از درون وجود شهید رضوى مى جوشید. آن گاه كه 

رزمندگان اسالم از آن جاده عبور كردند؛ و در بزرگ ترین سایت هوایى منطقه مستقر 

شدند، رضوى نتیجه ى  تمام تالشش را، در صحنه اى خالصه كرد، كه بسیج بر روى 

سایت مستقر شد. 

  او در همان زمان ـ در كنار سایت ـ پیام رهبــرش را، كه جمع بندى تمام عملیات 

فتح المبین بود، شنید و گفت : خدایا ! تو را، شكرگزارم؛ كه این بنده ى گنــاه كارت، در 

عملیاتى شركت داشت، كه » فتح الفتوح «  بود.

رضوى، عملیات به عملیات و نقطه به نقطه ى  جنگ را دنبال مى كرد. او رفته بود، تا با 

خداى خویش میثاق ببندد؛ كه تا دفع شّر صدامیان از پاى ننشیند. 

او با تمام یاران اش، با همه ى خانواده اش رفته بود : با پدرش كه چون كوهى استوار 

از رانندگى آمبوالنس هاى حمل مجروحان، حضور در جنگ را شروع كرده بود؛ با 

برادرش، با همسرش و با همه ى آن ها كه مى توانستند در جنگ حضور یابند، رفته بود؛ 

تا به این مهم بپردازد.

شهید  اسالم،   سپاه  ظفرمند  عملیات هاى  دیگر  و  بیت المقــدس  عملیات  در 

رضوى حضورى همه جانبه داشت.چه آن زمان كه بنا به ضرورت جنگ، مسوولیت 

ستادمركزى پشتیبانى ـ مهندسى جنگ جهاد سازندگى را پذیرفت، و براى حمایت 

و پشتیبانى از رزمندگان اسالم، این ستاد را، سازمان داد، و چه آن هنگام كه با توجه 

به نیاز روزافزون جنگ،  در معاونت قرارگاه مهندسىـ  رزمى خاتم األنبیا )ص( حضور 
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یافت، و با تجربه ها و اطالعات فراوانى كه در امر مهندسى  داشت، در هماهنگ 

كردن عملیات هاى مهندسىـ  رزمى در منطقه ى جنوب و غرب كشور نقشى بسیار 

حیاتى و حساس ایفاء كرد.

مى شد،  محول  او  به  مأموریتى  وقتى   ...  « مى گوید:  اش  رزمان  هم  از  یكى 

مى پذیرفت؛ و بر مبناى همان اعتماد و اعتقادى كه داشت، در انجام اش با كمال 

اطمینان وارد  مى شد. دیگر از قوت هایى كه در این شخصیت واال سراغ داشتیم، 

ـ   پشتیبانى  فرمانده   به عنوان  كه  آن  با  ایشان   
ً
واقعا بود.  شجاعت و شهامت اش 

یك  نداریم  بود، سراغ  و جایگاهش مشخص  سازندگى  مهندسى جنگ جهــاد 

كار یک نقطه و یا منطقه اى را، از فاصله ى دور یا به واسطه ى گزارش اطالعات 

نیروهاى تحت امرش، هدایت كرده باشد. بل كه اصرار داشت نقاط و مناطق را 

خودش بازدید و كنترل كند؛ و از نزدیك ببیند. برایش، آتش، گلوله، خطر، كمین و 

تهدید معنا نداشت. در عملیات خیبر، رزمندگان اسالم در جزایر مجنون با دشمن 

درگیر بودند؛ و ما، هیچ ارتباطى با عقبه نداشتیم؛ و با مشكـالتى مواجه شده بودیم. 

نیروهاى نظامى از ما مى خواستند كه تدبیرى بیندیشیم. دستور از فرماندهان ابالغ 

شد، كه جهاد به منطقه برود؛ تا مشكل را حل كند؛ تا هواپیماهاى ما بتوانند در آن جا 

نیرو پیاده كنند. شهید رضوى مصمم بود كه این كار را انجام دهد. او حتى با اصرار 

بعضى از دوستان برنگشت . این در حالى بود كه همه ى ما، به نیامدن اش یقین 

داشتیم.  ایشــان هم  منطقه را درك كرده بود؛ و  مى دانست كه برود، برنمى گردد! 

یعنى موقعیت زمین و آتش و منطقه طورى بود، كه هركس مى رفت، برگشتن اش 

سخت بود .  با این همه، وقتى در سیماى ایشان دقیق مى شدیم، مى دیدیم كه انگار 

به مهمانى مى رود !  با شجاعت و شهامت به جزایر رفت؛ و خداوند دوباره او را، با 

انبوهى از اطالعات كافى به ما برگرداند . «
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  شهادت 

شهید بزرگوار، سیدمحمدتقى رضوى، شور و حال دیگرى داشت؛ كه فقط در چند 

لحظه ى آخر عمرش براى هم سنگران اش روشن شد. آن گاه كه براى شناسایى 

منطقه ى عملیاتى كربالى )10(  دركوه هاى غرب حضور پیدا كرد، آن لحظه ى 

ملكوتى فرا رسید، او كه بارها شاهد عروج ملكوتى هم سنگران اش بود، و حسرت 

این عروج را، مى خورد، ناگهان شرایط برایش فراهم آمد و با دیدن انفجار گلوله ى  

توپى كه زیر پایش منفجر شد، چشمان اش برقى زد؛ و لحظه اى بعد در خـــون 

پاک اش غوطه ور شد. تركش سینه اش را، درید؛ و پایش به شدت مجروح شد؛ 

به  بود؛ زیرا بدون احساس هیچ دردى، چشم  او  در حال و هواى خودش  ولى، 

آسمان دوخته بود؛ و لبخند زنان، گذشته اش را به یاد مى آورد. او، رو به درگاه خداوند 

از نعمتى كه نصیب اش شده بود، به سجده افتاده بود.

آرام  مانع شد و خیلى  او،  یارى اش شتافتند. ولى،  به  از هم رزمان اش،  عده اى 

گفت: فایده اى ندارد. زحمت نكشید. من، در آغاز راهى قرار گرفته ام، كه هفت سال 

دنبال اش بودم. مرا تنها بگذارید؛ و تكان ام ندهید. لحظه اى بعد، زیر لب، حمزه ـ  

پسرش  ـ را، صدا زد؛ كه همیشه در خانه، چشم انتظارش بود. انگار دوست داشت 

آن رازى را كه هیچ  وقت نتوانسته بود به او و مادرش بگوید، افشاء كند؛ تا بداند، 

براى چه عشقى دست از زندگى كشیده بود؛ و آن ها را در سخت ترین شرایط، تنها 

گذاشته بود. انگار حمزه را به میدان دعوت مى كرد؛ تا جاى خالى خودش را، پر 

كند ؛ و تا آخرین لحظه ى  عمرش، جنگ را،  سرلوحه ى تمام كارهایش قرار دهد.

آرى، ستاره ى درخشان آسمان جبهه هاى حق علیه باطل، عروج كرد؛ و به ملكوت 

اعلى پیوست .
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  وصیت نامه ی  سردار رشید اسالم، سیدمحمدتقی رضوی

 علینا صبرا و ثبت اقدامنا و النصرنا على القوم 
ْ

رغ
ْ
ف
َ
نا ا بسم الله الرحمن الرحیم |  َربَّ

الكافرین .

با سالم و درود به پیشگاه آقا امام زمان)عج( و امام خمینى و امت شهیدپرور 

اسالم . 

به  را  نافرمان  بنده ى  این  از خداوند مى خواهم كه گناهان  از همه،   | اول   |

عظمت و جالل اش ببخشد؛ و بیامرزد؛ كه بسیار بار گناهان ام بر دوش ام 

سنگینى دارد؛ و تحمل عذاب جهنم را ندارم . هرچند كه نسبت به دستورات 

 شرمنده و پشیمانم؛ 
ً
اش كوتاهى و سهل انگارى كرده ام، و از این بابت كامال

و به درگاه پررحمت و شفقت اش توبه مى كنم؛ و از همه ى بندگان پاك و منزه 

خداوند طلب شفاعت دارم.

| دوم | از تمامى كسانى كه این بنده ى حقیر و سر تا پا گناه را مى شناسند، 

طلب عفو و بخشش مى نمایم.

سوم | به همه ى امت اسالمى عرض مى كنم : قدر این اسالم و انقالب   |

و امام و مسووالن نظام جمهورى اسالمى را بدانند؛ و براى نشان دادن این 

قدرشناسى تا  جایى كه مى توانند، خدمت كنند؛ و سختى ها و ناراحتى ها را، 

تحمل كنند؛ و در جهت پیش برد انقالب بكوشند.

به مسووالن عرض مى كنم : در رأس همه ى كارهاشان، خدمت به مظلومان 

را قرار دهید؛ چون همین ها هستند، كه جبهه ها را گرم نگه داشته اند؛ و هر روز 

خون مى دهند؛ كه نهال انقالب بارور شود؛ و اسالم به پیروزى برسد.

در پایان،  از همه ى كسانى كه مى توانند به جبهه بروند، و در جنگ با كفر 

شركت كنند، مى خواهم كه به یاران » اباعبدالله الحسین )ع( «  بپیوندند؛ و 
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این فرزندان دلیر اسالم را، كه در جبهه ها با فرمانده  شان ـ حضرت مهدى 

صاحب الزمان)عج( ، دیدار مى كنند، یارى رسانند؛ و كربالى ایران را، كه با عطر 

دل پذیرشان معطر مى نمایند، كمك كنند.

در دوران جنگ، این بنده ى  حقیر، از وجود انسان هاى واالمقام، درس ها 

آموختم؛ و بهره ها بردم؛ كه شاید یك لحظه ى آن را، با تمامى عمرم، نتوانم 

مقایسه كنم.  خوش حالم كه در كنار این یاران » حسین  بن على )ع(«  حضور 

دارم .  امیدوارم كه در روز رستاخیز به شفاعتم بیایند. ان شاءالله.

خدایا ! خدایا ! تا انقالب مهدى )عج( ، خمینى را نگهدار .

از عمر ما، بكاه و بر عمر رهبر افزا .

رزمنـــدگان اسالم، نصرت عطا بفرما .

زیارت كربال ، نصیب مان بگردان .

ظهور حجت ات را، نزدیك تر بگردان .

مرگ بر آمریكا .

مرگ بر شوروى .

مرگ بر اسراییل و همه ى  شیاطین .

محمدتقى رضوىـ  ساعت 5 بعدازظهر - 1364/11/10 
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مهندس شهید محمد طرحچی طوسی 
ناپذیر،  خستگی  مجاهد  رشیداسالم،  سردار   |

بنیانگذار و موسس و فرمانده پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهاد سازندگی

ون« 
ُ
ُیرَزق ِهم  َربِّ  

َ
أحیاٌءِعْند  

ْ
»َبل سعادت  فیض  به  كه  درخشانى  چهره هاى  از  یكى 

نائل گشته، شهید بزرگوار، مهندس محمد طرحچى طوسى مى باشد كه از جمله 

در  جهاد  جنگ  مهندسى  و  پشتیبانى  و  سازندگى  جهاد  مؤسسین  و  بنیانگذاران 

خوزستان است.

محل تولد و رشد و نمو محمد در مشهد مقدس در خانواده اى مذهبى همراه با 

محرومیت بود. مدتى از عمر او نگذشت كه مادر عزیزش را از دست داد. از آنجا 

كه محمد از استعداد و هوش سرشارى برخوردار بود سال هاى دبیرستان و بعد از 

آن أخذ دیپلم و سپس با قبول شدن در رشته مكانیك وارد دانشگاه پلى تكنیك شد و 

بدین جهت رهسپار تهران گردید.

اسالمى  انحمن  در  و  كرد  آغاز  را  علیه ظلم  مبارزه خود  دانشگاه  به  ورود  بدو  از 

دانشجویان پلى تكنیك فعالیت مبارزاتى علیه شاه ستمگر را آغاز كرد و مطالعه و 

شناخت خود را نیز عمیق تر كرد.
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  شهید بزرگوار، حسین ناجیان همرزم و همسنگر شهید طرحچی در رابطه با 

فعالیت های سیاسی، مذهبی وی می گوید:

»... شخصیت سیاسى محمد در دوران دانشگاه شكل گرفت. محمد كه از هوش 

از  وى  گذاشت.  مكتبش  اختیار  در  را  خودش  هوش  بود،  برخوردار  سرشارى 

سال هاى ورود به دانشگاه راه خود را انتخاب كرده بود، با استفاده از هوش سرشارى 

كه داشت، توانست تخصص هاى الزم را در مدت كوتاهى بدست آورد و بعد این 

تخصص را در اختیار مكتب و انقالب قرار بدهد، گرچه زمینه هاى زیادى براى 

محمد فاهم بود كه بتواند مثل سایرین آسوده زندگى كند، ولى همه این مسائل را 

كنار زد و فقط خدا را و امام و انقالب را انتخاب كرد.

در فعالیت هاى ضد رژیم طاغوت در دانشگاه، محمد نقش بسزائى داشت. یكى 

براى  خودش  كارهاى  از  هیچوقت  بود.  او  اخالص  محمد  ویژه  خصوصیات  از 

كسى سخن نمى گفت براى همین است كه ما از محمد چیزى نداریم گرچه شاهد 

تالش هاى شبانه روزى او بودیم ولى او آثار كمى از خود بجا گذاشته و این نشانه 

اخالص او بود، چنانكه در زمان دانشگاه خیلى از افراد فكر مى كردند محمد بچه 

سربزیرى است و كارى به كارهاى سیاسى ندارد، ولى برخالف این تفكر ها محمد 

چنان زیركانه كار مى كرد كه حتى ساواك كه در آنموقع در دانشگاه فعال بود نتوانست 

كوچكترین رد پایى از محمد بدست بیاورد...«

شهید طرحچى پس از فارغ التحصیل شدن در مهندسى مكانیك، راهى جنوب 

كشور شد و مدتى در آنجا بكار مشغول بود. وى همراه با انقالب، در همه راهپیمائیها 

و تظاهرات شركت كرد. در پخش اعالمیه ها و شب نامه ها و رساندن پیام ها سخت 

كوشید و از هیچ نیروئى نهراسید و در این كار، كوششى شایسته كرد و بى دریغ 

زحمت كشید.

وقتى باغستان هاى خرم انقالب اسالمى، در 22 بهمن 57 به ثمر نشست، او به 

گستردگى خدماتش افزود، با فرمان تاریخى حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ 
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مبنى بر تشكیل جهاد سازندگى، در فاصله كمتر از پنج روز به جهادگران جهاد سازندگى 

پیوست.

در همان اوایل ورود ایشان به جهاد سازندگى، بچه هاى جهاد به او مى گفتند: كامپیوتر! او 

به لحاظ داشتن استعداد درونى شخص بسیار فنى و مبتكر و خالق بود و كارهاى عظیم 

و پیچیده و مشكل را براحتى حل مى كرد، این بود كه براى بچه هاى جهاد قابل اهمیت و 

احترام بود.

وى مانند زمان دوران تحصیل در دانشگاه همیشه كارهاى دشوار و پر خطر را انتخاب 

مى كرد. شهید نانجیان )رضوان الله علیه( در این رابطه مى گفت: »یكى از خصوصیت هاى 

دیگر محمد این كه الگوى مقاومت بود. هر گاه تصمیمى مى گرفت كه كارى را انجام 

بدهد غیر ممكن بود آن را به انجام نرساند، و هر مشكلى كه در راه پیش مى آمد آنرا از میان 

برمى داشت نشانه چنین مقاومتى، شهامت و رشادت است و محمد چنین خصوصیتى را 

هم داشت، در محمد كلمه ترسى وجود نداشت، بار ها و بارها محمد در اجراى كارهائى 

كه به او محول مى شد و در انجام عملیات مهندسى جبهه آنچنان رشادت و مقاومت نشان 

مى داد و آنچنان به دشمن نزدیك مى شد كه صداى گفتگوى آنانرا مى شنید. گاهى اوقات 

اتفاق مى افتاد كه دشمن محمد و یارانش را از فاصله چند مترى به گلوله مى بست ولى 

محمد به خواست خدا جان سالم به در مى برد.

محمد در ابتداى جنگ تحمیلى در جبهه هاى جنوب حاضر شد و قسمت اعظم كار 

مهندسى جبهه را بعهده گرفت. شب و روز برایش وجود نداشت، دائم مشغول كار بود. 

گرچه روز هاى اول جنگ، در اثر جریان هاى ائنانه اى مثل بنى صدر خائن و همدستانش 

جنگ مظلوم بود ولى این قاطعیت محمد بود كه ایستاد و مقاومت كرد و با كمبودها 

مبارزه كرد.

در رابطه با برادر طرحچى، فیلمبرداران بسیار تالش مى كردند كه فیلمى از ایشان تهیه 

كنند، اما او حاضر نمى شد. همیشه مى گفت ما كه كارى نمى كنیم ما داریم وظیفه خود را 

انجام مى دهیم، ما خارج وظیفه مان كارى انجام نمى دهیم كه كارى خارق العاده باشد و 

احتیاج به فیلمبردارى داشته باشد...«
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 یكی از همرزمان شهید طرحچی می گوید: 

»شهید طرحچى با شروع جنگ وارد جنگ شد و با حداقل امكاناتى كه داشت 

تشكیالتى را در استان خوزستان براه انداخت و بعد از برقرارى تشكیالت و با ایجاد 

دفترى به نام »طرح و برنامه« در جهاد استان خوزستان كارش را آغاز كرد و تنها در 

جهاد استان یك اطاق داشت و از آن اطاق سعى و تالش بر این داشت كه نیروهاى 

جهاد كه از اطراف و اكناف كشور به طرف جنگ مى آمدند به آنها سر و سامانى 

بدهد و آنها را متكشل بكند. و خودش نیز با استان هاى مختلف كشور و با جهاد ها 

ارتباط برقرار مى كرد و تماس مى گرفت و آنها را به جنگ دعوت مى كرد و باالخره 

در این امر مهم موفق شد و جهاد استان ها یكى پس از دیگرى به منطقه مى آمدند و 

مستقر مى شدند.

جهاد ها در ابتداى جنگ بعضا كارهاى رزمى مى كردند. مدت زمانى كه از جنگ 

گذشت خیلى سریع به این موضوع رسیدند كه جنگ نیاز به كارهاى مهندسى دارد و 

این باب را گشودند و كارهاى مهندسى در جنگ را آغاز كردند. ضمن این كه شهید 

با دفتر مركزى و شوراى  با برقرارى ارتباط  طرحچى این كارها را پیگیرى مى كرد 

مركزى سعى بر این داشت كه از این طریق امكاناتى را به منطقه بیاورد و در این كار 

نیز موفق بود و با آوردن امكانات از مركز آنها را بین جهادهائى كه در مناطق مختلف 

عملیاتى و محور هاى عملیاتى مستقر بودند تقسیم مى كرد...

در مورد شهید طرحچى، هر چه بیان كنیم نمى توانیم حق مطلب را ادا كنیم. مهمترین 

ویژگى او این بود كه مثل آتشفشانى بود و با كارها مثل كوه و دریا برخورد مى كرد و از 

تدبیر و خالقیت ویژه و خاص خودش برخوردار بود. در مورد هر عملیاتى كه در هر 

محور انجام مى شد ده ها طرح و برنامه داشت در حد مقدوراتش و با توجه به استقرار 

جهاد استان ها اقدام به انجام طرح هائى كه مورد نظرش بود مى كرد.

از ویژگى هاى این شهید بزرگوار این كه بطور شبانه روزى تالش و فعالیت مى كرد و 

 
ً
به اغلب محور ها سركشى مى كرد و با مشكالت و مسائل آن ها آشنا مى شد و سریعا
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در صدد رفع مصائب و مشلكات آنها برمى آمد. ما در جنگ از شهید طرحچى 

چیزهاى زیادى آموختیم از جمله این بود كه كمتر به مرخصى مى رفت یكبار قریب 

به 10 ماه از حضورش در منطقه مى گذشت و ما اصرار مى كردیم كه چرا به مرخصى 

 اعتقاد به مرخصى 
ً
نمى روى؟ و او در جواب مى گفت: »من در شرایط فعلى اصال

ندارم و در شرایطى كه ناموش ما در گرو این وضعیت جنگ است و هر روز دشمن 

منطقه اى از خاك ما را مى گیرد و مستقر مى شود و هر چه در منطقه داریم به تاراج 

مى برد و مردم منطقه را قتل عام مى كند من هیچ لزومى نمى بینم كه به مرخصى 

بروم«. و این براى ما یك درس بزرگى بود. یكسال از حضور او در منطقه مى گذشت 

و باالخره به مرخصى نرفت تا جسم او را بردند.

از جمله ویژگى هاى او دقت در كارها و پیگیرى مستمر و به انجام رساندن آنها بود. 

او به منطقم ى رفت و با مسائل و مشكالتى كه آنجا بود آشنا مى شد تا آنها را پیگیرى 

نمى كرد و به نتیجه نمى رساند سراغ كار دیگرى نمى رفت...

فرمانده سابق نیروى زمینى سپاه پاسداران در مورد این شهید بزرگوار مى گفت: كه 

در مورد شما جهادى ها همین بس كه فرمانده و بنیانگذار پشتیبانى جنگ جهاد در 

عملیات فرمانده كل قوا، زمانى كه راننده لودرى را عراقى ها زدند و تقریبا درگیرى 

در خط مقدم، تن به تن بود من ناظر بودم كه شهید طرحچى با توجه به مسئولیتى 

 سوار بر لودر شد و با لودر خاك برداشت و بر سنگرى كه تعدادى 
ً
كه داشت سریعا

عراقى مزدور در آن بودند ریخت و با این كار عراقى ها را در سنگر دفن كرد...«

در  محمد  ایثارگرى هاى  از  بسیارى  خاطره هاى  خوزستان  ستاره  پر  شبهاى 

شهید  كه  شبهائى  دارد،  بخاطر  دشمن  خطوط  نزدیك  در  و  شب  تاریكى هاى 

طرحچى دستگاه هاى راهسازى عراقى ها را كه در میان آب و گل در نزدیك خطوط 

دشمن قرار داشت با شهامت به غنیمت مى آورد و از گلوله هاى خصم پاكى در دل 

راه نمى داد.

