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در تهيه اين شماره يارى كردند.
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١١ داستان ايستادگى                                                                                
١٥ بى سنگر                                                                          طريق سنگرسازان  طى 
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٢١ جهاد١                                                                                 رسم  كتاب 
جهاد سازندگى؛ تاريخچه تشكيل و خالصه عملكرد                                                                                           ٢٧
٢٧ خرداد؛ روزى براى  يك سازمان، يا مبدأيى تاريخى  براى يك جهاد؟                                                                                           ٣٥
رستگارى در وقت اضافه                                                                                                    ٣٩
ياِدمان                                                                                                 ٤٢ به  سفرى 
معرفى كتاب                                                                                                   ٤٧
از ايثارگران به...                                                                                                   ٤٩
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در اين شماره مى خوانيد



نقدى بر خود
يكى از راه هاى ارتقاء يك اثر ، نقد آن بر اسا ِس اصول 
مبتنى بر «تفكر نقادانه» است؛ عملى  پژوهش محور در 
بسترى از عالقه مند بودن به بالندگىِ  اثر مورد نقد . در اين 
گونه نقد، بيان كاستى ها برمحور تكميل و تعالى صورت 

پذيرفته و نقاد  با توجه به علم وظرفيت خويش وبا اعتقاد 
به ارزشمند بودن اثر، خود را ملزم به  تكامل بيش از پيش 
آن مى داند. با اين نگاه ، نقد نه فقط نكوهيد ه نيست ؛ 

فتح الله نادعلی
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بلكه بر اساس آموزه هاى دينى و اخالقى، هديه اى است  
بزرگ  به خالق اثر و نقاد  نيز دوست داشتنى ترين دوست 

معرفى مى شود. 
«نشريه سنگر سازان بى سنگر» به خود مى بالدكه به 
چشم دوستان واقعى خود آمده است و فرهيختگاِن عزيز در 
راستاى ارتقاء شكلى و محتوايِى اين رسانه به بياِن نظرات 
بتواند،  اين رسانه  كه  گونه اى  به  اند؛  پرداخته  انتقادات  و 
قابى متناسب  و در شاِن ايثارگران و نيازِ كانون هاى سراسر 
كشور باشد و تبيين كننده ى  نقش پشتيبانى و مهندسى 
جنگ در هشت سال حماسه و ايثار براى نسل فعلى و آتى؛ 

كه اميد است چنين شود.   

سوم خرداد
به  المقدس  بيت  گسترده ى  عملياِت   ٦١ خرداد  سوم 
نتيجه رسيد و «خرمشهر را خدا آزاد كرد»؛ يكى از طوالنى  
تداوم    ! دفاع مقدس  نبردها در طول هشت سال  ترين 
٢٦روزه  ى نبرِد رزمندگان اسالم و اجراى آفند هاى پى 
درپى و تحمل و تقابِل دليرانه با پا تك  هاى سنگين دشمن 
، نشا  ن  دهنده ى نيِت قطعِى جمهورى اسالمى ايران براى 
تسخيِر اهداف تعيين شده به ويژه، آزادسازى خرمشهر بود.  
بى شك طرِح حمله اى با اين وسعت هرگز نمى  توانست 
بدون اقدامات پشتيبانى، تد اركا تى و مهندسى  منجر به 
فتحى عظيم گردد. عمليات مذكور در شرايطى آغاز شد  كه  

مسئوليت پشتيبانى-مهندسى جنگ  جهاد، به طور رسمى 
به جهاد سازندگى واگذار و نيروهاى جهاد گر با طراحى 
و انجام  اقدامات پشتيبانى  و مهندسى متنوع و گسترده،  
نمودند  فراهم  بزرگ  پيروزى  اين  براى  را  مناسبى  بستِر 
ساختاِر  در  عطفى  نقطه ى  توان  مى  را  عمليات  اين    .
پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد و همچنين سنِگ بناى 
در  اساسى  ركنى  عنوان  به  جهاد  حضوِر  براى  محكمى 

مديريت دفاع مقدس و كسب پيروزى نهايى دانست .
سردشت  هاى  كوه   ،٦٦ خرداد  درسوم  بعد  سال  پنج   
و  مخلص  اى  فرمانده  پرواز  شاهد  كشور  لغرب  شما  در 
سخت كوش بود؛ محمدتقى رضوى فرمانده ى پشتيبانى 
مهندسى  قرارگاه  مقام  قائم  و  جهاد  جنگ  مهندسى  و 
خاتم االنبياء(ص)  به شهادت رسيد؛  قطعاتى از وصيت نامه 

ى اين مرد بزرگ را با هم مرور مى كنيم:
«..... به همه ى امت اسالمى عرض مى كنم؛ كه قدر 
جمهورى  نظام  مسئولين  و  امام  و  انقالب  و  اسالم  اين 
تا  قدرشناسى  اين  دادن  نشان  براى  و  بدانند  را  اسالمى 
جايى كه مى توانند خدمت كنند و سختى ها و ناراحتى ها 
را تحمل كرده و در جهت پيش برد انقالب بكوشند...... به 
مسئولين عرض مى كنم كه در رأس همه ى كارهايشان 
خدمت به مظلومان را قرار دهند، كه همين ها هستند كه 
جبهه ها را گرم نگه داشته ا ند و هر روزه خون مى دهند 

كه نهال انقالب بارور شود و اسالم به پيروزى برسد.»

مقاالت
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بيست و هفتم خرداد
به منظور فراهم آوردن نهضتى همه جانبه براى مبارزه 
با فقر و محروميِت بجا مانده از رژيم طاغوت و توسعه و 
عمران روستائى ، جهاد سازندگى در ٢٧ خرداد ماه ١٣٥٨

با فرمان رهبر كبير انقالب اسالمى حضرت امام خمينى 
(ره) با ويژگى هايى همچون؛ توانايى پذيرش مأموريت بر 
مبناى ضرورت ها و نيازهاى انقالب اسالمى، سادگى و بى 
آاليشى و پرهيز از تشريفات غير ضرورى،  ايجاد فضاى 
و  فرهنگى  ابعاد  در  نيروها،  ارتقاء  و  رشد  جهت  مناسب 
تخصصى، خدمت به محرومان و روستاييان با اولويت دادن 
به مناطق دور دست و مستعد، تحول فرهنگى و انسانى 
جامعه ، مردمى بودن و تأكيد بر مشاركت مردم در اجراى 
طرح ها و پروژه ها،گرايش به عدم تمركز مديريت و نظام 
اجرايى و..... متولد گرديد و در هفتم آذر ١٣٦٢ به وزارت 

جهاد سازندگى تبديل شد و باالخره  با  تصويب نمايندگان 
اسالمى و تاييد توسط شوراى نگهبان ،  مجلس شوراى 
در سال ١٣٧٩  به وزارت جهاد كشاورزى بدل گشت  . 
نتوانست  جديد  ى  مجموعه  اين  خروجِى  زمان،  طِى  در 
توقعات و نيازهاى انقالب اسالمى  را در حوزه هاى مرتبط 
محقق نمايد  و به همين دليل پس از گذشت چند دهه ، 
طرح احياى جهاد سازندگى  با همان ويژگى ها و اهداف 
در دستور كار دولتمردان قرار قرار گرفت ؛  ضرورتى كه  
طى آن مى توان حركت جهادى را در درون سيستم هاى 
اجرايى كشور زنده و جريانى ارزشى، انقالبى و تاثير گذار را 
در تداوم بخشى به انقالب اسالمى ايجاد و نظام اسالمى 

را در تحقق اهداف عالى اش يارى نمود.
ان شاء اهللا    





رهبر معّظم انقالب به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى در ٢٢ بهمن ١٣٩٧ مقوله «گام دوم انقالب» را مطرح 

كردند. ايشان با مخاطب قرار دادن جوانان، ضمن بيان پيشينه وقوع انقالب و 
دشوارى هاى آن، به دستاوردهاى چهل ساله انقالب اسالمى ايران پرداختند و چشم انداز 

آينده انقالب را در بخش هاى مختلفى از جمله علم و پژوهش، معنويت و اخالق، عدالت و مبارزه با 
فساد تبيين نمودند. مخاطب اصلى بيانيه گام دوم، جوانان به عنوان محور تحقق نظام پيشرفته اسالمى هستند 

و فرصت ارزشمندى براى كشور دانسته شده  است.
طرح مقوله «گام دوم» از سوى رهبر معظم انقالب بدين معناست كه ماهيت ٤٠ سال بعدى انقالب با ٤٠ سال قبل متفاوت 
خواهد بود و نيازمند شناخت و رفتار متفاوت است. در چهل سال پيش روى انقالب مسير همان مسير است اما بايد توجه 

حجت ترشیزی
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كرد كه گام دوم همان مسير است، نه همان گام اول و يا 
استمرار آن. لذا نياز هست كه در اين راستا موضوعاتى تغيير 
يابد. ايشان در بياناتى چند مقوله از گام دوم را مطرح كردند 
سپس در بياناتى فرمودند «جهاد تبيين» يكى از الزمه هاى 
ايشان  كه  هم  زمانى  مى شود.  محسوب  انقالب  دوم  گام 
جهاد تبيين را بيان فرمودند، بسيار مرتبط با گام دوم انقالب 

اسالمى توضيح دادند. 
انقالب  دوم  گام  موقعيت  در  تبيين  جهاد  موضوع  طرح 
بدين معناست كه ما بايد گام دوم را به سوى آينده برداريم. 
آينده اى كه به اعتقاد امام خمينى (رحمة اهللا عليه) و به اعتقاد 
رهبر معّظم انقالب به سوى ظهور هست و در همين گام 
به ظهور امام زمان(عج) منتهى مى شود.  يا گام هاى بعدى 
با قطعّيت و بدون ذره اى شك اين  همواره امامين انقالب 

موضوع را مطرح كرده اند و بر اين موضوع تأكيد داشته اند. 
حال اين سوال مطرح است كه؛ در گام دوم انقالب كه 
بسيار نياز به تبيين دارد و به خاطرش جهاد تبيين بايد راه 
بيفتد، چه موضوعاتى واقع مى شود؟ چرا اين موضوعات بايد 
واقع شود؟ چگونه و با چه مكانيسمى اين حوادث رخ خواهد 
داد؟ و در نهايت چه رفتار مناسبى بايد در مواجهه با حوادث 

پيش روى گام دوم انقالب داشت؟
يكى از موضوعاتى كه براى جامعه مسلمين بسيار مهم 
است و از سالها قبل مقام معظم رهبرى تأكيد كردند مواجهه 

با استكبار جهانى بخصوص صهيونست بين 
الملل است. ايشان در سخنان خود بارها به 
نزديك بشارت  آينده اى  در  نابودى اسرائيل 
داده اند، به عنوان نمونه مى توان به سخنان 
رهبر معظم انقالب در ٦ بهمن ماه ١٣٩٣ در 
ديدار با آقاى احمد جبرئيل دبيركل «جبهه 
نمود.  اشاره  فلسطين»  آزادى  براى  مردمى 
رهبرى  معظم  مقام  دفتر  رسمى  (سايت 
بياناتى  در  ايشان   .(www.khamenei.ir

فرمودند كه اسرائيل ٢٥ سال آينده خود را 
البته طرح اين موضوع براى چند  نمى بيند. 
نبايد  ما  اآلن  كه  بطورى  است  قبل  سال 
بگوييم اسرائيل ٢٥ سال آينده اش را نمى بيند 
نزديك تر شده است،  بسيار  زمان  اين  بلكه 
محضر  در  اشخاصى  وقتى  كه  همانطور 
ايشان مطرح كردند كه ان شاءاهللا زودتر اسرائيل نابود شود، 

ايشان ابراز اميدوارى و دعا كردند.
گام  روى  پيش  مقاطع  از مهمترين  يكى  توضيح  اين  با 
دوم انقالب مواجه با صهيونيسم جهانى و جنگ با اسرائيل 
است. جنگى كه اليه هاى گوناگون خواهد داشت و آمادگى 
براى اين مقابله بزرگ نيز بايد جامع و در ابعاد مختلف باشد. 
قوا  فرماندهى كل  به دستور  نظامى سالهاست كه  از جنبه 
فرماندهان نظامى، نيروهاى مختلف، بخصوص نيروى قدس 
مانند  ديگرى  جنبه هاى  اما  كرده اند،  تقويت  منطقه  در  را 
... وجود  و  اقتصادى  فرهنگى، سياسى،  معرفتى،  جنبه هاى 

دارد كه نياز به مطالعه و تبيين بيشتر دارد.
را  موضوعى  اسراء  سوره  ابتدايى  آيات  در  متعال  خداوند 
تحت عنوان فساد بنى اسرائيل و دو بار نابودى آنها مطرح 
إِْسَرائِيَل فِى  بَنِى  إِلَى  مى كند. در آيه٤ مى فرمايد: «َوَقَضْيَنا 
و  َكبِيًر»ا؛  ا  ُعُلًوّ َولََتْعُلَنّ  تَْيِن  َمَرّ األْرِض  فِى  لَُتْفِسُدَنّ  الِْكَتاِب 
اسرائيل خبر داديم كه  فرزندان  به  در كتاب آسمانى[شان] 
قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً به سركشى 
بسيار بزرگى برخواهيد خاست» و در آيه٥ خداوند مى فرمايد» 
:َفإَِذا َجاَء َوْعُد أُوَالُهَما بََعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُولِى بَْأٍس َشِديٍد 
يَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال؛ پس آنگاه كه وعده  َفَجاُسوا ِخَالَل الِدّ
[تحقق] نخستين آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت 

مقاالت
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نيرومندند بر شما مى گماريم تا ميان خانه ها[يتان براى قتل 
و غارت شما] به جستجو درآيند و اين تهديد تحقق يافتنى 

است.» 
با توجه به آيات ٥ و ٧ سوره إسراء، مراحل سركوب فساد 
بََعْثنا  ١ـ  كرد:  معرفى  چنين  مى توان  را  اسرائيل  بنى  اول 
َعلَيُكْم ِعباًدا لَنا أُولى بَْأٍس َشديٍد؛ پس آنگاه كه وعده [تحقق] 
وارد مسجد  الَْمْسِجَد؛  يْدُخلُوا  رسد. ٢ـ  فرا  آن دو  نخستين 
«اسرائيليان»  خانه هاى  ياِر؛  الِدّ ِخالَل  َفجاُسوا  ٣ـ  مى شوند، 
محدود  آن  سركوبى  نيز  و  فساد  اين  مى كنند.  جستجو  را 
سرزمين  بلكه  نمى شود  المقدس  بيت  يا  مسجداالقصى  به 
فلسطين را در بر مى گيرد. در مجموع در طى سركوبى فساد 
اول، دولت يهود در فلسطين اشغالى و نيز هيمنه يهود در دنيا 

نابود خواهد شد. 
به هر حال سلسله حوادثى كه با انفجار نور انقالب اسالمى 
ايران شروع شده است در گام دوم انقالب بتدريج شدتش 
آشنا بشويم،  آنها  با  كه  ناگزير هستيم  ما  زيادتر مى شود و 
برنامه هاى خدا در مقاطع پيش رو را قرآنى بشناسيم و بهترين 
صفات و رفتارها را در مواجهه با اين حوادث از خود نشان 
فردى، خانوادگى و  وظايف  انجام  در خالل  بايد  ما  بدهيم. 
با حوادث پيش روى گام دوم  مواجهه  اجتماعى مان  آماده 
انقالب اسالمى ايران بشويم. در واقع مى توان اينگونه گفت 
كه:  انگيزه تالش در راستاى نابودى اسرائيل، تالش براى 

تحقق وعده هاى قرآنى است.



سال ١٣٥٩  به گونه اى آغاز شد كه ملت بزرگ ايران 
در  اولين مجلس شورا  افتتاح  براى  خود  خلق حماسه  از 
نظام جمهورى اسالمى  به خود مى باليد و نظام اسالمى 
ايران ، مردم ساالرى خويش را يكى پس از ديگرى به رخ 
جهانيان مى كشاند . اما اين حركت هاى منسجم  نظام 

و ملت  در داخل و خارج از كشور دشمنان و بد خواهانى 
را داشت كه هرروز و ساعت بر طبل مخالفت خويش مى 
كردند  مى  امنى  نا  دچار  را  كشور  جاى  جاى  و  كوبيدند 

فتح الله نادعلی
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مى  مردم  به كشتار  مخالف همچنان دست  هاى  وگروه 
زدند.

در  مخالفت  داستان  فروردين سال ١٣٥٩  اول  روز  از   
نظام  مخالف  هاى  گروهك  سوى  از  مختلف   اشكاِل 
اسالمى در سرتاسر كشور در ادامه سال قبل تداوم يافت . 
عمال آن ها مى خواستند كه كام ملت را در به دست آوردن 
موفقيت هاى پى در پى  و به خصوص انسجام تشكيالتى 
ضد  ى  گسترده  حركت  اما  نمايند؛  تلخ   ، اسالمى  نظام 
انقالب در ايجاد چالش هاى بزرگ و كوچك، با مقاومت 
واقعى ملت در هم مى آميخت  وضمِن پديدارشدِن روزهاى 
تلخ و شيرين، نهال نظام اسالمى مستحكم تر مى گشت!

براى شناسايى و باور راه سخِت طى شده توسط ملت 
اين  فروردين  در  تنها  بگوييم؛  است  كافى  ايران   بزرگ 
سال بيش از دويست توطئه ى محدود و گسترده از سوى 
دشمنان داخلى و خارجى به وجود آمد و در طول اين سال 
به  نظام اسالمى  اندازى  بر  با هدف  ها  اين حركت  عدد 
بيش از هزار رسيد. در ذيل به بخشى كوچك ازعمليات 
هاى  گروهك هاى ضد انقالب همچون؛ منافقين خلق، 
دموكرات، كومله،چريك هاى فدايى خلق، پيكار، جنبش 
ساالر  مردم  نظام  و  ملت  عليه  و.....بر  مجاهدين  ملى 
جمهورى اسالمى  در فروردين ماه اين سال مى پردازيم :

-  درگيرى مسلحانه عناصر گروهك هاى ضد انقالب با 

مردم در مشهد، كرمانشاه، قروه، جوانرود، سنندج، سقز،پاوه 
، نقده ، تهران،اروميه ، روانسر، خوى ، اسالم آباد غرب، 

زنجان و.....
توسط  بى گناه  مردم  از  ٣٨تن  گروگان گرفتن   -

گروهك هاى ضدانقالب در كردستان
جهاد سازندگى شاهين دژ  از كاركنان  ربايش ١٤نفر   -

توسط گروهك هاى مسلح
گروه هاى  عناصر  و  هواداران  بين  مسلحانه  -درگيرى 
ضدانقالب با دانشجويان و مردم انقالبى دانشگاه تربيت 

معلم تهران
فدايى  چريك هاى  سازمان  هواداران  مسلحانه  -حمله 
سازندگى  جهاد  به  فدايى خلق  پيشمرگان  به همراه  خلق 

سنندج
گروهان  و  كاله سبزها  گروهان  گرفتن  -گروگان 

ژاندارمرى نوسود توسط افراد حزب دموكرات
-درگيرى مسلحانه مهاجمان مسلح كومله و دمكرات و 

چريك هاى فدايى خلق با نيروهاى ارتش در نقده
عناصر  به دست  سازندگى  جهاد  خودروهاى  -سرقت 

چريك هاى فدايى خلق و كومله در بانه
-انفجار بمب توسط عناصر ضدانقالب در آبادان، تبريز، 
خرمشهر،  كرمانشاه،  شاهرود،  اهواز،  كامياران،،  دزفول،   ،

شيراز، شهررى، دشت آزادگان ف اصفهان و....
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در  مهاجمين  از  گروهى  به دست  ٤پاسدار  ترور   -
مياندوآب

و..............
٨نفر  بانه،  در  باالخره  شهادت ٧نفر در سقز، ٥نفر  و 
٥نفر   ، خوى  نفر در  در سردشت، يك  در سنندج، ٢نفر 
در مياندوآب، يك نفر در پاسگاه بچنلو، ٦نفر در سلماس، 
١نفر در نقده، ١نفر در گنبد كاووس، ١نفر در مهاباد، ١نفر 
در  درقصر شيرين،١نفر  مريوان، ١نفر  در  بوكان،٢نفر  در 
تهران،٣نفر در اروميه، ١نفر در ابهر ، ٢نفر در كامياران و 
٥ نفر در برخى ديگر از مناطق كردستان  به دست عناصر 

ضد انقالب؛ مجموعا ٥٣ نفر فقط در فروردين ماه!!   
و اما در ارديبهشِت اين سال همانند فروردين، اكثر شهر 
هاى ايران اسالمى صحنه درگيرى هاى مسلحانه  بين 
ضد انقالب و ملت و عوامل نظام جمهورى اسالمى ايران 
بود. در طول اين ماه عدد اين درگيرى ها و توطئه ها به 
بيش از ٣٠٠  مورد رسيد .  به طور مثال تنها از اول تا 
درگيرى  قبيِل  از  رخداد  از ٦٠   بيش  ارديبهشت  چهارم 
مسلحانه،انفجاربمب، تخريب اماكن، ترور منجر به شهادت 
و جرح، انفجار مين، ربايش افراد و....به وقوع پيوست  و 
طى آن ١٣ نفر به شهادت رسيدند؛ برخى از اين رخداد ها 

در اين پنج روز به شرح زير است :
مجاهدين  سازمان  هواداران  مسلحانه  درگيرى   -

خلق(منافقين) با مردم انقالبى در اراك
منطقه  در  توسط ضدانقالب  نفت  لوله  خط  انفجار   -

چغاحمام كرمانشاه
-تخريب ١٥٠ خانه مسكونى براثر اصابت گلوله خمپاره 

ضدانقالب در سقز
با  گروهك ها  ضدانقالب  عناصر  مسلحانه  -درگيرى 
مردم در دانشگاه تهران، دانشگاه شيراز، دانشگاه زاهدان، 

دانشگاه اهواز
و....... 

و باالخره پنجم ارديبهشت رسيد  و در كوران تالطم در 
تمام كشور ، آمريكا براى آزاد كردن گروگان هاى خود  به 

ايران حمله نظامى كرد؛ ماجراى طبس!!!
دولت «جيمى كارتر» رييس جمهورى وقت آمريكا همه 
به كار  كاركنان سفارت خود  آزادى  براى  را  تالش خود 

بست و سرانجام گروه ١٣٢ نفره از نيروهاى ويژه ارتش 
اين كشور با عنوان «دلتا فورس» براى حمله به ايران و 
آزادى گروگان ها تشكيل شد؛ هم عمليات آزادسازى و و 

هم ضربه به ايران اسالمى!!!
براساس اسناد موجود براى انجام اين عمليات، ٦ فروند 
هواپيماى نظامى سى - ١٣٠ و هشت فروند بالگرد نظامى 
مجهز آمريكا در عمليات موسوم به «پنجه عقاب» شب 
پنجم ارديبهشت ١٣٥٩ (٢٥ آوريل ١٩٨٠ ميالدى) از نقاط 
كور رادارى وارد ايران شدند. اما همان ابتدا يكى از بالگردها 
و  فنى  نقص  دچار  كرمان  راور  شهر  كيلومترى   ١٢٠ در 
مجبور به فرود شد. سرنشينان آن به بالگرد ديگرى منتقل 
شدند و پس از طى مسافتى و با توجه به وقوع توفان شن، 
دستگاه هيدروليك اين بالگرد نيز از كار افتاد؛ اما توانست 

خود را به ناو هواپيمابر نيميتز برساند.
٦ فروند هواپيماى سى - ١٣٠ و ٦ فروند بالگرد در محل 
تاريكى شب فرود  در  واقع در صحراى طبس  مورد نظر 
آمدند تا از اين مكان بيابانى عمليات خود را آغاز كنند؛ اما 

مقاالت
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در حال سوخت گيرى بالگردها براى اجراى مرحله بعدى 
عمليات، يكى ديگر از آنها دچار نقص فنى شد و با از كار 
افتادن آن، همه برنامه هاى آمريكايى ها به هم ريخت؛ زيرا 
با محاسباتى كه انجام داده بودند، براى انجام مرحله بعدى 

عمليات حداقل به ٦ بالگرد نياز داشتند.
اين اتفاقات به ناو نيميتز و از آنجا به كاخ سفيد گزارش 
صادر  را  عقب نشينى  و  عمليات  توقف  دستور  كارتر  شد. 
كرد؛ اما نظاميان آمريكايى در توفان شن گرفتار شده بودند. 
هواپيماها و بالگردها در حال برخاستن از زمين دچار مشكل 
برخورد  هم  با  بالگرد  فروند  و يك  هواپيما  و يك  شدند 
كردند و هر دو آتش گرفتند. در حقيقت صحراى طبس 
دامگاهى شد و شن ها با اراده الهى سربازان و گلوله هايى 
شدند كه يكى از شكست هاى مفتضحانه را براى نظاميان 

آمريكايى رقم زدند.
واقعه بزرگ پنجم ارديبهشت ١٣٥٩ كه از آن به عنوان 
امداد الهى ياد مى شود، آن قدر مهم و سرنوشت ساز بود كه 
حتى مشهورترين چهره هاى سياسى را در آمريكا وادار به 

پذيرفتن شكست كرد.

امنيت ملى  برژينسكى» مشاور  نمونه «زبيگنيف  براى 
در دولت جيمى كارتر احساس نااميدى ملى در آمريكا را از 
پيامدهاى مهم شكست اين كشور در طبس دانست و گفت: 
«ماجراى مفتضح ايران، يكى از سه عامل مهم شكست 
كارتر بود و اين ماجرا، احساس نااميدى ملى را برانگيخت.»
واقعه طبس به باور صاحبنظران و شخصيت هاى مختلف 
داراى ابعاد گوناگون است كه به عنوان يك واقعه تاريخى 
ماندگار نزد جهانيان بايد از ابعاد مختلف به ويژه جنبه معنوى 

آن بررسى شود.
امام خمينى (ره) پس از اين واقعه فرمودند: «نبايد بيدار 
به اين غيب  شوند آنهايى كه به معنويات توجه ندارند و 
ايمان نياوردند، (چه كسى) اين هليكوپترهاى آقاى كارتر 
ما ساقط  كرد؟  بيايند، ساقط  ايران  به  مى  خواستند  كه  را 
باد  كرديم؟ شن ها ساقط كردند، شن ها مامور خدا بودند، 
مامور خداست....... ليكن ما نبايد مغرور شويم، من به ملت 
قدرت  قدرت  تمام  نشويد،  مغرور  مى كنم  عرض  ايران 

خداست و بايد به او اتكال كنيد..»
    

ادامه دارد.........
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اكنون كه در دهه چهارِم پس از دفاع مقدس بسر مى 
بريم، غبار گذر ايام بر سر و روى جواناِن آن روزها نشسته، 
و سازماِن كاِر مهندسِى جنگ و جهاد ، از هم گسسته، تنها 
اكسيِر عشق است كه يادها و خاطره ها را از پِس غِم غربِت 
از شهد خاطرات،  با جرعه اى  تا  آورد،  بدر مى  روزگاران، 
كام تشنه جويندگان را شيرين سازد، امروز با عصر و نسلى 
ديگر مواجهيم، نسلى كه پرسش ها و چالش هاى خود را 

دارد،هرچند دانش ها و فناورى ها، چهره جامعه را تغيير داده 
اند، اما پرسش هاى بنيادين و انديشه سوز هنوز پابرجاست:

از كجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود؟   به كجا مى روم آخر 
ننمايى وطنم؟
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در  كه  است  ،پرسشى  انسان  كيستِى هستِى  و  چيستى 
هر عصر خود را به شكلى به رخ مى كشد،اگر انسان عصر 
متاورس، نتواند اسماء اهللا را منطبق بر عصر حاضر ترجمه و 
تبيين كند، حاصلش سرگشتگى ،تنهايى و ترس از هستى 
خود  در  را  جوامع  از  بزرگى  بخش  امروز  كه  چيزى  است 

بلعيده است.
در چنين عصرى و فضايى، قرارگاه راهيان نور وزارت جهاد 
از قرارگاه هاى  به عنوان يكى  از سال ١٣٩٣،  كشاورزى، 
انتظامى  در كناِر سپاه پاسداران، ارتش و نيروى  چهارگانه 
جمهورى اسالمى،  پا به عرصه وجود گذاشته، جوانان  سنگر 
براى  هايى  پاسخ  به  مقدس،  دفاع  دوران  سنگِر  بى  ساز 
پرسش هاى بنيادين دست يافتند كه هم در مصاف  دنيايى 
شان با همه دستاوردهاى مدرن روز، سر بلند بيرون آمدند و 
هم جان بى تاِب عاشقشان را آماده ديداِر حضرِت يار كردند. 
و  سياستگذاران  براى  را  هدف  مهمترين  بخواهيم  اگر 
مديران راهبردى قرارگاه راهيان نور جهاد كشاورزى ،تعيين 
كنيم بنظرم  روزآمد سازى پاسخ ها و رهيافت هاى سالكان 
طى طريق سنگرسازان بى سنگر  به پرسش ها و چالش 
هايى است كه  امروزه روز در برابر تمامى آحاد جامعه قرار 

دارد.
چگونه مى توان هم دنيا و معيشتى پيشرفته و سعادتمند 
را بر بسترى از جامعه معنوى ساخت؟ اين پرسشى است كه 

قيام  طليعه  بعنوان  اسالمى  انقالب  بروز  و  ظهور  فلسفه 
موعود(عج اهللا تعالى فرجه) را پديد آورد و همانطور كه در 
بخش هاى پيشين به آن اشاره شد؛ جهاد سازندگى برپايه 
الگوى زيست مسلمانى تراز انقالب علوى بنيان نهاده شد و 

در كورهء جنگ آبديده شد.
تمدن  ساخت  مقوم  عنصر  دو  پيشرفت  و  معنويت 
اسالمى محسوب مى شود لذا در وهله اول سياستگذاران 
درك  بايست   مى  جهاد  نور  راهيان  هاى  استراتژيست  و 
عميقى از اين دو مقوله را داشته باشند ، چرا كه بستر حركت 
و بالندگى جهاد بر اين دو عنصر قرار داشته است. تبيين 
كه  معنويت  و  پيشرفت  با مصاديق  عنصر  دو  اين  نسبت 
بخش بزرگى از آن در حال حاضر متاثر از انقالب ديجيتالى 
و رهيافت هاى معرفتى حاصل از آن است، حاكى از سنگينى 
وظيفه سياستگذاران راهيان نور جهاد كشاورزى در راهى كه 
در پيش دارند مى باشد. در عين اينكه شايد چنين ماموريت 
و وظيفه اى براى ساير قرارگاه هاى راهيان نور كه عموما 
نظامى صرف هستند، چندان محلى از اعراب نداشته باشد 
هاى  يادمان  در  و  جنگى  مناطق  در  نور  راهيان  زائرين   ،
نيروهاى سه گانه رزم عموما به دنبال «تاريخ جنگ» نوع 
دفاع نامتقارن و درك عظمت دفاع مقدس با وجود همه 
كاستى ها و نابرابرى ها هستند ،راهيان نور جهاد در بخشى 
از مقوالت باال با ساير قرارگاه ها همپوشانى و اشتراك نظر 
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و عمل داشته و دارد اما وجه مميزه قرارگاه راهيان نور جهاد 
،هم به لحاظ محتواهاى قابل عرضه و هم گستره جغرافيايى 
حيطه عمل جهادگران در دوران دفاع مقدس ، منحصر بفرد 

و خاص است. 
جستجو و يافتن پژوهشگران و دانشمندانى كه فناورى 
هاى مهندسى جنگ را ابداع و توليد كردند و مستند كردن 
دانش هايى كه در سينه و ذهن آنان قرار دارد گام نخست 
اين راه محسوب مى شود،افسوس كه از دوران دفاع مقدس 
تا اكنون ما بخش بزرگى از اين گنجينه دانشى مهندسى 
درخشانى  هاى  ستاره  ايم،  داده  دست  از  را  جهاد  جنگ 
كه طراحان عمليات و نوآوران فناورى هاى دفاع مقدس 
شناخته مى شدند، لذا مى طلبد تا فرصت باقى است آنان 
ُدريابند.تهيه مستند  ّدريابند،  اگر  دريابيم كه  را  كه هستند 
براساس  جهاد  جنگ  اسناد  در  تصويرى،واكاوى  هاى 
ابداعات،عمليات،قرارگاه ها و تيپ ها و گردانها ، تهيه تاريخ 
شفاهى از ستاد تا ميدان، پيش نياز توليد محتوا در قالب ها 
و محمل هاى عصر حاضر با تاكيد بر فضاى مجازى قرن 

٢١ ميالدى است.
 منش و زندگى آن جان هاى شيفته در محيط جنگ، 
با تفكر و متكى به آموزه هاى ايمان به غيب و شهادت، 
فرهنگ و ساختار سازمانى را پديد آورد كه به نام فرهنگ 
و مديريت جهادى شناخته شده است هرجند تالش هاى 
بسيارى در ابعاد اجرايى و آكادميك ، براى شناخت و پياده 
سازى مديريت جهادى در عرصه هاى گوناگون مديريتى 
طى دهه هاى پس از جنگ بوقوع پيوسته، اما هنوز حق 
مطلب بخوبى ادا نشده، شايد يكى از داليل آن ناشناخته 
جهادى و   فرهنگ  مقوله  به  پرداختن  كمتر  و  ماندن 
كه  است  جهادى  مديريت  با  آن  نسبت  نبودن  مشخص 
نتوانسته يادآور كامل و امروزى از آن فرهنگ و مديريت 

صدر انقالب را بدست دهد.
تجربه زيست سالكانه زائرين و خادمين مسير كربال در 
ايام اربعين، مى تواند به عنوان الگويى از بازسازى فرهنگ 
و مديريت جهادى در قرارگاه راهيان نور جهاد ،مورد بهره 
بردارى قرار گيرد، تجربه اربعين شايد نزديكترين مورد در 
و  پشتيبانى  نقش  با  مديريت  تداركات،  پشتيبانى،  نحوهء 

مهندسى جنگ جهاد را دارد.

قرارگاه راهيان نور جهاد چنانچه بخواهد فرهنگ و مديريت 
خود را براى زائرين راهيان نور ، بازسازى كند ،الزم است به 
تمهيداتى فراى آنچه اكنون به عنوان كاروان ، روايتگر،مسير 

حركت و يادمان مرسوم شده است بپردازد.
نوعى «مناسك  نيازمند  نور جهاد  راهيان  قرارگاه  در  ما 
جهاد»  جنگ  مهندسى  و  پشتيبانى  ويژه  آيينى،  سازِى 
هستيم. برنامه ريزى براى حركت كاروان به گونه اى كه هر 
كاروان يك موكب تلقى شود حضور سنگرسازان بى سنگر 
در سازمان كارى شبيه دوران دفاع مقدس سازماندهى شوند 
زائرين موكب كاروان مى باست از قبل با مناطقى كه مى 
اقتصادى ،آشنا  ابعاد فرهنگى ، اجتماعى،  خواهند بروند از 
باشند و فهرستى از نيازمندى هاى اقالم و تخصص ها را از 
قبل در اختيار داشته باشند و براساس آن با كمك سازمان 
هاى مردم نهاد جهادى مانند كانون سنگرسازان بى سنگر 
نسبت به تهيه و تجهيز ملزومات مورد نياز يادمان ها اقدام 

كنند،
مسير تردد با مسيرهاى زمان دفاع مقدس يكسان در نظر 
گرفته شود ارايه خدمات به هر موكب كاروان در مسير به 
همان شيوه زمان جنگ و از سوى داوطلبان جهادى ارايه 

شود.
يادمان ها در راهيان نور جهاد كشاورزى مى بايست عالوه 
بر يادمان هاى موجود، بخش هايى نظير پل ها، جاده ها، 
شهرها، روستاهاى مناطق جنگى و ابنيه و مكان هايى از 
قبيل : تعميرگاه و ساير موارد پشتيبانى را در بر بگيرد زائر 
راهيان نور عالوه بر مشاهده مى بايست عنصرى فعال در 
بهسازى و بازسازى مكان ها، حضور فعال در يادمان هاى 
شهرى و روستايى در كنار اهالى بومى محل را تجربه كنند.

تمام اين امور الزم است با حضور نيروهاى سنگرساز بى 
سنگر و با درك تبيين گذشته و تلفيق آن با نياز و دانش روز 

صورت پذيرد.
قسمت پايانى اين نوشته تقديم به شهيدان: طرحچى-

پورشريفى-مرحومان عظيمى و آژير مى شود.
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تكنيك هاى جوسازى (پروپاگاندا)
جوسازى ريشه در تاريخ كليساى كاتوليك دارد. در سال 
١٦٢٢، پاپ اوربان هشتم براى ترويج مسيحيت، در مناطق 
غير مسيحى جهان گردهمايى تبليغاتى به راه انداخت. در آن 
زمان كاتوليك ها اين كار را نوعى از آموزش برمى شمردند. 
در جنگ جهانى اول هم طرفين جنگ از اين روش براى 

تأثيرگذارى مثبت بر روى نيروهاى خود استفاده مى كردند.

جنگ جهانى دوم نه تنها جنگ بمب ها و گلوله ها، بلكه 
ابتدا  نازى ها  تبليغاتى  تهاجم  بود.  تبليغات  و  كلمات  جنگ 
به  آدولف هيتلر در كتاب نبرد من طراحى و سپس  توسط 
اجرا شد. اياالت متحده  وسيله گوبلس و وزارت تبليغات او 
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در ايجاد تبليغات خويش،به مجموعه اى نه چندان منسجم از 
روان شناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعى، براى تقويت 
روحيه ملى و خنثى ساختن تأثير تبليغات آلمان نازى متكى 
بود.  واژه تبليغات سياسى يا propaganda)  واژه اى نو 
propagere التين و بازسازى شده از فعل التينى كهن
از   propagate انگليسى  (لغت  ساختن  منتشر  معنى  به 
همين ريشه است) و برانگيختن است. امروزه تبليغات، جزئى 
از ارتباطات عمومى است و هدف آن، دستيابى به مقاصد از 

پيش تعيين شده است. 
در ادامه مباحث مطرح شده در حوزه نظريه هاى رسانه 
در اين مطلب با انواع و روش هاى جوسازى (پروپاگاندا) را 
مورد بررسى قرار ميدهيم .پروپاگاندا عبارت است از كوشش 
براى ترويج نظرات خاص سياسى از طريق بيان واقعيات با 
گزارش هاى غير واقعى به قصد تأثيرگذاشتن بر ذهن مخاطب 
و ترغيب به رفتار خاص. اين عمل بوسيله دولت ها و احزاب 
و گروه ها صورت مى گيرد و هدف اصلى آن جهت دهى افكار 
افكار خاص و مقبوليت بخشى  القاء انديشه ها و  عمومى و 

عملكردها در نزد توده هاى مردم و افكار جهانيان است.

انواع پروپاگاندا
١- پروپاگانداى سفيد 

در اين نوع پروپاگاندا، منبع كامًال مشخص است و پيام به 

گونه اى ارائه مى شود كه از دقت باالى اطالعات برخوردار 
باشد. اين نوع پروپاگاندا، نوعى ارتباط دوستانه برقرار مى كند.

٢- پروپاگانداى سياه
مشخص  اطالعات  دقت  و  منبع  سياه،  پروپاگانداى  در   
تخريب صورت مى گيرد.  و  در آن هر گونه جعل  نيست و 
در اين شيوه دولت و يا گروهى كه وسايل ارتباط جمعى را 
در اختيار دارند در تالشند رقيب خويش را در عرصه سياسى 
تضعيف كرده و ناكارآمد جلوه دهند و نسبت به آن نگرش 
منفى ايجاد نمايند؛ به اين شيوه از پروپاگاندا «جنگ روانى» 

و يا «جنگ تبليغاتى» نيز اطالق مى گردد.
جنگ تبليغاتى امروزه بيش از گذشته با پيشرفت رسانه هاى 
جمعى و ارتباطى در عرصه رقابت هاى سياسى نمودار شده 
است. در دوران جنگ سرد ميان دو ابرقدرت شرق و غرب، 
جنگ تبليغاتى بيش از گذشته نمايان شد و در عرصه داخلى 
كشورها هميشه گروه هاى چپ و راست از اين شيوه تبليغى 

عليه هم استفاده كرده اند.

روش ها استفاده از پروپاگاندا
١- برچسب زدن

اين روش به منظور برانگيختن وحشت يا عصبى كردن 
اين  مى شود.  استفاده  مخالف  گروه  يك  عليه  جامعه  افراد 
استداللى  بحث  ايجاد  به  نيازى  كه  مى شود  باعث  روش 
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استهزاى  روش ها  اين  از  يكى  نباشد  مخالف  گروه هاى  با 
مخالفان با كاريكاتور مى باشد.

٢- شعارهاى فريبنده
دراين روش سعى مى شود كه بادادن شعارهايى با مفهوم 
شود.  مبلغ جلب  پيام  به  افكار عمومى  توجه  كلّى  و  مبهم 
اين پيام ها اغلب بر حول محور ارزش هايى همچون شرافت، 
دين، افتخار به ميهن و ميهن پرستى يا ارزشهاى خانوادگى 

مى باشد.
٣- حمله شخصى

حمله كردن به شخصيت فرد (مثًال اتهام روابط نامشروع يا 
خيانت به كشور)، به جاى رد كردن منطقى افكار و سخنان او.

٤- تكرار
تكرار بى وقفه ى يك حرف، مخصوصاً اگر يك شعار ساده 
باشد، باعث مى شود كه كم كم به عنوان يك حقيقت بديهى 
پذيرفته شود. اين حربه اگر همراه با كنترل و سانسور رسانه 

ها باشد، تأثير بيشترى خواهد گذاشت.
٥- توسل به مرجع

براى اثبات درستى يك سخن، به جاى استدالل منطقى، 
به مرجعيت و اقتدار و محبوبيت گوينده ى آن استناد مى شود.

٦- توسل به ترس
القاى ترس و نگرانى همگانى براى آن كه مردم با حكومت 
گرى  وحشى  و  خشونت  بر  تأكيد  همچون  شوند،  همراه 

دشمنان يا احتمال قريب الوقوع حمله ى آن ها.

توسل به اكثريت  -٧
القاى اين حس كه اكثريت مردم پيرو اين فرد يا حزب 
همرنگ  براى  افراد  تا  است،  قطعى  آن  پيروزى  و  هستند 
جماعت شدن، يا براى رسيدن به پيروزى حتمى، به پيروان 

آن فرد يا حزب بپيوندند.
دروغ بزرگ  -٨

هم  را  فكرش  كس  هيچ  كه  بزرگ  چنان  دروغى  بيان 
نمى كند كه كسى آن قدر بى شرم باشد كه چنين گستاخانه 
باور  را  را تحريف كند، در نتيجه همگان آن دروغ  حقيقت 

خواهند كرد.
سياه و سفيد نمايى  -٩

جلوه دادن اوضاع به گونه اى كه افراد تنها دو گزينه در 
برابر خود ببينند: يا دوست كامل بودن يا دشمن كامل بودن.

١٠- حقيقت گزينشى
به  شده،  گزينش  حقايق  ضمن  در  تبليغاتى  پيام  گفتن 
شكلى كه مخاطب متوجه نشود كه مورد هجوم تبليغاتى قرار 

گرفته است.
١١- شرطى سازى

باشد  داشته  خاصى  واكنش  الف  به  نسبت  مخاطب  اگر 
(مثًال از آن بيزار باشد، يا به آن عالقه مند باشد)، در چنين 
صورتى اگر شرطى ساز همواره الف و ب را همراه هم به 
مخاطب عرضه كند، مخاطب كم كم خصوصيت الف را به 
ب هم سرايت مى دهد، به طورى كه حتى اگر الف نبود، 

مخاطب همان واكنش را نسبت به ب نشان مى دهد.