شهید طرحچى بنا به گفته همسنگرانش در پشتیبانى جنگ جهاد سازندگى نمونه 
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كم نظیرى از فعالیت، نبوغ، ایثار، عشق و شور نسبت به خدا و اسالم بود و در این 

راه از بذل جان هم دریغ نداشت. در جبهه جنوب یاور راستین سپاه و ارتش و بسیج 

بود. وى از پیشقراوالن سنگرسازان بى سنگر بود و در زدن خاكریز و كندن سنگر ها 

با استفاده از ماشین آالت راهسازى نقش موثرى داشت.

زمانى كه فرمان امام امت مبنى بر شكستن حصر آبادان صادر شد، محمد به اتفاق 

پیاده كرد و در  را  آبادان  ـ  از همرزمانش طرح جاده استراتژیك ماهشهر  چند تن 

شرایطى كه تنها 5 كیلومتر با بعثى هاى مزدور فاصله نداشتند این جاده ساخته شد 

كه نقش سرنوشت سازى را در رباطه با كست حصر آبادان ایفا نمود.

یكى از همرزمانش در مورد خصوصیات اخالقى و تالش هاى وى مى گوید:

»شهید طرحچى فردى بود كه حتى یكبار از ایشان خشم، غضب و ناامیدى ندیدم. 

ستادى  روزمره  كارهاى  به  خوزستان  ستاد  در  روز  بود.  فعال  روز  شبانه  طول  در 

مى پرداخت و عصر سوار بر یك ماشین به طرف سوسنگرد و خطوط مقام حركت 

مى كرد و شب خودش پشت دستگاه و تعداد اندكى بلدوزر و لودر و رانندگانى كه 

حضور داشتند به زدن خاكریز و سنگر و جاده مى پرداخت.«

  بنا بر اعتراف همرزمانش:

 اولین خاكریزهاى كه در مناطق عملیاتى زده شد توسط شهید محمد طرحچى 

انجام شد. كسانى كه محمد را از نزدیك مى شناختند هرگز از زبان خودش ذره اى 

با ماشین  از دالوریهایش را نشنیدند. در هنگام حمله ها و آن هنگام كه الزم بود 

آالت راهسازى سنگر ها و خاكریزها ایجاد شود، محمد بارها با استفاده از موتور 

در پیشاپیش سپاهیان و تانكها به جوالن مى پرداخت و به رانندگان ماشین آالت 

برنامه مى داد و هرگاه موقعیتى پیش مى آمد و كار سخت مى شد با نشستن بر پشت 

ماشین آالت، خود به تنهائى به ایجاد سنگر و خاكریز مى پرداخت و عجیب است 

كه محمد گوشه اى از این دالوریها را براى كسى بازگو نكرد.
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او مصداق فرمایش رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم بود كه مى فرمود: »ما بلع 

عید حقیقه االخالص حتى الیحب ان یحمده على شى من عمله الله«، »بنده به 

حقیقت اخالص نمى رسد تا هنامى كه ستایش كردن مردم را دوست نداشته باشد بر 

كارى كه براى خدا انجام داده است.«

  یكی دیگر از همرزمانش می گوید:

»طرحچى را مى شود گفت كه همه چیز منطقه بود. بخاطر ندارم كه با خیال راحت 

یك ساعت خوابیده باشم. تمام افكار وى را منطقه پر كرده بود. و یك چیزى كه در 

وجودش چنان شعله ور بود این بود كه براى منطقه دلسوزى مى كرد و ما مى گفتیم 

تو عاشق منطقه هستى و به هیچ چیز فكر نمى كنى، زیرا كه در بعد از ظهر خوزستان 

كسى طاقت كار كردن ندارد، ولى طرحچى بعد از ظهرها هم مى رفت در منطقه و 

كار شب را رو به راه مى كرد و با بچه ها به انجام كارها مى پرداخت...«

خود  ایثار،  و  گذشتگى  خود  از  و  مشكالت  همه  این  با  محمد  سكوت  براستى 

نوعى فریاد اعتراض بود و لبخندهاى پر معنیش نشان به جان خریدن مشكالت و 

سختى ها بود.

  از دیگر همرزمانش می گوید:

»... شهید طرحچى چند روز قبل از شهادتش اخالق و روحیاتش تغییر كرده بود. 

خنده و تبسم، بیشتر از گذشته در لبانش نقش داشت و حركت ها و برخوردهایش 

تغییر كرده بود...

یكبار در منطقه طراح گویا عملیات كوچكى بوده كه ایشان به همراه راننده بلدوزرى 

سوار بر موتورسیكلت بودند، در همین بین گلوله تانكى به موتور اصابت مى كند و 
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ایشان از روى موتور پرت مى شود بینى و پایش بشدت آسیب مى بیند. گویا فرداى آن 

روز یعنى 60/6/12 من عازم منطقه »شحیطیه« بودم و تقریبا حدود ساعت سه، چهار 

بعد از ظهر بود كه مى خواست او هم با من به منطقه بیاید. ولى من با توجه به آسیبى 

كه دیده بود و جسمش ضعیف و نحیف شده بود، نگران آمدنش بودم، اما با وجود این 

اصرار داشت كه بیاید تا این كه به اتفاق هم راهى منطقه شدیم. در ضمن به ما گزارش 

داده بودند كه دو تا لودر در منطقه جامانده، یكى از تصمیمات ما این بود كه آن لودر ها 

را هم به عقب بیاوریم، باالخره راهى منطقه »الله اكبر« و »شحیطیه« شدیم، وقتى 

سوار ماشین شدیم صحبت هائى كه شهید طرحچى مى كرد، صحبت هاى عجیبى بود، 

و دائم به راننده مى گفت سریع تر برو، سریع تر برو تا برسیم منطقه، ببینیم باید چه 

كارهائى را انجام بدهیم و دائم إصرار مى رد كه زودتر برسیم، و اصرار هم بى جا نبود، او 

چیزى را مى دید و به جائى مى خواست برسد كه ماها تصورش را هم نداشتیم. بیاد دارم 

در بین راه از وصف شهداء صحبت مى كرد و آدم هاى خوبى كه به جنگ مى آیند و مردم 

با اخالص و ایثارگرى كه با حداقل امكانات با آن فقیرى و بى چیزى شان باز دعوت 

 در ارتباط با بچه هاى جنگ صحبت 
ً
اما را لبیك مى گویند و به جنگ مى آیند و مكررا

مى كرد تا این كه به منطقه »الله اكبر« رسیدیم و از منطقه الله اكبر به طرف »شحیطیه« 

 هفت، هشت كیلومتر فاصله با محور داشت، حركت كردیم، تقریبا هوا رو 
ً
كه حدودا

به تاریكى مى رفت، غروب شده بود. و چون منطقه رملى بود ماشین در رمل گیر كرد 

و پس از درآوردن ماشین با توجه به آتش سنگین دشمن واز طرف دیگر ضرورت كار، 

با شهید طرحچى مشورت مى كردم كه آیا بمانیم یا جلو برویم؟ باالخره تصمیم گرفتیم 

كه الدر ها را به عقب بیاوریم.

الزم به تذكر است كه شهید طرحچى در آن موقعیت كه آتش سنگین دشمن زیاد بود 

و همینطور ماندن ماشین در رمل و كم كردن مسیر منطقه در آن تاریكى شب، دائما 
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طرح مى داد و مى گفت باید فردا چند تا تراكتور بیاوریم تا جاده رام رمت كنیم و ... دائم 

طرح هاى عجیبى در آن شرایط سخت و دشوار مى داد.

چون جاى دیگرى نداشتیم بنا به پیشنهاد شهید طرحچى قرار شد بمانیم و در محلى 

ماندگار شدیم كه قسمتى از وسط خاكریز مقدارى باز بود و قرار شد نصف شب به 

طرف لودرها و كارهاى دیگر برویم... ماشین را در یك طرف پارك كردیم. ساعت 

 9/30 شب بود. بعد شهید طرحچى گفت بهتر است اول نماز بخوانیم. وقتى 
ً
تقریبا

من آماده وضو گرفتن شدم دیدم ایشان وضو گرفته و آماده نماز است.

بیاد دارم من مراحل وضو را طى مى كردم كه ایشان نماز را شروع كرد. در آن بین یك 

تعداد گلوله منور، دشمن به هوا پرتاب كرد و منطقه مثل روز روشن شد و مقدارى 

از ماشین ما هم از پشت خاكریز پیدا بود. شهید طرحچى كه نماز را آغاز كرده بود و 

منطقه هم كامال روشن، و بنده در حال مسح پاى دوم بودم، در همین لحظه مشاهده 

كردم دیدم شهید طرحچى در حال قنوت نماز مغرب است كه یكباره گلوله تانكى از 

ناحیه دشمن بعثى شلیك شد و درست به شهید طرحچى اصابت كرد و او را محكم 

كوبید به زمین و منفجر شد و خودم هم از همین گلوله اول پایم آسیب دید. و شهید 

طرحچى فقط قسمتى از سر و یك قسمت از كتف راست  یا چپ او و یك قسمت از 

دست او باقى ماند و تمام اعضاى بدنش در اطراف پراكنده شده بود...«

آرى »محمد« محبوب دلهاى تك تك جهادگران و رزمندگان دلیر اسالم، در حال 

نماز، تیر خصم، قامت استوار مرد جبهه و جنگ با ایثار را بوسه وار به زمین رساند 

و محمد بار دیگر در ملكوت به قیام ایستاد و نماز عشق را در جوار رحمت حق، 

بپایان رساند.

مهندسى  فرمانده  كرد:  اعالم  آزاد  رادیو  رسید،  شهادت  به  جبهه  مرد  بزرگ  وقتى 

جبهه هاى جنگ ایران كشته شد.  60/6/12 روز شهادت آن بزرگوار غریب است كه 

به بارگاه ملكوتیان راه یافت.
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  شهید سید مرتضی آوینی
| گروه تلویزیونی جهاد )روایت فتح(

پندار ما این است كه ما مانده ایم و شهدا رفته اند 

با خود برده  اما حقیقت آن است كه زمان، مارا 

است و شهدا مانده  ا ند.  » از نوشته هاى شهید « 

سید مرتضى آوینى در روز بیست ویكم شهریور ماه سال 1326 در شهر رى متولد 

شد. او در مورد زندگى خود چنین نوشته است: »من بّچه شاه عبدالعظیم هستم و 

درخانه اى به دنیا آمده و بزرگ شده ام كه درهر سوراخش كه سر مى كردى به یک 

خانواده دیگر نیز برمى خوردى«.

پدر بزرگوار سید مرتضى مى گوید: »من  همیشه  كارم  در معادن  بود. سال  1326 كه  

او  به  دنیا آمد در شهر رى  من  منزل  پدرم  بودم ، جایى  نداشتم ، كارى  هم  نداشتم  و در 

آن  دوره  نظام  وظیفه ام  را مى گذراندم . و بعد از خدمت نظام وظیفه به  سازمان  برنامه  

و پس از مدتى در شركت  سهامى  كل  معادن  مشغول كار شدم و كاركردن در شركت 

معادن باعث  مى شد من  به  شهرستان هاى مختلف بروم.

سال  1333 كه   به  معادن  سرب  و روى  در شهر خمین  رفتم ، مرتضى را در كالس  

اول  دبستان  نام نویسى  كردیم ، در خمین سید مرتضى  شاگرد اول  بود. البته  او  قبل  از 

این كه  به  مدرسه  برود در منزل  خواندن  و نوشتن  را یاد گرفته  بود حتى  وقتى  كالس  

اول  بود روزنامه  مى خواند. در كودكى  یادم  هست  وقتى  مهمان هاى  خارجى  براى  



54

دیدن من به خانه ما مى آمدند، مى رفت  و با آن ها شروع  به  صحبت  مى كرد، او بچه 

گوشه گیرى نبود.

 ما دو سال در شهر  خمین  بودیم  تا  سال  1335 كه به  معدن  مس  در  نزدیكى شهرستان  

میانه منتقل شدم. محل این معدن  در مناطق كوهستانى بود كه در آنجا مدرسه اى  

نبود تا  من سید  مرتضى  را در آن  نام نویسى  كنم ؛ بنابراین رفتم  و از آموزش  و پرورش  

اجازه  گرفتم  تا بتوا نم  در آن منطقه مدرسه اى دایركنم و سید مرتضى و فرزند دومم  

را خودم درس بدهم و آنها درس خواندن بچه ها را به رسمیت بپذیرند. در واقع به 

این ترتیب یك  مدرسه كوچک  دایر شد و خودم  در آن  تدریس  مى كردم و بچه هاى 

دیگر هم از آن استفاده كرده و مشغول تحصیل شدند. رئیس  حسابدارى معدن  هم 

درمدرسه درس  مى داد. این  مدرسه  چهار كالسه  بود كه  در آخر آن دوره شش كالسه  

شد. وقتى سید مرتضى  به  كالس  چهارم  رفت  از وجود او هم  براى  تدریس  كالس  

اّولى ها استفاده شد. تا اینكه به كرمان منتقل شدم. سید مرتضى از كودكى با هنر 

انس داشت؛ به  نقاشى  خیلى  عالقه  نشان مى داد در  سال هایى  كه  در كرمان  بودیم  

او معلم  نقاشى  گرفته بود،  نویسندگى  را هم  خیلى  دوست  داشت ، شعر مى سرود و 

داستان و مقاله مى نوشت. 

بعد از اینكه به  كرمان  رفتیم ، سیدمرتضى دوره  ى دبیرستان  را تا كالس  دهم  در كرمان  

ى  دو سال آخر دبیرستان را گذراند و 
ّ
گذراند. بعد به  تهران  آمدیم. و در مدرسه  مل

مدرک دیپلم خود را در رشته ى ریاضى گرفت.

نظام   و خدمت   رفت  به سربازى  متوسطه  تحصیالت  پایان  از  پس  مرتضى  سید 

وظیفه اش  را در نیروى  هوایى  انجام  داد.

یك  روز كارت  كنكور پاره شده اى را در دست سید مرتضى دیدم، به  او گفتم  مگر 

نمى خواهى  در كنكور شركت  كنى !؟ گفت  كارتم  را پاره  كردم ، گفتم  چرا؟ گفت : 

ریاضى  را دوست  ندارم . پس از آن سید مرتضى به عنوان دانشجوى معمارى وارد 

دانشكده  ى هنرهاى زیباى دانشگاه تهران شد، تا تحصیالت دانشگاهى  را در رشته ى 
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مورد عالقه ى خود كه با سرشت هنرى او سازگارتر بود به انجام رساند. او در سال 

در  معمارى  مهندسى  رشته ى  در  لیسانس  فوق  سطح  تا  را  تحصیالتش   1354

دانشگاه تهران به پایان رساند.«

خانم مریم امینى همسر سید مرتضى آوینى از آشنایى با سید مرتضى چنین مى گوید: 

از سن  را  ایشان  . من  ازدواج، آشنایى چند ساله داشتیم  از  قبل  »با سید مرتضى 

پانزده تا نوزده، بیست سالگى كه این آشنایى به ازدواج رسید مى شناختم. در این میان 

خانواده  ى من مخالف با این ازدواج بودند ولى براى من مشخص بود كه این زندگى 

مشترک باید شروع شود. از همان ابتدا سید مرتضى براى من آن حالت مراد بودن 

را داشت. رد و بدل كردن كتاب هاى خوب، شركت در سخنرانى ها و كنسرت هاى 

برنامه هاى  از  مى خواند  درس  آنجا  ایشان  كه  زیبا  هنرهاى  دانشكده ى  موسیقى 

مشترک ما بود. در واقع ایشان راهنماى كاملى براى من بود.«

سال 1354 با هم نامزد شدیم و در خرداد ماه سال 1357 این نامزدى منجر به ازدواج 

شد. مى توانم بگویم كه نسبت به شرایط آن روز خیلى ساده ازدواج كردیم. خرید ما یک 

بلوز و دامن سفید براى من بود و یک كت و شلوار سفید براى سید مرتضى.

خانه كوچكى در خیابان شریعتى، خیابان آمل اجاره كردیم. حدود یک سال آنجا 

مستأجر بودیم. اولین فرزندمان در همان خانه به دنیا آمد. چند ماه بعد چون توان 

نقل  مطهرى  خیابان  در  مرتضى  سید  پدرى  منزل  به  نداشتیم،  را  اجاره  پرداخت 

مكان كردیم، سال 1358 بود. سه سال هم در آن خانه ماندیم. بعد یک آپارتمان 

هفتادوپنج مترى در قلهک خریدیم و كلى هم قرض باال آوردیم. درآن زمان صاحب 

سه فرزند شده بودیم و جایمان خیلى كوچک و تنگ بود.

سیدمرتضى مى خواست نزدیک پدر و مادرش باشد و به آنان كمک كند. به همین 

خاطر آپارتمان را فروختیم و دوباره به خانه  ى پدرى سید مرتضى برگشتیم و طبقه ى 

اول آن خانه را كه دو دانگ آن مى شد، خریدیم و ساكن شدیم وتا زمان شهادت سید 

مرتضى آنجا بودیم.«
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همسر سید مرتضى در ادامه مى گوید: »این زندگى قشنگ از سنین نوجوانى شروع 

شده بود. هر روز كه مى گذشت، موقعیت و جایگاه ایشان نزد من بیشتر از هر كس 

دیگرى  مى شد. مرتضى براى من مظهر همه ى كسانى بود كه در زندگى جستجو 

مى كردم. او جاى همه  اعضاى خانواده را براى من پر كرد و همه چیز زندگى ام بود.

این عالقه روز به روز بیشتر و پخته تر مى شد و بعد از ازدواج هم چیزى از آن كم 

نشد. مرتضى خیلى به من و بچه ها عالقه مند بود. یكى دو سال آخر، این عالقه را 

خیلى بیشتر ابراز مى كرد و به زبان مى آورد. اینها همه نتیجه ى تفكراتى بود كه داشت. 

هرچه به زمان شهادت نزدیک  مى شدیم، بدون هیچ اغراقى احساس مى كردم داریم 

ابراز عالقه هاى سید مرتضى  این  به سال هاى اول زندگى برمى گردیم؛ منتهى در 

 یک حالت ذكر و شكرى وجود داشت. بیان ایشان از لطفى كه خدا دارد جدا 
ً
مرتبا

نبود. هرچه عشق به خدا در ایشان شدت مى گرفت ابراز عالقه ى او به خانواده هم 

شدیدتر مى شد.«

  همسر سیدمرتضی از احواالت وی در روزهای انقالب می گوید: 

»یک خصوصیت واحدى از او مى گویم كه دو مرحله ى زندگى سید مرتضى در قبل از 

انقالب و بعد از انقالب تا زمان شهادت را به  هم وصل مى كند. از وقتى من سید مرتضى 

ـ اجتماعى حتى هنرى و  را شناختم، دنبال حقیقت بود. تحوالت كوچک و بزرگ سیاسى 

ادبى قبل از انقالب، جستجوى او را بى جواب مى گذاشت، ولى میل به پیدا كردن حق و 

حقیقت در این جستجوها زیاد بود. آنقدر در این مورد پافشارى مى كرد كه حتى از خودش 

هم مى گذشت. در این جستجوها خیلى هم سرش به سنگ خورد. خیلى چیزها را تجربه 

كرد. همین تجربه ها بود كه وقتى با حضرت امام خمینى)ره( آشنا شد و ایشان را شناخت 

گویا به سرچشمه رسید؛ چیزى كه سالها به  دنبالش بود در وجود مبارک حضرت امام)ره( 

پیدا كرد. یک ذره هم ابهام در دلش نبود كه نفس خودش را با این یافتن مقدس قاطى كند. 

وقتى شناخت، دیگر فاصله اى نبود. به یک معنا به واقعیت رسیده بود. به همین دلیل و به 
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خاطر این واقعیت هرچه را كه نشانى از نفس داشت، سوزاند. 

بروز  اسالمى  انقالب  براى  زندگى اش  تمام  وقف  با  را  واقعیت  این  مرتضى  سید 

مى داد. خودش هم مى گوید از طرف جهاد رفتیم بیل بزنیم، دوربین به دستمان 

دادند. ]برایش[ فرقى نمى كرد. با تمام وجود خودش را وقف انقالب كرد و بعد از 

پیروزى انقالب اسالمى معمارى را كنار گذاشت و به اقتضاى ضرورت هاى انقالب 

به فیلم سازى پرداخت.«

 سید مرتضى خود در این زمینه مى گوید: »حقیر داراى فوق لیسانس معمارى از 

دانشكده  هنرهاى زیبا هستم اما كارى را كه اكنون انجام مى دهم نباید به تحصیالتم 

مربوط دانست. حقیر هرچه آموخته ام از خارج دانشگاه است. بنده با یقین كامل 

مى گویم كه تخصص حقیقى در سایه ى تعهد اسالمى به دست مى آید و الغیر. قبل 

از انقالب بنده فیلم نمى ساخته ام اگرچه با سینما آشنایى داشته ام. اشتغال اساسى 

حقیر قبل از انقالب در ادبیات بوده است.

 با شروع انقالب تمام نوشته هاى خویش را اعم از یادداشت هاى فلسفى، داستان هاى 

كوتاه، اشعار و... در چند گونى ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم كه دیگر چیزى 

كه »حدیث نفس« باشد ننویسم و دیگر از »خودم« سخنى به میان نیاورم... سعى 

كردم كه »خودم« را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد، و خدا را شكر بر این 

تصمیم وفادار مانده ام. البته آن چه كه انسان مى نویسد همیشه تراوشات درونى خود 

اوست؛ همه ى هنرها این چنین هستند. كسى هم كه فیلم مى سازد اثر تراوشات 

درونى خود اوست اما اگر انسان خود را در خدا فانى كند، آنگاه این خداست كه در 

آثار او جلوه گر مى شود. حقیر این چنین ادعایى ندارم ولى تالشم بر این بوده است.«

خانم امینى مى گوید: »قبل از انقالب مرتب فیلم هاى جشنواره ها را مى دید و به 

مقوله  ى سینما عالقه  داشت و كار فیلم سازى خود را در اوایل پیروزى انقالب با 

ساختن چند مجموعه درباره ى غائله گنبد )مجموعه ى شش روز در تركمن صحرا(، 

سیل خوزستان و ظلم خوانین )مجموعه ى مستند خان گزیده ها( آغاز كرد«؛ كه هر 
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دو از مستندهاى خوب آن روزها بود واین فعالیت ها ناشى از ورود سید مرتضى به جمع 

همكاران مخلص جهاد سازندگى بود كه به فرمان امام خمینى)ره( در روز 27 خرداد ماه 

سال 1358 براى كمک به محرومین و روستاهاى كشور تشكیل شده بود. 

سید مرتضى درباره ى شروع كار در جهاد سازندگى چنین مى گوید: 

»با شروع كار جهادسازندگى در سال 1358 به روستاها رفتیم كه براى خدا بیل بزنیم؛ 

بعدها ضرورت هاى موجود رفته رفته ما را به فیلم سازى كشاند... ما از ابتدا در گروه جهاد 

نیتمان این بود كه نسبت به همه  ى وقایعى كه براى انقالب اسالمى و نظام پیش مى آید 

 سیل خوزستان كه واقع شد، گروهى كه بعدها مجموعه  ى 
ً
عكس العمل نشان بدهیم؛ مثال

حقیقت را ساختیم. به خوزستان رفتیم و یک گزارش مفصل تهیه كردیم. آن گزارش در 

واقع جزو اولین كارهایمان در گروه تلویزیونى جهاد سازندگى بود. بعد، غائله ى خسرو 

و ناصر قشقایى پیش آمد و مابه فیروزآباد، آباده و مناطق درگیرى رفتیم... وقتى فیروز آباد 

در محاصره بود، ما با مشكالت زیادى از خط محاصره گذشتیم و خودمان را به فیروزآباد 

رساندیم. در واقع اولین صحنه هاى جنگ را ما در آنجا، در جنگ با خوانین گرفتیم. گروه 

تلویزیونى جهاد سازندگى اولین گروهى بود كه بالفاصله بعد از شروع جنگ به جبهه 

رفت. دو تن از اعضاى گروه در همان روزهاى اول جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و 

نفر سوم، در حالى كه تیر به شانه اش خورده بود، از حلقه  ى محاصره گریخت. گروه بار 

دیگر تشكل یافت و در روزهاى محاصره ى  خرمشهر براى تهیه  فیلم وارد این شهر شد.« 

 سید مرتضى چگونگى فعالیت گروه تلویزیونى جهاد سازندگى را در خرمشهر چنین 

تعریف مى كند: 

»وقتى به خرمشهر رسیدیم، هنوز خونین شهر نشده بود. شهر هنوز سرپا بود، اگرچه 

احساس نمى شد كه این حالت زیاد پر دوام باشد، و زیاد هم دوام نیاورد. ما به تهران 

بازگشتیم و شبانه روز پاى میز موویال كار كردیم تا اولین فیلم مستند جنگى درباره ى 

خرمشهر از تلویزیون پخش شد؛ فتح خون.« و مجموعه ى یازده قسمتى »حقیقت« كار 

بعدى گروه محسوب مى شد كه یكى از هدف هاى آن ترسیم علل سقوط خرمشهر بود. 
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یک هفته اى نگذشته بود كه خرمشهر سقوط كرد و ما در جست جوى حقیقت ماجرا به 

آبادان رفتیم كه سخت در محاصره بود، تولید مجموعه  »حقیقت« این گونه آغاز شد.« كار 

گروه تلویزیونى جهادسازندگى در جبهه ها ادامه یافت و با شروع عملیات والفجر هشت، 

 منسجم و به هم پیوسته اى پیدا كرد. آغاز تهیه ى مجموعه  ى زیبا و ماندگار 
ً
شكل كامال

روایت فتح كه بعد از این عملیات تا پایان جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد به 

همان ایام باز مى گردد. 

شهید آوینى فعالیت هاى مطبوعاتى خود را نیز در اواخر سال 1362، همزمان با مشاركت 

در جبهه ها و تهیه  ى فیلم هاى مستند درباره ى جنگ، با نگارش مقاالتى در ماهنامه ى  

»اعتصام« آغاز كرد. در مضامین اعتقادى و عبادى نیز تحقیق و تفكر مى كرد و حاصل 

كار خویش را به صورت مقاالتى چون »اشک، چشمه ى تكامل«. »تحقیقى در معنى 

صلوات« و »حج، تمثیل سلوک جمعى بشر« به دست چاپ  سپرد. در كنار نگارش این 

قبیل مقاالت، مجموعه مقاالتى نیز با عنوان كلى »تحقیقى مكتبى در باب توسعه و مبانى 

تمدن غرب« براى ماهنامه  ى جهاد، ارگان جهاد سازندگى، نوشت »بهشت زمینى«، 

»میمون برهنه!«، »تمدن اسراف و تبذیر«، »دیكتاتورى اقتصاد«، »از دیكتاتورى پول تا 

اقتصاد صلواتى«، »نظام آموزش و آرمان توسعه یافتگى«، »ترقى یا تكامل؟« و... از جمله 

مقاالت آن مجموعه است. این مقاالت بعد از شهادت او با عنوان »توسه و مبانى تمدن 

غرب« به چاپ رسید. این دوره از كار نویسندگى سید مرتضى تا سال 1365 ادامه یافت. 

مقارن با همین سال ها شهید آوینى عالوه بركارگردانى و مونتاژ مجموعه  ى »روایت فتح« 

نگارش متن آن را بر عهده داشت كه بعدها قالب كتابى به خود گرفت با عنوان »گنجینه ى 

آسمانى«. او در ماه محرم سال 1366 نگارش كتاب »فتح خون روایت محرم« را آغاز 

كرد و ُنه فصل از فصول ده گانه  آن را نوشت. اما در حالى كه كار تحقیق در مورد وقایع روز 

عاشورا و شهادت بنى هاشم را انجام داده و نگارش فصل آخر را آغاز كرده بود به دالیلى 

كار را ناتمام گذاشت. او در سال 1367 یک ترم در مجتمع دانشگاهى هنر تدریس كرد، 

ولى چون مفاد مورد نظرش براى تدریس با طرح دانشگاه همخوانى نداشت، از ادامه  ى 
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تدریس صرف نظر كرد. مجموعه  مباحثى كه براى تدریس فراهم شده بود، با بسط و شرح 

و تفسیر بیشتر در مقاله اى بلند به نام »تأمالتى در ماهیت سینما« در فصلنامه  ى »فارابى« به 

چاپ رسید و بعد در مقاالتى با عناوین »جذابى در سینما«، »آینه ى جادو«، »قاب تصویر 

و زبان سینما«و... كه از فروردین سال 1368 در ماهنامه  ى هنرى سوره منتشر شد، تفصیل 

پیدا كرد. مجموعه این مقاالت در كتاب »آینه ى جادو« كه جلد اول از مجموعه  مقاالت و 

نقدهاى سینمایى اوست، جمع آورى و به چاپ سپرده شد.

 اواخر سال 1370 موسسه  ى فرهنگى روایت فتح به فرمان مقام معظم رهبرى تاسیس شد 

تا به كار فیلم سازى مستند و سینمایى درباره  ى دفاع مقدس بپردازد و تهیه ى  مجموعه  ى 

روایت فتح را كه بعد از پذیرش قطعنامه رها شده بود ادامه دهد.

 سال هاى 1368 تا 1372 دوران اوج فعالیت مطبوعاتى شهید آوینى است. آثار او در طى 

این دوره نیز موضوعات بسیار متنوعى را شامل مى شود. هرچند آشنایى با سینما در طول 

مدتى بیش از ده سال مستندسازى و تجارب او در زمینه  ى كارگردانى مستند و به خصوص 

مونتاژ باعث شد كه قبل از هرچیز به سینما بپردازد. ولى این مسئله موجب بى اعتنایى او 

نسبت به سایر هنرها نشد. او در كنار تالیف مقاالت تئوریک درباره ى ماهیت سینما و 

نقد سینماى ایران و جهان، مقاالت متعددى در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر 

جدید اعم از رمان، نقاشى، گرافیک و تئاتر، هنر دینى و سنتى، هنر انقالب و... تالیف 

كرد كه در ماهنامه ى سوره به چاپ رسید. طى همین دوران در خصوص مبانى سیاسى 

اعتقادى نظام اسالمى و والیت فقیه، فرهنگ انقالب در مواجهه با فرهنگ واحد جهانى و 

تهاجم فرهنگى غرب، غرب زدگى و روشنفكرى، تجدد و تحجر و موضوعات دیگر تفكر 

و تحقیق و مقاالتى منتشر نمود. مجموعه ى آثار شهید آوینى در این دوره هم از حیث 

كمیت، هم از جهت تنوع موضوعات و هم از نظر عمق معنا و اصالت تفكر و شیوایى بیان 

اعجاب آور است. در حالى كه سرچشمه ى اصلى تفكر او به قرآن، نهج البالغه، كلمات 

معصومین علیهم السالم و آثار و گفتار حضرت امام خمینى)ره( باز مى گشت، با تفكر 

فلسفى غرب و آرا، و نظریات متفكران غربى نیز آشنایى داشت و با یقینى برآمده از نور 
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حكمت، آنها را نقد و بررسى مى كرد. او شناخت مبانى فلسفى و سیر تاریخى فرهنگ و 

تمدن جدید را از لوازم مقابله با تهاجم فرهنگى مى دانست چرا كه این شناخت زمینه  ى 

خروج از عالم غربى و غرب زده  ى كنونى را فراهم مى ساخت و به بسط و گسترش فرهنگ 

و تفكر الهى مدد مى رساند. او بر این باور بود كه با وقوع انقالب اسالمى و ظهور انسان 

كاملى چون امام خمینى)ره( بشر وارد عهد تاریخى جدیدى شده است كه آن را »عصر 

توبه بشریت« مى نامید. عصرى كه به انقالب جهانى امام عصر)عج( و ظهور »دولت 

پایدار حق« منتهى خواهد شد.

كار  ادامه ى  و  سال 1371  اواخر  در  فتح  روایت  فرهنگى  موسسه  ى  تأسیس  از  پس 

فیلم سازى مستند و سینمایى درباره  ى دفاع مقدس و تهیه ى مجموعه ى روایت فتح كه 

بعد از پذیرش قطعنامه رها شده بود ، سید مرتضى آوینى و گروه فیلمبرداران روایت فتح 

سفر به مناطق جنگى را از سر گرفتند و طى مدتى كمتر از یک سال كار تهیه ى شش 

برنامه از مجموعه  ده قسمتى »شهرى در آسمان« را به پایان رساندند ومقدمات تهیه ى 

مجموعه هاى دیگرى را درباره  ى آبادان، سوسنگرد، هویزه و فكه تدارک دیدند. »شهرى در 

آسمان« كه به واقعه ى محاصره، سقوط و باز پس گیرى خرمشهر مى پرداخت، در ماه هاى 

آخر حیات شهید آوینى از تلویزیون پخش شد، اما برنامه  ى وى براى تكمیل این مجموعه 

و ساختن مجموعه هاى دیگر با شهادتش در روز جمعه بیستم فروردین 1372 در قتلگاه 

فكه ناتمام ماند.

همسر شهید آوینى از احوال خود وسید مرتضى در روزهاى نزدیک به شهادتشان مى 

گویند:

 این تصور را نداشتم كه وقتى براى فیلمبردارى به 
ً
»من هم ایشان را نمى شناختم. اصال

فكه مى رود شهید بشود. من آثار شهادت را در ایشان كشف نمى كردم. روزهاى آخر، 

وقتى به فكه رفت و كار نیمه تمام ماند و برگشت، گفت دو سه روز دیگر باید برگردم فكه. 

در آن چند روز ایشان را خیلى اندوهگین دیدم. مرتب سؤال مى كردم چرا اینقدر گرفته و 

ناراحتى؟ ولى در ذهنم هیچ ارتباطى برقرار نمى شد كه چه اتفاقى افتاده كه دوباره دارد 
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 مطمئن مى شوم كه مى دانست. 
ً
برمى گردد. اما االن كه به آن چند روز نگاه مى كنم كامال

آخرین صحبت ما در آن یكى دو روز آخر درباره ى قرارى براى روزهاى بعد بود. من گفتم 

این كار را بعد از آمدن شما هم مى شود انجام داد ان شاءا...؛ اما ایشان یک دفعه سرشان 

را برگرداندند و دیگر حرفى بین ما رد و بدل نشد. همان اواخر وقتى پیشنهادى به ایشان 

 این كار صالح نیست. االن آنقدر براى من مشكل درست كرده اند كه 
ً
دادم، گفت: »فعال

اگر آدمى پشت به كوه داشت نمى توانست تحمل كند، من به جاى دیگرى تكیه داده ام كه 

االن سرپا ایستاده ام.«

در چند ماه قبل از شهادتش اندوه عمیقى داشت و زبان به شكوه باز كرده بود. این 

خصوصیت را هیچ وقت در ایشان ندیده بودم.«

خانم امینى همسر شهید آوینى در ادامه مى گوید: »حدود ظهر جمعه بیستم فروردین ماه، 

سید مرتضى در فكه رفت روى مین. صبح شنبه بود كه پدر و مادرم آمدند. صبح زود بود. 

به من گفتند: »مرتضى زخمى شده است.« روزهاى اول بهار هنوز هوا تاریک و روشن 

بود. حالتى میان خواب و بیدارى بود. مثل همان وقت طبیعت. بچه ها را با آرامش بیدار 

 چیزى نشنیده ام. بچه ها كه رفتند، پدر و مادرم 
ً
كردم و به مدرسه فرستادم. مثل این كه اصال

آرام آرام سر حرف را باز كردند و من باخبر شدم كه دیگر سیدمرتضى را ندارم.«

 فروردین ماه سال 1372 شكوفه هاى وجود سید مرتضى به بارنشست و شهادت او 

گواهى داد كه شهید سید مرتضى آوینى بار امانت را با خون خویش تا سر حلقه ى مقصود 

رساند و امانت هستى خویش را به هستى بخش جان آفرین تسلیم كرد.

 پیكر خونین و پاک سید مرتضى آوینى بر دوش همرزمان و همكاران جهاد سازندگى و 

همه ى مردم رهپوى راه او و اهالى فرهنگ و اندیشه و عمل در عرصه ى انقالب اسالمى، 

همچو پرچمى افراشته و سر بلند از مقابل حوزه ى هنرى تشییع و بدرقه شد و در قطعه ى 

29 بهشت زهرا)س( به آرامگاه خاكى او سپرده شد.
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 شهید محمدحسن كسائی 
|سردار رشید اسالم، اسوه مقاومت و فعالیت، 

فرمانده گردان انصار ستاد پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهادسازندگی استان آذربایجان شرقی

بیان قاصر و قلم عاجزتر از آنست كه در مورد كسى سخن بگوید كه به مسماى 

از سوى حضرت حق  او  انتخاب  و  بود  و ستوده خدا و خلق خدا  نامش محمد 

شاهدى بر این مدعا. او كه حسن را مؤخر نامش حمل مى فرمود براستى حسن بود 

و بر ُحسن انتخاب مراد و پیمودن سبیل عرفان كه قاموس عارفان طریقت حتى به 

شهادت منتهى مى شود موثق و مؤید.

وقتى درباره شخصیت بارز سردار رشید اسالم، مرد جبهه و جنگ و ایثار، شهید 

شهرستان  در  كسائى  محمدعلى  حاج  بزرگوارش  برادر  با  كسائى،  محمدحسن 

»مرند« به گفتگو پرداختیم، چنین بازگو نمودند.

»حسن، مرحله تحصیالت ابتدائى و متوسطه را در شهرستان مرند گذراند و پس از 

اخذ دیپلم مؤفق شد به دانشگاه راه یابد و در دانشگاه مشغول تحصیل در رشته ادبیات 

فارسى شد. وى عالقه شگرفى به خدمت در سنگر مدرسه داشت، لذا پس از اتمام 

تحصیل در دانشگاه به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و در شهرستان ممقان 

چند سالى مشغول فعالیت بودند كه سال هاى 56 و 57 با قیام مردم به رهبریت 
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روحانیت، ایشان در خدمت عالم و عارف جلیل، شهید محراب آیت الله مدنى 

اعلى الله مقامه بودند كه بسیار به نزد آن آیت خدا مشرف مى شدند و كسب فیض 

مى نمودند... تا اینكه حركت انقالبى امت مسلمان شروع شد و ایشان در آذرشهر 

و ممقان بعنوان نماینده معلمین و دبیران مذهبى معرفى شدند كه در تمام جلسات 

و اعتصابات فرهنگیان شركت كنند. تمام افكارش پیرامون مسائل اسالمى بود چه 

از وقت تدریس در منزل، كه در منزل، دانش آموزان  بعد  در محیط دبیرستان چه 

بسیارى كه حاج حسن معلم آنان بود از ایشان استفاده مى كردند كه قبل از شهادت 

حاج حسن، چند تن از آن عزیزان به فیض عظیم شهادت رسیدند...«.

شهید كسائى پس از پیام تاریخى امام امت در رابطه با تشكیل جهادسازندگى با 

برادرش اقدام به تشكیل جهادسازندگى شهرستان مرند نمودند.

با  برخورد  در  بود.  برخوردار  از مدیریت واالئى  و همسنگرانش وى  برادر  نقل  به 

نیروها یك حالت تواضع و فروتنى و در عین حال جدى در كار بود. سعى بسیار 

زیادى در رشد نیروها داشت و آنها را براى هرچه بیشتر خدمت به اسالم و مسلمین 

مى پروراند. اگر اشكالى از كار یا كسى مى دید آنرا مستقیم بازگو نمى كرد كه موجب 

دلسردى فرد یا گروهى بشود و با یك حالت خاصى كه در خور یك برخورد اسالمى 

بود رفتار مى كرد.

در همان اول تشكیل جهادسازندگى محمد معتقد بود كه باید از نظر فرهنگى در 

روستاها زیاد كار بشود، به همین دلیل خود در رابطه با برنامه هاى تبلیغى اهمیت 

بسزایى قائل بود.

در سال 63 كه استان پى دبه شخصیت بارز وى ُبرد، بنا شد شهید بزرگوار در جهاد 

استان فعالیت خود را ادامه دهد. و از طرفى آموزش و پرورش هم در چندین مورد از 

وى خواسته بود كه به آموزش و پرورش با توجه به نیاز شدیدى كه احساس مى شد 

برگردد، لكن این درخواست ها مقارن بود با تصمیم حاج حسن كه در جبهه حضور 

مستقیم داشته باشد.
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  برادر ایشان در این رابطه می گوید:

»حاج حسن بدون اطالع از برادران جهاد استان به بسیج رفتند و خودشان را در 

سطح خواندن و نوشتن معرفى نموده و در زمان تقسیم رده كارى، مسئول دسته 

ایشان اسم حاج حسن را از لیست نیروها مى خواند كه: »حاج حسن كسائى كه 

خواندن و نوشتن مى دانند در واحد خمپاره انداز كار كنند«، باالخره از همان طریق 

 یكى از مسئولین مهندسى رزمى سپاه او 
ً
اعزام مى شوند و به جبهه مى روند. نهایتا

را مى شناسد و اطالع مى دهد كه ایشان مسئول جهاد مرند هستند كه بدین طریق 

اعزام شده اند. در حالى كه مى توانند واحد مهندسى رزمى را اداره كنند. باالخره او را 

شناخته و به واحد مهندسى دعوتش مى كنند كه مدت 6 الى 7 ماه در آنجا مى مانند، 

بعد مسئول محترم دفتر نمایندگى امام در جهاد استان تكلیف كردند كه بیایند ستاد 

پشتیبانى و به فعالیت در آنجا ادامه دهند...

سردار رشید اسالم، شهید حاج آقا ساجدى یكروزى مى آیند به آذربایجان شرقى 

و به حاج حسن پیشنهاد مى كنندك ه در منطقه با هم كار كنند، باالخره با توجه به 

موقعیت منطقه كه بوجود ایشان احساس نیاز مى شد به عنوان فرمانده گردان انصار 

جهادسازندگى استان آذربایجان شرقى به منطقه رفتند...«

شهید كسائى جهادگرى فعال و سخت كوش بود كه صمیمیت و سادگى را با تهذیب 

اخالق درهم آمیخت و با استعداد خویش رو به سوى كمال و ترقى نهاد و اگر مسیر 

زندگیش به صحنه هاى نبرد و شهادت نمى كشید از آینده سازان جامعه فرداى انقالب 

اسالمى بود. اما خداى متعالى شهادت را برایش برگزید.

  یكی از همرزمان شهید كسائی می گوید:

»حاج حسن یك فرد موفقى بود و تمام كارهایش را فقط محض رضاى خدا انجام 

در  و  ببینند  را  ایشان  فعالیت هاى  و  بیایند  دیگران  كه  نداشت  هم  توقع  و  مى داد 

عین حال تمام موفقیت هایش را به حضرت حق نسبت مى داد. تمام كارهایش توكل 
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به خدا بود و سعى مى كرد تمام مشكالتش را با عنایت به پروردگار متعال انجام 

 مجذوب 
ً
دهد. در مناطق عملیاتى جهادگرانى كه با حاج حسن كار مى كردند اكثرا

ایشان مى شدند.«

  همرزمان حاج حسن نقل می كنند كه :

»اكثر شب ها در منطقه به نزدیك ترین محل در خط مقدم مى رفت و ظهر را در 

نزد  محورها  در  اوقات  اكثر  و  م برد  بسر  دیگر  پایگاه  در  عصر  و  دیگر  پایگاهى 

بچه هاى رزمنده و جهادگر بود. مطلب قابل توجه اینكه هرگاه كسى مى خواست 

بداند حاج حسن در پایگاه یا موقعیتى مى باشد یا نه، وقتى ظهر بود از اذان گفتن 

حاجى متوجه حضور او مى شد در هر شرایطى چه در خط، چه در موقعیت، چه در 

محل پشتیبانى، وقتى ظهر مى شد مى ایستاد اذان مى گفت.