تصميم گيرى از پايين به باال در جهاد سازندگى
ساختار منطقه اى در سطح شهرستان ها

 اعتبارات جهاد در بخش هاى پايين تقسيم مى شد و رئيس جهاد شهرستان هم تمام 
اختيارات شوراى مركزى را دارا بود. در حقيقت يك شوراى مركزى استان در شهرستان بود. بنابراين 

زود تصميم گيرى مى شد. اصًال نياز نبود كه پيشنهادات شهرستان به استان و مركز كشور بيايد تا سال بعد در 
بودجه گذاشته شود. در حقيقت يك شوراى مركزى كشورى در آن استان بود، آن هم با همه اختياراتى كه وزير داشت. 

يعنى اگر ٢٥ استان داشتيم، ٢٥ وزير هم بود و اگر ٥٠٠ شهرستان داشتيم يعنى ٥٠٠ وزير آنجا بودند. بودجه آنها كم بود ولى 

علی مشایخی - محمدرضا حسینی

بازار كتاب شده است، در 
ه اكنون چاپ ششم آن روانه 

كتاب رسم جهاد١ ك

ت پيشرفت شد. ماجراى اين 
ورماه سال جارى حائز رتبه دوم جايزه رواي

شهري

كار ميكرديد؟» اين سوال را 
ب از يك سوال شروع شد «در جهاد چگونه با هم 

كتا

٩ از مرحوم مهندس حسينعلى عظيمى پرسيديم و ايشان گويى كه كامال 
سال ٢

ت و به تفصيل 
د و بپرسد، به دق

ى بياي
 و منتظر بود كس

به اين سوال فكر كرده بود

ل پياده سازى و ويرايش و تدوين 
در طى جلساتى به اين سوال پاسخ داد. حاص

ن را در نشريه سنگرسازان 
ى از آ

د داريم بخش هاي
خ، كتابى است كه قص

آن پاس

دگاه هاى 
ا و دي

ت، پيشنهاد ه
م. منتظر نظرا

ه، منتشر كني
ر در طى چند شمار

بى سنگ

ه و پيشكسوتان عرصه  جهاد فرهنگى  هستيم .
شتاقان، صاحبان انديش

تمام م
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اختيارات داشتند. بنابراين چون اختيارات تفويض شده بود، 
بروكراسى در جهاد كم بود و سريع تصميم گيرى مى شد. 

موقعيت شهرستان ها و كميته ها نسبت به هم
تشكيل  را  اصفهان  در  آب  كميته  كه  است  يادم  من 
داشت.  آنجا وجود  در  كميته كشاورزى  از آن  قبل  دادم؛ 
عدم تشكيل كميته آب در اصفهان به اين دليل بود كه 
متخصص آب نداشتند. من گفتم متخصص هستم و قبل 
از انقالب سد ساخته ام و االن هم مىتوانم سد بسازم. اينجا 
دانشگاه صنعتى هست و بچه هاى جهادى خوبى دارد. ما 
در آينده به سدسازى نياز داريم. من بايد تعدادى مهندس 
جوان را تبديل به سدسازان آينده كشور بكنم؛ اين كار را 

هم كردم. 
آنجا كه رفته بودم، مسئول كميته كشاورزى مثًال مى گفت 
«مسئول جهاد شهرضا پيشنهاد ساخت يك سد كوچك را 
براى مردم فالن ده دارد؛ برو و ببين و طرحى بده». آن 
مسئول جهاد شهرستان تصميم گرفته بود كه سدى كوتاه 
بزند، ما نمى توانيم بگوييم كه تو اينجا سد نساز. اگر تصميم 
مى گرفت مى ساخت و اگر تصميم نمى گرفت نمى ساخت. 
ما بايد خدمات فنى به او مى داديم. يعنى ما بايد مهندس به 
او مى داديم، نقشه بردار مى فرستاديم كه نقشه بردارى كند، 
حجم و ارتفاع سد را برآورد مى كرديم، مى گفتيم هزينه اش 
حدوداً چقدر مى شود و چقدر كار دارد، چقدر سيمان و بتن 
و چه ماشين آالتى مى خواهد و ... اينها را به او مى داديم. 
او مى ديد كه امكاناتش در شهرستان هست يا نيست. اگر 

قرار بر تصميم گيرى بود، 
و  مى گرفت  تصميم  او 
مى داد؛  او  هم  را  پولش 
و جهاد استان هم از بنده 
نظر مى خواست و كمك 

مى كرد.
با  كميته ها  ارتباط 
اين  به  شهرستان ها 
مسئول  و  بود  شكل 
تخصصى  كميته 
رياست  جايگاه  در 

شهرستان ها قرار نداشت، بلكه بايد خدمات تخصصى مورد 
نياز شهرستان را ارائه مى داد. شهرستان هم مى دانست كه 
خدمات تخصصى را بايد از اين كميته بگيرد، بنابراين از 
او مى خواست و تعارفى هم در اين زمينه نداشت. وقتى با 
مسئول كميته كشاورزى براى سركشى به يك شهرستان 
مى رفتيم، مدير شهرستان را مى ديديم و با او به سركشى 
اطالعات  كشاورزى،  مهندس  اين  مى رفتيم.  روستاها 
مربوط به اصالح نژاد را مى داد و مى گفت مثًال «مرغ هاى 
بومى را جمع كنيد، زيرا نيوكاسل مى گيرند و بايد واكسينه 
«بگو  مى گفت  يا  داريم».  واكسن  هم  قدر  اين  بشوند، 
ببينيم كه اينجا چطور شده است؟». مسئول شهرستان هم 
پديده هايى را كه در روستا كشف مى كرد براى او توصيف 
آن  و  مى زايد  بچه  دو  سالى  گوسفند  اين  مثًال  مى كرد. 
يكى، سالى يك بچه. كار اين مهندس، آموزش بود؛ وقتى 
مسئول كميته كشاورزى استان به آنجا مى رفت، مى گفت 
«اين كارى كه كردى، فالن شهرستان كار ديگرى كرده 
است. تو هم مى توانى آن كار انجام دهى. ما يك مهندس 
بدهد.  را  دامدارى ها  اصالح  آموزش  مى تواند  كه  داريم 
من او را به اينجا مى فرستم؛ روستايى ها را دعوت كن تا 
برايشان كالس بگذارد». يا مثًال مى گفت «يك حوضچه 
اين طورى بسازيد كه آنجا هم ساختند و به آن «حمام ضد 
كنه» مى گويند تا گوسفندها را داخل آب ببريم و كنه هاى 

آنها از بين برود.»
به  بلكه  نمى كشيد  نقشه  صنعت  براى  صنايع  كميته 
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شهرستان ها اطالعات مى داد كه «اينجا يك معدن است 
افراد،  از  عده اى  براى  و  كنيد  فعال  را  آن  مى توانيد  كه 
آن  بود؟  تصميم گير  كسى  چه  ولى  كنيد».  اشتغال زايى 
كسى كه پايين تر بود. ولى االن مديركل ها يا معاونان وزير 
كه مقام باالترى هستند، تصميم مى گيرند. من نمى گويم 
آنها  نه.  بود؛  بيشتر  پايين تر  مقامات  از  آنها  اطالعات  كه 
اطالعات ملى به پايينى ها مى دادند و اينها اطالعات محلى 
را به آنها مى دادند و با هم توافق مى كردند و با مشورت 
تصميم مى گرفتند؛ يعنى وقتى تصميم مى گرفتند كه همه 

افراد بخواهند.
معناى تصميم گيرى پايين به باال در جهاد

تصميم گيرى  مانند  نيز  باال  به  پايين  از  تصميم گيرى 
از باال به پايين، روش اشتباهى است. وقتى مى گوييم نه 
شرقى نه غربى يعنى حد وسط و حركت به سمت قسط و 
عدالت. شما وقتى خيلى طرفدار كارگر باشى، سوسياليست 
و شرقى مى شوى و وقتى خيلى طرفدار سرمايه دار باشى، 
است؛  روش، غلط  دو  هر  غربى مى شوى.  و  كاپيتاليست 
اسالم مى گويد حد وسط را در نظر بگيريد يعنى با حكمت 
عملى كار كنيد. اينكه مى گويند در جهاد تصميم گيرى از 
پايين به باال بود به اين معنى است كه اطالعات ملى و 
منطقه اى  اطالعات  و  مى داد  پايينى  به  بااليى  را  استانى 
پايينى به بااليى و با هم توافق مى كردند؛ ولى اختيار  را 
خرج پول در دست پايينى بود كه كار زودتر انجام شود. هر 
وقت پول مى آمد سهمش را مى داد و مى گفت اختيار خرج 
كردن آن با خودت است و به او اعتماد داشت و او هم خرج 
مى كرد و اين بروكراسى هاى موجود را كم كرده بود. البته 

حسابدارى صورت مخارج را تا ريال آخر مى گرفت.
جايگاه مردم در تصميمات جهاد

كميته  و  خودش  كه  مى گرفت  تصميمى  جهاد  اگر 
نمى خواستند،  مردم  ولى  مى خواستند  تخصصى اش 
نمى توانست آن تصميم را به اجرا بگذارد، چون كه مى گفت 
ما فقط سيمان و آجر و تيرآهن را مى دهيم و بقيه كارها با 
مردم است. خوب، اگر مردم نمى خواستند، كار نمى كردند. 
مى گفتند  و  مى كردند  هماهنگ  مردم  با  اول  بنابراين 
يا  يا حمام  يا مدرسه  داريد  بيشتر الزم  كه «شما مسجد 

مى گفتيم  ما  لوله كشى،  مى گفتند  اگر  مثًال  لوله كشى؟» 
«خوب، پس اول مهندس مى آيد و خط كشى ها را انجام 
مى دهد و محل مخزن و چشمه را مشخص مى كند و بعد، 
وقت  آن  مى كردند.  قبول  هم  آنها  و  شما»  با  آن  كندن 
نيروى جهاد به مركز مى آمد و نقشه بردار و پول لوله و بقيه 
چيزها را مى گرفت، يعنى مركز براى او خدمات مختلف را 
فراهم مى كرد. مهندس محاسبات حجم مخزن و طراحى 
را  مخزن  محل  و  مى رفت  روستا  به  و  مى داد  انجام  را 
مشخص مى كرد. اين گونه خدمات را مهندس انجام مى داد 
ولى تصميم نسبت به كار آبرسانى را شهرستان مى گرفت و 

جزء آمار شهرستان بود.

انسانمدارى
ساختار انسانمدار به جاى ساختار سازمانمدار 

آزادى عمل و هدف مشتركى كه در جهاد وجود داشت، 
باعث مى شد نيروهاى فعال در جهاد، بر سر ساختار با هم 
به يك منطقه اى مى رفتيم،  ابتدا كه  آن  در  كنند.  توافق 
از همديگر مى پرسيديم كه «شما چه كار مى كنيد؟» مثًال 
مى گفت «من دكترم»، مى گفتند «پس پزشكى و دارو و ... 
با شما». مى گفت «جايى براى كار مى  خواهم»، مى گفتند 
«ما برايتان مطب فراهم مى كنيم و بهترين اتاقمان را به 
شما مى دهيم». اين يك توافق بود و پس از آن هيچ كس 
در كار پزشكى، مداخله نمى كرد. هر وقت هم ايشان كارى 
داشت همه به كمك او مى رفتند ولو مى خواست عمل كند. 
كشاورزى ام،  كارشناس  «من  مى گفت  ديگر  شخص  يا 
كشاورزى خوانده ام، يا بچه كشاورزم و كشاورزى بلدم». 

مى گفتند «پس شما مسئول كشاورزى باشيد». 
كميته هاى تخصصى هم برحسب اينكه هر كدام از جهاد 
استان ها چه نيروهايى داشتند تشكيل مى شد. در حقيقت 
سازمان جهاد به جاى سازمان مدار بودن، انسان مدار بود. 
او  توانايى  اساس  بر  بعد  و  دارد  نيرويى  مى كرد چه  نگاه 
ساختار را تشكيل مى داد. در سازمان هاى ديگر ابتدا يك 
آموزش  مى شود،  معلوم  وظايفى  شرح  و  طراحى  ساختار 
اين  به  مى چينند.  ساختار  درون  را  افراد  بعد  و  مى دهند 
تركيب، ساختارهاى سازمان مدار مى گوييم. اين سازمان را 
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نمى توان با تغيير مأموريت عوض كرد. به عنوان مثال يك 
كشتى ساخته شده، براى راه افتادن موتوربان مى خواهد، 
تميزكار مى خواهد، آشپز مى خواهد، كاپيتان و ... . مديريت 
اينكه  براى  است،  سازمان مدار  مديريت  يك  كشتى  اين 
دستگاه ها و شرايط كار آنها وظايفى را ايجاب مى كند. ولى 
واحد كشاورزى  داشتند،  اگر مهندس كشاورزى  در جهاد 
ايجاد مى كردند و اگر نداشتند منتظر مى ماندند تا كسى پيدا 
شود و پس از آن واحد كشاورزى درست مى شد. مثًال اگر 
در سيستان بيشترين مشكل آب بود ولى متخصص آب 
نداشت، لذا كميته آب هم نداشت. اگر آدم آن واحد موجود 
بود، آنجا رشد مى كرد و كسى هم مزاحمتى ايجاد نمى كرد. 
اگر مى ديديم چهار واحد وجود دارند كه توانايى مشابهى 
دارند و هيچ كدام هم زير بار مسئوليت ديگرى نمى رود، 
اينها همين طور واحد مى ماندند و دردسر شوراى مركزى 

بيشتر مى شد ولى كارشان لنگ نمى ماند.
تناسب نياز استان با كميته ها

درون  در  نيرو  و  گرفت  شكل  اين طور  جهاد  ساختار 
زياد  خودش تربيت شد. در استانى كه مسائل كشاورزى 
بود، كميته كشاورزى قوى ايجاد مى شد. استانى كه صنعتى 
بود، كميته صنعتى و فنى آن قوى مى شد. استان هايى كه 
متخصص آب داشتند و كميته آب تشكيل مى شد، ابتدا از 

قنوات شروع مى كردند، بعد كم كم سراغ آب بند مى رفتند و 
بعد هم سدسازى، اول ده مترى و بعد ١٥ مترى و ... . مهم 
اين بود كه اين افراد كتاب هايى را كه در دانشكده خوانده 

بودند، در كار لمس مى كردند.

رابطه جهاد با ساير سازمان ها
ايجاد شبكه اى از مشاوران دانشگاهى

جهاد ساختارى شكل داد كه هدفش آباد كردن و خدمت 
آوردن  با  را  مشكل  نداشتند،  تخصص  نيروها  اگر  بود؛ 
متخصص حل مى كردند. به دانشگاه مى رفتند و التماس 
مى كردند، جهاد مى خواهد سدى بسازد، شما در اين زمينه 
صاحب تخصص هستيد، اگر امكان دارد مساعدت كنيد. 
استاد با خود مى گفت «من نماز نمى خوانم ولى بچه هاى 
حزب اللهى ها  مى كرد  احساس  آمده اند».  من  سراغ  جهاد 
تحويلش گرفته اند. لذا مى آمد و كمك مى كرد. البته اساتيد 
متدين، بيشتر به بچه هاى جهاد روى خوش نشان مى دادند. 
در  رشته ها  همه  در  مشاور  يك سرى  كار  اين  با  كم كم 

خدمت جهاد قرار گرفتند. 
دانش  و  اطالعات  در  مشاورين،  از  شبكه اى  تشكيل 
نيروها تاثير زيادى داشت. يكى از نيروهاى جهاد شهرستان 
كه تحصيالتش در حد ديپلم بود به فرماندارى مى رفت و 
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هم  اداره صنايع  رئيس  كه  مى كرد  جلسه اى شركت  در 
حضور داشت. بر اساس اطالعاتى كه از شبكه مشاوران 
گرفته بود مطرح مى كرد كه اينجا معدنى داريم و بايد به 
بهره بردارى برسد. رئيس اداره صنايع به او مى گفت «به 
تو چه مربوط است؟! تو فقط ديپلم دارى و من مهندس 
اين كار هستم» جواب مى داد «تو اصًال آنجا را ديده  اى؟!» 
مى گفت نه و دعوا مى شد. فرماندارها هم معموًال بيشتر 
طرفدار بچه مذهبى ها بودند و طرح هاى آنها پيش مى رفت. 
رؤساى ادارات از دست بچه هاى جهاد حرص مى خوردند، 
حوصله نداشتند هر روز بابت وظائفشان به روستاها سر 
بزنند. سؤال برايشان پيش مى آمد كه بچه هاى جهاد چطور 

از همه جا خبر دارند! 
همكارى شوراى انقالب و دولت با جهاد

خيلى از بچه ها دانشجوى مهندسى بودند و درسشان را 
رها كرده بودند، همكالسى هايشان فارغ التحصيل مى شدند 
و درس اينها مانده بود. اين موضوع به دولت رفت و  گفتند 
كه در صورت ارائه گواهى عضويت در جهاد غيبت هاى 
اعضاى جهاد را حساب نكنيد، ترم اضافه بدهيد. در مورد 
ديگرى، شوراى انقالب مصوب كرد كارمندان داوطلب از 
ادارات مى توانند به جهاد مأمور شوند و ساختمان و بودجه 

مختصرى به جهاد دادند.
دادن ماشين هاى دولت به جهاد

مثًال «اگر  زياد مى آمد؛  اين بخش نامه ها در دولت  از   
در  جهاد  نيروهاى  بدهيد».  جهاد  به  داريد  اضافه  ماشين 
مى ديدند،  كهنه اى  ماشين  جا  هر  و  مى گشتند  ادارات 
بكسل مى كردند و تا تعميرگاه مى رساندند. بعد از تعمير و 
شست و شو ماشين  را به هر روشى كه امكان داشت روشن 
به علت  اموال جهاد شد.  مى كردند. ماشين قراضه ها جزء 
پيدا  كه  را  ماشينى  خودشان  بودند  مجبور  نيروها  اينكه 
بودند.  شده  زبردست  تعميركارى  در  بيندازند  راه  كرده اند 
همه بچه هاى جهاد مى دانستند اگر تسمه پروانه پاره شد يا 
ماشين جوش آورد، چه كار كنند؛ همه زير ماشين خوابيدن 
جهاد  اصًال  بودند.  شده  ماهر  تعميرات  در  و  بودند  بلد  را 
تأمين  بخرد.  جديد  ماشين  بخواهد  كه  نداشت  بودجه اى 
ماشين قراضه و تعمير آن در جهاد خودش داستانى دارد. 
صبحگاهى  ورزش  باترى  بدون  ماشين هاى  دادن  هل 

بچه هاى جهاد بود.
بود  پيكان  دادند يك  جهاد  به  كه  نويى  ماشين  اولين 
كه يكى از مسئولين مركز برداشت؛ به همين خاطر ديگر 
برايش حيثيتى نمانده بود! همه مى گفتند «اين ماشين براى 
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محرومين است، او در مركز، ماشين براى چه مى خواهد؟ 
اينجا كه بچه ها مى خواهند به روستا بروند، ماشين نو الزم 
دارند». آن شخص ديگر خودش هم روى آمدن به جهاد 
را نداشت؛ چون فرعون اعظم شده بود و آبرويش رفته بود. 
بهانه آورده بودند كه چون اين شخص مسئول است، ماشين 
را در اختيارش قرار داديم. خودش هم گفته بود «چون من 
به شهرستان ها مى روم، ماشين نو را به من  بازديد  براى 
بدهيد كه به خاطر طوالنى بودن مسير اذيت نشوم». ولى 
بچه ها مى گفتند بهترين ماشين ها بايد در محروم ترين جاها 
باشد؛ چون اگر ماشين قراضه ها خراب مى شد، نه مكانيك 
بود و نه امكانات براى تعمير. اين روحيات در جهاد بود. 
يا اينكه مى گفتند بهترين مهندس بايد برود جايى كه از 

همه جا خراب تر است.

مرجعيت جهاد در كارهاى انقالبى
جهاد خيلى زود مرجع توجه مردم شد؛ برنامه تلويزيونى 
هم داشت. به اصطالح، مارش جهاد در كشور پر سرو صدا 
دولت  هيئت  در  جهاد  مركزى  شوراى  از  نفر  يك  بود. 
حضور داشت كه مانند معاون اجرايى فعلى رئيس جمهور 
بود. هر كار انقالبى كه داشتند به جهاد ارائه مى دادند. به 

ادارات ديگر هم مى گفتند به جهاد كمك كنيد و هماهنگ 
باشيد. كارها را جهاد پيش مى برد، پيشنهادها را هم جهاد 
مى آورد؛ در دولت جايگاهى پيدا كرده بود و در استان ها 
كمك دست استانداران شده بود. سيل مى آمد، زلزله مى شد 
يا مطلب ديگرى بود جهاد پيشتاز بود. اگر راهپيمايى بود 
اول بچه هاى جهاد پرچمشان باال مى رفت. اگر مى خواستند 
انتخابات برگزار كنند، بايد بچه هاى جهاد صندوق را معين 
مى كردند و در روستاها مى چرخاندند. اصًال كسى غير از 
جهاد آنجاها را بلد نبود. همه جا بچه هاى جهاد در كارهاى 
انقالبى پيشتاز بودند و امور را به عهده مى گرفتند. تا آن 
در سال ٦٢ در مجلس  جهاد  وزارت  اساسنامه  كه  زمان 
مطرح شد، اين وضعيت باقى بود. كه همزمان اساسنامه 

وزارت سپاه هم مورد بحث قرار گرفت. 



جهاد  تأسيس  براى  خمينى   امام  فرمان  متن 
سازندگى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
بايد متوّسل بشويم به ملّت، ملّتى كه  ما در مشكالت 
با  هستند.  و  بوده  فداكارى  و  كمك  براى  مهيا  بحمداهللا 
فداكارى ملّت بحمد اهللا مراحلى را كه بسيار اهّميت داشت، 

پشت سر گذاشتيم، موانع مرتفع شد، خائنين رفتند و اگر 
اين  لكن  رفت؛  خواهند  ملّت  هّمت  با  باشد،  هم  تتمه اى 
ديوار شيطانى بزرگ كه شكست، پشت آن ديوار خرابى هاى 
زياد هستند؛ و ما بايد به هّمت ملّت آن خرابى ها را ترميم 

عبدالله فاتحی

: تاريخچة 
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براى سازندگى؛  متوّجه بشويم  ملّت  به  ناچاريم كه  كنيم. 
مدت حكومت  كه در طول  اين خرابى ها  ترميم  اينكه  بر 
بحمداهللا  و  است  ما حاصل شده  در مملكت  پهلوى  جائر 
بودند، خودشان اعالم  به سازندگى، مهيا  را راجع  ملّت ما 
كردند. دانشجوهاى عزيز، متخّصصين، مهندسين و بازارى، 
كشاورز، همه قشرهاى ملّت، داوطلب براى اين است كه 
به دست ما آمده است، بسازند.  به طور مخروبه  ايرانى كه 
بگوييم يك جهاد سازندگى، موسوم  بايد ما  اين جهت  از 
كنيم اين جهاد را به «جهاد سازندگى» كه همه قشرهاى 
ملّت، زن و مرد، پير و  جوان، دانشگاهى و دانشجو، مهندسين 
و متخّصصين، شهرى و دهاتى، همه با هم بايد تشريك 
مساعى كنند و اين ايران را كه خراب شده است، بسازند؛ 
و البته آنجاهايى كه بيشتر خرابى هست؛ مثل آنجاهايى كه 
روستاها، جاهايى كه مساكن عشاير هست، دهات دورافتاده 
كه تقريباً هركدام از گروه ها مى آيند، شكايت از وضعشان 
دارند، مى گويند برق نداريم، خانه نداريم، آب نداريم، آسفالت 
نداريم، بهدارى نداريم و همه هم صحيح مى گويند. بنا، بر 
اين بوده است كه اين طور ايران را خراب كنند و اآلن كه 
بحمداهللا آن سد شكسته شد، براى مرحله ثانى كه مرحله 

سازندگى است، ما دستمان را پيش ملّت دراز مى كنيم و از 
ملّت مى خواهيم كه همه در اين نهضت شركت كنند و همه 
دست برادرى به هم بدهند و اين سازندگى و جهاد سازندگى 
را شروع كنند؛ و البته مأمورين دولت در هر جا - آنها هم 
- مردم با آنها تشريك مساعى كنند، در تحت نظر اشخاص 
كارشناس، مأمورين دولت كارها را انجام بدهند و روحانيونى 
كه در همه جا در بالد بحمداهللا هستند، در اين امر آنها هم 
تشريك مساعى كنند، نظارت كنند و من به همه ملّت، به 
همه اشخاص كه در اين روستاها و دهات به سر مى برند، 
پس از اينكه به همه شان دعا مى كنم و عرض ارادت، يك 
سفارش دارم و آن اينكه توجه كنند كسانى كه براى ساختن 
و براى سازندگى و براى جهاد سازندگى در دهات مى آيند، در 
روستاها مى آيند، توجه كنند كه مبادا خداى ناخواسته در بين 
آنها يك اشخاصى نباشد كه برخالف رويه ملّت، برخالف 
اسالم، مسائلى داشته باشند. اگر يك همچو اشخاص ديدند، 
فوراً آنها را از ده كنار بگذارند و نگذارند در بين جوانان ما، در 
بين روستاييان ما، تبليغات سوئى بكنند. ان شاءاهللا خداوند به 
همه ملّت و به همه كسانى كه در اين راه تشريك مساعى 
مى كنند و اين وظيفه اخالقى، شرعى را ادا مى كنند، به همه 
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توفيق عنايت كند. همه موّفق باشند كه در اين جهاد شركت 
كنند و آن خرابه ها را بسازند و برادران خودشان را كمك 
كنند كه شايد هيچ  عبادتى باالتر از اين عبادت نباشد. بلكه 
مّكه  براى  زيارت ها،  براى  كه  اشخاص  از  مى خواهم  من 
به طور  لكن  بروند،  مى خواهند  منّوره  مدينه  براى  معّظمه، 
استحباب مى خواهند بروند، من مى خواهم از آنها هم تقاضا 
كنم كه شما براى ثواب مى خواهيد برويد مّكه مشّرف بشويد، 
مى خواهيد برويد مدينه منوره، عتبات عاليات مشرف بشويد؛ 
امروز ثوابى باالتر از اينكه به برادرهاى خودتان كمك كنيد 
[نيست] و اين سازندگى را همه باهم شروع كنيد كه ايران 
خودتان درست ساخته بشود و برادرهاى خودتان نجات پيدا 
بكنند. خداوند به همه شما اجر عنايت مى كند و همان ثوابى 
را كه شما از زيارت ها  مى خواهيد، خداوند به شما در اين جهاد 
خواهد داد. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.» (صحيفه 

نور- جلد ٧- صفحه ١٣٥-١٣٦). 

فّعاليت هاى جهاد در مناطق محروم
محوريّت توسعة روستايى

در  و ٧٠  دهه ٦٠  در  رايج  گفتمان  روستايى»  «توسعة 
دنيا بود كه بعد از انقالب اسالمى به آن توّجه بيشترى شد؛ 
چنان كه توسعة روستايى به عنوان بخش مهّمى از راهبرد 
گذشته  روندهاى  اساسى  دگرگونى  و  تغيير  براى  دولت 
اهّميت خود را حفظ كرده است و دولت با اولويت دهى به 
بخش كشاورزى به عنوان محور توسعة اقتصادى جمهورى 
اسالمى و نيز توّجهى خاص به امر صنعت و توسعة صنعتى 
در روستاها كوشش هايى را در زمينة عمران و تعيين مالكيت 

زمين آغاز كرده است. 
يكى از مهم ترين اهداف انقالب اسالمى و تأكيدات امام 
خمينى١ بدون ترديد رفع محرومّيت از جامعه بود. فلسفه 
تشكيل بسيارى از نهادهايى كه در نخستين روزهاى بعد از 
انقالب شكل گرفت، همين مسئله رفع محرومّيت از جامعه 
بود كه دليلى براى شكل گيرى و تأسيس نهادهايى چون 
جهاد سازندگى، كميته امداد امام خمينى١، بنياد مستضعفين، 
بنياد مسكن (حساب ١٠٠ امام خمينى١) و غيره در اين راستا 
به شمار مى رود، بدين سبب دولت نيز سياست تحّول در 

مديريت و ساختار سازمان سّنتى كشاورزى و ايجاد نهادها 
و سازمان هاى جديد (انقالبى) را در دستور كار خود قرارداد. 
بنيان گذار  نظر  زير  تأسيس  از  پس  نهادها  اين  اغلب 
و  گرفتند  قرار  خمينى١)  (امام  ايران  اسالمى  جمهورى 
بدين صورت خط مشى هاى فّعاليت آن مشّخص مى شد، ولى 
به  مرور و با مشّخص شدن وظايف و مسئولّيت ها، بعضى 
از اين نهادها در يكديگر و يا ارگان هاى دولتى ادغام شدند. 
جهاد سازندگى يكى از اين نهادهاى انقالبى بود كه تأثير 
كنار ديگر  و در  داشت  اهداف انقالب  پيشبرد  در  بسزايى 
بر  تمركز  با  را  گسترده اى  فّعاليت هاى  انقالب  نهادهاى 
مرورى  نمود.  آغاز  حاشيه اى  و  محروم  روستاها و مناطق 
بخوبى  مى تواند  سازندگى  جهاد  فّعاليت هاى  به  اجمالى 
وسعت و گستردگى فّعاليت هاى اين نيروى انقالبى را نشان 

دهد. 

آشنايى با كميته هاى جهاد سازندگى
و  اصلى  محورهاى  تعيين  با  سازندگى  جهاد  اقدامات 
اجرايى  و  خدماتى  مختلف  كميته هاى  و  بخشها  تشكيل 
و  بخشها  گرفت.  صورت  فوق  اهداف  به  رسيدن  براى   ،

كميته هاى اجرايى عبارت بودند از: 

١. كميتة فرهنگى
جنگ  از  بعد  و  قبل  سازندگى،  جهاد  فرهنگى  كميتة 
تحميلى، مسئولّيت هاى گوناگونى بر عهده داشت. گسترش 
آموزش  و  مدارس  توسعة  و  روستاها  در  انقالبى  فرهنگ 
نيروهايى متعّهد و متخّصص از عمدة فّعاليت هاى آنان بود. 
توسعة فرهنگى در مناطق محروم يكى از رسالت هاى عمدة 
جهادگران به طوركلّى بود. آموزش افراد در خصوص مسائل 
زيستى و نيز موضوعات شرعى، راهنمايى آنها در خصوص 
مسائل فرهنگى، ترويج سوادآموزى و پخش كتاب، پخش 
فيلم و اجراى تئاتر و... تنها بخشى از فّعاليت هاى فرهنگى 
جهاد سازندگى در روستاها بود. پس از جنگ تحميلى نيز 
اين فّعاليت ها بيش ازپيش در مناطق جنگى ادامه يافت و 
نيروهاى  حضور  در  بسيارى  نقش  سازندگى  جهادگران 

فرهنگى در جبهه هاى نبرد داشتند. 

مقاالت
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در كنار اين فّعاليت ها، يكى از فصول عمده اين بخش از 
فّعاليت هاى جهاد سازندگى، جهاد مدارس بود. جهاد مدارس 
در كنار ساخت مدارس و گسترش سوادآموزى در روستاها، 
بر پرورش نيروهاى انقالبى نيز تأكيد مينمود. اهداف جهاد 
مدارس را به طوركلّى ميتوان در اين چند بخش خالصه نمود: 
در  دانشآموزان  عظيم  نيروهاى  به  بخشيدن  انسجام   -
سطح كشور و استفاده صحيح از نيروهاى اين قشر از جوانان 

جامعه؛
- استفاده از نيروهاى بالقوه دانشآموزان در جهت كارهاى 
اجرايى و دادن نقش اجرايى به آنان و امداد گرفتن از اين 
نيروهاى عظيم در كمك به برادران و خواهران جهادگر در 

اقصى نقاط كشور؛
- آشنا نمودن دانشآموزان با واقعّيتهاى انقالب از راه ايجاد 

ارتباط مستقيم با آنان؛
بين  همبستگى  و  تعاون  روحيه  ايجاد  و  خودسازى   -

جوانان انقالبى.
«يكى از عمدة فّعاليت هاى اين بخش از جهاد سازندگى 
دانش آموز  هزاران  بود.  جنگى  مناطق  بازسازى  جهت  در 
هرساله به مناطق تخريب شده اعزام ميشدند و جهادگران 
ذكر  به عنوان  مينمودند.  يارى  مناطق  آن  بازسازى  در  را 
نمونه اى از اين فّعاليت ها، جهاد مدارس در سال ٦٠ اقدام 
به جذب نيروى دانشآموزى به تعداد سه هزار نفر نمود كه 
اين آمادگى را داشتند كه در موقع مناسب به مناطق اعزام 
شده و جهادگران را يارى دهند.» (نشريه جهاد، شماره ٣٥، 

ص ٥٥). 

٢. كميتة عمران و فنى
سازندگى  جهاد  اهداف  اجراى  و  تحّقق  راستاى  «در 
فّعاليت هاى كميتة عمران از ويژگى خاّصى برخوردار بود. 
زيرا طرحها و پروژه هاى عمرانى جنبه ساختارى، فرهنگى، 
آموزشى، بهداشتى و اجتماعى را در برمى گيرد و اين امر، 
خود اهّميت فّعاليت ها را در جهت توسعة روستايى مشّخص 
مينمايد. كميتة عمران شامل بخش هاى گوناگونى بود كه 
بهداشت،  مهندسى  نمود:  اشاره  مى توان  بخش ها  اين  به 

راه سازى، برق رسانى و ساختمان. 

به عنوان  روستاها  «اهّميت  بهداشت:  مهندسى  الف) 
تأمين  و  نيست  پوشيده  كسى  بر  كشور،  استقالل  محور 
در  دولت  خدمات  ضروريترين  از  نيز  روستاييان  بهداشت 
اذعان داشت آب سالم و  بايد  اين راستا محسوب ميشود. 
بهداشتى يكى از عوامل مهم تندرستى و بالطبع كاهشدهنده 
بهداشت  مهندسى  واحد  است.  درمان  سنگين  هزينه هاى 
جهاد سازندگى در جهت تأمين آب بهداشتى و سالم، ساخت 
حمام، غسالخانه و ايجاد شبكه هاى دفع فضوالت دامى و 

انسانى، نقش بسزايى را در روستاها ايفا نموده است. 
از  يكى  به عنوان  كشور  هر  در  ارتباط  راهسازى:  ب) 
شاخصهاى رشد و توسعة ملّى آن كشور شناخته ميشود و 
نمود آشكار آن وضعّيت راه هاى ارتباطى است كه به عنوان 
كاالها،  انتقال  در  مهّمى  نقش  زيربنايى،  خدمات  از  يكى 
فرهنگى  ارتباطات  نيز  و  ترويجى  و  اساسى  خدمات  ارائه 
و اجتماعى ايفا ميكند. اولويت مسائل كشاورزى در برنامة 
توسعه و نيل به خودكفايى در اين زمينه و تأمين احتياجات 

غذايى از اهم امور هر برنامة توسعة اقتصادى است.
اما انجام اين مهم جز با توجه به روستاها و فراهم آوردن 
امكانات توليد و انتقال سريع تر محصوالت به مراكز مصرف، 
امكانپذير نيست. انتقال محصوالت و فرآورده هاى كشاورزى 
و دامى به مراكز شهرى و هم چنين تأمين نهاده هاى كشاورزى 
و خدمات ترويجى و رفاهى، نيازمند تأمين ارتباطات و احداث 
راه هاى مناسب جهت روستاهاست، با توجه به اين نياز، واحد 
شبكه  طّراحى  و  برنامهريزى  وظيفه  سازندگى  جهاد  راه 
راه هاى مناطق مختلف روستايى و گذرگاه هاى عشايرى و 

هم چنين احداث و توسعة راه ها را بر عهده گرفت. 
صنايع  از  برق  صنعت  امروزه  روستايى:  برقرسانى  ج) 
فّعاليت هاى  كلّيه  و  ميرود  شمار  به  اساسى  و  زيربنايى 
است.  وابسته  بدان  بشرى  جوامع  اجتماعى  و  اقتصادى 
و  رشد  شاخص هاى  شاخصترين  از  يكى  به طورى كه 
توسعه در جوامع بخصوص جوامع در حال توسعه و توسعه 
يافته، ميزان مصرف اين انرژى است كه نشاندهنده سطح 

برخوردارى از فّناورى و مسائل رفاهى مردم است.
ميتواند  برق  از  استفاده  كه  مسئله  اين  به  عنايت  با 
اوليه و  از خدمات  به عنوان يكى  در جهت رشد و توسعه، 
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زيربنايى مطرح شود، الزم است به منظور رشد و شكوفايى 
جامعة روستايى كه نقش بسيار مهّمى در توليد و خودكفايى 
نيازمنديهاى مملكت ايفا ميكند، انرژى برق به عنوان يكى 
از ابزارهاى رشد و توسعة مناطق روستايى و كشاورزى به 
اين مناطق رسانيده شود تا در زمينه هاى مختلف اقتصادى 
و اجتماعى  از آن استفاده الزم و بجا، به عمل آيد. مسئله 
برقرسانى به روستاها پس از انقالب اسالمى رشد سريعى 
اجرايى جهادگران،  اكيپهاى  توّسط  رأساً  و  به خود گرفت 
برقرسانى به مناطق روستايى شروع شد؛ و در كنار برقرسانى 
به روستاها، برقرسانى به تأسيسات چاه هاى آب كشاورزى، 
نيز  محلى  آشاميدنى و كارگاه هاى  دامدارى، چاه هاى آب 

انجام گرفت. 
د) فّعاليت هاى ساختمانى: «مسئله تهية جا و مكان براى 
زيستن از جمله مسائلى است كه بشر از آغاز زندگى خود بر 
روى زمين تا به حال درگير آن بوده است. بشر ميبايست در 
برابر سرما و گرما، باد و باران، كوالك و برف، زلزله و سيل 
و... خود را به نحوى از انحا محافظت ميكرد. بشر احتياج به 
سرپناهى داشت تا هم از گزند حوادث طبيعى در امان بماند 
و هم محلى براى آرامش و قرار داشته باشد. اين است كه از 
همان اول، گاه از غارهاى طبيعى كه در دل كوه ها و تپه ها 

قرار داشت، استفاده ميكرد و گاه سعى ميكرد از شاخ و برگ 
درختان سرپناهى براى محافظت خود بسازد. 

در راستاى اين مسئله مهم و حياتى براى بشريت و از 
سويى مواهب جانبى كه ميتوان از مكانها و ساختمانها در 
زمينه هاى آموزش و بهداشت و غيره به دست آورد، شايد 
براى  مكانى  نبودن  صورت  هر  در  گفت  بتوان  به جرأت 
يا درمانگاه، مسجد، حمام و... زمينه هاى جهل و  آموزش 
عقبماندگى، امراض و تهاجمهاى فرهنگى را فراهم ميكند. 
ساختن  زمينه هاى  در  تأسيس  بدو  از  سازندگى  جهاد 
و...  كتابخانه  بهداشت،  خانه  غسالخانه،  مدرسه،  مسجد، 
با  تأسيس  از  پس  سال هاى  در  و  داشت  مستمر  فّعاليت 
تفكيك وظايف به ساختن آموزشگاه، حمام، غسالخانه ادامه 
داد كه ميتوان گفت تأثير بسزايى در آموزش و بهداشت و 
باال رفتن سطح آگاهى و سطح برخوردارى روستاها از اين 

امكانات گذاشته است». (نشريه جهاد شماره ٣٧) 

٣. كميتة صنايع روستايى و عشايرى
متفاوت  بخش  دو  اگرچه  عشايرى  و  روستايى  خدمات 
بود، اما هدف مشتركى داشت و آن رسيدگى و سامان دادن 
به امور بخش هاى محروم بود. جهاد سازندگى با تمركز بر 

مقاالت
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فّعاليت هاى اقتصادى عمده در روستاها و نيز ميان عشاير، 
تالش  غيره،  و  دامپرورى،  گليم بافى،  فرش بافى،  مانند 
بسيارى براى خودكفايى صنايع روستايى، صنايع تبديلى، و 
صنايع عشايرى به انجام رساند. هرچند كشاورزى يكى از 
عمده فّعاليت هاى روستاها بود، اما جهاد سازندگى در تالش 
با توسعه ديگر بخش هاى اقتصادى، هرچه بيشتر  بود كه 
بر خودكفايى روستاها و عشاير افزوده شود. (در پيوست ١، 
آيين نامه پيشنهادى جهاد سازندگى براى توسعة امور روستاها 

و عشاير به طور كامل آورده شده است).

٤. كميتة كشاورزى
كميتة كشاورزى جهاد سازندگى از كميته هايى بود كه از 
آغاز تشكيل جهاد توجه خاّصى به آن مبذول ميشد. كشاورزى 

از  الينفك  بخشى 
و  روستايى  توسعة 
موجب ايجاد اشتغال در 
مناطق محروم بود كه 
خط مشى  با  اساس  از 
جهاد  محرومّيتزدايى 
يافته  پيوند  سازندگى 

بود. 
جهاد  فّعاليت هاى 
سازندگى در اين بخش 
و  بوده  وسيع  بسيار 
را  گسترده اى  خدمات 
مناطق  و  روستاها  در 
انجام  به  محروم 

رسانيده است. براى نمونه ميتوان به كميتة كشاورزى جهاد 
سازندگى گرگان و حومه اشاره نمود كه فّعاليت هاى توزيعى، 
اجرايى و خدماتى گستردهاى در اين بخش داشتند. تا پايان 
تن كود، ١٧٧١٣ كيلو سم،  اين كميته ٤٣٧٠٧  سال ٦٠، 
ادوات  دستگاه  و ٦٤٩  تراكتور،...  نهال، ٤٥  اصله   ٢٩٦٣٠

كشاورزى ديگر را توزيع كرده بود. 

٥. كميتة بهداشت و درمان

بهداشت و درمان، هم پيش از جنگ تحميلى و هم در 
طول آن از وظايف عمدة جهاد سازندگى بود كه بخش هاى 
بهداشت،  خانه هاى  ساخت  برمى گرفت.  در  را  گوناگونى 
حمام، سرويس هاى بهداشتى، تا تأسيس مراكز بهداشتى و 
نيز آموزش هاى بهداشتى به افراد همگى در اين حوزه قرار 

داشتند. 
عكس زير تصويرى از فّعاليت هاى واحد مهندسى بهداشت 
در استان كرمانشاه در سال هاى اوليه جهاد سازندگى را نشان 

مى دهد. 

٦. كميتة روابط عمومى
و  بشناسند  را  ارباب رجوع خود  بايد  نهادها  و  سازمانها 
برقرار  تفاهم  آنها  با  تقاضاهاى مردم  افكار و  با سنجيدن 

نمايند تا موجب عالقه، پشتيبانى و نهايتاً همكارى آنها با 
سازمان مربوطه گردد. اين امر مستلزم برنامهاى طوالنيمدت 
و دقيق است كه لزوم ايجاد پست «روابط عمومى» را در 
سازمانها بيان ميكند. در حقيقت روابط عمومى بازويى قويى 
است در جهت تقويت مديران و آشنا كردن مردم با نحوه 
فّعاليت ها و كارهاى روزمره. بدين خاطر است كه ميتوان با 
اقدامات اساسى و ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين مردم و مديران 
با ايجاد اين پل ارتباطى، نحوه رضايت يا عدم رضايت آنها 
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را از عملكرد سازمان مربوطه بررسى كرد و در جهت رفع 
عمومى  روابط  داد.  گزارش  سازمان  رياست  به  معضالت 
جهاد سازندگى نيز بر اساس فرمايشات امام خمينى١ مبنى 
بر منتشر كردن گزارش فّعاليت هاى جهادگران به اين مهم 
اقدام كرد. از جمله فّعاليت هاى روابط عمومى جهاد سازندگى 
ميتوان به اين موارد اشاره كرد: «چاپ و انتشارات، گرافيك، 
تبليغات، كتابخانه، آرشيو، اطالعات و اخبار، انتشار مجالت 

براى اطالع رسانى و آموزش». 