نقل مى كنند در روى رود كارون بر روى دوبه اى مشغول كار بود كه یكى از بچه هاى 

جهادى از راه مى رسد و متوجه مى شود وقت ظهر فرا رسیده و حاج حسن هم گرم 

از كار مى كشد و در روى همان  كار. مى گوید: حاجى ظهر شده، یكباره دست 

)دوبه( در وسط آب شروع به اذان گفتن مى كند. 

شهید كسائى معتقد بود كه یك شب نمازجماعت با نیروهاى رزمنده در منطقه 

براى من بهتر است از یكسال نماز در شهر! او مى گفت: »انسان لذت مى برد با آن 

انسان هاى معصوم زندگى كند با آن نیروهاى خالص و مخلص، رانندگان لودر و 

بلدوزر...«

نقل مى كند كه در حین  با شهید كسائى كار مى كرد  از عزیزان جهادى كه  یكى 

عملیات در خط مقدم حاج حسن سوار بر لودرى كه راننده داشت مى شود و با 

او به گفتگو مى پردازد؛ راننده لودر به حاج حسن مى گوید: شما بروید پائین اینجا 

با تیر مستقیم مى زنند، حاجى در جواب مى گوید: این تیرها مگر مخصوص بدن 

مطهر شماست؟! این تیرها به شما بخورد ولى به ما نه؟! عجیب تر آنكه حاج حسن 
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 تیر یا تركشى به طرف راننده لودر آمد، 
ً
طورى بر روى لودر قرارگرفته بود كه اگر احیانا

به خودش بخورد و خالصه جان پناه راننده لودر باشد. بعد از لحظاتى حاجى آرام 

از لودر پیاده مى شود ولى چنان پائین مى آید كه راننده لودر متوجه نشود كه حاجى 

زخمى شده است. آرى مردان راستین حق، داراى چنین روحیه اى هستند.

  یكی از همرزمانش می گوید:

»شهید كسائى یك انسان مخلصى بود كه در راه انقالب اسالمى براى محرومین و 

روستائیان خدمت مى كرد. در جهاد شب و روز برایش فرقى نمى كرد. همتش این 

بود كه از محرومین دستگیرى كند. اما در مورد تواضع ایشان، باید گفت: در حالى 

كه فرمانده جهاد بودند. مستخدم جهاد مرند مى گفت: من هر وقت صبح زود به 

جهاد مى آمدم مى دیدم حاج حسن آقا جهاد را آب و جارو كرده است. او خودش 

را رئیس دیگران نمى دانست؛ بلكه مسئول كارى مى دانست كه برعهده اش بود...«

یكى از همرزمانش مى گوید:

»چند تن از بچه هاى مخلص و فداكار در حین عملیات به شهادت رسیده بودند 

و ایشان ناراحت بودند و دائم در فكر بودند. نیروها مى امدند و بى تابى مى كردند 

كه یكباره حاج حسن همه را جمع كرد و بر ایشان سخنرانى كرد و گفت: خستگى 

حزب الله را خداوند خودش استراحت مى دهد. اگر یك مقدار خسته شده باشند 

مجروحشان مى كند و اگر كلى خسته شده باشند شهیدشان مى كند، حاال ناراحت 

نباشید آنان كه شهید شدند موقع وصالشان رسیده بود...

 سنگر 
ً
حاج حسن بعنوان فرمانده گردان جا و مكان مشخص نداشت. چون معموال

فرماندهى در بیشتر جاها با سایر سنگرها فرق مى كند، ولى وضع ظاهرى حاج 

حسن با كسى فرق نداشت، بلكه بیشتر اوقات از همه خاكى تر و روغنى تر بود. در 

همه كارها حتى در سفره انداختن، نان پخش كردن، غذا پخش كردن شركت داشت.

یكروز در منطقه به اتفاق ایشان به یكى از قرارگاه هاى ارتش رفته بودیم، مى خواستیم 
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كارى در رابطه با عملیات مهندسى تحویل بگیریم. نزد برادرى كه سرهنگ بود رفتیم 

به محض دیدن ما و اینكه از جهاد نزد وى رفته بودیم پرسید شما یك حاج آقا كسائى 

 در خط مقدم كار مى كند. آیا 
ً
 فرد بسیار خوبى است و دائما

ً
دارید؟ مى گویند كه جدا

شما ایشان را مى شناسید؟ حاج كسائى خودش گفت: بله مى شناسیم. برادر ارتشى 

 سالم مرا به او برسانید. حاجى گفت چشم! بدون اینكه خودش را مطرح 
ً
گفت حتما

كند، آنجا را پس از انجام كار ترك كردیم و من هم چون مى دانستم كه راضى به 

معرفى نیست از معرفى حاجى خوددارى كردم.

قبل از عملیات كربالى)5( بود كه در یكى از قرارگاه هاى واقع در اهواز بودیم كه 

كارهایمان تا )12( شب طول كشید پس از اینكه از قرارگاه بیرون آمدیم به منطقه 

نرفتیم و قرار شد شب بمانیم و صبح به منطقه برویم كه براى استراحت حاجى گفت 

به قرارگاه كربال برویم. وقتى آمدیم نیمه شب بود، نگهبان قرارگاه گفت تا این موقع 

شب كجا بودید، گفتیم كار داشتیم. گفت من نمى توانم شما را راه بدهم، حاجى 

دیگر حرفى نزد چراكه تابع مقررات بود، با اینكه خود یك فرمانده بود؛ اما از موقعیت 

خویش برخالف مقررات استفاده نكرد و رفتیم توى ماشین استراحت كردیم.

وى در رابطه با پذیرفتن كارهاى مشكل و خطرناك همیشه پیش قدم بود. ضلع غربى 

جزیره مجنون شاهد فداكارى هاى حاج حسن مى باشد. حاجى یك بار در جزیره 

 به اورژانس منتقل شد وقتى براى دیدنش به اورژانس 
ً
مجنون مجروح گردید كه فورا

رفتیم، دیدیم دست و پایش بشدت مجروح شده و بیشتر اعضایش باندپیچى است 

پایم و دستم درد  باز كرد گفت: حال بچه ها چطوره؟! نمى گفت  را  تا چشمانش 

مى كند؛ با آن وضعى كه مجروح شده بود نگران حال بچه ها در منطقه بود. عجیب تر 

آنكه فرداى آنروز سردار رشید ما با عصا به منطقه نزد نیروها آمدند...

حجت االسالم خاتمى مسئول دفتر نمایندگى امام در جهاد استان آذربایجان شرقى 

از خاطرات خود پیرامون شهید كسائى مى گوید:

بارز یك  ویژگى هاى  و  نظر خصوصیات اخالقى  از  »حاج محمد حسن كسائى 
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مسلمان عامل به احكام و مقلد امام)قدس سره( بود. از مشخص ترین امتیازاتى كه 

مى توان به اجمال به آن اشاره كرد اینكه ایشان یك دانشمند و اهل مطالعه بود و 

سعى مى كرد به معلومات خود بیافزاید و اینرا براى خود یك وظیفه مى د انست كه 

معلومات مذهبى و مكتبى خودش را باال ببرد.

مسئله حضور ایشان در جهاد استان و جبهه، خود یك شرح مفصل دیگرى دارد 

كه باید از زبان دالوران گمنام و سنگرسازان بى سنگر شنید. باید از وجب به وجب 

خاك جزیره مجنون پرسید كه حاج حسن كه بود؟! پدهائى كه در ضلع غربى جزیره 

مجنون مى زدند از وجب به وجب آن خاك و دانه هاى شن و سنگ پرسید. باید از 

دشت شلمچه، از رود خروشان اروندرود، از كارون، منطقه دارخوین، باید از نهر 

زوجى پرسید كه حاج حسن كه بود؟! آنها حرف دارند و نطق ملكوتى دارند، حاال 

ما نطق آب و خاك و گل را نمى توانیم بفهمیم این نقص از ما است و مخصوص 

حواس اهل دل است.

مى شود گفت: تمام خصوصیات بسیار بارزى كه یك رزمنده اسالم و یك جهادگر 

با تقوى باید دارا باشد ایشان داشت. منتها چند چیز بود كه بهتر است دیگران هم 

 مقید بودن 
ً
بدانند؛ یكى مسئله تعبد و عامل به احكام بودن ایشان بود، مخصوصا

براى خودسازى. تنها انجام واجبات كفایت نمى كند باید مستحبات را هم انجام 

داد، این بودكه نمازشب او ترك نمى شد و همچنین روزه مستحبى كه حداقل در هفته 

دو روز را روزه مى گرفت و جالب اینكه وقتى در جبهه بود این دو روز را براى خود 

نذر كرده بود و روزه داشت. و روزى هم كه به لقاءالله رسید پنجشنبه بود یعنى با 

برپائى نمازشب و روزه، آنها را اتصال دادند به خون و شهادت و با خون افطار كرد.

 ثابت كرد »اللهم لك صوم ترا« چون بخاطر خدا سوم داشت 
ً
شهید كسائى عمال

افطار هم مهمان خدا شد، با روزى خدا افطار كرد. »و على رزقك افطرت« منتها با 

باالترین روزى ها »عند ربهم یرزقون« و این فوز عظیمى است كه نصیب هر كسى 

 مقبولیت مى خواهد...«
ً
نمى شود. مطمئنا
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  همسر محترمه شهید كسائی می گوید:

در تیرماه سال 1360 شمسى با شهید كسائى ازدواج نمودم. و ازدواج ما بر اساس 

 ألمرك« بود. در ازدواج تصمیم گرفتیم كه پشتیبان امام 
ً
 برضائل و تسلیما

ً
»الهى رضا

و والیت فقیه باشیم و پشت سر امام حركت كنیم... در اولین اعزامشان از بنده سؤال 

كردند كه چه احساسى دارم آیا ناراحت هستم. گفتم بله از نظر عاطفى ناراحت 

هستم ولى از نظر مذهب و منطق ناراحت نیستم. ما با هم پیمان بستیم كه پشتیبان 

امام و انقالب باشیم و به دستورات والیت فقیه گردن نهیم. وقتى مى خواستند به 

جبهه بروند وصایاى خود را به صورت شفاهى بازگو كردند و گفتند من نمى گویم 

كه الیق شهادت هستم، ولى اگر لطف خدا شامل ما نیز گشت و در ردیف شهداء 

قرارگرفتیم این كارهایى كه مى گویم انجام بده. به او گفتم به صورت كتبى بنویس، 

گفت بدانكه »خون شهید خودش آنچه را كه باید گوشزد كند خواهد كرد...

همیشه توصیه اش این بود كه در شهادتش صبور باشم مثل زینب )سالم الله علیها( 

منهم  بود،  امام حسین)ع(  پیام رسان  امام حسین)ع( همچنانكه زینب)س(  براى 

بودند و بسیار صبور. عالقه  انسان واالئى  باشم و زینب گونه. بسیار  ایشان  زینب 

وافرى به امام و والیت فقیه داشتند. راجع به هر مسئله اجتماعى ـ سیاسى ـ مذهبى 

و هر مسئله دیگر ایشان مى گفت: وقتى حكومت ما حكومت جمهورى اسالمى 

و حاكم ما والیت فقیه است اینجا دیگر معطلى ندارد، مراجعه كنید به والیت فقیه، 

هرچه نظر مبارك ایشان بود همان است و الغیر«. عالقه شدیدى به خانواده هاى 

 با خانواده شهداء دیدار 
ً
شهداء داشتند. هرگاه به مرخصى چند روزه مى آمد حتما

داشتند و تأكید داشتند كه اگر خانواده شهیدى در روستاهاى دورافتاده باشد، بروید 

و به آنها سر بزنید و اگر تازه شهید شده در شام غریبان شهید شركت كنید و خودش 

هم اینرا به نحو احسن انجام مى داد.

از وسایل زندگى یك فرش داشت كه یكروز آمد و گفت فالنى من تصمیم دارم این 

فرش را به خانواده اى كه از نظر مادى در حد ضعیفى قرار دارند انفاق كنم و این 
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خانواده، خانواده شهید هم هستند. بنده هم موافقت كردم، فرش را جمع كردیم و 

بردیم حیاط منزل و مشغول شستن آن شد و بمن گفت كسى از این موضوع اطالعى 

پیدا نكند. در بین شستن فرش مادرش گفت مى خواهى چه كار كنى گفت مى خواهم 

بروم عوضش كنم و واقعیت هم همنینبود مى خواست از طریق انفاق آنرا بفروشد و 

بهایش رادر آخرت از خدا بگیرد. ساعت دوازده شب بود، در ماه مبارك رمضان در 

لیالى قدر، كه فرش را بدوش گرفت و رفت و فرش را به آن خانواده داد و هرچه اهل 

خانه اصرار مى كنند كه شما چه كسى هستید خودش را معرفى نمى كند برمى گردد.

وقتى حقوق مى گرفتیم از حقوق ماهیانه مقدارى را براى مایحتاج برمى داشتیم و بقیه 

آنرا فى سبیل الله به مستمندان مى دادیم و كل حقوق ما با هم مى شد 10 الى 12 هزار 

تومان اما 2 تا 3 هزار تومان بیشتر براى مخارج برنمى داشتیم. او در جهاد كار مى كرد 

و من در آموزش و پرورش شهید حاج حسن آقا بمن گفته بود یكیا ز وصیت هاى 

من اینست كه هرچى از من باقى ماند ـ آنرا به صورت قرض الحسنه به مردم بده، به 

آنهایى كه خودت مى شناسى نیازمندند و یك سوم آنرا بالعوض ببخش!

اولین بارى كه در جزیره مجنون از ناحیه پا و دست مجروح شدند، منزلمان در اهواز 

بود. بمن گفت این مسئله را كسى متوجه نشود ولى چون از طریق تلویزیون با حاجى 

مصاحبه و از ایشان فیلمبردارى كرده بودند و مى خواستند آنرا در تلویزیون پخش 

كنند، من به ایشان گفتم بهتر است با منزلتان تماس داشته باشید چون ممكن است 

از طریق تلویزیون ببینند و ناراحت شوند، گفت تو زنگ بزن، گفتم خودتان بزنید، 

شاید خودتان صحبت نكنید بیشتر ناراحت شوند. باالخره خودشان تلفن زدند و 

با حالت شوخى و خنده گفتند كمى زخمى شدم و جزئى است مبادا در تلویزیون 

ببینید و فكر كنید چه خبر است؟در عملیات كربالى)5( نیز از ناحیه دست و كتف 

 جاى 
ً
و كمر مجروح شد. وقتى به »مرند« اعزام شد، فرداى آنروز اول وقت، واقعا

تعجب بود، بلند شد و در حالیكه زخم هایش خیلى عمیق بود به جهاد رفت.

كنى  مقایسه  خانواده هایى  با  را  خودت  مبادا  كه  بود  این  بمن  توصیه اش  هیشمه 
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و بگوئى چرا من  نگاه كنى  آنها  به  مبادا  را سپرى مى كنند  كه زندگى عادى خود 

مقایسه كن  با خانواده هایى  را  آنموقع ضرر مى كنى خودت  ندارم.  عادى  زندگى 

كه همسرانشان در راه خدا شهید شدند و چند فرزند از خودشان باقى گذاشتند و 

درآمدى ندارند. حضرت امام براى خودسازى فرموده اند كه در امورمالى خود را 

با پائین تر از خود و در امور معنوى همیشه خود را با باالتر از خود مقایسه كنید تا 

بتوانید تكامل بیابید.

از آن عده رزمندگانى كه خانواده هاى خود را به منطقه برده بودند، یعنى در اهواز، 

آنها معین شده بود، مانند پودر لباس شویى و مقدارى  از ستاد مواد كوپنى براى 

موادغذایى، ولى حاج حسن آقا اجازه نمى دادند كه ما آن كاالها را دریافت كنیم. 

كوپن همراه برده بودیم و از آنها استفاده مى كردیم و هیچگاه از وسایلى كه از ستاد 

مى آمد استفاده نمى كردیم. یكبار پودر لباس ما تمام شده بود و معطل بودیم ایشان 

فقط دو د ست لباس بسیجى داشتند، یكدست را مى پوشید و یكدست را مى شستم 

یكبار كه معطل شده بودیم ایشان مقدار كمى پودر لباس شویى از ستاد گرفتند و 

گفتند: مبادا از این پودر، لباسى را كه من در منزل مى پوشم بشویى. فقط لباس 

كار مرا با آن پودر بشوى. همیشه مى گفت: سعى كنیم در مورد بیت المال بستانكار 

باشیم نه بدهكار...«

  شهادت

سردار رشید اسالم، شهید حاج محمدحسن كسائى باالخره در آخرین هفته ماه 

مبارك شعبان المعظم ثمره چندین سال مجاهده نفسانى و ناله هاى شبانه اش را از 

معشوق گرفت، شاید حضرت حق تعالى او را به ضیافت الله رمضان دعوت فرمود 

و او هم لبیك اجابت گفت و این است رمز جاودانگى انسان، انسانى كه به مراحلى 

از كمال الى الله برسد كه »ادعیتم فیها الى ضیافه الله« در حق او جامه عمل بپوشد 

و پس از تطهیر درون و معطر شدن به خون خود به معراج رود و در ضیافت الهى در 
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رمضان مهمان حضرت باشد...

آرى، دل عاشق او تمناى پرواز داشت، آنهم در شبى كه درهاى آسمانها را گشوده اند. 

در شبى كه بحق نزول افواج فرشتگان به عرصه مادى خاكیان است. در شبى به 

بلندى »قدر« در »قدرى« به وسعت ایمان و عشق.

آنگاه كه دیگر لودر و بلدوزر در خط اول قدرت رفتن نداشت، سردار رشید ما، كار 

بر  پیكر استوارش را بوسه وار  اطالعات عملیات را ناجم مى داد كه آتش دشمن، 

زمین رساند و پس از انتقال به بیمارستان پس از چند ساعت، وقتى وصال نزدیك 

مى شد كه مجاهد دالور به فراسوى ابرها مى نگریست، آرزوئى كه همه عمر در عمق 

چشم هاى مرطوبش نگهداشته بود اكنون با نوارى از خون بر چهره نقش كرده بود.

از گدار زمینیان به وسعت ملكوتیان راه گشود، و به عهد »الست« خویش وفا كرد. 

تاریخ 66/1/24 روز عروج او به آستان ملكوتیان است.

»خدایش هر لحظه بر سرور و آرامش ابدیش بیفزاید«
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  شهید حاج سیدكمال الدین كامروا 
| سردار رشید اسالم، مهندس مجاهد خستگی 

 ناپذیر 

كه:  بود  ق   . هـ   1407-1366 تاریخ  در 

مسلمانان از همه نقاط دنیا جهت مناسك حق و 

بیزارى از دشمنان خدا و رسول)ص( به مكه معظمه رو اوردند و هنوز حج را به 

پایان نرسانده بودند كه نوكران استكبار جهانى وحشیانه بسوى مسلمین بى دفاع 

و حق طلب حمله بردند و حجاج را جملگى به خون نشانیدند، زن و مرد، پیر و 

جوان و مجروحین زخم دیده جنگ تحمیلى را در شهر الله بخاك و خون كشیدند 

جمله  از  كه  رساندند  شهادت  به  ناجوانمردانه  را  مسمان  نفر   400 به  قریب  و 

شهداء جلیل القدر جمعه خونین مكه، سردار رشید اسالم، مرد جبهه و جنگ و 

ایثار، مجاهد خستگى ناپذیر، حاج سیدكمال الدین كامروا بود.

با  مهندس شهید، حاج سیدكمال الدین كامروا در تاریخ 1338/3/19 مصادف 

»ذیحجه الحرام« در شهر آبادان قدم به عرصه گیتى نهاد. در 3 سالگى به همراه 

آبیارى  تقوى دروس  با  را  نوجوانى  تهران مهاجرت كرد. طهارت  به  خانواده اش 

كرد، مزرعه جوان و مستعد دل شوقمند او، آماده هرگونه كشت پرثمرى بود. آنچه 

مسلم است عالقه اى استوار به اسالم و معنویت آن داشت و به روحانیت با مهر 

و دوستى مى نگریست. همراه با كتاب هاى درس با كتاب جامعه نیز آشنا شد. او 

كه ظلم و استبداد ستمشاهى را با ذره ذره وجودش احساس كرده بود، بسرعت در 
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متن جریانات سیاسى، مذهبى قرارگرفت. علت ها را یافت و به رفع آن آنچنان كه 

در خور توان او بود كمر همت بست. تا آنجا كه سراسر زندگى پیش از انقالب 

او، در جو خفقان طاغوت، به فریادهاى اعتراض و مبارزه و افشاگرى گذشت.

دوران دبیرستان را بدون استثناء با نمرات عالى سپرى كرد بطورى كه دیپلم را با 

بارز شهید كامروا در دوران دبیرستان  معدل 18/67 اخذ نمود. از خصوصیات 

دراین  و  بود  گذشته  وقایع  فراگیرى  براى  او  شدید  كنجكاوى  و  شگرف  عالقه 

وقایع سیاسى  مذهبى،  و شرح  اخبار  و جمع آورى  در جستجو  رهگذر همواره 

على الخصوص وقایع سال 42 روزگار مى گذراند.

شرح زندگانى و مبارزات ائمه اطهار)ع( و نیز مطالعه رساله علمیه حضرت امام 

خمینى)قدس سره( از جمله كتبى بودند كه اوقات مطالعاتى او را پر مى كردند.

پس از اخذ دیپلم در سال 56 وارد دانشكده كشاورزى تهران در رشته گیاه پزشكى 

داد  ادامه  نیز  را  آنجا  در  فعالیت سیاسى  دانشكده  به  ورود  بدو  از همان  كه  شد 

بطورى كه در رهبرى و شركت در اعتصابات و تظاهرات دانشگاهى نقش فعالى 

اسالمى،  انقالب  زمینه هاى  شدن  آماده  با   57 سال  اوایل  در  مى كرد.  ایفا  را 

فعالیت هاى شبانه روزى خود را در پخش اعالمیه ها و نوارهاى سخنرانى امام آغاز 

كرد. شركت در نمازجماعت مسجد قبا و فراگرفتن رهنمودهاى شهید بزرگوار دكتر 

مفتح رحمهالله علیه را بر خود واجب نموده بود. با اوج گیرى انقالب اسالمى 

فعالیت هاى سیاسى ـ مذهبى او نیز دوچندان شد، تا آنجا كه حتى شب ها را هم 

در خوابگاه دانشگاه و در منزل به فعالیت در زمینه انقالب مشغول بود.