٧. كميتة پشتيبانى و مهندسى رزمى جنگ
با آغاز جنگ تحميلى در سال ١٣٥٩، در مأموريت جهاد 
سازندگى تغيير عمدهاى پديدار گشت. جهاد سازندگى كه 
محرومّيت زدايى  و  روستاها  بر  را  خود  تمركز  زمان  آن  تا 
از مناطق محروم قرار داده بود و توانسته بود از اين مسير 
پايگاهى مردمى در اين مناطق ايجاد كرده و پيام انقالب 
مواجه بود  تازه  موقعّيتى  را به گوش افراد برساند، حال با 
انقالب شتافته و در مناطق جنگى  به يارى  و مى بايست 
مأموريت  و  رسالت  در  رويكرد  گردش  اين  شود.  متمركز 
جهاد، خود سبب شد كه جهاد سازندگى بتواند از پايگاه هاى 
مردمى خود در مناطق محروم استفاده كرده و افراد را براى 
دفاع از ميهن و انقالب اسالمى روانه جبهه ها كرده و براى 
حل مشكالت جبهه ها از امكاناتى كه در جاى جاى كشور 

داشت، استفاده كند». (نشريه جهاد شماره ٣٧) 

٨. استانهاى خاص 
كردستان، سيستان و بلوچستان، گنبد و تركمن صحرا و... 
آبادسازى  و  بازسازى  رسالت  كه  سازندگى  «جهاد 
خرابيهاى ناشى از صدها سال ويرانگرى و سلطه حاكمان 
مستبد شاهنشاهى بود، بازسازى و سازندگى را براى مرحله 
دوم انقالب كه همان «سازندگى پس از پيروزى انقالب» 
بود، در صدر برنامه هاى خويش قرار داده بود كه نخستين 
شهداى مرحله دوم انقالب را در اين راه تقديم انقالب كرد 
و به مقابله با دشمنان پرداخت. ضدانقالب كه با سوء استفاده 
با  انقالب  پيروزى  از  پس  ناهماهنگيهاى  و  آشفتگيها  از 
بهرهبردارى سياسى رشد فراوانى كرده بود، بر آن شده بود تا 

با بهرهبردارى از ويرانيها و خرابيهايى كه خصوصاً در مناطق 
محروم و دورافتاده مرزى تجلّى و تبلورى عينى پيداكرده 
بود، نطفه مخالفت و دشمنى با جمهورى اسالمى را در دل 

ساكنان اين نواحى ايجاد كند. 
آنان  به زعم  بلوچستان  و  سيستان  گنبد،  كردستان، 
شمار  به  شومشان  مقاصد  انجام  براى  نواحى  مساعدترين 
همكارى  با  سازندگى،  جهاد  نيروهاى  تالش  و  ميرفت؛ 
نيروهاى سپاه و بسيج، مانع تحّقق مقاصدشان بود. به طورى 
از سركردگان ضدانقالب در كردستان گفته بود:  كه يكى 
اين  است».  از سپاه  ما خطرناك تر  براى  «جهاد سازندگى 
گفته بخوبى نمايانگر اين مسئله است كه جهاد سازندگى با 
فّعاليت هاى خود در مناطق محروم و روستاها تا چه ميزان 
توانسته بود ميان مردم جايگاه بيابد و براى نظام جمهورى 
اسالمى ايران پايگاه مردمى ايجاد كند. ترور برادران شهيد 
ريگى در ١٦ مرداد ١٣٥٨ امام بخش  نيكبخت و  ولى اهللا 

در قلب بلوچستان به عنوان اّولين نمونة عينى از روند ترور 
(نشريه  گرديد.»  ثبت  جهادى  ايثارگر  خواهران  و  برادران 

جهاد، شماره ٣٧،: ١٤) 

٩. شوراهاى روستايى
با پيروزى انقالب اسالمى موج جديدى از گفتمان انقالبى 
در ميان انقالبيون و رهبران مطرح گرديد، گروه هاى چپ و 
راست همه داعيه دفاع از حقوق مردم داشتند، اما هركدام به 
دنبال سهم خواهى از انقالب بودند و اين هدف را در لواى 
دفاع از خلق و مردم محروم پنهان مى كردند، از سويى در 
پيام رهبران انقالب اسالمى نيز همواره سپردن امور اجرايى 
وتصميم گيرى كشور به دست مردم چه در قبل و بعد از 
با تحميل جنگ  بود؛ لكن  پيروزى انقالب مطرح گرديده 
توّسط  مختلف كشور  مناطق  در  ناامنى  ايجاد  و  به كشور 
گروه هاى مسلّح ضد انقالب عمًال امكان تحّقق اين بخش 
از پيام انقالب فراهم نمى گرديد تا اينكه جهاد سازندگى به 
عنوان يك نهاد انقالبى براى اّولين بار انتخابات شوراهاى 
امورات  بر همين اساس  و  برگزاركرد  را  روستايى  اسالمى 
هر منطقه روستايى را به منتخبين آن بخش محّول نمود و 
در واقع اين اّولين نماد دموكراسى و مردمى بودن جمهورى 
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اسالمى پس از انتخابات ١٢ فروردين ١٣٥٨ به عنوان روز 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى به  جمهورى اسالمى و 

شمار مى رفت. 
قانون  در  كه  روستاها  امور  اداره  نيز  و  شوراها  تشكيل 
اساسى جمهورى اسالمى ايران بر آن تصريح شده بود، به 
لحاظ تفرقه افكنى و تخريب هاى ضدانقالب و وقوع جنگ 
تحميلى در اوايل انقالب با تأخير مواجه گرديد؛ وليكن جهاد 
انقالب اسالمى و مدافع شوراها  پرچم  به عنوان طاليه دار 
تأسيس  به  نسبت  كه  بود  كشورمان  ارگان  و  نهاد  اّولين 
شوراها در روستاها با برگزارى انتخابات در آن مناطق اقدام 
كرد. اين شوراها از جمله نهادهايى هستند كه پس از تصويب 
طرح تشكيالت شوراهاى اسالمى كشورى در تاريخ ٦١/٩/١

در روستاهاى كشور شكل گرفته است. ماده ٢٥ و ٢٦ اين 
قانون به شوراى اسالمى ده اختصاص يافته است. در آغاز، 
فرماندارى، هيئت هاى هفت نفره و جهاد سازندگى در تشكيل 
شوراها نقش داشتند ولى بعدتر، تنها جهاد سازندگى امور 

مربوط را به دست گرفت. 
طبق ماده ٢٥ قانون مربوط به شوراها، اعضاى شوراى هر 
ده (پنج تا هفت نفر)، از طرف اهالى به طور مستقيم انتخاب 
مى شد و طبق ماده ٢٦ وظايف و اختيارات آنها شامل نظارت 
و همكارى يا با مسئولين اجرايى و نهادهاى انقالبى در امور 
اجتماعى، فرهنگى، عمرانى، اقتصادى بود و نيز مراقبت در 
اجراى مقّررات بهداشتى و حفظ نظافت ده و ايجاد زمينة 
مناسب براى تأمين محيط بود. رسيدگى به وضعّيت نهرها 
و قنات ها و وضع خاك حفظ عمران مزارع و باغ ها و مراتع 
با آنها بود. مى بايست اهالى ده را به ايجاد كارهاى توليدى 
ترغيب  كنند. هم چنين  ترغيب  روستايى  صنايع  توسعة  و 
روستاييان به حضور در نهضت سوادآموزى و امور ديگر با 

شوراها بود. 
در سطح كلى تر، پيشبرد اهداف و سياست هاى نظام و نيز 
مبارزه و مقابله با نيروها و گروه هاى ضدانقالب با شوراها 
بود. همكارى با مسئوالن كشور و انتقال مسائل و مشكالت 
مردم به آن ها و نيز تهية آمار روستاها و در برخى موارد صدور 

شناسنامه براى روستاييان را در بر مى گرفت. 

١٠. ستاد هماهنگى امور مهاجرين جنگى 
در يك تقسيم بندى كلّى فّعاليت هاى جهاد سازندگى را در 
خصوص جنگ تحميلى مى توان به سه دسته تقسيم نمود: 

الف) فّعاليت هايى كه در خصوص مبارزه مستقيم با دشمن 
و كمك به رزمندگان و نيروهاى نظامى انجام مى داد؛

و  جنگى  مناطق  بازسازى  به  مربوط  فّعاليت هاى  ب) 
بخش هايى كه تخريب شده  بودند؛

ج) فّعاليت هاى مربوط به اسكان مهاجرين جنگى و سامان 
دادن به امور مربوط به مهاجرين جنگ تحميلى.

از خانه و شهر  افراد  از  در طى جنگ تحميلى بسيارى 
خود آواره شده بودند و نيازمند سرپناهى براى زندگى بودند. 
اسكان دادن اين افراد و خانواده هايشان يكى از مهم ترين 
مسائل جهاد سازندگى بود كه در جلد دوم، به همراه بازسازى 

مناطق جنگى، به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

١١. ستاد بازسازى مناطق جنگى
خطير  مسئولّيت هاى  از  يكى  جنگى  مناطق  «بازسازى 
جهاد سازندگى در دورة جنگ و پس از آن بود. بسيارى از 
مناطق در شهرها و روستاها مورد تهاجم دشمن قرار گرفته 
و ساختمانهاى بسيارى ويران شده بود. بازسازى و ترميم 
اين مناطق، به ويژه بيمارستانها، تأثير بسيارى در ادامه جنگ 
و زندگى مردم داشت. سياست كلّى جهاد سازندگى بر اين 
بود كه روستاها را به شيوهاى نوسازى نمود كه خطوط كلّى 
اقتصادى و سياسى انقالب اسالمى ايران در دورافتادهترين 
مناطق كشور پياده شود. عالوه بر شهرهايى كه به طوركلّى 
ويران شده يا خسارت ديده بودند، تا مرداد سال ١٣٦١، تعداد 
١١٥٧ روستاى ايران نيز مستقيماً درگير اثرات جنگ بودند.» 

(نشريه جهاد، شماره ٣٦، ص ١٤). 
ادامه دارد........



مقدمه
«جهاد» واژه اى مأنوس و افتخارآميز براى ايرانيان است 
و مهم ترين وجه اين اُنس و آشنايى، هم به ادبيات و آموزه 
باز مى گردد و هم به پديده اى متقّدم  دينى مان  هاى 
در انقالب اسالمى مان؛ واقعيتى اجتماعى به نام «جهاد 

سازندگى» يا به اختصار «جهاد».
 «جهاد» خيلى زود در زندگى فردى و اجتماعى ايرانيان 
گفتمان  به  به سرعت   و  يافت  مختلفى  اقسام  و  شئون 

جواد کاظم فرحزادی



سنگرسازان بى سنگر |

مقاالت

٣٨
شماره ١٠٣

خرداد ماه ١٤٠١

عمومى جامعه تبديل و به گويش ها و محاورات مردم وارد 
شد. «گفتمان جهاد»، هر چند در موقعيت هاى مختلف ( 
مثل دفاع مقدس، دفاع از حرم، ماجراى كرونا، مددكارى 
آتش  و  خودجوش  كارهاى  زلزله،  و  سيل  امدادرسانى  و 
به اختيار فرهنگى ، محروميت زدايى و توسعه روستايى، 
ساخت پل و راه و سنگر و موشك و تجهيزات و ادوات در 
جنگ و.... )، معنا و مقصود اختصاصى خود را پيدا كرد؛ اما 
به عنوان يك واقعيت ملموس و «همه فهم» در بين عام 
و خاص جامعه و در سياست و علم و فرهنگ و مديريت 
جهاد  مثل:  هايى  كليدواژه  است.  كرده  باز  جا  نيز  و...  
علمى، جهاد فرهنگى، جهاد كشاورزى، جهاد فناورى،... و 
متأخرترين آنها، يعنى همين جهاد تبيين نيز در اين مقوله 
قابل بحث و پرداخت هستند؛ كه البته محل بحث اصلى 

اين يادداشت نيست. 
اين كه خيلى ها، وقتى صحبت از جهاد مى شود؛ ياد 
«جهاد سازندگى» مى افتند؛ مغايرتى با داشتن مقصودهاى 
ديگر از جهاد (مباحث مربوط به آيات و روايات دينى و فقهى 
درباره جهاد و....) ندارد؛ اما مى توان ادعا كرد كه در گفتمان 
عمومى جامعه ى ايرانى، سخن از «جهاد و جهادى»، «كار 

و اقدام جهادى»، «روحيه و رويكرد جهادى»، «فرهنگ 
و مديريت جهادى» و امثالهم، عمدتاً متناظر به مفهومى 
است كه از همان واقعيت عينى و ذهنيت تاريخى مردم 

درباره ى «جهاد سازندگى» نشأت گرفته است.
همه شنيده ايم در موقعيت هاى خاص كه سختى هايى 
شيوه  اتخاذ  كار،  رساندِن  انجام  به  يا  است،  رو  پيش  در 
اى متفاوت از روال عادى را طلب مى كند (مثل جاهايى 
كه مخاطرات جانى، مالى يا آّبرويى در كار است، يا جايى 
كه امكانات و نفرات به قدر كافى نيست، يا جايى كه هر 
كسى حاضر به انجام آن كار نيست يا انجام آن انگيزه باال 
و متفاوتى مى خواهد)، گفته مى شود: «جهادى انجامش 
آن  از  فراتر  يا  و عمل كن!»  برو جلو  يا «جهادى  بده!» 
گاهى گفته مى شود: «جهادى باش!»؛ اين موضوع از يك 
سو ريشه در خاطرات و تجربياِت «امتحان شده و جواب 
و كارهاى جهاد  از دوران  دارد كه عمدتاً  اى  داده»  پس 
سازندگى سراغ داريم، و از ديگر سو ريشه در وجود يك 
مفهوم، يك گفتمان و يك مانيفست قوى و جدى درباره 
«جريان جهادى» دارد. مرام نامه اى كه مهمترين مولفه 
اش، همان انگيزه باال است كه به فرد، «اذن» و «فرمان» 
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مى دهد: «قوى باش!»، «از تمام وجود مايه بگذار!»، «از 
نباش!».  منفعت  و  عافيت  «دنبال  و  نترس!»  مخاطرات 
اين «اذن و فرمان» (كه اگر نباشد، دل به خطر زدن و 
كار خارق العاده و فداكارى كردن را ممكنست همسنگ با 
حماقت قضاوت كند!) قطعاً ريشه اش در همان «گفتمان و 

مبانى دينى و اعتقادى موجود درباره جهاد» است.
تنها، حكم و فرمان شرعى است كه مى تواند يك انسان 
و يك جمعى را مجاز (و به تعبيرى: مكلّف) نمايد كه شب 
عيد از رفاه و آسايش و خانواده خود بزند و بدون توقع (بلكه 
اش)،  امكانات شخصى  و  پول  آوردن  ميدان  به  با  حتى 
منفعت و عافيت خود و عزيزانش را فداى منفعت و خدمت 

به ديگران كند؛ و بلكه جان خود را در اين راه بدهد.
و اين «فرمان جهاد» را همه مى دانيم كه چه شخص و 

جايگاهى مى تواند بدهد، و الغير...

پايان مقدمه!
أن  بواحده  اعظكم  انّما  قل  الرحيم!  الرحمن  اهللا  بسم 

تقوموا هللا مثنى و فرادى...؛
قم! ٢٦ خرداد ١٣٥٨ ؛ پيام ويديويى امام خمينى (ره) به 

ملت ايران:
«ما در مشكالت بايد متوسل شويم به مردم...»،

«ناچاريم كه به ملت متوجه بشويم براى سازندگى...»،
«موسوم كنيم اين جهاد را به جهاد سازندگى...»،

«ان شاء اهللاَّ خداوند به همه ملت و به همه كسانى كه در 

اين راه تشريك مساعى مى كنند و اين «وظيفه اخالقى- 
شرعى» را ادا مى كنند، به همه توفيق عنايت كند. همه 
موفق باشند كه در اين جهاد شركت كنند و آن خرابه ها 
را بسازند، و برادران خودشان را كمك كنند؛ كه شايد هيچ 

عبادتى باالتر از اين عبادت نباشد».
قصه از اين قرار است: مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر 
انقالب ٤ ماهه ى  مردم ايران، «فرمان جهاد» مى دهد؛ 
به «مردم ايران»؛ فرمانى كه البته با اين جمله شروع مى 
و  مردم»!  به  شويم  متوسل  بايد  مشكالت  در  «ما  شود: 
در ادامه نيز در همان جمالت كوتاه، چندين بار عباراتى 
مانند «ما دستمان را پيش ملت دراز مى كنيم»، و الفاظى 
از اين دست را خطاب به مردم و اقشار مردم (از شهرى 
و دهاتى، تا مهندس و دانشجو و بازارى، و...) به كار مى 
برد و براى اقشار مهمى مثل روحانيت، كارشناسان دولتى، 
خوِد مستضعفاِن نيازمند خدمت و حتى متمولين از متدينين، 

تعيين سهم و مأموريت مى كند در اين جهاد.
بدين ترتيب، در ٢٧ خرداد ١٣٥٨ دو اتفاق مهم و تاريخى 

رقم مى خورد؛
نامه ى  مرام  مانيفست و  معناى واقعى كلمه،  به  اول: 
براى همه ى  و جريان جهادى صادر مى شود.  گفتمان 
انتهاى  تا  اين جهاد،  به  تاريخ و براى همه لبيك گوياِن 

تاريخ و تا تِه خط انقالب!
«سازندگى» صادر  براى  جهاد»  فرمان  و  دوم: «حكم 

مى شود؛

مقاالت
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هر ٢ توسط كسى كه شأن و اعتبار اين ٢ كار را دارد.
چهل سال مى آييم جلوتر:

جايى كه جهاد سازندگى اى (به معناى سازمان رسمى 
اش) وجود ندارد، و ايثارگران و جهادگرانش عمدتاً انسجام 
عده  جهالت  يا  خيانت  با  را  خود  تشكيالتى  اثربخشى  و 
معدودى در خارج و داخل، از دست داده اند و خيلى هاى 
شان متأسفانه شامل همان تحذير امام شان شده اند كه: 
«نگذاريد پيشكسوتاِن شهادت و خون در پيچ و خم زندگى 
روزمرة خود به فراموشى سپرده شوند»؛ قليلى را هم دنيا با 

خود برده شان...
هاى  رويش  و  است؛  راه  همان  راه  هنوز  حال  اين  با 

جهادى هم بسيار؛ به همان اندازه و حتى بيشتر!
راه پيش روى ملت  تنها  فرهنگ جهادى  و  و حركت 
ايران و انقالب اسالمى است. اين را رهبر حكيم و مدبّرى 
كه بيش از ٣٠ سال اين انقالب و كشور را در سخت ترين 

شرايط -نگه داشته، نه!- به پيش برده، مى گويد:
«اين را همه بدانند كه ما جز با كار جهادى و انقالبى 
نخواهيم توانست اين كشور را به سامان برسانيم» (امام 

خامنه اى- ١٣٩٦/٢/١٠).

پاياِن سخن:
٢٧ خرداد را نبايد گرامى داشت! بايد بازخواند!

٢٧ خرداد سالروز تأسيس يك نهاد يا يك سازمان يا 
يك وزارتخانه نيست (كه حاال برخى بخواهند با دعواى 
لفظى بر سر آن كه سالروز تاسيس جهاد كشاورزى است يا 

سازندگى؟ يا ...، سر كار باشند)!
٢٧ خرداد سالروز صدور يك «فرمان» است؛ فرمان يك 
ولى فقيه به مردم، براى جهاد براى ساخت كشور خود و 
كمك به مردم خود! سالروز مردمى ترين فرماِن يك حاكم 
در تاريخى كه سراغ داريم! سالروز فرمان جهاد به مردم و 

براى مردم؛ و البته در راه خدا...
جهادِى  جريان  است؛  جريان  يك  زادروز  خرداد   ٢٧

انقالب اسالمى!

براى يك  تاريخى  است؛  تاريخ  خرداد شروع يك   ٢٧
احكام  با  منطبق  و  مردم  دست  به  امور،  اداره  در  تحول 
الهى. تاريخى براى نسل هاى متمادِى جهادگران؛ تا ابد و 
تا زمانى كه انقالب اسالمى هست؛ انقالبى كه ان شاء اهللا 

متصل است به صبح ظهور؛
٢٧ خرداد مبدأ تاريخى و هويتى جهادگرى و جهادگراِن 
انقالب اسالمى است، كه هر سال بايد با مبانى و مرام نامه 

ى آن تجديد ميثاق شود؛
يا  سازندگى،  عرصه  جهادگراِن  بر  فقط  نه  خرداد   ٢٧
كشاورزى، يا دانشگاهى و...؛ بلكه بر همه جهادگراِن انقالب 
اسالمى كه «به تنها چيزى كه فكر مى كنند، استوارى پايه 

هاى اسالم ناب محمدى (ص) است»  مبارك! 
امام  حضرت  پيام  آخرين  از  فرازى  به  اشاره    -١
خمينى (ره) خطاب به جهادگران در تاريخ ١٤ آذر ١٣٦٧

كه: «فرزندان عزيز جهادى ام! به تنها چيزى كه بايد فكر 
كنيد به استوارى پايه  هاى اسالم ناب محمدى ـ صلى اّهللا  
عليه و آله و سلم ـ است. اسالمى كه غرب، و در رأس آن 
امريكاى جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروى جنايتكار 
پرچمداران  كه  اسالمى  نشاند.  خواهد  مذلت  خاك  به  را 
دشمنان  و  جهانند  فقراى  و  مظلومين  و  پابرهنگان  آن 
پول پرستانند.  و  سرمايه داران  و  كافران  و  ملحدان  آن 
اسالمى كه طرفداران واقعى آن هميشه از مال و قدرت 
بى بهره بوده اند؛ و دشمنان حقيقى آن زراندوزان حيله گر و 
قدرت مداران بازيگر و مقدس نمايان بى هنرند. شما عزيزان 
با خدمات شايستة خود در پشت جبهه  ها، چون جبهه  ها، 
دل امام زمانـ  روحى له الفداءـ  را شاد كرده ايد. اميدوارم از 
سياست صخره  هاى سخت «نه شرقى، نه غربى جمهورى 
اسالمى» عبور كنيد كه اگر ايران را بر پاية استقالل واقعى 
پايه ريزى نكنيم، هيچ كارى نكرده ايم. چشم اميد من به 

شما سازندگان پر شور و نشاط اسالمى است».