در صبح 17 شهریور پس از استحمام و انجام غسل شهادت رهسپار میدان ژاله 

و  مصدومین  به  كمك  شاه  دژخیمان  توسط  بى گناه  مردم  كشتار  اوج  در  و  شد 

مجروحین را در جمعه خونین در اولویت قرار داد و سرانجام پس از تالش بسیار 

به اصرار دوستان از آن معركه خونین خارج شد و در حالیكه لباس هایش از خون 
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مجروحین رنگین شده بود به خانه بازگشت البته با میهمانى ناخوانده. او سربازى 

او  منزل  در  را  تا شب  آورد  به خانه  به همراه خود  بود  فرار كرده  پادگان  از  كه  را 

بگذراند و در طول شب آنچه را كه از عظمت و بزرگى امام و انقالب در قلبش بود 

در زمین بكر ذهن آن سرباز كه قلبش در مرز بیم و امید و باور و شك قرارگرفته بود 

مى كاشت و سرانجام با دادن لباس و وسائلى كه الزم بود او را بدرقه كرد.

امت  پایمردى هاى  بر  شاهدى  سیدكمال،  شهید  سیاسى،  مبارزات  تداوم  در 

مسلمان در لحظه لحظه هاى روز 13 آبان دانشگاه بود. در طول جریانات انقالب 

یكى از بهترین خاطراتى را كه همیشه درنظر داشت، این بود كه در روز 12 بهمن 

به اتفاق دو برادرش در گروه سرود استقبال از امام)قدس سره( در فرودگاه مهرآباد 

آن صحنه  اولین بار خواندند كه لذت  براى  را  امام«  اى  تاریخى »خمینى  سرود 

 مى گفت: اولین دیدار من از امام در آن 
ً
همیشه در خاطرش بود بطورى كه كرارا

روز بود كه چهره ورانى امام چون برق مرا گرفت.

با پیروزى انقالب اسالمى همواره در صحنه سیاسى ـ مذهبى حضور گسترده اى 

داشت و در خنثى نمودن بسیارى از توطئه هاى ضدانقالبیون و منافقین كوردل از 

جمله حمله آنان به رادیو تلویزیون و چند مركز حساس دیگر شركت كرد. از اوایل 

تابستان سال 58 به اتفاق عده اى جهت احداث راه به نقاط دورافتاده كهكیلویه و 

بویراحمد عزیمت كرد. در طول این سفرها همواره به فكر محرومیت مظلومانه 

كودكانى بود كه تا آنان زمان هیچگونه اتومبیلى را ندیده بودند و جیب لندرور را 

حیوان مى پنداشتند و حتى یكى از آنها پرسیده بود كه چه مى خورد؟!

دیدن آن روستاها قلبش را بدرد مى آورد. روستاهائى كه نه پزشك داشت نه دارو. 

خودش مى گفت كه كودكى بیمار را دیدم كه از شهر برایش دارو آورده بودند لیكن 

در تمام آن منطقه كسى نبود كه آمپول او را تزریق كند و كودك تا مرگ فاصله اى 

نداشت و فاصله تا شهر هم بسیار بود در نتیجه دلم طاقت نیاورد و با توكل به خدا 
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براى اولین بار آمپول كودك را تزریق كردم كه الحمدلله حالش هم بهتر شد. در 

طول مدتى كه در روستاهاى دورافتاده بود تدریس بچه هاى محروم و ارشاد آنها را 

نیز به عهده داشت و بقول دیگر دوستانش چنان كودكان و نوجوانان را شیفته خود 

كرده بود كه تا از دور كمال را مى دیدند شتابان به طرفش مى دویدند.

ظاهرى  كمك هاى  و  همدردى  به  داشت  كه  بلندپروازى  روح  به  توجه  با  كمال 

قانع نمى شد و همواره به دنبال ریشه یابى كمبودها و اصالح ریشه محرومیت هاى 

انقالب  پیروزى  از  بعد  هم  هنوز  مى دید  كه  آنجائى  از  و  مى گشت  مستضعفان 

است  انداخته  سایه  زمین  وارثان  این  سر  بر  فئودالها  وحشتناك  شبح  اسالمى 

تصمیم گرفت كه در پى ریزى اصالحات زیربنائى همت گمارد و از این جهت به 

اتفاق عده اى از برادران مصمم به تشكیل ستاد مركزى هیئت هاى هفت نفره شد و 

در این رابطه بیشتر اوقات به تمام نقاط محروم ایران سفر مى كرد.

در  بزرگ  شیطان  ایادى  دیگر  و  دمكرات ها  و  منافقین  وحشیگرى هاى  اوج  در 

بود  مى كرد سفرى  تعریف  منطقه  آن  از  كه  تلخى  خاطرات  از جمله  كردستان، 

كه به اتفاق عده اى از بهترین دوستانش به آنجا داشت. بدین ترتیب كه آنها با دو 

جیپ عازم منطقه بودند و پس از آنكه اتومبیل آنها از یكى از گردنه ها مى گذرد، 

و  شده  دستگیر  دمكرات ها  بوسیله  بودند  بعدى  اتومبیل  در  كه  دوستانش  بقیه 

سرشان را از بدن مطهرشان جدا مى كنند. رضوان الله تعالى علیهم اجمعین.

شهید كامروا در 13 آبان سال 58 به عنوان یكى از دانشجویان خط امام در اشغال 

النه جاسوسى شركت كرده و همكارى فعالى با دیگر دوستانش مى نماید اما از 

آنجائى كه همیشه كارهایش دور از ریا و تظاهر بود در نتیجه هیچگاه خانواده اش 

از نحوه و نوع مسئولیتش در این باره اطالعى در دست نداشتند. در تاریخ 61/6/6 

این افتخار را پیدا كرد تا جهت عقد ازدواجش خدمت امام عزیز مشرف شود كه 

ثمره این ازدواج فرزندى بنام سیدمحمدمعین مى باشد.



78

ظرفیت  بود.  مقاوم  بسیار  و  صبور  روحى  داراى  كامروا  سیدكمال الدین  شهید 

تحمل حق را داشت و خود را با حق مى سنجید نه حق را با خود. او بواسطه چنین 

روحیه اى كه از تعبد و بندگى اش در برابر خدا سرچشمه مى گرفت وارسته و فارغ 

و  فكرى  انحراف  باعث  بسا  كه چه  بود  وسواس هاى خشكى  و  از حساسیت ها 

فساد اخالقى مى شود.

برابر  در  ناپذیرى اش  انعطاف  و  قاطعیت  و  طرفى،  از  او  سعه صدر  و  بلندنظرى 

ناحق از طرف دیگر،  شكوه خاصى به شخصیتش بخشیده بود. جاذبه و دافعه 

گاهى وسیع و عمیق مكتبى اش بود، یادآور سیره  او كه برخاسته از وسعت نظر و آ

بزرگان تاریخ اسالم بود.

در ترك رذائل و كسب فضائل تالشى گسترده را آغاز كرد، آنقدر پاك بود كه در 

نشست نخست به صفاى ضمیر و وفاى او به اسالم و معنویت آن، پى مى بردى.

شوق به نماز و تهجد شبانه داشت و با صوتى دلپذیر قرآن مى خواند.

حیات  شكوه  و  طهارت  از  اعجازى  قرآنش،  زیباى  اهنگ  و  دل  خلوص 

برمى انگیخت. دلت را مى ربود و در لذتى معنوى و بحرى روحانى به پروازت 

وامى داشت. براستى غم شیعه را در آواى قرآنش پنهان داشت و حماسه شرف را 

در انزواى قلبت به فریاد مى كشید. شهید كامروا با قرآن كریم این سفره گسترده 

پیش مى آمد  بود و كوچكترین فرصتى كه  مأنوس  الهى، خیلى  رحمت رحیمیه 

اتوبوس، در  با قرآنى كه همیشه همراه داشت سپرى مى كرد. در مسافرت ها در 

با یاد خدا و قرآن و  خوابگاه، نمازخانه هاى بین راه و در هر جاى دیگر همیشه 

حدیث نزدیك بود.

  ورود شهید كامروا به جهاد و جنگ تحمیلی:

ابتداى  از  جنگ(  مهندسى  و  )پشتیبانى  جهاد  با  كامروا  شهید  فعالیت  شروع 
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سال 62 بود كه بعد از آن تا زمان شهادتشان همچنان با تشكیالت جنگ جهاد 

به نقل همرزمانش وى یك آدم مدیر و مدبر و خوش فكر بود  همكارى داشت. 

كه در تمام زمینه ها فكرش كار مى كرد و خالصه خودش را درگیر كارهاى جزئى 

زده  خاكریز  كجا  كه  مى دادند  نظر  ایشان  بزرگ  عملیات هاى  براى  نمى كرد. 

آنها  با  منطقه  در  كه  نیروها  با  رابطه  در  و  بشود  استحكامات درست  شود، كجا 

كامروا  شهید  شود...  عهده دار  باید  را  كارى  چه  كه  مى داد  نظر  مى كرد  برخورد 

كه  و نصر)4(  و كربالى )5(  و كربال)4(  والفجر  بدر،  در عملیات هاى خیبر، 

منجر به مجروحیت وى گردید شركت و حضور فعاالنه داشت، وقتى در عملیات 

نصر)4( زخمى شدند به پشت جبهه انتقال یافتند ولى با توجه به حساسیت كار 

ایشان و نقش فرماندهى كه بر دوش ایشان بود و على رغم اینكه تركش در بدنشان 

بود خیلى زود به منطقه بازگشتند.

  همرزم دیگر وی در مورد ایشان می گوید:

آماده ساختن  و  محیط  و  موقعیت  اصالح  و  پاكیزگى  و  نظافت  به  كامروا  شهید 

در سخت ترین  نمى كنم  فكر  بود.  مقید  بسیار  نیز  كار خوب  انجام  براى  شرایط 

شرایط كسى او را دیده باشد كه در حال نامطلوبى باشد همیشه ظاهرى آراسته 

با دوستان  اینكه  به  بود  بود و خیلى مقید  لباسى مرتب داشت، همیشه معطر  و 

مصافحه نماید ولو اینكه از نظر زمانى فاصله چندانى از آخرین دیدارش نگذشته 

باشد. حتى زمانى كه مجروح بود به منزلشان رفته بودیم در عین حالیكه تنش در 

اثر وجود تركش بسیار رنجور و ضعیف شده بود لكن باز هم با ظاهرى آراسته و 

چهره اى شاد برخاسته و با تك تك مهمان ها روبوسى كرد...

شهید كامروا بواقع انسانى جامع بود و گاهى بخاطر احوالپرسى ها و دلجویى هایش 

انسان را خجالت زده مى كرد. بیاد دارم موقع عملیات پیروزمند كربالى)5( عازم 
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منطقه عملیاتى كه وى نیز مسئولیت قرارگاه تاكتیكى آنرا بعهده داشت بودیم در 

 به وى اطالع داده 
ً
بین راه در یكى از مقرهاى عقبه توقف نموده و خواستیم قبال

و سپس به ایشان ملحق شویم كه صداى او را از پشت بى سیم شنیدم كه وقتى 

از پسر كوچكم  آنجا حضور دارم بالفاصله احوالپرسى  نیز در  بنده  بود  فهمیده 

نمود كه براى من كه مى دیدم او در چه شرایطى است و زیر باران گلوله و توپ و 

 تكان دهنده بود و حالت خاصى پیدا كرده و عالقه داشتم 
ً
خمپاره قرار دارد واقعا

زودتر او را مالقات نمایم كه بعد هم كه به محل مورد قرار رسیدیم، بما گفتند: 

چند دقیقه پیش سیدكمال جهت بررسى وضعیت خط رفته و پس از ساعتى خبر 

آوردند كه وى مجروح شده و به عقب اعزام گردیده است و ما نتوانستیم در آنجا او 

را ببینیم، فرداى آن شب در اورژانس بیمارستان شركت نفت اهواز او را در حالیكه 

بیهوش بود، مالقات كردیم و عجیب بود كه به محض چشم باز كردن و دیدن ما 

لبخندى حاكى از مهر زده و به شوخى تعارف كرد كه: بفرمائید میوه و شیرینى 

میل كنید. و با گفتن این چند كلمه دوباره از حال رفت.

از دیگر خصوصیات و روحیات وى كه بر هیچكس پوشیده نیست روحیه شاداب 

و بشاش و نكته سنج و طنزگوى او بود كه در ولین برخورد با افراد همه را مجذوب 

خونگرمى و معاشرت گرم خویش مى نمود. این در حالى بود كه بسیار متعبد و 

مواظب رفتار خود بود. و دیگر اینكه كسى كه با او معاشرت داشت ناچار از آن 

بود كه اخالق نكوهیده و ناپسند را حداقل تا وقتى كه در حضور وى بود از خود 

دور نماید و این از صفات بارز مؤمنین بالله است كه افراد با دیدن وى بیاد خدا 

افتاده و شیطان را از خود دور نمایند.

یكى از خصوصیات بارز شهید كامروا توجه به كسب علم در هر شرایطى بود. 

بیشترین خوشحالى هاى وى موقعى بود كه وقتى مى شنید یكى از بچه هاى متدین 

و خوب حزب الله در دانشگاه قبول شده یا براى دوره هاى فوق لیسانس و دكترا و... 
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قبول شده بقدرى خوشحال و مسرور مى شد كه وصف ناكردنى است... و درباره 

او، دوستان و همرزمانش اطالع دارند كه با توجه به مشكالت و مشغولیت هاى 

فكرى در منطقه باز هم از درس غافل نبود و با پشتكار عجیبى كه داشت توانست 

در آزمون دانشگاه تربیت مدرس قبول شود.

آثار  هیچگاه  كه  بود.  وى  عجیب  بنفس  اعتماد  سیدكمال  خصوصیات  از  دیگر 

امور  و در همه  او مشاهده نشد  برخوردهاى  تزلزل و ضعف و خود كم بینى در 

هم تحلیلى. هم تحقیقى و همچنین در مباحث پیچیده همیشه صاحب نظر بود.

  سیدكمال؛ شهید همه جبهه ها

از آنجا كه سیدكمال، كمالش را در جبهه یافته بود، برایش سخت بود كه پشت 

جبهه بماند و از آن پس بود كه رزمندگان و سنگرسازان بى سنگر را حتى لحظه اى 

والفجر)8(  و  خیبر  عملیات  در  فاو  در  مجنون،  جزیره  در  نگذاشت.   تنها  نیز 

تك تك خاكریزها و جاده هایش پر از خاطره و حماسه هایى است كه كمال و یاران 

همراه خالق آن بودند.

او در روزهاى سخت عملیات كربالى)5( آنچنان در كنار رانندگان بلدوزرى كه 

در هر شرایط یاور خط شكنان بودند حضور داشت كه چند روز بیشتر دوام نیاورد؛ 

تركش خمپاره آى سینه اش را چاك داد و در حالى از »بوارین« خارج شد كه عنایت 

خدا را در رسیدن به »كمال« لمس مى كرد. اما كمال نرفت. هنوز شلمچه درگیر 

كربالى)5( بود كه كمال عصا بدست برگشت!

هنگامى كه زمینه عملیات نصر)4( را فراهم مى نمود، همزمان در تدارك سفر به 

حج بود... اما هنگامى كه عملیات شروع شد، از طواف خانه خدا دل كند و در 

میان كوه هاى شمال سلیمانیه راهنماى رزم آوران فاتح شهر ماووت شد و بدنبال 

عملیات نصر)4( بود كه هجرت دومش از جبهه محقق شد، كه تركش خمپاره اى 
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پایش را نشانه رفت و او عصا بدست روانه حج شد...

در حج خونین، چشم خدا بین كمال، نمى توانست شاهد گلوله باران و ضرب و 

شتم زنان باشد و به دفاع از آنان سینه سپر كرد و مردانه دفاع كرد تا اینكه اسلحه اى 

كه بدستور آمریكاى جنایتكار بدست رژیم پلید آل سعود رسیده و دستور قتل عام 

نشانه گفت و خونش  را  پاك سیدكمال  بود، سینه  داده  را  الحرام  بیت الله  زائرین 

بروى آسفالت داغ شهر مقدس مكه ریخت و این در حالى بود كه هنوز پایش 

اسلحه اى  آرى،  مى داد.  نشان  را بصورت جراحت  آثار جنایت صدام جنایتكار 

كه ماشه آنرا تمام استكبار، صهیونیسم، ارتجاع و ضدانقالب داخلى چكاندند و 

بدینسان كمال شهید همه جبهه ها و همه صحنه ها گشت.

درود و رحمت بى پایان بر شهداى مظلوم جمعه خونین مكه 1408
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  خاطرات
خاطـرات كوتـاه از رزمندگان سنـگرساز 

بی سنـگر جهـاد سـازندگی

در دوران دفـاع مقـدس
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مهمترین مأموریت خود را 

در جبهه سازى مى دیدیم. 

حدود 7 كیلومتر پیرامون آبادان را 

جبهه سازى كردیم و ورود دشمن 

به آبادان را غیرممكن ساختیم. این 

سنگرساز  رزمندگان  افتخارات  از 

بى سنگر جهاد است كه جنگ را به 

خارج از شهر بكشانند و دشمن را ذلیل كنند. او را فریب بدهند 

و دشمن را با خاكریز محاصره نمایند. اینها همگى از افتخارات 

جهاد فارس مى باشد. بطور مثال ما در شب 50 متر خاكریز زدیم. 

خاكریز الزم بود تا بچه ها در پشت آنها از مملكت دفاع كنند. 

لوله هاى سیاه رنگى روى خاكریز مى گذاشتیم. دشمن فكر مى كرد 

تانك هاى  آتش روى  به ریختن  و شروع  تانك مستقر است   12

فرضى مى كرد در صورتى كه آنجا تانكى نبود. به همین ترتیب هر 

شب 50 متر خاكریز مى زدیم و این امر باعث شد وقتى اسیرى از 

دشمن گرفتیم و گفتیم چرا به آبادان حمله نمى كنید، مى گفت ما 

منتظر بودیم كه تانك هاى شما تمام شود و هر شب 12 تانك دیده 

مى شد و ما مى خواستیم تانك ها را از بین ببریم و بعد حمله كنیم. 

چیزى در حدود یك ماه ارتش عراق گمراه شد تا اینكه استراتژى را 

عوض كردیم و دشمن را با خاكریز محاصره كردیم.
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درعملیات میمك فرمانده  

پشتیبانى و مهندسى جنگ  

جهاد جهاد تهران در ارتفاع گرنكى 

متوجه آتش سنگین دشمن روى 

از  او  شد.  مهندسى  دستگاه هاى 

مجموع دستگاه هاى موجود، یك 

دستگاه بولدوزر را حدود هزار متر 

دورتر از بقیه قرار داد و بیل و چنگك )ریپر( آن را روى زمین فشار 

داد و دستگاه را از زمین بلند كرد. سپس دنده ى آنرا زد. دشمن هم 

تمام توجهش به آن قسمت جلب شد و پس از آن از دستگاه هاى 

دیگر غافل شد و به این ترتیب هم كار انجام شد و هم دستگاه ها و 

ماشین آالت سالم ماندند.
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مخلوط شن و ماسه را مانند كوه به صورت توده ى بزرگى درآورده بودند،  

چنان كه توپخانه در پشت آ ن سنگر گرفته بود و فكر نمى كرد كه این توده ى 

بزرگ شن از آن مكان كم كم رخت بربندد. حدود سى دستگاه كامیون كمپرسى 

براى این جاده از كنار توپخانه مخلوط مى بردند. پهناى بزرگراه به قدرى بود كه سه 

دستگاه كامیون به راحتى عبورمى كردند. گلوله هاى كاتیوشا و توپخانه بى محابا آتش 

مى ریختند ولى زهى خیال باطل.

بالگردهاى دشمن كه پیدایشان شد، از همان باال كامیون ها را چون مورچگان در 

تردد دیدند. شلیک گلوله هاى پدافند خودى به سوى بالگردهاى دشمن آسمان را 

شهاب باران كرد. خلبانان دشمن با شلیک موشک جاده را هدف گرفتند اما غالب آنها 

در داخل آب هور منفجر شد. جاده ى بدر آخرین لحظات اتصال خود را مى گذراند. 

به دلیل ترافیک سنگین، تجمع كامیون ها بیش از پیش شده بود. همین كه جاده وصل 

شد، یكى شعار داد: »جاده ى ما وصل شد، قلب امام شاد شد.« گرچه شعرش قافیه 

نداشت اما لذت فریادكردن شعار، همه را به وجد آورده بود.

همین كه گوسفند قربانى را آوردند تا سر ببرند، خبر آوردند در محل انبار توده ى 

مخلوط دو نفر از رانندگان كامیون در حال بارگیرى توسط هلیكوپترهاى دشمن به 

شهادت رسیده اند.

یكى از بالگردهاى دشمن كه نتوانسته بود در محل جاده موشک خود را تخلیه كند، 

انبوه خاک رفته و در آنجا رانندگان را مورد هدف قرارداده بود و شهیدان  به سوى 

»كوچكى« و »معصومى« با تواضعى كه داشتند به جاى شادى وصل جاده، شربت 

بهشت نوشیده و به عهدى كه با خداى خویش بسته بودند عمل كرده و وصل الهى را 

بیشتر پسندیدند. روحشان شاد.
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گروه  بود  قرار  رمضان  عملیات  ابتداى  در   

تخریب و راهنما از سپاه و ارتش بیایند ولى 

و  تخریب  گروه  بچه هاى  كه  این  دلیل  به  متاسفانه 

راهنما شهید شده بودند، كسى همراه ما نبود. وقتى 

سد شكسته شد و بچه ها به میادین مین رسیدند، نه 

كسى براى خنثى كردن آمده بود و نه راهنما داشتیم كه 

ما را هدایت نماید. تا فردا صبح در پشت میدان مین 

سرگردان ماندیم. دیگر معطل شدن جایز نبود چرا كه منجر به نابودى ما مى شد. با توكل 

به خداوند یكى از برادران جهاد به نام ایوبیان سوار بولدوزر شد و براى خنثى كردن جلو 

رفت. گفتیم كه اگر مین ها ضدنفر بود رد مى شویم. اگر ضدتانك بود، منفجر مى شود. 

این برادر یك سرى رفت كه خوشبختانه مین ها ضد نفر بود كه براحتى رد مى شد. یك 

مرتبه ى دیگر رفت و راه را باز نمود كه متاسفانه درضمن بازگشت، موشكى به او خورد 

و به شهادت رسید ودستگاهش آتش گرفت. برادر گلكار براى خاموش كردن آتش 

دستگاه رفت كه موشك دوم آمد و او هم به شهادت رسید. ولى با تالش و ایثار برادران 

جهادگر، راه باز شد و توانستیم با استفاده از آن معبر به پیشروى و پدافند خود ادامه 

دهیم. براى اولین بار بود كه در این عملیات به ابتكار شهید ساجدى و سایر جهادگران، 

میدان مین توسط ماشین آالت سنگین مهندسى پاكسازى مى شد.
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عراقى ها   رسید،  سوسنگرد  به  آقاتقى  وقتى 

جاده ى حمیدیه به سوسنگرد را قطع كرده و به 

شهر نزدیك شده بودند. این بار سوم  بود كه سوسنگرد 

در محاصره ى دشمن قرار مى گرفت. این تهاجم كه 

به  را  زیادى  داوطلبان  بود،  با عاشورا همزمان شده 

سوسنگرد كشیده بود. آقاتقى به محلى رسیده بود كه 

تعدادى بولدوزر در حال دپوى خاك بودند. آنها سعى 

داشتند براى رزمندگانى كه در غرب سوسنگرد مشغول مقاومت بودند، جان پناه فراهم 

كنند. فرمانده ى سپاه شتابان آمد و گفت: حمزه، پس چى شد؟ بچه ها دارند شهید 

مى شوند. حمزه نگاهى به چهره ى مضطربش انداخت و آرام گفت: ما براى خدمت 

آماده ایم، شما مطمئن باشید این خاكریز تا شب تمام مى شود. فرمانده ى سپاه كه تا آن 

وقت اسم خاكریز را نشنیده بود، پرسید: اگر این خاكریزى كه شما مى گوئید تا شب 

تمام نشود، این محور را از دست خواهیم داد. آقاتقى دو بولدوزر را براى كندن خاك 

جلو انداخته بود و دو بولدوزر را مأمور كرده بود تا مسیر كار بولدوزرها را تقویت كنند 

و به این ترتیب سرعت كار دو برابر شده بود. این سرعت كار،آرامش دوچندانى در دل 

حمزه به وجود آورده بود. وقتى رزمندگان رسیدند، یك خاكریز سیصد مترى پیش 

روى شان بود كه وضعیت آن محور را به كلى عوض كرده بود.
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بین  مهمى   گذرگاه  كه  حاجیان  تنگه ى 

محسوب  سرپل ذهاب  و  گیالنغرب 

اغلب  و  بود  رزمندگان  دسترس  از  دور  مى شد، 

و ارتفاعات منطقه در دست نیروهاى بعثى قرار داشت 

شهر  توپخانه  با  سلطه،  این  از  استفاده  با  دشمن 

گیالنغرب را مى كوبید. مهندس پورشریفى با اطالع 

از شرایط، به منطقه رفت و به شناسایى و درنهایت 

طراحى یك عملیات مهندسى پرداخت. براى یك عملیات موفق و پشتتیبانى كامل 

از نیروها، باید در ارتفاعات سكوهاى تانك ایجاد مى شد، ولى كیفیت اجراى كار 

موردتأیید قرار نمى گرفت. پورشریفى بسم ا... گفت و »وجعلنا«ى استتار را خواند. 

شب هاى متمادى را در ارتفاعات گذراند ولى دشمن از دیدن بولدوزرها كور شده بود. 

سكوهاى تانك آماده شد ولى فرستاده ى مهندس خبر آورد كه هنگ زرهى تقاضاى 

ارسال تانك ها را رد كرده و گفته طرح شما قابل اجرا نیست و تنگه ى به این حساسى را 

نمى توان از دشمن گرفت. پورشریفى مأیوس نشد و درخواست خود را از هنگ زرهى 

دیگرى تأمین كرد و قرار شد پس از استقرار مخفیانه ى تانك ها در این محل، عملیات 

 
ً
آغاز شود. اساس كار مورد توجه فرمانده ى هنگ قرار گرفت و با تعجب گفت: واقعا

حیرت انگیز است كه دستگاه هاى راهسازى تا چنین ارتفاعاتى باال رفته اند اما در عین 

حال دیده نشده اند. چنین كارى را چه طور توانسته اید انجام دهید؟ پاسخ شنید: به 

كمك خدا ما فقط مجرى برنامه بودیم و مدیریت طرح در دست اولیاى خدا بود. ما 

فقط قطعات بولدوزر را با هلى كوپتر به ارتفاعات مى بردیم و پس از اتصال قطعات، 

كار را شروع مى كردیم. اما حاال با توجه به اینكه جایگاه هر تانك و مسیرش مشخص 

است، كار خیلى راحت تر است.
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درعملیات خیبر در جزیره ى مجنون، كار ِگره خورده بود و شدت آتش خیلى   

زیاد بود. از سوى قرارگاه پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد مقرر شد در منطقه 

كوشك و شلمچه خاكریزى به وسیله ى گردان مهندسى احداث شود تا توجه دشمن 

به منطقه ى كوشك جلب شده و جزایر تثبیت شود. جاهاى حساس این عملیات به 

گردان هاى مهندسى خوزستان داده شد. بعدازظهر فرماندهان جنگ جهاد در محور 
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جمع شدند و توجیهات الزم صورت گرفت. وقتى نیروها خود را آماده مى كردند، 

مشخص  جهاد  جنگ  مهندسى  و  پشتیبانى  فرماندهان  توسط  مجرب  نیروهاى 

مى شد و تلفات را تا 3 نفر براى هر دستگاه پیش بینى كردیم و براى هر دستگاه لودر 

و بولدوزر، 2 نفر راننده ى كمكى مشخص شد. در این میان، نوجوانى به سنگر 

استقرار من در خط آمد و با التماس خواهان شركت در این عملیات شد كه متأسفانه 

نه تنها سن اش كم بود، بلكه قدش هم خیلى كوتاه بود و این حقیر با غرور گفتم: نه، 

 نیاز نیست. شب هنگام، عملیات از چند نقطه به وسیله ى دستگاه ها 
ً
به شما فعال

آغاز شد. طورى این حركت طرح ریزى شد كه دشمن تصور كرد از طرف منطقه ى 

كوشك عملیات شده است. به برادران فرمانده ى پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد در 

محور دستور داده شد هر محورى كه بتواند خاكریز را به سیم خاردار دشمن برساند، 

خدمت بزرگى به جنگ كرده است. آغاز عملیات طورى بود كه دشمن را به وحشت 

نیروهاى  میان  این  در  گیرد.  به كار  را  انواع سالح هاى خود  باعث شد  و  انداخت 

پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد، یكى پس از دیگرى در خون خود مى غلطیدند. 

تنها 60 تا70 متر از خاكریز باقى مانده بود كه از راننده هاى دستگاه هاى سنگین 

و كمكى كسى باقى نمانده بود. منطقه توسط منورهاى عراق به طور كامل روشن 

 داشتیم ناامید مى شدیم كه ناگهان متوجه شدم یك دستگاه از جناح 
ً
شده بود. تقریبا

چپ به طرف محل موردنظر حركت كرد و در همان چند متر باقیمانده، شروع به 

عقب و جلو كردن مى كند. شدت آتش دشمن چند برابر شد. در این زمان چون قد 

راننده كوتاه بود و شرایط هم حساس و خاك و دود منطقه را پوشانده بود، نتوانستم 

او را تشخیص دهم تا این كه كار تمام شد. پس از آن از دستگاه پایین آمد و گفت: 

حاجى، دیگه كارى ندارى؟ آن وقت متوجه شدم این همان نوجوان است كه دیروز 

به طور َبدى به وى پاسخ نه دادم. از آن روز به بعد كارهاى مشكل را به وى دادم تا 

این كه در سال 66 به درجه ى رفیع شهادت نائل آمد. آن شهید عزیز، كسى نبود جز 

جهادگر دالور، »خدامراد توكلى«. یاد و خاطره اش گرامى باد.
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در عملیات رمضان با توجه 

روش هاى  به كارگیرى  به 

جدید توسط دشمن، انجام كارهاى 

مهندسى نقش كلیدى و اساسى 

داشت. دشمن با توجه به ضعف 

پیشروى  از  كه  ترسى  و  خود 

تلمبه هاى  با  نیروهاى ما داشت، 

قوى از كانال ماهیگیرى در منطقه ى پاسگاه زید، جریان آب را به 

سوى رزمندگان اسالم رها نمود كه نیروهاى مهندسى جهاد پس از 

احداث دو ردیف خاكریز مقدماتى، اقدام به احداث یك سیل بند 

عظیم با ابعاد 8 متر عرض و 5 متر ارتفاع و به طول 3 كیلومتر براى 

انحراف جریان آب نمودند كه عمل بى سابقه و معجزه آسایى بود و 

با این اقدام جهاد، از تلفات نیروهاى خودى به طور چشمگیرى 

جلوگیرى شد و ترفند دشمن با شكست مواجه گردید.
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در منطقه ى جزیره ى مجنون، یكى دو روز   

مانده به عملیات و در جایى كه به نام قرارگاه 

عملیاتى شهید باكرى معروف بود، گردان پشتیبانى 

ومهندسى جنگ جهاد امام على )ع( متعلق به جهاد 

سازندگى نجف آباد به همراه لشگر عاشورا قراربود 

با هم دراین عملیات شركت كنند بین جزیره مجنون 

كه  اى  جاده  وجنوبى  وشمالى  وغربى  جنوبى 

بین مقر لشگرعاشورا وجاده سیدالشدا بود با وجود احداث خاكریز آب فروكش 

كرده و تقریبا خشك شده بود و در وسط این جاده یك مقر كاتیوشا بطرف دشمن 

هدف گیرى مى كرد واز طرف دشمن این مقر شناسایى شده بود وبه شدت برسر 

این آتشبار آتش ریخته مى شد. مقررشده بود راه عبور با احداث یك پل انجام گیرد 

وشهید بزگوار باكرى دراین مورد بسیاراصرارداشت چون هم تداركات سریع انجام 

مى گرفت وهم جاده عملیاتى درموقع عملیات آماده بود.بایك دستگاه لودرو یك 

دستگاه بیل مكانیكى ویك دستگاه جرثقیل كه حامل یك لوله فلزى12مترى بودند 

وتعداد10تا12نفرنیروى انسانى ازطرف سنگرسازان بى سنگر پشتیبانى جنگ جهاد 

نجف آباد براى تسریع در كار روانه شدیم ودر وسط كار كه لودر، بیل مكانیكى 

ناگاه زوزه یك گلوله  به هم كار مى كردند  نزدیك  انسانى دریك محدوده  ونیروى 

فروكش كردن گردوخاك  پیچید.بعداز  آن گردوخاك  بعداز  كه  كاتیوشا شنیده شد 

متوجه شدیم این گلوله در وسط نیوهاى انسانى ودستگاه ها در گل فرورفته وعمل 

نكرده است.جهادگران خدا را شكر كردند واحداث پل را به پایان رسادند.
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بعلت   شملچه  درمنطقه 

جاده  منطقه،  آبگرفتگى 

مى شد.  انجام  بسختى  سازى 

بعلت نزدیكى دشمن وكوتاه بودن 

خاكریز باید درتاریكى هاى مطلق 

مى شد.  حمل  مصالح  شب 

تردد  مسیر  خاطردشمن  بهمین 

اینكه  براى  وما  مى داد  قرار  مورد هدف  را  دستگاه ها وخاكریزها 

بتوانیم كارمان را انجام دهیم مجبور بودیم با آتش توپخانه اى خود 

به آنها حمله كنیم تا دشمن فرصت كافى براى انجام كار نداشته 

باشد.در یكى از شبهاى عملیات جاده سازى. دشمن آتش سنگینى 

تهیه كرد. اكثر نیروهاى اجرائى مجبور شدند دستگاهها را رها كرده 

ودر پشت خاكریزسنگر گرفتند.دستگاه گریدر بزرگترین دستگاه 

بود.و اگر هواروشن مى شد دشمن مى توانست براحتى آنرا ببیند و 

منهدم كند.بهمین دلیل بدون اینكه با رانندگى گریدر آشنا باشم. 

پشت دستگاه نشستم و زیر رگبار تیر وخمپاره مسیرشن و ریزى 

شده را تسطیع كردم. صبح متوجه شدم، بطور معجزه آسائى مسیر 

تسطیع شده است.
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 5 كربالى  تى  عملیا  روزهاى  از  دریكى   

بود كه فرماندهان  نماز ظهر وعصر  بعداز 

تیپ پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد جهاد اصفهان 

به خط مقدم زیر پل جاده شلمچه – شهرك دوئیچى 

فرمانده  و  فرمانده لشگر 8 نجف اشرف  رسیدند. 

نشسته  )ع( حاج حسین خرازى  امام حسین  لشگر 

نزین  پمپ  لشگردرنزدیكى  از  گردان  یك  بودند. 

شهرك دوئیچى عراق درمحاصره عراقى هااز صبح تا 3 بعدازظهر قرارگرفته بود ند. 

بولدوزر پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد جهاد  لودر و  براین شد تعدادى  تصمیم 

اصفهان ازساعت 3 بعدازظهر شروع به احداث خاكریز دوجداره نمایند. همانطور 

كه لودرها وبولدوزرها خاكریز میزدند دو گردان پیاده از لشگر امام حسین )ع( ونجف 

اشرف در پشت خاكریز قرارگرفتند. و تیربارچى و آرپى جى زن ها نیز در جلو بولدوزرها 

شروع به شلیك مى كردند. احداث خاكریز ادامه داشت تا ساعت 6 عصر خاكریزها 

زده شد. هر دو گردان از لشكر امام حسین )ع( ونجف اشرف بعداز چند ساعت از 

محاصره عراقى ها بیرون آمدند. در چنین مواقعى است كه نقش سنگرسازان بى سنگر 

پشتیبانى جنگ جهاد تا این حد ضرورى و حیاتى مشخص مى شود. هر چند عملیات 

كربالى  5 ر ا عملیات  پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد هم نامیده اند.
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شهید بیژن سورانى فرمانده                     

ومهندسى  پشتیبانى  تیپ 

جنگ جهاد پشتیبانى جنگ جهاد 

كومله ها چه  با  مگرما   : مى گفت 

فرقى داریم كه آنها شبها در كوهها 

به  وما  مى زنند  كمین  و  هستند 

قرارگاه هایمان مى رویم واستراحت 

شبها  باید  ماهم  جاده مى كنیم،  احداث  محل  بزنیم.  جاده 

نقطه اى بود كه عراقى ها به آن كامال مسلط بودند و شبها نیز وجود 

دشمن داخلى امكان تحرك را از ما مى گرفت. پیشنهاد سورانى 

سبب شد شبها با جدیت براى احداث جاده كاركنند. حاج احمد 

كاظمى كه آن روز فرماندهى لشگر نجف اشرف را بعهده داشت. 

از این حركت بسیار خرسند شده بود. سورانى را هم خیلى دوست 

مى داشت بطوریكه هروقت به او مى رسید سعى و كوشش مى كرد 

دست اورا ببوسد. 

بعد ازشهادت شهید سورانى،بارها شهید حاج احمد كاظمى با 

وجود اینكه فرمانده یك لشگر بزرگ بود و شهید بسیار داده بود 

مى گفت : خدا سورانى را رحمت كند. واقعا حیف كه رفت.
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در بازى دراز جاده صعب العبورش را احداث مى كردند دشمن كه با یك تانك   

سه راه آبگرم را مورد هدف قرار میداد براى همه شده بود یك درد سر بزرگ، یك 

شب راننده بولدوزرجهاد همدان كه بولدوزرش تر كش خورده ورادیاتش را باز كردند 

وبردند تا رادیات جدید بیاورند ناگهان با خودش فكر كرد آچار بردارم وبروم این تانك 

را از كار بیندازم.

راه سنگر تانك دشمن را پیش گرفت و به سنگر تانك رسید همه عراقیها در سنگر 

بودند وكسى كنار تانك دیده نشد داخل تانك رفت وبا كمى ور رفتن تانك را روشن 

كرد واز سمت جاده دشمن به طرف عقبه دشمن حركت كرد براى اول صبح تانك 

در اختیار نیروهاى خودى قرار گرفته بود در آن زمان كه بنى صدر حتى اسلحه سبك 

به پاسداران نمى داد بدست آوردن یك تانك براى بچه ها یك پیروزى بزرگ بود این 

كار كسى نبود جز كار شهید بزرگوار محمود كوركى كه بعدها در سردشت به شهادت 

رسید. ازپس كاروان شهداى سنگر ساز بى سنگر كه بذر انقالب را درروستاها كاشتند 

بار سنگین امانت بر دوشمان سنگینى مى كند از شهید شهشهانى بگوییم یا از شهید 

شوریده ازشهید رجب بیگى طنز پرداز قوى انقالب فرهنگى،یا ازشهید فتاح الجنان 

خاطره بگویم. ازشهید ساجدى یا شهید زارع زادگان بگویم از شهید شادلو یاد كنیم 

یا ازشهید انتشارى اما بگذارید ار دستان قلم شده حاج عباس رابگویم او كه با آغوش 

باز در آخرین روزهاى جنگ در قله شخ محمد از كردها ى عراقى میزبانى كرد او كه 

مى دانست دیگر پگاه را نخواهد دید دوربین را برداشت و گفت عكس این رانندگان را 

به ثبت برسانید كه آیندگان بدانند كه در كدامین نقطه غریب با چه شجاعتى كوه بلند 

منطقه را شكافته ومسیررزمندگان را با تالش خود باز كردند ودر همین حال بود كه 

خمپاره در كنارشان به زمین افتاد ومهندس غنى زادیان وزراعتى وحاج عباس به شهادت 

رسیدند ودر شب قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان در حالیكه خمپاره دوكف دستش 

را قطع كرده بود فریاد الله اكبرش در كوه ودره مى پیچید و وقتى بالگردها براى بردن 

تن مجروحش به اورژانس به آسمان بردند در آسمان جان به جان آفرین تسلیم نمود.
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خودش                                   فارس  جهاد  مهندسى  تیم  فرمانده 

آجر  هرچه  وگفت:  رساند  طرحچى  به  را 

حمل  اینجا  بود.به  ذالفقارى  آجرپزى  دركوره هاى 

كف  متر،  سانتى   20 ضخامت  به  را  كردیم.آجرها 

باتالق مى ریزیم وسپس بقیه ارتفاع جاده را باخاك رس 

پرمیكنیم. شماباید با همین آجرپاره ها تا آخر این مسیر 

باتالقى را پوشش بدهید. براى سطح جاده از آن طرف 

در  كرد.  خواهیم  ریزى  صورت وصل جاده كمپرسى ها مى توانند از ماهشهر شن 

براى شما شن بى آورند. حدود 6000 متر مكعب شن در كیلومتر 17 جاده آبادان- 

ماهشهر دپو كرده ایم. رضوى كه به دقت به حرف هاى آن دو گوش مى داد،گفت: حاال 

كه آب منطقه فروكش كرده است. باید براى زمستان كه آب باال خواهد آمد، ارتفاع 

جاده را بیشتر كنیم. چسبندگى خاك این منطقه بسیار زیاد است با یك بار شن ریزى 

خودش را خواهد گرفت. ) قسمتى از گفت وگوى شهید رضوى وطرحچى وفرمانده 

جهاد فارس در هنگام محاصره آبادان،براى احداث جاده از باتالق هاى كناره آبادان، كه 

اتصال این جاده عمال آبادان رااز محاصره بیرون مى آورد (
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 ما از روزاول كه در جنگ وارد شدیم اوال 

فرصت  وثانیا  بودیم  نشده  سازماندهى 

شریف  ومردم  گمنام  بچه هاى  این  كه  پیدانكردیم 

ومتدین راخبركنیم ما هیچ كوشش برنامه ریزى شده 

مشكالت  احساس  البته  نداشتیم  زمینه  دراین  اى 

فشار، آتش و بوى گند نفس دشمن را كه دركناراهواز 

مى آمد  به بچه هاى استانها متتقل كردیم واین خود 

جوشى ودرك ایمان آنها بود كه براى دفاع از اسالم، آنها و جهاد را به جبهه كشاند ووقتى 

در الله اكبر جاده كشیدند مگر نظم وانسجامى بر جبهه حاكم بود وقتى در ثامن االئمه 

خاكریز زدند مگر كسى دعوت كرده بود، در طریق القدس احداث جاده ناممكن 

المقدس، خیبر،بدر،  رقابیه،رمضان،بیت  پرى،  دال  المبین،  فتح  در  وباورنكردنى، 

دروالفجرها،با آن ابتكارهاى پیچیده مهندسى،در كربالها ونصرها در شمال وجنوب، 

برادر جوان جهادى  برادران مى دانید كه شب عملیات  درجبهه هاى میانى و...شما 

جرات پیدا كند وبگوید مادرهور جاده مى كشیم، درهور باعمق 3 متر یعنى چه  ؟ یعنى 

یك باور عمیق، یك توكل بى پایان، یك شناخت ویك اعتقاد به نفس ویا در والفجر 8 

اگر برادران آن خالقیت و ابتكار پیچیده را در مورد نصب خضرها با آن مشخصات و 

ویژگى ها ادامه نمى دادند ویا در مورد احداث پل عظیم بعثت كه یكى از پیچیده ترین 

كارهاى فنى بود كه انجام شد، مگر تداركات 90 روز جنگ شبانه روزى و سخت در 

فاو ممكن بود. توفیق همه ما در جنگ مرهون اخالص بوده وبراى اینكه اخالصمان 

خدشه نبیند باید آنرا حفظ كنیم.
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در منطقه فاو در انتهاى  

القصراحداث  ام  جاده 

كرده  محول  ما  به  را  خاكریزى 

مقدم  خط  تثبیت  جهت  بودند 

باتالقى  كامال  منطقه  رزمندگان. 