١-برزخ
در ميان آماج غبارآلود مه ،خويش را مى بينم. تنها، در 
رفتن  توان  پاهايم  مى كنم.  كرده- حركت  مسيرى -كز 
ندارد. هر قدمى را كه برمى دارم ، حس مى كنم آخرين 
قدمى است كه مى توانم بردارم. اما در مى يابم كه قدمى 
چه  بينم  مى  را  خود  ديگر.   قدمى  و  است.  راه  در  ديگر 
خاموش و شكسته شده ، مى پيمايم. چقدر تغيير كرده ام. 

چهره ام كامال شكسته شده ؛ نسبت به آخرين بارى كه 
خويش را درون آينه  ديدم خيلى پيرتر به نظر مى رسم. به 

ياد ندارم چه وقتى بود . اما مونس بارها ورد زبانش بود . 
-... آينه چه اهميتى داره... اصل اينه كه من بگم...

مهدی محمدی
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شايد براى دل من ميگفت . نمى دانم از 
پس چهره تكيده و رنجورم ، درونم را چگونه 
مى ديد. مونس از خانواده اى مرفه بود كه 
سالها در آلمان زندگى مى كردند. براى همين 
يك  من  بود.  مخالف  ما  ازدواج  با  پدرش 
جوان جهادگر مخلص كه جز اخالص چيزى 
نداشت كه آن هم از سر جو حاكم بود. اين 
مونس  خود  اما  بود.  من  از  مونس  پدر  نگاه 
جور ديگر مى ديد. و من براستى شيفته همين 
جور ديگر ديدنش بودم. گويى سالها زندگى 

در اروپا تحولى در روحيه او نداشته بود. خيلى اينجايى مى 
انديشيد. حتى خواهرانش نيز اينگونه نبودند.  سال دومى 
بود كه در جهاد بودم. عزم رفتن به جبهه را داشتم. تنها 
نگرانى من از پدر مونس بود. كه بعدا مشخص شد بى مورد 
هم نبود. شرط ازدواج ما از جانب پدر مونس بيرون آمدن 
من از جهاد و عزيمت به آلمان بود. چه مبارزه نابرابرى به 
نظر مى رسيد. اما مونس به دادم رسيد. يكى بايد جلوى 
مونس را مى گرفت. به خود آمديم مونس اهواز بود. رفته 
بود براى كمك به پشت جبهه. عجيب روحيه اى داشت. 
تمام كارهايش بدون ذره اى شك و ترديد و با ايمان كامل 
بود. مونس پزشك بود و در اهواز بسيار پر مشغله. پدرش 
به اهواز آمد ، به خيال اينكه چون من در گوش دخترش 
خوانده ام و او را به اينجا كشانده ام، بتواند او را باز گرداند.  

اما وقتى رسيد ،من در خط مقدم بودم و سنگر ساز!
زورش به مونس نرسيد. مونس پدر را مجاب كرد تنها 
برگردد. حقيقت را بخواهيد بسيار مى ترسيدم. مى ترسيدم 
از اينكه شهيد شوم و نتوانم زندگى با مونس را تجربه كنم.  

اين تنها زمانى بود كه مونس به رويم اخم كرد. 
-....قدرى ايمان داشته باش عزيز... 

حقيقت را مى گفت. من بعدا فهميدم. ايمان من به اندازه 
اخالصم نبود و هراسم از اين نشات مى گرفت. اما مونس 
تركش  بار  اولين  براى  كه  روزى  داشت.  شجاعت  بسيار 
خوردم و مجروح شدم ، من را به اهواز منتقل كردند . تمام 
دغدغه ام اين بود كه مونس اگر مرا ببيند چه پيش ميآيد؛  

مرا ديد برويم خنديد .
-...انقدر سوسول بازى در نيار عزيزم...

در ميان آماج غبارآلود مه ، خويش را مى بينم. تصويرى 
ناواضح از خطوط شكسته سايه اى شكل صورتم . راه به 
جايى ندارم. گويى خود را به جا نمى آورم. نمى شناسم. اين 
حالت را يك جاى ديگر هم تجربه كرده ام. پشت لودر در 
خط مقدم. جايى كه هر حركت پاسخش خمپاره اى بود. 
من زمينى ، من خاكى ، خاكريزى از جنس آسمان بايد 
مى ساختم. اينجا بود كه همين احساس را داشتم. صدايى 

درونم دائما مى گفت تو بدهكارى...
آن سوى مه سايه اى ديگر را نيز تشخيص مى دهم. 
سايه اى آشنا. سايه اى آرام . خندان به سويم مى آيد و 

به من مى نگرد.
-... بيا اينجا...خورشيد اينجاست...

٢-خورشيد
مونس بعد جنگ را نديد.  سال٦٢ در يكى از بمبارانهاى 
عراق بعثى بر روى بيمارستان ، مونس من هم جزو شهدا 
بود. تصور مى كردم بعد مونس كار من هم تمام هست. 
بود. اما  ، وجود مونس  ادامه دادن من  دليل  تنها  چراكه 
رفتن  اما   ، بود  خيلى سخت  برايم  نشد.  و  نبود  اينگونه 
مونس ايمان من را بيشتر كرد. گويا بايد از دستش مى 
دادم تا بدستش بياورم.  پشت لودر بودم كه خبر را به من 
دادند. البته از قبلش احساس بدى داشتم. خبر را كه به من 
دادند ، تصور كردند من متوجه نشدم. چراكه بدون هيچ 
عكس العمل اوليه اى كارم را ادامه دادم. نگرانم شدند. حق 
هم داشتند. تصور از دست دادن مونس برايم غير قابل باور 
مى نمود. اما حقيقت همين بود.  با لودر راهم را كج كردم 
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و پشت خاكريزى رفتم كه در حال ساختش بودم. گويا  از 
عمد در تيررس دشمن قرار گرفتم . دوستانم من را به اين 

سمت خاكريز آوردند و آرامم كردند. 
از  واقع چيز ديگرى هم  در  نماند.  از مونس جنازه اى 
عزيز شهيدم نماند. گويى رويايى شيرينى بود كه تمام شده 
بود. تنها، خاطره لبخندى زيبا و البته ايمانى راسخ به زندگى  

از او به يادگار ماند. 
ايمان؛ ايمانى كه به دست آوردم ، سوغاتى بود كه مونس 
برايم به ارمغان آورد. من دو بار ديگر مجروح شدم  كه بار 
آخر يك پايم را ازدست دادم . در بيمارستان ، دستم را بر 
روى تخت ، جاى پاى نداشته ام مى كشيدم و با خود مى 
انديشيدم. گويى مونس كنارم باشد و مدام به من مى گويد

-...انقدر سوسول بازى در نيار عزيزم...
من بدهكار بودم. هميشه اينگونه بود. من بدهكار زندگى 
بودم. با رفتن مونس و تجلى ايمان در زندگى، بدهى من 

صاف شد و شايد خود اينطور فكر مى كردم. احساس سبكى 
دارم. تجربه شيرينى است. 

-...زندگى كالف سر در گميه ، كه ايمان سر اين كالفه... 
بپا سر كالف رو گم نكنى...

اين حرف هميشگى مونس تا ابد در گوشم مانده است.   
روزگاريست كه ديگر نبودنش برايم عادى شده. روزگاريست 
كه ديگر نمى توانم پشت لودر بنشينم . روزگار مديدى است 
كه راه رفتن با يك پا ، به همراه عصا ، مهارتى برايم به 
آيد. اما ، احساس خوبى دارم. حس مى كنم  حساب مى 
بيشتر از هميشه از مه دورهستم  و به خورشيد نزديكتر و 
نزديكتر  مى شوم. حتى اگر تبعات آن ،سوختن باشد. خوب 
است انسان بدهكار نباشد. خوب است هر كسى از خودش 
بپرسد كه بدهى  به زندگى دارد يا خير. هر چه باشد به 

خودت كه دروغ نمى گويى.
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وقتى خبر اوليه رسيد؛ فكر نمى كردم داستانى زيبا در 
حال شكل گيرى  باشد .داستانى شبيه يك زندگى ؛ سريع و گذرا 

ولى داراى درس ها و عبرت ها . خبر، برگزارى يك اردو بود ؛ بايد راهى مى 
شديم ؛ از تهران تا بولحسن ؛ يادمانى در آن سوى بانه و در مرز ايران و عراق !! بهانه ى 

سفر هم خيلى دلچسب و روح نواز بود ؛ برگزارى مراسم بزرگداشت شهيد عباس پورش همدانى و 
شهداى وزارت جهاد كشاورزى در روز پنجشنبه و جمعه، ٢٢ و ٢٣ !  تا شهدا عزم ما را براى انجام كار جزم 

ديدند ؛ آن ها هم آمدند؛ از اول تا آخر؛ همه جا با ما بودند. شايد باور كردنش سخت بود ؛ اما  با تمام ناهماهنگى هاى 
موجود، تمام هماهنگى ها در كمتر از يك هفته انجام شد. جلسه ى هماهنگى بين ستاد راهيان نور، ، كانون سنگر سازان 
بى سنگر مركز، اداره كل ايثارگران ، كانون همدان  و باالخره سازمان جهاد كشاورزى استان كردستان، شهرستان بانه 
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و خيلى جاهاى ديگه!!!دروغ چرا ؟ وقتى من با دريايى از 
ناهماهنگى ها مواجه شدم ؛ از برگزارى برنامه نا اميد بودم 
؛ غافل از اين كه خداوند اراده ديگرى دارد ؛ و انسان دراين 
او  لحظات متوجه مى شود كه هميشه محاسبات ذهنى 
نيست كه نتيجه را تعيين مى كند. انگار خداوند اين چالش 
ها را بر سر راهمان قرار داده بود كه چند تا مطلب را به ما 
بفهماند ؛ اول اين كه كار براى رضاى خدا سخت است و 
صبر هم بايد همراهش باشد و دوم اين كه يادمان باشد 
همه دغدغه ى دين و ارزش ها را دارند ؛ مگه كسى هست 
كه برا مراسم شهدا كم بذاره؟ سوم اين كه اگه فكر كنى 
خودت همه كاره اى ، تو كار مى مونى؛ ولى اگه كاردان را 
كسى ديگه دونستى ، به نتيجه اش هم ايمان داشته باش.  
كار خدايى بود و صاحب كار هم شهدا بودندو ما فقط انجام 
وظيفه مى كرديم ؛ همين اعتقاد،  ما را به نتيجه اميدوار 

مى كردو مشوق ما مى شد.!!
را  كاروانى  مستقل  صورت  به  كانون  شد  قرار  وقتى   
براى انجام اين اردو تدارك ببينه ؛شروع كرديم به اطالع 
رسانى؛ به هروسيله ممكن . تا اين كه٤٤ نفر پاى در ركاب 
شدند و همه چيز براى حركت مهيا گرديد. همسفرمانمان 
باالخره  و  پيشكسوت   ، خانواده  داشتند؛   جالبى  تركيب 
جوانان شيفته اين راه از دانشگاه هاى امام صادق، عالمه 
از جوانان پيش  تعدادى هم  و  ، شاهد  طباطبايى، تهران 

دانشگاهى!!    
باالخره پنجشنبه بيست ودوم ارديبهشت رسيد ؛ كانون 
، ساعت شش و نيم صبح !! حركت به سمت شمالغرب 
از  نفر  دو  است،  شده  دير  كمى   ! بانه  شهرستان  كشور، 

بچه ها جا مانده اند. تماس 

خواهم  مى  كنيم.  سوارشان  راه  دربين  شد  قرار  گرفتم. 
شماره  ميخورد.  زنگ  تلفنم  كه  دهم  حركت  را  اتوبوس 
برادر بارگاهى روى صفحه است. با لبخند جواب مى دهم: 
چطورى حاج عليرضا.... صداى شلوغى مى آ يد... . يك 
نفر با لهجه كردى مى گويد: حاجى، اينجا شورش شده، 
مرم به خاطر گرانى شورش ... كردند. سرم يخ مى كند. 
در صدم ثانيه همه سناريو ها از شورش تا توطئه را مرور 
را معرفى  پرسم: خودت  ميكنم. مشكوك مى شوم. مى 
كن... كى هستى؟ اين گوشى را از كجا آوردى؟ هر چى 
بشود ما مى آييد كردستان... شنيدى... . صداى خنده اش 
است  تازى مى شناسمش. على عاشورى  بلند مى شود. 
كه هفته پيش با م سفر كردستان را رفته بوديم. خودم نيز 
خنده ام مى گيرد. چند كلمه بوق دار مى گويم و هر دو مى 
خنديم.... . با كلى حرص و جوش اتوبوس را ساعت هفت 
صبح راهى ميكنم. حركت به سمت  مردم  سفر با اتوبوس، 
پذيرايى داخل و صبحانه بين راهى  و بازهم ادامه مسير 
تا مقصد ، خود داستان قشنگى از يك باهم بودن زيبا بود 
؛از چرت زدن وخوابيدن در داخل اتوبوس تا سخن هاى 
جدى و شوخى براى تنوع و رفع خستگى ! اما  در آهنگ 
دلنشيِن اتوبوس،  همه مشتاق بودند تا يكى از پيشكسوتان 
روايت گرى كنه ! آقاى شمس برخاست ؛ از  ريشه هاى 
شكل گيرى كوموله، دموكرات و ديگر گروه هاى فعال در 
كردستان گفت  تا خيلى مطالب ديگه .  ايشان از سال ٦٠-
٧٠ در جهاد كردستان فعاليت داشته و به خوبى با مسائل 
آن منطقه آشنا بود و به همين خاطر سخنانش به راحتى به 
دل مى نشست . ظهر كه شد رسيديم بيجار؛ نماز جماعت 
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و رفع خستگى راه به طور مختصر!!  و بالفاصله حركت 
به سمت ديواندره . طبيعت مسير بى نظير بود. حاال كاِر 
روايت گرى آقاى شمس توسط آقاى مراد نيا نيز تكميل 
شد؛ از پيشكسوتان و دوستان شهيد پورش همدانى!  هردو 
كارى كردند كه زمان به سرعت براى دوستان گذشت و ما 
به راحتى تمام  به ديواندره رسيديم.بنابود ناهار را ميهمان 
جهاد ديواندره باشيم . از ميهمان نوازى كردها شنيده بودم 
واين بار شنيده هايم  به ديدن تبديل شد.داخل كه جهاد 
شديم . ناهار گرم انتظارمون را مى كشيد. با اندك امكاناتى 
كه داشتند؛ سنگ تموم گذاشته بودند ؛ دستشون درد نكنه 

و خدا خيرشون بده!! 
؛ هنوز راه  بانه حركت مى كرديم  به سمت  بايد  حاال 

زيادى داشتيم . سفر با اتوبوس آن قدر هم كه مى گفتن 
سخت نبود ؛ البته برا ما جوون ها ؛ برا مسن تر ها حتما 
مشكالتى را داشت ؛ ولى به روشون نمى آوردند ؛ اون ها 
خوشحالى و نشاطشون  را  با همه تقسيم مى كردند؛ به 
زبان ساده تر اون ها به ما صبر را مى آموختند !  در بين 
راه  و در محلى با صفا و طبيعتى زيبا برو بچه هاى جهاد 
سقز اعالم حضور كردند؛ آن هم با لبانى خندان و دستانى 
پر !! شيرينى ،آب ميوه و.... . همسفران در بين سبزه زار 
ها و شقايق هاى سرخ دلى از عزا درآوردند ؛ خنده و شور 
و نشاط و عكس هاى يادگارى تكى ود ست جمعى!  آنجا 
براى هميشه در خاطره هامان ثبت شد !!  جورى با برو 
بچه هاى جهاد سقز خدا حافظى كرديم كه انگار سال ها  
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تو دلمون جا داشتند . ديگه بايد جدا مى شديم ؛ مقصد 
بانه بود!!

وقتى اتوبوس حركت كرد ؛ تصميم بر اين شد كه به 
محض رسيدن به شهر بانه ، همسفرانمان را براى يك بازار 
گردى يكى دوساعته در اختيار خودشان بگذاريم ؛ باالخره 
بانه بود و نمى شد از بازارش گذشت  و حاال ساعت هفت 
بعد از ظهر بود  و ما رسيده بوديم و همه چيز براى  تحول 

در بازار آماده بود !! 
 با ورود، ٤ اتوبوس از جهاد همدان قبل از ما ، جهاد بانه  
شلوغ بود؛ ما هم كه اضافه شديم . ولى چاره اى نبود. بعد 
از نماز جزو اولين گروه هايى بوديم كه خيلى سريع براى 
حركت به سمت محل اسكان( مقر شهيد نصرالهى سپاه) 
حركت كرديم. بعد از اسكاِن كاروان نوبت به شام بود كه 

با توجه به جوان بودن كارواِن ما كاِرتوزيع غذا به خوبى 
انجام شد.  تر كيِب  تاريكى شب، فضاى منطقه بانه، حاِل 
دل بچه ها با شب جمعه، بچه هاى كاروان را به پشت 
اردوگاه كشاند ؛ چيزى شبيه حال و هواى زمان جنگ و 
دورهمى هاى عاشقانه در دل شب !  بچه هاى دانشگاه 
امام صادق عليه السالم  پيش قدم شدند ؛  مناجات و روضه 
و سينه زنى ! خدا مى داند چه حال و هوايى حاكم شد ؛ 
عجب صفايى؟ جاى همه خالى بود ؛ مخصوصا  اونهايى 
التماس دعا مى گفتن ! حاِل جوون  كه موقع اومدنمون 
ها و پيشكسوتان تو اين مجلس ديدنى بود .  پس از اين 
مراسم حاال نوبت روايت گرى برادر بيادى بود ؛ آزاده اى 

از  ؛  بود  بعث عراق  رژيم  بند  در  ده سال  به  نزديك  كه 
عمليات والفجر مقدماتى در سال ٦١ تا هنگام آزادى! بعد از  
صحبت  هاى شيرين و خاطرات جذاب او ،  كم كم نوبت 
به استراحت مى رسيد ؛بايد مى خوابيديم ؛ فردايى پركار 

در انتظارمان بود !
؛ همانند  ارديبهشت  و سوم  بيست  روز جمعه    صبح 
اذان صبح  ؛   بود  مقدس   دفاع  هاى هشت سال  صبح 
و نماز جماعت ؛  فقط جاى مناجات خوانى هاى قبل از 
اردوگاه هاى رزمندگان خالى بود!!  هوا گرگ و  اذان در 
ميش بود كه به سمت يادمان بولحسن حركت كرديم ؛ 
در ارتفاعات مرزى ، بيست و چند كيلومترى بانه در مرز 
ايران و عراق ! هواى يادمان سرد بود به همراه باد و سوز 
شديد!!  صداى قرائت دعا از بلند گوى حسينيه ى يادمان 

به گوش مى رسيد ؛ كاروان استان همدان حال و هوايى 
داشتند ! ما هم ملحق شديم . بعد از دعا نوبت به صبحانه 
رسيد و بعد هم همه بايد آماده شروع مراسم اصلى مى 
شديم .برنامه اى متنوع و مفصل  را تدارك ديده بودند كه 
به خوبى هم برگزار شد .   برادر فرحزادى از اعضاى جوان 
كانون مجرى برنامه ها بود. خير مقدم نماينده ولى فقيه 
در جهاد همدان، قرائت پيام وزير جهاد كشاورزى توسط 
برادرترشيزى، معاون مدير كل اداره ايثارگران ، سخنرانى 
مشاور نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد كشاورزى آقاى 
طباطبايى، روايت گرى ِ آقاى مراد نيا، تجليل از خانواده 
و  يادمان  خادمان  و  همدانى  پورش  عباس  حاج  شهيد 
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باالخره ذكر مصيبت حضرت سيد الشهدا عليه السالم در 
انتهاى مراسم . گرچه ناهماهنگى هايى در انجام مراسم به 
چشم مى خورد ولى مراسم آنقدر زيبا و اثر گذار بود  كه 
كاستى ها را در اقيانوس خوبى هايش گم مى كرد ؛ گرچه 
برگزار كنندگان بايد به اين كاستى ها توجه  مى كردند تا 
بتوانند در مراسم هاى بعدى جبران نمايند؛ كه صد البته اين 
گونه خواهد شد . بعد از مراسم و پس از دريافت غذا براى 
كاروان يادمان را به مقصد بانه ترك كرديم ؛ نماز جماعت 
در جهاد كشاورزى بانه ! و بالفاصله حركت به سمت تهران 
!! ناهار را در مكانى با صفا در كنار رودخانه اى نوش جان 
كرديم و بدون فوت وقت  ادامه حركت . بايد قبل از نيمه 
شب به تهران مى رسيديم كه  با توجه به تاخيرات مختلف 
از جمله ترافيك سنگين  در مسير قزوين- تهران، ساعت  
دو نيم بامداد روز بيست و چهارم ارديبهشت به محل كانون 
مركز رسيديم . كاروان ما باالخره به تهران بازگشت ؛ با 
كوله بارى از تجربه و آموزه هاى ناب . سفرى كه پس از 
گذشت سال ها از دوران دفاع مقدس، ما را با حال و هواى 

آن دوران بى مثال، كمى آشنا كرد؛  خدا را شكر.
اما اين سفر چرا برگزار شد و نتيجه چه بود. در شماره 
جريان هاى  سازى  فعال  كه  كرديم  اشاره  قبل  هاى 

اجتماعى بيش از تصويب قانون و مصوبه در احياى جهاد 
موثر خواهد بود. در همين راستا كانون، راهبرد خود را بر 
برگزارى  است.  كرده  متمركز  نسلى  بين  ارتباط  برقرارى 
اردو نيز يكى از اقدامات در اين راستا بود. وجه تمايز اين 
همسفرى  يادمان  در  حاضر  هاى  كاروان  ديگر  با  اردو 
جوانان و پيشكسوتان بود. پس از اردو كم نبودند جوانان 
و پيشكسوتانى كه عالقه مند به ارتباط بيشتر با كانون و 
مشاركت در كارهاى آن براى آبادانى كشور بودند. طبق 
نظر سنجى برگزار شده، پس از اردو، جوانان از ارتباط با 
پيشكسوتان احساس هيجان و قدرت داشتند و پيشكسوتان 
اين مطلب  داشتند.  اميد  احساس  با جوانان  ارتباط  از  نيز 
نشان مى دهد كه ارتباط بين پيشكسوتان و جوانان براى 
هر دو نسل منافعى دارد كه در پيشبرد انقالب تأثير بسزايى 
خواهد داشت. كاهش شكاف بين نسلى به هر بهانه اى 

يكى از راهكارها دراحياى جهادسازندگى است. 
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سنگرسازان بى سنگر
«چكيده ى كتاب دالوران گمنام»

گردآورنده: على محمد اصغرى
ناشر: فرهنگستان ادب

معرفى كتاب

ــا  ــه ب ــع رقعــى ك ــه در قط ــامل ٢٠٦ صفح ش
بى ســنگر  كانــون سنگرســازان  حمايت هــاى 
اســتان فــارس در ســال ١٤٠٠ بــه چــاپ رســيده 

اســت.

ــب  ــه اهــم مطال ــا هــدف ارائ ــاب ب ــن كت ــى مختصــر: اي معرف
ــرح  ــى و ش ــون معرف ــام» پيرام ــع «دالوران گمن ــاب جام كت
فعاليت هــاى پشــتيبانى و مهندســى جنــگ جهــاد اســتان 
ــنده  ــود نويس ــه خ ــده ك ــت. گردآورن ــده اس ــن ش ــارس تدوي ف
ــب  ــر مطال ــل ب ــراف كام ــا اش ــوده، ب ــام ب ــاب دالوران گمن كت
آن كتــاب، آنچــه را بــراى شــناخت كلــى مخاطــب عــام از پ. 
م. ج. ج. اســتان فــارس ضــرورى مــى دانســته، در ايــن كتــاب 

ــت.  ــرده اس ــردآورى ك گ
ــرى از  ــرح مختص ــا ش ــاب ب ــاه، كت ــه اى كوت ــس از مقدم پ
ــا  تاريخچــه تشــكيل جهــاد ســازندگى و مواجهــه ايــن نهــاد ب
جنــگ تحميلــى آغــاز مــى شــود. پــس از آن از حضــور جهــاد 
ســازندگى اســتان فــارس در دفــاع مقــدس از همــان روز آغازين 
جنــگ ســخن بــه ميــان مــى آيــد. در ســرفصلهاى بعــدى بــه 
صــورت گزارشــى مختصــر امــا كامــل، نحــوه تقســيم كارهــا و 
گــروه هــاى پيشــتاز جهــاد فــارس در اســتان خوزســتان معرفــى 
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مــى شــوند. ابتــدا نحــوه اســتقرار نيروهــا در قالــب گــروه هايــى 
در اهــواز، خرمشــهر و پــادگان حميديــه و پــس از آن در آبــادان 
بــه عنــوان ميقــات جهادگــران فــارس مــورد بررســى قــرار مــى 

گيــرد. 
در صفحــه ٢٦ كتــاب نمــودارى از  تشــكيالت اداره امــور جنــگ 
ــاى ســرفصلهاى  ــه مبن ــده ك ــه نمايــش در آم ــاد اســتان ب جه
ــودار مشــخص  ــن نم ــه اســت. در اي ــرار گرفت ــاب ق ــدى كت بع
ــر نظــر مســتقيم مســئول  ــور زي ــه تشــكيالت مذك ــده ك گردي
ــب ٩ ــتان و در قال ــاد اس ــزى جه ــوراى مرك ــگ ش ــور جن ام

بخــش اداره مــى گــردد. بنابرايــن در ادامــه كتــاب بــه معرفــى 
ــده  ــه ش ــده، پرداخت ــر آم ــه در زي ــها ك ــن بخش ــدام از اي هرك

اســت.
١- ستاد پشتيبانى جنگ جهاد استان فارس

ــل  ــى كام ــادق (ع)، معرف ــام ص ــى ام ــى رزم ــپ مهندس ٢- تي
ــه تشــكيل  ــت ب ــه در نهاي ــادان ك فعاليتهــاى جهادگــران در آب
ايــن تيــپ منجــر شــد و همچينــن شــرح آمــارى حضــور ايــن 

ــف در ايــن بخــش آمــده.  ــپ در عملياتهــاى مختل تي
٣- كميته بهداشت و درمان

٤- مجتمع صنعتى نصر
٥- ستاد بازسازى مناطق جنگى

٦- شوراهاى اسالمى روستا و جنگ

٧- پادگان آموزشى شهيد پرويزى
٨- مركز تحقيقات مهندسى جنگ

٩- پدافند غيرعامل
ــوان  ــت عن ــرفصلى تح ــل س ــاب و ذي ــب كت ــاى مطال در انته
«مأموريتهــاى پــس از جنــگ مهندســى رزمــى جهــاد فــارس» 
ــال ١٣٦٩ در  ــا س ــارس ت ــتان ف ــران اس ــت جهادگ ــه فعالي ب
اســتحكام بخشــى بــه دژهــاى مــرزى، تخريــب ابنيــه و ســازه 
ــى  ــاختهاى عمران ــازى زيرس ــازى و بهس ــى، نوس ــاى جنگ ه
ــاورزان بــراى  ــتايى مــرزى و كمــك بــه كش مناطــق روس
ــاى  ــارى زمينه ــاى آبي ــبكه ه ــم ش ــا و ترمي ــى نهره اليروب

ــت. ــده اس ــاره ش ــى اش زراع
ــاع  ــارس در دف ــارى فعاليتهــاى جهــاد ف در نهايــت، جــدول آم
ــر  ــتان و تصاوي ــاد اس ــهداى جه ــامى ش ــار و اس ــدس، آم مق
رنگــى از حــدود ٦٠ عكــس و ســند از آن دوران، پايــان بخــش 

ــى اســت. ــاب خواندن ــن كت اي
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از ايثارگران به...
صفحه مخاطبان

* از جمله ايثارگرانى هستيم كه داراى سهام در شركت 
تالش گران مى باشيم ؛ ولى هيچ خبرى از سود سهام نيست 

.چرا؟
* ماجراى كارت ايثار چه شد ؟نحوه ثبت نام در سامانه 
ى مربوطه چگونه است ؟  تا كى اين كارت ها صادر مى 
شود؟ گفته مى شود ايثارگران ِدستگاه هاى نظامى دريافت 

كرده اند .
* ضمن تشكر از اينكه «نشريه سنگر سازان بى سنگر» 
ماهانه  تدوين و به صورت الكترونيكى منتشر مى گردد ؛  ولى 

چرا مثل سابق چاپ نمى شود؟
* از مشكالت ايثارگران، عدم اطالع از قوانين و مقررات 

مرتبط با آنان است. چرا در اين مورد فعاليتى نداريد؟

يكى از وظايف  اصلى» نشريه سنگر سازان بى سنگر» دريافت 
پيشنهاد هاى  و  نظرات  نقطه  ، مشكالت،  انعكاس سواالت  و 
مجموعه ى  ايثارگران پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد است 
قابى  تنها  و  بود  نخواهيم  پاسخگويى  مقام  در  اينجا  در  ما   .
هستيم براى نمايش ؛ باشد كه مسئوالن و بخش هاى مرتبط 
با هرموضوع  در هر سازمان و نهاد ، با رويت اين قاب، در پِى  
را   اقدامات  ونتيجه  برآيند  با  موارد طرح شده  متناسب  اقداِم 

جهت انعكاس در همين صفحه در اختيارنشريه قرار دهند. 

از ... به ايثارگران
كانون سنگر سازان بى سنگر : در پاسخ به  سوال 
مربوط به عدم  چاپ كاغذى نشريه مانند سابق، به استحضار 
مى رساند؛ با توجه به محدوديت هاى مالى و هزينه بسيار 
باالى چاپ ؛ انتشار به صورت الكترونيكى  و  در سايت كانون 
و فضاى مجازى  و شبكه هاى متعدد صورت مى گيرد و 
مشتاقان خاص خودش را نيز  دارد ؛ ضمن آن كه با توجه به 
همگانى بودن تلفن همراه و وجود كامپيو تر در اغلب منازل 
و محيط هاى كار  و..... نشريه بيشتر دردسترس بوده و قابل 
استفاده تر خواهد بود  . گرچه چاپ و انتشار  فيزيكى جايگاه 
خوِب خودش را دارد و  ان شاءاهللا با رفع محدوديت ها  در 

كنار نشر الكترونيكى چاپ كاغذى هم صورت پذيرد.  
با  مرتبط  قوانين  مورد  در  سوالى  مورد  در  همچنين   *
ايثارگران و درج آن در نشريه، با توجه به درخواست تعدادى 
از عزيزان، اين بخش از شماره آينده به نشريه سنگرسازان 

بى سنگر افزوده خواهدشد. 
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عنوان  به  را  مطلبى  گفتگو  شروع  از  قبل  اگر   *
مقدمه  الزم مى دانيد ؛ عنوان نماييد : 

قبل از هر سخنى برخود الزم مى دانم كه به اهميت خردادماه 
اين ماه و در  از ديدگاه جهادگران بپردازم كه در سومين روز 
آستانه سالگرد عمليات افتخار آفرين بيت المقدس هستيم كه 
روز مقاومت و ايثار ملت ايران است به شهداى انقالب اسالمى 
ايثارگران غيور  و همچنين  اين عمليات  و بخصوص شهداى 
جهاد سازندگى كه نقش عظيمى در اين عمليات بعهده داشتند 
توفيق  اين عزيزان  بلند  روح  از  و  آوريم  مى  فرود  تعظيم  سر 
استمرار راه شهداء را خواستارم. ماه خرداد سالروز شهادت امام 
جعفر صادق (ع) رئيس مكتب حقه تشيع و نيز رحلت رهبر كبير 
انقالب حضرت امام خمينى (ره) است كه پدر معنوى جهادگران 
مى باشد و اين بزرگ مرد خطاب به جهادگران فرمودند فرزندان 
عزيز جهاديم، به تنها چيزى كه بايد فكر كنيد به استوارى پايه 
هاى اسالم ناب محمدى (ص) است. اميد كه همه ما اليق 
باشيم تا به توصيه ايشان عمل كنيم. سالروز قيام ١٥ خرداد كه 
نيز سر منشاء انقالب پر بركت اسالمى است را ارج مى نهيم. 
و همچنين والدت آقا على ابن موسى الرضا (ع)  را پيشاپيش 
به همه ملت ايران تبريك عرض مى كنم و اما خاطره انگيز 
تشكيل  سالروز  كه  و  است  خرداد   ٢٧ كه  ماه  اين  روز  ترين 

حال و آينده كانون سنگرسازان بى سنگر

جهاد سازندگى با پيام معمار انقالب است را به همه جهادگران 
تبريك عرض  دفاع مقدس  ايثارگران  و  بخصوص جهادگران 

مى كنم.

* جناب عالى از جمله فرماندهانى بوده ايد كه در 
عمليات بيت المقدس و آزاد سازى خرمشهر حضور 
داشته ايد ؛ چنانچه خاطره اى از آن روز داريد؛ بيان 

كنيد :
و  عمليات  اين  و شهداى  اسالمى  انقالب  شهداى  از  ابتدا 
كه در  قرارگاه كربالى جهاد شهيد رضوى  همچنين فرمانده 
سوم خرداد سال ٦٦ به شهادت رسيدند استمداد مى طلبيم تا 
بتوانيم انشاء ا... رهرو اين عزيزان باشيم. درخصوص عمليات 
نكته اى را يادآور مى شوم.   بيت المقدس منهم به سهم خود
اينكه منسوب است كه حضرت امام براى آزاد سازى خرمشهر 
فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد كرد» اين جمله براى همه كسانى 
كه در اين عمليات بودند مشهود بود و دليل آن اينكه هيچ يك 
از تيپ و لشكرها كه در آن عمليات حضور داشتند ادعاى تصرف 
آن شهر را نداشتند چرا كه اوًال در آن مرحله از عمليات بنابر 
محاصره خرمشهر بود ولى واقعًا با امداد غيبى در سوم خرداد 
ماه تمام توان دشمن در هم شكسته شد و همه استحكامات 

مصاحبه با آقاى مهندس صدورى مدير عامل كانون سنگر سازان بى سنگر و از فرماندهان 
حاضر در عمليات بيت المقدس - به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازى خرمشهر و 

همچنين ٢٧ خرداد ماه سالروز تاسيس جهاد سازندگى با فرمان حضرت امام خمينى (ره)
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و كار مهندسى كه براى جلوگيرى از نفوذ ما به شهر ديده بود 
خنثى شد و در نتيجه مى توان گفت كه عمًال شهر خرمشهر با 
نفوذ همه رزمندگان و بدون سازماندهى خاص نظامى به دامن 

جمهورى اسالمى بازگشت.

* يكى از مهمترين اركان پيروزى در دفاع مقدس 
كار  خرمشهر،  سازى  آزاد  عمليات  خصوص  به 
در  ؛  بود  عمليات  از  بعد  و  حين  قبل،  در  مهندسى 
ارتباط با اين اهميت اگر توضيحى  و يا خاطره اى 

داريد؛  بفرماييد : 
به  بايد  سازندگى  جهاد  مهندسى  كار  اهميت  درخصوص 
عرض برسانم كه اين حقير در عمليات بيت المقدس به عنوان 
منطقه  در  كه  داشتم  حضور  المهدى  تيپ  مهندسى  مسئول 
عملياتى آن تيپ  قرار بود با عبور از نهر عرايض تا جاده شلمچه 
پيشروى كنيم و محاصره خرمشهر را كامل كنيم. براى عبور از 
نهر عرايض راههاى متعدد سنجيده شد تا اينكه تصميم بر اين 
شده كه از تانك پل گذار چيفتن استفاده كنيم. براى اين منظور 
جلسات متعدد گرفته شد و مقرر شد تمامى تدابير انديشيده شود 
ارتش جمهورى  آنرا  از  بسيار كمى  تعداد  به  كه  تانك  اين  تا 
اسالمى ايران در اختيار داشت بتواند مأموريت خود را در نصب 
پل به انجام برساند. شب عمليات به هر زحمتى بود با تسطيح 
جاده و مراقبتهاى خاص تا جائيكه قرار بود پل نصب شود تانك 
پل گذار منتقل شد، نزديك صبح بود كه خط مقدم دشمن در 
آن نقطه از عمليات در هم شكسته شد كه بايد در اين مرحله به 
سرعت پل نصب مى شد تا نيروهاى پشتيبان و نيروهاى عمل 
كننده به كمك نيروهاى خط شكن بروند، دستور نصب پل به 
فرمانده تانك اعالم شد و فرمانده تانك در حال برقرارى شرايط 
نصب پل بود كه بچه هاى جهاد اصفهان كه با لودر و بلدوزر 
در حال عبور از آن منطقه بودند اضطراب و التهاب مرا براى 
سرعت بخشيدن به نصب پل مشاهده كردند و با آشنايى كه با 
يكديگر داشتيم اعالم كردند كه حاضرند به سرعت راه ارتباطى 
ما را به آن طرف نهر برقرار كنند. منهم كه منتظر چنين كمكى 
بودم با قدردانى از آنها كار با سرعت تمام و با ريختن نخلهاى 
سوخته آن اطراف به داخل نهر شروع شده و در زمانى بسيار 
كوتاه امكان عبور از نهر عرايض براى رزمندگان فراهم شد تا 
جائيكه فرمانده تانك پل گذار چيفتن درخواست نمود كه پل 
در حال نصب را جمع آورى نمايد تا آسيبى به آن نرسد كه با 

توجه به رفع نياز آن موقع منطقه عملياتى با درخواست ايشان 
موافقت شد.

، بيان كننده درجه ى   * اين خاطره و توضيحات آن 
خلوص و شجاعت در بين برو بچه هاى جهاد در طول 

دفاع مقدس بود؛ همينطوره؟  
بله؛  اين را براى اين گفتم كه يادآورى كنم كار مخلصانه 
بچه هاى مهندسى جنگ جهاد در مواردى تمامى محاسبات 
مهندسى را عوض مى كرد، خاطره ساخت سريع پلهاى متعدد 
در جبهه ها، ساخت جاده در هور و مناطق باطالقى در زمانى 
بسيار كوتاه، ساخت ابزار و لوازمى كه مشكالت حاد جبهه ها را 
برطرف مى كرد همه اينها از آن روحيه جهادى بود كه در اين 
بچه ها بود، فرزندانى كه كار در جبهه ها را با شروع ساخت پل 
بشكه اى در بهمن شير شروع كردند و به پل بعثت كه شاهكار 
مهندسى است و در اروند رود نصب شد خاتمه دادند، حال اين 
اعجاب آفرين جبهه ها تنها مانده اند كه وظيفه ما و وزارتخانه 

است تا آنها را يارى كنيم.

* از تنهايى بچه هاى جنگ جهاد ياد كرديد؛  سوال 
من اين است كه شما به عنوان كانون سنگرسازان 

بى سنگر براى اين سنگرسازان چكار كرده ايد؟ 
قبل از اينكه پاسخ  اين سوال را بدهم بايد اعتراف كنم و 
بلكه الزم است همه ما اعتراف كنيم كه در مقابل آن خدمات، ما 
متاسفانه نتوانستيم ايم كارى كه در شأن اين عزيزان باشد؛ انجام 
دهيم. براى ما داليلى بوده كه هر چند توجيه كننده كوتاهى ها 
نيست اما بيان واقعيت است.  مستحضريد كه جهاد سازندگى 
يكى از سه ركن دفاع مقدس بود كه توانست جايگاهى در جنگ 
بدست بياورد كه مفتخر به عنوان «سنگرسازان بى سنگر» شود. 
در  خود  انسانى  و  شرعى  وظيفه  مبناى  بر  كه  جهادگران 
دفاع مقدس ورود كردند و در نهايت مسئوليت مهندسى دفاع 
مقدس را بعهده گرفتند چون سازمان و تشكيالت رسمى نظامى 
همچون ارتش و سپاه نداشتند؛ نتوانستند پس از دفاع مقدس از 
جايگاه واقعى و حقيقى خود برخوردار شوند و در نتيجه ٥٤٠ هزار 
نفر نيرو، اعزامى از جهاد متاسفانه به نوعى به فراموشى سپرده 
شد؛ از داليل اين غفلت مى توان به ادغام جهاد سازندگى با 
وزارت كشاورزى و نيز تغييرات متعدد مديريتى در وزارتخانه اى 
و  خدمات  از  شناختى  هيچ  آن  مديران  بعضاً  كه  كرد  اشاره 
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ايثارگرى هاى نيروى هاى پشتيبانى و مهندسى جنگ 
جهاد سازندگى نداشتند. اما هم اكنون از وزارتخانه جهاد 
انتظار  است  انقالبى  دولتى  از  برگرفته  كه  كشاورزى 
داريم تا مانند سپاه كه از بسيج خود حمايت كامل مى 
برخوردار  مناسبى  بودجه  از  حمدا...  به  جائيكه  تا  كند 
سنگرسازان  كانون  نيز  كشاورزى  جهاد  وزارت  است، 
در  بتواند  كانون  تا  بداند؛  بسيج   همانند  را  سنگر  بى 
انجام مسئوليِت خود در مقاِم پاسخگويى به صدها هزار 
جهادگر پشتيبانى و مهندسى و پى گيرى امور ده ها 
هزار جانباز و آزاده  و خدمت به خانواده معظم شهيدان 
و ايثارگران موفق و منشاء انجام خدماتى در شان اين 

عزيزان باشد.