بود وباید خاك از بیرون مى آوردیم 

وسپس  مى كردیم  درست  وجاده 

خاك مى آوردیم وخاكریز درست مى كردیم. طول این خاكریزها 

1800 متر بود و حدود 40 شب طول كشید تا به اتمام رسید 

وتعداد 30 نفر از نیروهاى ورزیده وكارآزموده ما روى این جاده 

شهید ومجروح شدند ومیزان خطر پذیرى و تلفات جانى ومالى 

این عملیات باال بود ولى بچه ها با توكل به خدا همه خطرها را 

ام  فاو در  تثبیت خط دفاعى  باعث  پذیرفتند وآن خاكریزرا كه 

القصر شد احداث نمودند.
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درمنطقه عملیاتى والفجر 

وقتى  شیار  دشت  در   4

 1504 ارتفاع  گرفتن  به  موفق 

نشدیم به پشت خاكریز در وسط 

به  كردیم  وشروع  رفتیم  دشت 

مقابله با پاتك دشمن. به تدریج 

ذخیره آبمان تمام شد وبه وضع 

بدى گرفتارشدیم. حدود دوروز بود كه بچه هاى مهندسى جنگ 

جهاد مشغول حفر سنگرهاى زمینى بودند تا جان پناهى داشته 

باشیم. درست زمانى كه بى آبى نزدیك بود همه نیروها را از پا 

درآورد در یكى از همین سنگرها كه كم عمق تر از بقیه بود آب 

بسیار شفاف وخوش طعمى بیرون زد. پس از آن تا روز آخر ما از 

نظر آب تأمین بودیم.
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از رانندگان كمپرسى  یكى 
سیدالشهدا)ع(  جاده  در  كه 

گلوله  هدف  بود  فعالیت  مشغول 

شهادت  وبه  قرارگرفت  مستقیم 

كنترل  مسئول  برادران  اما  رسید. 

شهید  این  كارت  كه  مى دیدند 

هرروز مهر مى خورد )به نشانه اینكه 

كار محوله را انجام داده (. پس از تحقیقات، برادران متوجه شدند 

كه یكى دیگر از راننده ها پس ازاتمام فعالیت خود كه شبها انجام 

مى داد، درطى روز هم بجاى آن شهید بكار مشغول مى شد. وقتى 

علت را پرسیدند آن راننده بزرگوار جواب داد : معناى واقعى تداوم 

راه شهید همین است كه جاى اورا خالى نگذاریم.
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شهید ساجدى درزیرآتش 

میمك،  در  دشمن  متراكم 

اندیشى  فكرچاره  به  همیشه  مثل 

وتدبیر بود. اویك گروه را زیر آتش 

شدید دشمن حركت داده به خطوط 

عقب آورد. درعقبه یك سرى سنگر 

بتونى وجود داشت كه این سنگرها 

رابه خط مقدم منتقل نمود ودرآنجا نصب شد. با استفاده ازهمین 

سنگرها بود كه ازتعداد تلفات ما به طورمحسوسى كاسته شد. 

درواقع این اولین سنگرهاى بتونى بود كه درخطوط نصب مى شد 

وبه نحو مطلوبى نتیجه مثبت مى داد. بعد ازكم شدن آتش دشمن، 

شهید ساجدى یك اكیپ چهل، پنجاه نفرى ایجاد نمود وكارگاهى 

دراهوازبا همكارى جهاد خوزستان ایجاد كرد ودست به ساختن 

این سنگرها زد، وآن اكیپ سنگرها را با ماشین هاى سنگین به 

محلى به نام المهدى منتقل میكرد وازآنجا به خاطر رملى بودن 

منطقه سنگرها را قطعه قطعه مى كردند وپس ازانتقال به خط مقدم، 

درآنجا دوباره اتصال داده ونصب میكردند كه همه این كارها با 

ابتكارومدیریت شهید ساجدى انجام مى گردید.
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بیت   عملیاتى  درمنطقه 

درایستگاه  درست  المقدس 

حسینیه بودیم، توسط نیروهاى عراقى 

در  شده  رها  وآب  بود  شده  رها  آب 

دشت مواضع نیروهاى خودى را تهدید 

مى كرد به اكیپ مهندسى ما ماموریت 

احداث  با  ممكن  طریق  هر  به  دادند 

خاكریز مانع پیش روى آب به مواضع نیروهاى اسالم شویم. زمان 

عملیات با فرا رسیدن تاریكى شب آغاز شد،همه دستگاه ها را جهت 

انتقال به محل كار آماده كردیم وقتى به جایگاه مورد نظر رسیدیم 

پشتیبانى جنگ حهاد  ولودرها ى  بولدوزرها  رانندهاى  بالفاصله 

شروع به احداث خاكریز كردند. بخاطر اینكه فاصله ما تاعراقى ها 

خیلى كم بود، شدیدا زیر آتش انواع سالحهاى دشمن قرارگرفتیم 

خیلى عجیب بود سنگرسازان بى سنگر جهاد بدون توجه به آن باران 

بى وقفه آتش به كار خود ادامه مى دادند، ولحظه اى در انجام كار 

درنگ نمى كردند شاید در طول یك شب خاكریزى بطول 3 الى 4 

كیلومتر، آنهم زیر آتش سنگین عراقى ها احداث گردید. بدین ترتیب 

با  شدند  موفق  جهاد  جهاد  جنگ  ومهندسى  پشتیبانى  بچه هاى 

احداث این خاكریز مانع نفوذ آب به دشتها ى منطقه شوند. وعراقیها 

را در دستیابى به اهداف خود ناكام بگذارند.
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دریكى از پاتكهاى مذبوحانه 

بعثى ها برادران جهاد دریكى 

ازتپه هاى خط مقدم مشغول احداث 

رساندن  براى  راه  تا  بودند  جاده 

تداركات ومهمات به برادران رزمنده 

مسشتقربودند  تپه  برباالى  كه  اى 

بازكنند.بعثى ها بسوى تپه پیش روى 

مى كنند تا آنجارا بگیرند، ازآنجائى كه برروى این تپه نیروهاى زیادى 

مستقرنبود،بچه هاى جهاد دستگاههاى شان راخاموش مى كنند وبه 

كمك برادران مستقربرباالى تپه مى روند وهركدام سالحى بدست 

گرفته وازتپه دفاع مى كنند وبا ازخودكذشتگى وایثاروفداكارى بى 

همانندى كه ازخودنشان مى دهند وضربه كارى به دشمن وارد كرده 

وآنان را تارومارمى كنند وبه یارى خدا تپه را ازخطرسقوط حتمى حفظ 

مى كنند،پس ازاینكه دشمن تارومارشده وپابه فرارمى گذارد بچه هاى 

جهاد دوباره به سراغ دستگاههاى شان مى روند وكاراحداث جاده 

رادنبال مى كنند، ازآن به بعد رزمندگان اسالم آن تپه را بنام جهاد نام 

گذارى مى كنند.
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یكبار    دارند.  چشم  به  عینكى  ازآنها  بعضى 

باخود گفتم كه حتما این عینك را براى غبار 

كوركننده خوزستان زده اند اما بعد فهمیدم كه این عینك 

از قرار از نوعى دیگراست از نوعى كه همه چیز را نشان 

میدهد بجز گلوله را این حقیقت را از آسودگى خطوط 

چهره یكى ازهمین لودرچى هاى جهاد كشف كردم.

زمین  و  آسمان  از  تگرگ  مثل  تیر  روزگارى  روزى 

زمین  به  همه  چسبیده بودند. آن طرف بچه ها بودند وآن طرف ترها مى بارید 

مأنینه و بى خیال همراه تانكها داشت مى آمد. با خود گفتم چهره او باید 
ُ

رط لودرسوارى ُپَ

دیدنى باشد باید نورآن رخساره را تجربه كرد او آنگونه مسلط و آسوده براسب آهنین 

خود مهمیز مى زد كه گوئى كمال الملك قلم را بربوم مى كشد با خود گفتم )) ماهذا 

بسر(( او بایكى از مالئكه الله است كه به یارى ما آمده و با عینك اورا خاصیتى دیگر 

است. كندو كاوى كردم، از لهجه اصفهانى اش فهمیدم فرشته نیست پس راز عینك را 

فهمیدم و حقیقت را یافتم.
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یك  كه  قراربود   5 كربالى  درعملیات 

خاكریز بزنیم. اولین دستگاه من بودم كه 

كردیم  كاررا شروع  كه  ابتداى شب  خاكریزمیزدم، 

عرقى ها با كالش ما را مى زدند وتیرها وفشنگ ها از 

باالى سرمان عبور مى كرد. بعد از یك مدت دیدیم 

صداى گلوله قطع شد. چون اول قرار بود خاكریز را 

راست بزنیم كه ما اشتبا ها بصورت هاللى زدیم و 

رفتیم پشت سر غراقى ها وآنها كه دیده بودند دستگاه هاى ما آنجا كار مى كنند. به 

خیال اینكه در محاصره هستند، فرار كرده و رفته بودند.
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كه     بود  عملیات  بعداز  روز 

از  نیرو  براى عبور  اعالم كردند 

محورهاى دیگر احتیاج به پل نفررو دارند 

از این رو بچه ها ى جهاد همزمان، كار 

در محور دیگررا آغاز كردند، اول كار باید 

طنابى به آن طرف رودخانه بسته مى شد، 

آنجا  هیچكس  ایرانى  نیروهاى  از  ولى 

نبود؛ تا اینكه یك نفر عراقى از آن طرف رودخانه پیدایش شد و كمك كرد 

تا طناب بسته شد. در سپیده دم صبح درحالى كه هوا هنوز سرد بود یكى 

از برادران حاضر شد از طناب آویزان بشود و به طرف دیگر آب برود در 

بین راه طناب كمى شل شد و او تا كمر در آب فرو رفت، ولى بهر حال 

توانست یه سوى دیگر رودخانه برود در آن طرف رودخانه متوجه شد كه 

آن مرد عراقى یكى از مجاهدان مبارزعراقى است كه از دسته اش عقب 

مانده بود. وخداوند به این بهانه او را جهت یارى رساندن به ما قرارداد كه 

این خود نمونه اى از امدادهاى غیبى در عملیات بود.

 شب عید در جبه فارسیات بندآب بریده شده وآب با شدت فراوان
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از بند خارج مى شد، بعلت عمق زیاد آب 

و بریدگى زیاد بند امكان جلوگیرى از نفوذ 

آب وجود نداشت. باالخره با تالش فراوان با استفاده 

از بشكه وگونى خاك توانستیم از نفوذ آب جلوگیرى 

كنیم. الزم به ذكر است كه این بشكه ها را از فاصله 

تمام  طول  در  و  نمودیم  حمل  آنجا  به  مترى   500

سرمان  بر  بشدت  عراقى ها  گلوله  آتش  مدت  این 

مى بارید. در این حال برادر شهشهانى مرتب مى خندید. من به او گفتم االن چه 

موقع خندیدن است ؟ شهید شهشهانى در حالى كه تا گردن زیر آب بود و بشكه را 

از زیر آب بیرون مى آورد با آن لهجه قشنگ اصفهانى خود گفت: »ما بدهكارى به 

خدا نداریم كه نخندیم«.
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بچه هاى جهاد مى خواستند یك توپ ضدهوائى 57 را كه 

نیروهاى عراقى موقع عقب نشینى آن را جا گذاشته بودند. 

به عقب منتقل كنند. توپ با چندین تن وزن بین نیروهاى 

خودى و نیروهاى بعثى قرار داشت. با تاریك شدن هوا 

از  استفاده  با  تا  برده  سوسمارى  جك  جهاد  بچه هاى 

تاریكى چرخهاى پنچر آن را باز و عوض كنند نوبت 

چرخ چهارم كه رسید جك خراب شد. در آن تاریكى 

مطلق یكى از بچه ها رفت و یك دستگاه لودر با خود 

آورد و از لودر بجاى جك استفاده كرد. توپ را بلند نمود 

وبچه ها نیز چرخ چهارم را عوض كردند. سپس توپ را به 

سرعت به مواضع خودى منتقل كردند. بچه هاى جهاد از 

این لودر براى خاموش كردن انبار مهماتى كه در عملیات 

كربالى 5 آتش گرفته بود نیز استفاده كردند. عالوه براین 

از ساخت وساز سنگروخاكریز وجایگاه توپ ضدهوائى 

و تانك وهمچنین حمل مجروحان وشهدا و تداركات 

هم بهره گرفتند.
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بولدوزر  المقدس 3 یك دستگاه  بیت  از عملیات  قبل 

دى- 8 كوماتسو كه وجود آن براى روز عملیات بسییار 

ضرورى بود به علت سائیدگى كفشكها از حركت باز ماند 

به نحوى كه دیگر نمى توانست در گل وباتالق كار كند 

باید كفشكها را عوض مى كردیم، اما نمى شد، چون در 

هشتاد كیلومترى داخل خاك عراق بودیم. پیشنهادكردم 

مقدارى آرماتور 24 میلى مترى و دو دستگاه موتورجوش 

تهیه كنند. بعد بولدوزر را روشن وبلند كردیم. شنى هاى 

بولدوزر آزاد شد. آرموتورها را بردیم و به اندازه كفشك ها 

ساعت   24 عرض  در  كردیم.  جوشكارى  و  جاسازى 

بولدوزر آماده شركت در عملیات شد.
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این خاطره مربوط به دورانى است كه قسمتى 

در  كارون  رود  ورودى  از  قسمتى  و  آبادان  از 

در  بود.  بعث  نیروهاى  اختیار  در  خرمشهر  نزدیكى 

منطقه بیمارستان طالقانى آبادان كه نیروهاى ما مستقر 

بودند گردان پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد جهاد پلى 

و  آمبوالنس  یك  عبور  ظرفیت  با  كرد  درست  بشكه  با 

حداكثر 2 تن وزن و هدف این بود كه مجروحان مناطق 

راحت  آن  نزدیك  جبهه هاى  و  آبادان  پاستوریزه  شیر 

از  از احداث پل عاجز شد، چند دوبه ى شناور را  بیمارستان برسند. عراق كه  به 

بندر خرمشهر در مسیر رودخانه ى  بهمنشیر روانه كرد تا پل را تخریب كنند. اتفاقا 
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در اینكار هم موفق شدند. همه ناراحت بودند در این میان شهید هزاردستان كه از 

جهادگران مردمى اصفهان بود، پیشنهاد داد از همان دوبه هایى كه رژیم عراق فرستاده 

است براى ساخت یك پل دوبه اى استفاده شود. این كار براى نخستین بار صورت 

گرفت و شهید هزاردستان با تعداد دیگرى از جهادگران توانستند به خوبى پل را مونتاژ 

كنند. ظرفیت عبور این پل از 2 تن به 200 تن رسیده بود. بنابراین وسایل سنگین نیز 

مى توانستند عبور كنند. این تجربه باعث شد ساخت پل دوبه اى در مناطق دیگر هم 

دنبال شود حتى در رودخانه كارون در زمان عملیات بیت المقدس واقعا دریافتم كه 

دشمن هم مى تواند سبب خیر شود اگر خدا بخواهد بر این اساس احداث پل دوبه اى 

توسط گردانها  و واحدهاى پشتیبانى ومهندسى جنگ جهاد در همه مناطق جبهه گسترش 

یافت. یه چیزى میگم یه چیزى مى شنوى، كانال ماهى شده بود كانال خون، چاره 

اى نبود، بعد از برش كانال توسط بچه هاى سپاه،  قرار شد چند بولدوزر بروند پشت 

برش را خاكریز بزنند. فكرش هم جسارت مى خواست چه برسد به انجامش، اولین 

بولدوزر را با راننده فرستادیم روى برش، تا كه تانك هاى عراق چراغها را روشن كردند، 

گلوله هاى مستقیم روانه بولدوزر شد. كم آوردیم، رفتیم كه بگیم برگردیم عقب. حاج 

جعفر گفت راننده بعدى بولدوزر، راننده بعدى بولدوزر دوم جلو رفت ،  باور كردنى نبود 

خودش رفت نشست كنار راننده بولدوزر و او رو بوسید و بهش امید داد. پشت بندش 

كه تیر مستقیم مى آمد، حاج جعفر یه ریز به راننده شجاعت و شهامت تزریق مى كرد، 

اون شب سه تا راننده بولدوزر تعویض كردیم، اما حاج جعفر با هر سه تاشون بود از 

اول تا آخر، هر كدام یك قطعه از خاكریز را زدند،  وقتى فهمید صبح شده حاج جعفر با 

راننده سوم بولدوزر پشت خاكریز نماز جماعت خواندند،. بولدوزر هم شده بود مثل 

آبكش و دهها سوراخ از رادیاتورش مثل چشمه ى آب چكه چكه مى زد بیرون.
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فردا بهش گفتم دیشب چطور   

با  اش  همه  گفت  گذشت؟ 

بولدوزر  بیل  عملى!  ذكر  بودیم ،  ذكر 

زمین را خراش مى داد و جاده را گسترده 

و وسیع مى كرد. جاده به ارتفاع نزدیك 

مى شد. ناگهان گفت: خدا خیرتون بده 

كسى نیست كه با یك چاى خستگى ما 

رو از تن بیرون بیاره؟ فورى پریدم باالى بولدوزر و گفتم : حاج على چاى 

حاضره این بولدوزر رو خسته كردى، رفت كنار اجاق نشست و یك چاى 

برایش ریختند، هنوز از لیوان شیشه اى مربا كه در آن چاى مى ریختیم 

بخار بلند مى شد كه خمپاره اى زوزه كشان در نزدیك اجاق خورد و گرد 

و غبار همه جا را گرفت. بال فاصله گفت: یه حسى به من میگه عراقى ها 

چشم به این نشستن ما دوختن تا استراحت رو از ما بگیرن، لیوان چاى 

رو برداشت وآمد باالى بولدوزر و فرمان را از من گرفت و شروع كرد به 

كاركردن و چاى خوردن .
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از  خورد  بازویش  به  كه  تیر 

اورا  و  آوردم  پائینش  بولدوزر 

بیمارستان  به  تا  سپردم  امدادگرى  به 

صحرایى و یا به قول بعضى به اورژانس 

ببرد. بعد از او خاكریز را ادامه دادیم.  در 

دیگر، دشمن  به خاكریز  نقطه ى وصل 

امان را از ما بریده بود و با آتش مستقیم 

توپ اجازه نمى داد كه خاكریز تمام شود. 3 دستگاه بولدوزر در یك نقطه 

از كار ایستاد، اولى رادیاتورش هدف قرار گرفت. با زحمت آن را كنار 

زدیم. دومى را كه نشانه گرفتند، جك بولدوزر دو تكه شد و از كار افتاد. 

سومى  را كه آوردیم، با آر.پى.جى زدند شنى بولدوزر از كار انداختند. در 

این حالت بود كه همان برادر با بازوى باندپیچى شده برگشت. نزدیك 

صبح بود. گفت »هنوز خاكریز تمام نشده؟« گفتیم »خیلى كم مانده اما 

دشمن امان نمى دهد« گفت »كارى ندارد، خاكریز را بخیه بزنید« گفتم 

»زخم نیست كه بخیه بزنیم« گفت »زخم، زخم است« رفت باالى تنها 

لودرى كه باقى مانده و خراب نشده بود. از خاك خاكریز بغلى تراشید 

و كم كم دو خاكریز را به هم دوخت و بخیه كرد و از شر دشمن راحت 

شدیم.
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بسیارخوشحال    رسید.  نامه ات  مادرم،  سالم 

شدم. نگران من نباش، هر طور شده پدر را هم 

متوجه كن كه من موقعیت خوبى در اینجا دارم. بگو 

به پدر كه خدا با ماست. من در جبهه كارى با توپ و 

توپخانه ندارم. حتى تفنگ هم به من نداده اند. جبهه ى 

ما سبزسبز است. اینجا كتابخانه داریم و دانشگاه هم 

هست. از روزى كه آمده ام، استادان زیادى دیده ام. هر 

مى شود  شروع  كه  و استادى را براى مان مى فرستند، درس اخالص را از كالس 

كتاب اخالق برایمان تدریس مى كند. من هنوز این درس را خوب یاد نگرفته ام. 

راستى مادرجان، این موضوع را همانطوركه خودت بلدى، با پدر حرف بزن و به 

او بفهمان. خودت بارها گفته اى درست است كه پدرمان ناشنواست، اما خدا را 

شكر من سالم هستم و تو هم اگر پایت لنگ است، باز خدا پسر خوبى به شما داده 

است. امیدوارم اینگونه باشد. سعى مى كنم پسر خوبى براى شما باشم. مادرجان، 

اینجا كه آمده ام، وظیفه ام كشیدن خط است. دیده اى چه طور زیر كلمات كتاب خط 
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مى كشیدم؟ اینجا هم همان كار را مى كنم. یك قلم بزرگ زرد رنگ كه از كارخانه ى 

كاترپیالر خریده اند، به دست من داده اند. البته براى قلم، جوهر هم مى ریزند. هر 

روز برایش جوهر سیاه رنگى ریخته مى شود. من از صبح تا عصر و گاهى از شب 

تا صبح با این قلم زردرنگ خط مى كشم. هر جا استادم مى گوید، خط مى كشم. 

وقت ها  گاهى  مى گویند.  خاكریز  خط،  این  به  مى كشم.  خط  را  مهمى  جاهاى 

هم باید خط موازى بكشم. این هم درس خوبى است. اگر درست خط نكشم، 

نمى گذارند این جا بمانم. مادرجان به پدر بگو اینجا دو خط است كه خیلى آشكار 

است. یكى خط سیاه صدام و یكى خط سفید و روشن امام خمینى. ما باید این 

خط روشن امام را تا پایان راه سفیدش دنبال كنیم. گاهى وقت ها رنگ سرخى روى 

همین خط سفید و سیاه مى ریزد و از این رنگ سرخ، گل هاى قرمزى مى روید كه این 

گل هاى روشن به آدم خیلى چیزها یاد مى دهد. مادرجان، اگر بخواهم از نقاشى هاى 

اینجا برایت بنویسم، وقت زیادى مى خواهد. خداوند در اینجا كوه هاى زیادى را 

ترسیم كرده است. اینجا جنگل دارد، كوه دارد، رودخانه و آب زالل دارد. ما از آب 

ردهاى این منطقه ازجنگل هیزم جمع مى كنند 
ُ
زالل اینجا چاى درست مى كنیم. ك

و زن هاى شان هیزم را مى بندند وتا خانه مى برند. ما اینجا جشن مى گیریم، همین 

هفته ى پیش تولد امام حسین)ع( را جشن گرفتیم . انشاءا... من براى نیمه ى شعبان 

خودم را مى رسانم. شاید از نامه، زودتر برسم و خودم خط سیاه و سفید را توضیح 

دهم. هر جا را خوب نتوانستى به پدر توضیح دهى، خودم مى آیم و توضیح مى دهم. 

نامه كه به اینجا رسید، نیمه كاره ماند. نامه اى از پدر و مادر رسیده بود. نامه اینگونه 

نوشته شده بود: سالم به تك فرزند ُدردانه ى ما رضا، كه تو را تحویل امام رضا)ع( 

داده ایم. به دوستانت سالم برسان. رضاجان، نامه ى تو را خواندیم. پدرت خیلى 

خوشحال شد. اما خیلى دوست داشت تو را در آغوش بكشد. پدرت با اشاره به من 

مى فهماند كه دوست دارد از آن جا برایمان نامه بنویسى. گفت: اگر اسیر شدى، بگو 

پدرت كر والل و پاى مادرت لنگ است. شاید زودتر آزادت كنند.
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رزمنده  مجروح  لباس  داشتم 

تا  مى بریدم  قیچى  با  را  اى 

معاینه  براى  را  اش  شكسته  پاى  بتوانم 

را  لباسش  همه  خون  كنم.  آماده  دكتر 

لباسش  كجاى  نمى دانستم  بود.  گرفته 

را مى برم، كه ازدست بر قضا قیجى به 

شلوار  جیب  یعنى  رسید،  سفتى  محل 

رزمنده، كمى قیچى را چرخاندم و شلوار را پاره كردم،رزمنده خودش 

بى هوش شده بود. و از فریاد زدن خبرى نبود، مى گفتند تا به بیمارستان 

برسد خیلى فریاد كشیده، دوستش با نگرانى مى گفت : كه تمام كرده 

كار  هنوز  پرتوانش  قلب  و  مى كشید  ونفس  بود  زنده  او  اما  است. 

مى كرد. چشمش نوررا تشخیص مى داد، شروع كردم به پك كردن ران 

ولگن پایش كه خمپاره پاره كرده بود. 

پس از آنكه دكتر آمد وپارا آتل بندى كرد مجبور شدم شلوارش را كامال 

بیرون آورده وبا پاى پانسمان شده و آتل بندى به عقب بفرستمش. اما 

ناچار شدم ببینم در جیبش چه چیزى هست آنرا از جیبش درآوردم 

ووقتى دیدم یك كاغذ خونى است آنرا به سطل آشغال پرتاب كردم 

پس از بردن اوبه بیمارستان صحرائى دیگر كسى را تا آنروز عصر آنجا 

آن  از جیب  كه  به كاغذى  نگاهم  بود  رفته  ام سر  نیاوردند. حوصله 

رزمنده در آورده بودم افتاد. وسوسه شدم كه كاغذ را مطالعه كنم وقتى 

كاغذ به خون آغشته را باز كردم و خواندم، كلى خندیدم، آن نامه بااین 

كلمات رقم خورده بود. شما بخوانید و قضاوت كنید. آن روزپس از 

خواندن نامه چه حالى به من دست داد. 
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 ابداعات و اختراعات
رزمندگان سنـگرساز بی سنـگر جهـاد 

سـازندگی در دوران دفـاع مقـدس
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باتالق  روجبل | این دستگاه عظیم با چرخ هایى با قطر بیش از 4 متر براى   
یدك كشى، بازكردن راه و مانع در باتالق ها نیزارهاى جنوب ساخته شد. 

گاهى نى ها آنقدر انبوه مى شدند كه هیچ قایقى از بین شان رد نمى شد ولى جبل كه 

موتور متحرك تراكتورهاى بزرگ یا لودر داشت، این مشكل را حل كرد. جبل از تمام 

مدل هاى موجود در دنیا بزرگ تر بود. سطح زیاد چرخ ها و توخالى بودن آنها باعث 

مى شد در لجن زارهاى با عمق 1/5 متر هم فرو نمى رفت و به راحتى حركت مى كرد. 

.دستگاه باتالق رو  جبل  |  منطقه عملیاتی جنوب هورالعظیم
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 پل بعثت |  شاهكار مهندسى رزمى جهاد سازندگى در عملیات والفجر هشت 
جنگ تحمیلى رژیم بعث عراق علیه جمهورى اسالمى ایران فرسایشى شده بود، و بین 

 باید عملیات 
ً
عملیات ها فاصله ى زیادى افتاده بود، این نیاز احساس مى شد كه حتما

جدیدى طرح ریزى شود كه طى آن عملیات بتوانیم سر پلى را از دشمن بگیریم و دنیا را 

به حق و حقوق خودمان بیشتر متوجه كنیم. از طرفى دشمن براى خود مقدارى ابهت 

 باید شكسته مى شد. لذا مسئولین و كارشناسان سیاسى 
ً
كاذب كسب كرده بود كه حتما

و نظامى طرح ریزى عملیات گسترده  اى را در منطقة جنوب غربى كشور در دستور كار 

قرار دادند.

لذا، در بیستم بهمن ماه 1364 در حالى كه مردم ایران جشن هاى پیروزى انقالب 

اسالمى را برگزار مى كردند ، رزمندگان اسالم در یك عملیات حیرت انگیز، در ساعت 

22 شب با رمز »یازهرا)س(« شهر ساحلى » فاو « را در منتهى الیه جنوب عراق تصرف 

و ارتباط عراق را با آب هاى خلیج فارس قطع كردند. طراحى و فرماندهى عملیات از 

چنان دقت باالیى برخوردار بود كه دشمنان ایران را در بهت و حیرت فرو برد.

 با اینكه عبور دادن نیروى نظامى و گذر از » اروندرود « از نظر كارشناسان نظامى دنیا 

غیرممكن بود ، اما به همت نبوغ و درایت رزمندگان اسالم، این ناممكن ، ممكن شده 

بود . بعد از شروع عملیات نیز دنیا منتظر شكست ایران در فاو بود .زیرا از نظر نظامى 

پشتیبانى این حجم از نیرو از طریق رودخانه اى كه حدود یك كیلومتر عرض ،12  متر 

عمق، شدت جریان 70كیلومتر در ساعت با جزر 2متر بر ثانیه و 3/5 متر اختالف 

ارتفاع در جزرو مد آب داشت كارى غیر ممكن بود.

هرچند طرح پل خضر از قبل از عملیات بر روى رودخانة اروند در حال اجرا بود و 

نقش مؤثرى را در انتقال ادوات نظامى و مهندسى و همچنین تداركات و امكانات ایفا 

مى نمود، ولى احداث یك پل به عنوان راه مواصالتى بر روى رودخانة اروند بیش از همة 

زمانها احساس مى شد. و در نتیجه احداث یك پل با مشخصات ویژه بر روى رودخانة 
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اروند در دستور كار مهندسین جهاد سازندگى قرار گرفت. اجراى این پل بایستى در 

استتار كامل انجام شود و در مقابل بمبارانهاى هواپیماهاى عراقى بتواند استقامت داشته 

باشد.از نظر مهندسى ، احداث پل بر روى رودخانه ایى با شرایط  و مشخصات اروند ، 

در حالت عادى ، نیاز به ماه ها  وقت و صرف مصالح انبوه داشت ولى با توكل و همت 

جهادگران جهاد سازندگى این پل ظرف مدت كوتاهى ساخته شد.

این پل از 3هزار لولة 56اینچ، به طول 12متر، قطر 142سانتیمتر و ضخامت 16میلیمتر 

از نوع فوالد تشكیل شده بود كه لوله ها در هر ردیف توسط اتصاالت گوشواره اى به 

یكدیگر متصل مى شدند و هر ردیف روى ردیف قبلى طورى قرار مى گرفت كه شكل 

شبكة النه زنبورى را بوجود مى آورد. آخرین ردیف نیز با قراردادن لوله هایى با قطر 

متفاوت طراز مى شد و سپس آسفالت با قطر متوسط یك متر روى آن ریخته مى شد. 

خالصه آنكه، طراحى و اجراى پل عظیم بعثت كه در انتقال نیروى انسانى و ادوات 

نظامى و مهندسى، ارسال تداركات به خط مقدم، تخلیة نیروى انسانى از فاو و حفظ 

جان رزمندگان نقش غیر قابل انكارى داشت، از چنان دقت باالیى برخوردار بود كه 

دشمنان ایران را در بهت و حیرت فرو برد و این سوال كه ، چگونه نیروهاى مهندسى 

رزمى جمهورى اسالمى ایران توانستند با شرایط ژئوپلتیكى منطقه و رودخانة اروند و 

مهمتر از آن در زیر بمباران شدید دشمن، این پل را طراحى و اجرا نمایند، همواره براى 

آنان بى پاسخ ماند؟ 

جداره  دو  و  جداره  یك  ریز  خاك  كیلومتر  احداث 236/726  است،  ذكر  به  الزم 

؛احداث و ترمیم بیش از 609 كیلومتر انواع جاده هاى عملیاتى و تداركاتى، احداث 7  

اسكله؛ احداث بیش از 30 كیلومتر »دژ« با ارتفاع متوسط 4 متر؛احداث بیش از 31 

كیلومتر كانال آب به عرض 15 – 3 متر؛ احداث بیش از 284 سكوهاى استقرار انواع 

توپ هاى صحرایى؛ احداث 10175 سنگر انفرادى ، اجتماعى ، مهمات، ماشین 

آالت سبك و سنگین، پیش ساخته، احداث چندین اورژانس صحرایى و ... بخشى 

از فعالیتهاى پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد سازندگى در عملیات والفجر هشت 

بوده است.
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.احداث پل بعثت  | رودخانه اروند  |  عملیات والفجر 8
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.احداث پل بعثت  | رودخانه اروند  |  عملیات والفجر 8
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  پل متحرك خضر | عراق مدت ها نفهمید ایران چطور بدون پل، فاو را پشتیبانى 
مى كند. خضر، این وسیله عظیم الجثه كه نه خروش اروند حریفش شد، نه حمالت 

هواپیماهاى عراقى، یك تراكتور بدون چرخ روى یك قطعه پل شناور نصب شد و یك 

سیم بكسل كه در دوطرف اروند محكم شده بود به رینگ چرخ این تراكتور متصل بود. 

روى این خضرها همه چیز قابل جابه جایى بود حتى تانك و كامیون هاى پر از بار. 

یكى از تیم هاى اجرایى قوى در ساخت پل هاى خضر، تیم  شهید »اسدالله هاشمى« 

بود. تیم ایشان كاركردن با سیم بكسل را بسیار عالى بلد بود. او یك كانتینر همراه خود 

داشت كه در آن همه جور وسیله براى تعمیر ماشین آالت و یا ساخت و تعمیرات 

گوناگون دیگر، وجود داشت! هر جا تیم اسدالله هاشمى بود، خیال فرماندهى پشتیبانى 

و مهندسى جنگ جهاد از بابت حل مشكالت آن منطقه راحت بود. شهید اسدالله 

هاشمى، یكى از فرماندهان دلیر پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد بود. 

.پل شناور خضر  |  رودخانه اروند  |  عملیات والفجر 8
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  پل خیبر | بزگترین پل شناور دنیا یعنى پل خیبر كه در بهمن هاى 1362 بر روى 
هورالعظیم به طول 14 كیلومتر زده شد، در نوع خود یك شاهكار مهندسى محسوب 

مى شد. طراحى این پل توسط مهندسین جهاد انجام شد و ساخت آن در كارگاه هاى 

مختلف و به صورت سرى در مدتى كوتاه انجام و به منطقه عملیاتى حمل شد. این پل 

به نوعى بلوغ پل هاى شناور بود. براى شناورسازى آن از مواد پلیمرى استفاده مى شد. 

لذا دیگر غرف نمى شدند. از طرفى اگر مورد حمله ى هوایى قرار مى گرفتند به سهولت 

و سرعت قابل تعمیر یا تعویض بودند. در فواصل معینى از طول پل، پاركینگ و محل 

توپ ضدهوایى تعبیه شده بود و قطعات یدكى هم در طول مسیر به پل اصلى متصل 

بود تا در صورت نیاز به سرعت عوض شوند. 

هم  دنبال  از  پل 14كیلومترى،  این  نداشت.  پایه  و  بود  شناور  آب  روى  خیبر،  پل 

قرارگرفتن حدود 2500 قطعه ى شناور تشكیل شده بود كه هر كدام 6متر طول و بیش 

از 3 متر عرض داشته و به وسیله ى گوشواره و پیم به هم متصل شده بودند. هر قطعه ى 

پل، براى قابلیت شناورى باالتر و امكان تحمل وزن بیشتر، چهار باله ى شناور هم )به 

عنوان كمكى( در دو طرف خود داشت. شاسى هر قطعه از پل شامل 4 تیرآهن 14 

النه زنبورى بود كه روى آن ها یك ورق 4 میلى مترى آج دار قرار گرفته بود و چهار باله ى 

اطراف پل هم با لوال و پیم به این شاسى وصل بود. در زیر شاسى، باله ها بلوك هاى 

»پلى استایرن« با تسمه به آن محكم شده بودند، كار شناور كردن پل بر روى آب را 

همین بلوك ها پلى استایرن انجام مى داند. توان شناورى هر قطعه از پل، 6 تن بود.
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.نصب پل خیبری | عملیات بدر و خیبر
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  پل دوبه ای | دوبه قطعات فلزى شناورى هستند كه در بندرگاه هاى جنوب براى 
تخلیه بار كشتى ها استفاده مى شد. این دوبه ها در جنگ آسیب دیدند و به خاطر 

تركش خوردن غرق مى شدند و داخلش را گل و الى مى گرفت. بچه هاى جهاد با 

همتى مثال زدنى این دوبه ها را با لنج از حوالى خرمشهر و آبادان در مسیرى طوالنى 

یدك كشى كردند، لجن هاى داخل آن ها را خالى كردند. سوراخ هاى كوچك و بزرگ 

دوبه ها را با جوشكارى گرفتند و بعد آن ها را به هم متصل كردند. پل هاى دوبه اى 

ظرفیت  زیادى داشتند و ماشین آالت سنگین هم از روى آن ها عبور مى كرد. شهید 

هزاردستان طراح و مجرى این پل، ظرف سه سال تا زمان شهادتش 12 پل روى 

كارون و بهمنشیر ساخت. 

.احداث پل دوبله   |  رودخانه كارون
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  پل معلق | گاهى مسیر گذر نیروها در جبهه هاى غرب به جاهایى مى رسید كه 
امكان احداث پل هاى بزرگ نبود. البته بیشتر مواقع احتیاجى هم نبود. ضمن این كه 

آوردن مصالح و امكانات به آن نقطه میسر نمى شد. در این مواقع براى عبور نیروها، 

مهندسین جهاد، پل هاى معلق را در مسیر اجرا مى كردند. این پل ها على رغم ظاهر 

ساده شان، محاسبات بسیار پیچیده اى داشتند. كمترین اشتباهى باعث مى شد این 

پل ها بپیچد و نیروها را دچار حادثه كنند.  اتفاقى كه به مدد دقت و توجه مهندسان 

هرگز نیفتاد.

.احداث پل نفر رو   |  منطقه صعب العبور غرب
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  پل بشكه ای | این پل از گام هاى اولیه ى سیر تحول پل سازى در جهاد بود. 
آنها را  براى ساخت آن بشكه هاى 220لیترى خالى را جمع اورى كردند، درهاى 

محكم بستند تا آب در آن ها نفوذ نكند. این بشكه ها با تسمه هایى محكم به اسكلت 

فلزى بسته بندى مى شدند و قاب این اسكلت همه اطراف بشكه ها را فرا مى گرفت. 

بعد این قطعات به سمت بهمنشیر حمل شد و با طراحى اى كه روى اتصاالت شده 

بود به راحتى روى رودخانه  به هم وصل شدند. این پل كار تداركات و جابه جایى 

نیروها را براى شكست حصر آبادان انجام داد. بچه هاى جهاد سازندگى آبادان و 

شهید هزاردستان زحمات فراوانى براى ساخت این پل كشیدند. 

.احداث پل بشكه ای   |  رودخانه بهمن شیر
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 جاده سیدالشهداء | براى اینكه بشود جزایر مجنون را حفظ كرد، فقط یك راه 
وجود داشت: جاده تداركاتى. جاده ى سیدالشهداء به طول 14 كیلومتر در هورالعظیم 

با عمق 2 تا 3 متر اجرا شد و مسأله ى تداركات و پشتیبانى رزمندگان را در جزایر 

مجنون حل كرد. سرعت كار در دنیا بى نظیر بود. كامیون هاى مردمى جهاد كه موقع 

خالى كردن خاك نقطه ى هدف ثابت عراقى ها مى شدند، حتى یك لحظه هم در 

تالش براى به پایان رساندن كار تردید نكردند. 

این جاده داراى 14 كیلومتر طول، 15 تا 20 متر عرض و 3 متر ارتفاع از سطح آب 

بود. احداق آن، هر روز بیش از 200 متر پیش  مى رفت و مدت 72 روز طول كشید 

تا جاده تمام شود. براى احادث آن 3000 كمپرسى مردمى فعالیت داشتند. جنس 

خاك ساحل هور در سمت ایران، »رس« بود و كمپرسى ها مى توانستند از همان 

نزدیكى محل، براى احداث جاده خاك را برداشته در محلى دپو مى شد تا رطوبت 

آن گرفته شود و سپس براى استفاده در احداث جاده، با كمپرسى  به آن جا حمل 

مى شد. چند كمپرسى، خاك را در انتهاى جاده تخلیه كرده و سپس بولدوزرها این 

خاك هاى جدید را هل داده و به درون آب مى ریختند. احداث این جاده كه از ابتداء 

به نام مقدس »سیدالشهداء« نام گذارى شده بود، پس از 72 روز كار شبانه روزى در 

لحظه ى اذان ظهر روز سوم شعبان، میالد حضرت سیدالشهداء)ع( به پایان رسید.



132

.احداث جاده سید الشهدا )ع(  | منطقه هور العظیم  |  عملیات خیبر
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  سد خاكی فاطمه زهرا)س( | روزهاى اول بعد از فتح فاو، عراق بارها سعى كرد 
راه هاى پشتیبانى رزمندگان را ببندد. به همین خاطر هواپیماها تمام پل هاى بهمنشیر كه 

راه هاى ورود به جزیره ى آبادان و آنجا به فاو بودند، از بین برد. هر تالشى براى بازسازى 

با حمالت جدید روبه رو مى شد. مهندسان جهاد تصمیم عجیبى گرفتند. سد زدن 

روى بهمنشیر. بعضى ها كه تصور مى كردند كه با احداث این سد خاكى آبادان غرق 

خواهد شد با آن مخالفت كردند ولى مهندسان جهاد با محاسبات دقیق محلى را 

انتخاب كردند كه با احداق سد خاكى در آنجا آب تا حدى باال مى آمد و دوباره به 

كارون بر مى گشت و از طریق كارون به اروند مى ریخت. سد ساخته شد و هواپیماها 

هم در از بین بردن آن عاجز ماندند تا پشتیبانى فاو دچار وقفه نشود. 

  سنگرسازی | فرآیند سنگرسازى در جبهه ها با گذشت زمان روبه پیش رفت 
گذاشت. ابتدایى ترین شیوه، زدن خاكریز و كندن چاله بود، بعد گونى خاك، ولى كم 

كم مهندسین جهاد با ابتكار و خالقیت سنگرهاى با ایمنى باال و متناسب با شرایط 

محیطى هر منطقه را ساختند. سنگرهاى كوچك كه سریع ساخته مى شد و قابل حمل 

و جابه جایى بود. استفاده از مصالح بومى و موجود در منطقه، ساختن قسمت هاى 

مختلف و مونتاژ آنها در منطقه. سنگرسازى از بزرگترین خدمات مهندسى جهاد در 

جنگ بود كه جان جوانان زیادى را حفظ كرد و امام هم به حق جهادگران را به لقب 

»سنگرسازان بى سنگر« مفتخر نمودند. 
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.احداث سنگر  | مناطق عملیاتی دفاع مقدس
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  قایق مرداب رو | پروانه موتور قایق ها در مرداب ها به دلیل حجم زیاد نى و 
گیاهان مردابى از كار مى افتاد، به همین خاطر مهندسان جهاد قایقى طراحى كردند 

كه با ملخ چوبى و از طریق جابه جایى هوا هم روى نى و هم روى آب با سرعت 

بود كه براى خنك شدن  قایق ها موتور فولكس  این  پیش مى رفت. موتور متحرك 

احتیاج به آب نداشت و با هوا خنك مى شد. نمونه ى بزرگ تر این قایق با نصب موتور 

هواپیما بعد تر ساخته شد. 

.طراحی و ساخت قایق مرداب رو 
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  لندكروز شنی دار |  بعضى از مناطق جنگى، جغرافیاى رملى و ناصاف داشتند. 
عبور و مرور در این جغرافیا بسیار سخت بود و عراق از این مزیت در بعضى مناطق 

وانت  به  كه  شنى هایى  ساختن  و  طراحى  با  جهاد  مهندسین  مى كردند.  استفاده 

لندكروز متصل مى شد، عبور و مرور را در این مناطق با سرعت مناسب میسر كردند. 

این لندكروزها به تدریج بالغ تر شدند و از نظر تكنولوژیكى شرایط بهترى پیدا كردند. 

.خودرو ابداعی شن رو | مناطق عملیاتی رملی
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