* با توجه به اهميت اقدامات نوين و موثر فرهنگى 
در راستاى ترويج ارزش هاى دينى و انقالبى و به 
خصوص در راستاى جهاد تبيين كه مورد تاكيد مقام 
كانون در  باشد؛  مى  العالى)  (مدظله  معظم رهبرى 
سال ١٤٠٠ تا كنون چه اقداماتى انجام داده است؟
كار  اهميت  به  توجه  با  ؛  كرديد  اشاره  كه   گونه  همان   
فرهنگى وبا عنايت به اساسنامه كانون كه اصلى ترين وظيفه 
ى ما را انجاِم امور فرهنگى تعريف كرده است ؛ اقداماِت متنوع 
و خوبى به انجام رسيده  و  يا در دستور كار قرار دارد . در اين 
بخش بحمدا... با ايجاد معاونت فرهنگى، تمام امور فرهنگى 
كانون در ساختار اين معاونت قرار گرفته و از اين پس مى توانيم 
شاهد اقدامات هدفمندتر و گسترده ترى در حوزه هاى فرهنگى 
باشيم .  اولين تحول در اين زمينه را مى توان تبديل نشريه 
كانون از فصلنامه به ماهنامه  دانست كه ان شاء ا... با كمك و 
همفكرى اصحاب فرهنگ و كانون هاى سراسر كشور ، ارتقاء 
باشد؛  معاونت مى  اين  شكلى و محتوايى آن در برنامه هاى 
فعال تر شدن كانون در بخش راهيان نور و ارتباط فرهنگى 
موثر و مداوم با كانون هاى استانى نيز از جمله برنامه هاى  اين 
معاونت براى توسعه فعاليت هاى تاثير گذار فرهنگى  است  .  از 
ديگر اقدامات خوب فرهنگى كانون در سال ١٤٠٠ ايجاد دفتر 
ترويج فرهنگ جهادى است كه با جذب جوانان متعهد و معتقد 
به فرهنگ جهاد، تاكنون نيز منشاء خدماتى بوده كه از جمله 
بوده كه  اردوهاى راهيان جهادى مناطق غرب كشور  برپايى 
جوانان فرهيخته دانشگاهى را با فرهنگ جهاد و پيشكسوتان 

و سنگرسازان بى سنگر آشنا نموده تا جائيكه بحمدا... براى 
بسيارى از جوانان اعزامى به اردوها، هم اكنون كانون به منزله 
مركز تحقيقات ِفرهنگ جهادى مى باشد. از ديگر اقدامات ، 
راه اندازى مركز جوانان كانون سنگرسازان مى باشد كه اميد 

زيادى به آينده آن داريم.
از ديگر اقدامات فرهنگى كانون تهيه كتاب «قرارگاه نجف» 
و نقش جهاد در عمليات والفجر ٨، بود كه تحويل اداره كل امور 
ايثارگران شد. امضاى تفاهم نامه با اداره كل امور ايثارگران به 
منظور همكارى هاى مشترك و همچنين همكارى در پروژه 

راهيان نور از ديگر فعاليتهاى سال گذشته ما مى باشد. 

* اقدامات كانون در ارتباط با طرح احياى جهاد 
سازندگى كه توسط دولت محترم  مطرح شده ، 

چه بوده است ؟
احياى جهاد  همانگونه مستحضريد در سال گذشته طرح 
كه  شد  مطرح  جمهورى  محترم  رياست  جانب  از  سازندگى 
جلسات  سنگر  بى  سنگرسازان  كانون  محوريت  با  بحمدا... 
متعددى با  حضوِر پيشكسوتان جهاد در محل كانون تشكيل 
و نتيجه آن مذاكرات در جلسه اى به استحضار جناب آقاى 
دكتر مخبر معاون اول محترم رياست جمهورى رسيد  و از 
آن پس نيز در حوزه بررسى اين طرح از منظر هاى گوناگون 
جلساتى برگزارو همچنين در نشريه كانون به صورت تخصصى 

به صورت مستمر به آن پرداخته مى شود.

براى  اساسنامه  اصالح  راستاى  در  كانون   *
برداشته  موثرى  هاى  گام  خود  اقدامات  پويايى 
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است ؛ مختصرى در اين ارتباط توضيح بفرماييد ؟  
  يكى از راه هاى پويايى  كانون و نوين  و موثر بودن فعاليت 
هاى آن،  اصالح اساسنامه متناسب با نياز فعلى و شرايط زمانى 
كانون است . به همين منظور از ديگر اقداماِت مهم كانون در 
سال ١٤٠٠ اصالح اساسنامه كانون سنگرسازان بى سنگر بود 
كه با پى گيرى هاى فراوان از طريق با وزارت كشور اين امر 
به سر انجام رسيده است و با تصويب آن از سوى هيأت امناى 
كانون در مجمع سال جارى اجرايى خواهد شد . ان شاء ا... اين 

اصالحات سر منشاء استمرار و بالندگى كانون ها خواهد بود.

* به عنوان سخن پايانى در مورد برخى ديگر از 
اقدامات كانون كه سوال نكرديم و همچنين برنامه 

هاى آتى كانون توضيحاتى را بفرماييد ؟
از ديگر اقدامات مى توان به  برپايى موكب در اربعين حسينى با 
همكارى حوزه نمايندگى ولى فقيه و كانون هاى استان ها اشاره 
كرد و از اقداماتى است كه حلقه اتصال مستحكِم اعضاى كانون 
ها را با اهل بيت عليه السالم است . اما در امور جارى كانون كه  
بحمدا... موفق شديم در سال گذشته به انجام برسانيم؛  تهيه 
و توزيع ٣٠٠ ميليارد ريال وام بانك ملى به كانونهاى سراسر 
كشور، ادامه چاپ كارت شناسايى اعضاى كانون هاى سراسر 
كشور براى ٧٠٠٠ نفر در سال ١٤٠٠، برقرارى امكان استفاده 
براى اعضاى  ارزان قيمت در مشهد مقدس  از خدمات هتلى 
كانونهاى سراسر كشور و نيز خدمات متعددى كه در حوصله اين 
گفتار نمى گنجد. همچنين در سال گذشته بحمدا... موفق شديم 
؛ تعهد خود را نسبت به پرداخت حق الزحمه كانون هاى سراسر 

ايثارگران،  على رغم عدم  كشور براى پروژه سهام دار شدن 
همكارى دست اندركاران اين پروژه به اتمام برسانيم. شركت 
در جلسات متعدد به منظور پى گيرى حق و حقوق ايثارگران 
از امور جارى كانون مى باشد كه به طور مستمر نيز ادامه دارد.

و اما برنامه آتى ما كه هم اكنون همه اعضا و بخش هاى 
مختلف كانون در راستاى آن تالش مى كنند ؛ پويايى بيشتر 
كانون؛ ارتباط موثرو مستمر با مخاطبين در سراسر كشور، ارتباط 
بيشتر با جوانان و حضور موثر و دائمى آنان در كانون مركز و 
استان ها و انجام فعاليت هاى مختلف و متنوع و خدمت بيشتر 
به جامعه مخاطب است . انجام جلسات فصلى ، تشكيل مجمِع 
هيات امنا و تاييد اصالحيه اساسنامه نيز از جمله كارهايى است 

كه دنبال مى كنيم .   

* موفق باشيد؛
انشاء ا... كه خداوند سعادت توفيق خدمت بيشتر را به همه 

ما عنايت بفرمايد.
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در دهمين روز از ارديبهشت مصادف با بيست و هشتمين 
روز از ماه مبارك رمضان، مراسمى با هدف ايجاد آشنايى بين 
جوانان و پيشكسوتان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد در كانون 
سنگر سازان بى سنگر برگزار گرديد. در اين مراسم كه باحضور 
نزديك به ١٠٠ نفر از پيشكسوتان پشتيبانى و مهندسى جنگ 
جهاد ، مسئوالن مرتبط با ايثارگران در وزارت جهاد كشاورزى 
و جمعى از جوانان فرهيخته و عالقه مند برگزار گرديد ؛ در 
محيطى كامال خودمانى و غير رسمى در حوزه هاى مرتبط با 
جهاد سازندگى و نقش اين نهاد در دفاع مقدس و نياز جامعه 
كنونى به ايجاد جريانى جهادى در جامعه و لزوم ايجاد و تقويت 
فرهنگ و مديريت جهادى بحث و تبادل نظر گرديد . در تداوم 
اين جلسه، آقاى صدورى، مدير عامل كانون ضمن خير مقدم 
به به ميهمانان در سخنانى به فلسفه ى  تشكيل كانون سنگر 
سازان بى سنگر، اداره كل امور ايثارگران وزارت جهادكشاورزى 
ايثارگرى پرداخت و گفت : «... پس از ادغام  و شركت هاى 
نظامى  ساختار  جهادسازندگى يك  كه  آنجا  از  جنگ  اتمام  و 
نبود و بسيارى از نيروهاى آن نيروهاى مردمى بودند، سه ركن 
براى حمايت از نيروهاى جهاد سازندگى تشكيل شد. اداره كل 
و  شهدا  به  رسيدگى  براى  جهادكشاورزى  در  ايثارگران  امور 
جانبازانى كه جزو كاركنان وزارت جهاد كشاورزى بودند؛ كانون 
سنگر سازان بى سنگر براى حمايت از اقشار مردم كه از طريق 

رمضان، بهانه ى يك دورهمى

جهادسازندگى به جنگ اعزام شدند و شركت هاى ايثارگرى نيز 
براى توانمند سازى اقتصادى اين افراد». در ادامه جلسه و پس 
از سخنان كوتاه حاج آقا رضايى نيا و روايتگرى آقاى  دلگرم 
برادر فرحزادى، مسئول دفتر ترويج فرهنگ جهادى كانون    ،
گزارشى را ارائه نمودند .  ايشان با يادى از مرحوم حسينعلى 
عظيمى ،  به  چهار محور اصلى كانون يعنى ديدار، حمايت، 
حفظ ياد و ادامه راه اشاره و اعالم كرد: «تالش كانون براى 
حفظ شبكه پشتيبانى مهندسى جنگ جهاد است و در اين راه 
تالش هاى مختلفى را انجام و برنامه هايى را در دست اقدام 
دارد.  يكى ديگر از كارهاى كانون حمايت از نيروهاى پشتيبانى 
و مهندسى جنگ است . در مورد حفظ ياد نيز همايش ها و 
شد.  برگزار  عظيمى  آقا  حاج  به همت  متعددى  هاى  نشست 
پس از فراز و فرودهاى بسيار، دو-سه سال پيش به همت حاج 
اقا صدورى و ديگر اعضاء هيئت مديره به ارتباط بين نسل ها 
توجه ودفتر ترويج فرهنگ جهادى در كانون تشكيل گرديد . 
در همين راستا اردوى راهيان -جهادى را برگزار و مجموعه را 
نيز براى حضور جوانان تجهيز شد.» در ادامه اقاى صمدى نژاد، 
عضو هيئت مديره كانون، بر سازماندهى تأكيد و از اعضاء جلسه 
خواست تا ايده هاى خود را براى تعامل بيشتر با نسل جوان 
ارائه نمايند . در ادامه برادر اشكان سبزوارى از دانشجويان جامعه 
ايجاد  با هدف  دانشگاه تهران، پيشنهاد كرد؛ جلسات  شناسى 

گزارشى از برگزارى مراسم افطار با حضور جوانان و پيشكسوتان
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آشنايى بين افراد ادامه يابد. ايشان ادامه داد كه موفقيت امور 
در مردم محور بودن آن است و جهاد بهترين نمونه براى اين 
اتفاق است و از پيشكسوتان خواست ؛ آنچه در سينه دارند را به 
نسل جوان منتقل نمايند . در ادامه برادر اكبرى فرد به ظرفيت 
هاى جوانان و پيشكسوتان اشاره كرد و از اعضاء خواست تا روى 
ابزار و فناورى هاى الزم براى تركيب اين ظرفيت ها كار كنيم. 
سپس برادر دانيال شيخ ويسى به صحبت پرداخت. ايشان اشاره 
كرد و گفت : تشكيل دوباره جهاد و سازماندهى مردم براى كار 
جهادى براى من يك آرزوست. سپس آقاى صفر پور، رئيس 
هيئت مديره در مورد شكل گيرى جهاد سازندگى صحبت  و  
اعالم نمود از هر فرصتى براى ايجاد آشنايى بايد  استفاده كرد. 
ايشان در ادامه اشاره به موضوع احياى جهاد سازندگى گفت 

مثبت  شكل  اراده ى  و  روحيه  دردولت يك  :   خوشبختانه 
است.  ايشان تأكيد كرد ؛ بايد با هم بنشينيم، فكر كنيم و راه 
حل جديدى بيابيم. امروز هيئت مديره از اين نگاه ها و اقدامات 
مثبت در راستاى نزديكى جوانان و پيشكسوتان  حمايت مى 
نمايد. در ادامه آقاى ترشيزيضمن سخنانى پيشنهاد كرد؛ جلسات 
انديشه ورزى از اين جلسات دورهمى جدا شود. آقاى ترشيزى 
گفت:  سوخت يك حركت، تفكر است. ساختمان و ابزار كارى 
انجام نمى دهند، اما تفكر است كه موتور محرك است. ايشان 
با يادى  از روش فكرى  مرحوم مهندس عظيمى، گفت : امروز 
بيش از هر زمان نيازمند تفكر هستيم. ايشان همچنين يادى از 
جهاد گر مرحوم نادر طالب زاده نموده و گفت : تالش ها و ابعاد 

شخصيتى مرحوم طالب زاده منبعث از تفكر وى بود. 
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كانون سنگرسازان بى سنگر با صدور پيام ذيل ارتحال جانباز 
جهادگر نادر طالب زاده را تسليت گفت.

پيام كانون سنگرسازان بى سنگر به مناسبت ارتحال 
«زنده ياد نادر طالب زاده»

لوا تَبديًل «ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اَهللاَّ َعلَيِه َفِمنُهم َمن َقضى نَحَبُه َوِمنُهم َمن َينَتِظُر َوما بََدّ

خبر ارتحال جانباز جهادگر زنده ياد «نادر طالب زاده» موجب تاثر و تالم جهادگران و سنگرسازان بى سنگر گرديد.
مرحوم طالب زاده از تربيت شدگان نهاد مقدس جهاد سازندگى و يار و همراه هميشگى «سردار جهادگر شهيد مرتضى 

آوينى» بود كه پس از سال ها مجاهدت و روشنگرى بال در بال مالئك كشيد و آسمانى شد.
بدون شك خدمات ارزنده ايشان و شهيد آوينى در حفظ و نشر رشادت ها و ايثارگرى هاى «سنگرسازان بى سنگر» تا ابد 

در حافظه تاريخى اين مرز و بوم باقى خواهد ماند.
كانون «سنگرسازان بى سنگر» ارتحال شهادت گونه اين جانباز جهادگر را به مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، آحاد 
ملت شريف ايران، جامعه فرهنگى كشور، همرزمان و خانواده محترم تسليت عرض نموده، علو درجات و همنشينى با ائمه 

اطهار(ع) را از درگاه ايزد اليزال براى ايشان خواهان است.

كانون سنگرسازان بى سنگر»
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و   ١٤٠١ سال  نور  راهيان  شاخص  شهيد  بزرگداشت  آيين 
شهداى سنگرساز بى سنگر جهادسازندگى با حضور برخى از 
اعضاى هيئت مديره و مدير عامل كانون سنگرسازان بى سنگر 

برگزار شد.

 ،١٤٠١ سال  نور  راهيان  شاخص  شهيد  بزرگداشت  آيين 
فرمانده  همدانى»  پورش  عباس  حاج  شهيد  جهادگر  «سردار 
پشتيبانى و مهندسى رزمى جنگ جهاد سازندگى استان همدان 
و افتتاح اردوهاى مناطق عملياتى شمالغرب قرارگاه راهيان نور 
جهاد، همزمان با سالروز شهادت شهيد پورش همدانى با حضور 
جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و ايثارگران، اعضاى هيئت 
مديره و مدير عامل كانون، مشاور نماينده ولى فقيه در وزارت 
جهاد كشاورزى، مدير كل امور ايثارگران، رييس بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزشهاى دفاع مقدس كردستان و اقشار مردم در يادمان 

شهداى بوالحسن بانه در استان كردستان برگزار شد.

در اين مراسم حجت االسالم و المسلمين طباطبايى نسب 
مشاور نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد كشاورزى به سخنرانى 
پرداخت. مداحى اهل بيت(ع)، روايتگرى همرزمان شهيد پورش 

آيين بزرگداشت شهيد شاخص راهيان نور سال ١٤٠١ و 
شهداى سنگرساز بى سنگر جهادسازندگى

از خانواده هاى  همدانى و پيشكسوتان جنگ جهاد و تجليل 
معظم شهدا از ديگر بخش هاى اين مراسم بود. برگزار شد.
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مجموعه  زير  سنگر   بى  سازان  سنگر  اجالسيه  دومين 
مركزى هم  استان   شهيد  گراميداشت ٦٢٠٠  كنگره ستاد 
زمان با گراميداشت سالگرد تاسيس جهاد سازندگى به فرمان 
حضرت امام خمينى ره در روز ٢٦ خرداد ماه سالجارى  در 
اراك با حضور سردار سر لشكر رحيم صفوى در محل سالن 
كشاورزى  جهاد  سازمان  قدس)   ) خمينى  امام  اجتماعات 
ايثار   ، معظم شهدا  هاى  با حضورخانواده  مركزى   استان  
و  استانى  مسئولين  روحانيون، مديران و   ، جانبازان   ، گران 
،كاركنان  وانتظامى  نظامى  مجلس،نيروهاى  نمايندگان 
هاى بخش كشاورزى  ، تشكل  جهاد كشاورزى  مديران  و 
وسايراقشار با محوريت كانون سنگر سازان بى سنگر استان  

بر گزار ميگردد.
در اين مراسم باگراميداشت ٨سال دغاع مقدس از ٨ گروه 
ايثار گر دوران دفاع مقدس به عنوان منتخب شامل : شهداء، 
فر ماندهان ، محور داران ، رانندگان  لودر وبلدوزر ، ماشين  
تعميركاران   و  ستادى  هاى  و  نير   ، سنگين  و  سبك  هاى 

باتقديم لوح و هدايا قدر دانى  و معرفى خواهند شد .
در حاشيه مراسم دو نمايشگاه عكس از دوران دفاع مقدس 
و اجالسيه اول  و همچنين نمايشگاه محصوالت و توليدات 
بخش كشاورزى با حضور دستگاههاى زير مجموعه بر گزار 

مى شود.
قبل  شهداء  مزار  گلباران  و  روبى  غبار  مراسم  همچنين 
ازاجالسيه با حضور سر لشگر صفوى ، خانواده معظم شهداء ، 
جهاد گران  و ايثار گران   جهاد كشاورزى و مسئولين  استانى 

برگذار مى گردد.
كلنگ زنى يادمان شهداء جهاد در محوطه ورودى سازمان 
كه  است  ديگرى  برنامه  گمنام  شهيد  تدفين  و  تشييع  با 
براساس توافقهاى انجام شده وطرح مصوب انجام مى شود، 

همچنين قبل از مراسم و از آغاز هفته جهاد سازندگى چندين 
بر نامه فرهنگى ، تبليغى منجمله كلنگ زنى ياد مان شهداء  
كاروان  ،اعزام  مريوان  شهرستان  عمومى  درمنطقه  استان 
راهيان نوربه غرب كشور باحضور خانوادههاى معظم شهدا 
وايثارگران، مصاحبه با افراد منتخب براى پخش در مراسم 
تلويزيونى  نامه  بر  در  ستاد  اعضاء  حضور   ، كليپ  بصورت 
استانى پالك عاشقى جهت بيان خاطرات و عملكرد پ  م ج 
ج  استان در دفاع مقدس ، خاطره گوئى يكى از فر ماندهان 
دفاع مقدس در يكى از مساجدمنتخب در سطح شهرستان 
قبل  در  بخش كشاورزى  پروژهاى شاخص  افتتاح  و  اراك 
و بعد از مراسم با حضور ميهمانان و مسئولى استانى انجام 

خواهد شد.

دومين اجالسيه سنگر سازان بى سنگر 

 استان مركزى
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هاتفان بى هياهو، نام مجموعه اى چهار جلدى، حاصل 
بنياد  با  استان فارس  همكارى كانون سنگرسازان بى سنگر 
است.  استان  اين  مقدس  دفاع  ارزشهاى  نشر  و  آثار  حفظ 
جلد نخست آن با زير عنوان «تولد تا عمليات بيت المقدس» 
از  عاشورى،  سيدمهدى  دكتر  با  مصاحبه  ساعتها  حاصل 
فرماندهان تيپ مهندسى رزمى امام صادق عليه السالم است 
با همت سركار خانم فاطمه رعيت نژاد در پنج فصل و  كه 
راوى  است.  رسيده  چاپ  به  و  گرديده  تدوين  ٢٩٦ صفحه 
و محل  نسب خود  و  اصل  به معرفى  كتاب  اول  در فصل 
زندگى ايشان و تولد خويش تا دوران تحصيالت ابتدايى و 
دبيرستان مى پردازد. در فصل دوم خاطرات خود از خدمت 
سربازى در جهرم و كرمانشاه كه همزمان با پيروزى انقالب 
اسالمى بوده را بيان مى كند. فصل سوم كتاب به نحوه ورود 

نبرد  هاى  جبهه  در  از حضور  پيش  تا  به جهادسازندگى  او 
اختصاص دارد. مهمترين بخش خاطرات راوى كه متعلق به 
جنگ تحميلى است از فصل چهارم كتاب آغاز مى گردد و تا 
عمليات بيت المقدس ادامه مى يابد. ادامه ماجراهاى مربوط 
به جنگ تحميلى در دست تدوين قرار دارد كه در جلد دوم تا 
چهارم به چاپ خواهد رسيد. فصل پنجم كتاب نيز به تصاوير 
و اسناد مربوط راوى اختصاص يافته است. كالم شيوا و روان 
و توجه راوى به جزئيات در بيان حوادث، از جمله جذابيت هاى 
كتاب است كه آن را بسيار خواندنى كرده است. كتاب هاتفان 
بى هياهو در آيين رونمايى از ٨٠ عنوان كتاب تاريخ شفاهى 
دفاع مقدس كشور كه در آذرماه ١٣٩٩ برگزار شد، به عنوان 

اثر برگزيده انتخاب گرديده است.

دفاع  شفاهى  برترتاريخ  ازكتب  يكى    ، هياهو  بى  هاتفان 
مقدس در سال ١٤٠١

 استان فارس
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بانه  بوالحسن  جهاد  شهداى  يادمان  بزرگداشت  مراسم 
سنگر  كانون  مدير  دلگرم؛   حيدرى  برگزار شد. محمدعلى 
انتشار  با  اين مراسم  برگزارى  از  استان همدان پس  سازان 
پيامى از دست اندر كاران اين مراسم پر فيض و گرانقدر تشكر 

نموده كه متن پيام به شرح زير است: 

پيام تشكر و قدردانى از دست اندركاران برگزارى مراسم بزرگداشت 
شهيد پورش همدانى و شهداى پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد در يادمان 

بولحسن بانه

 استان همدان

((بسمه تعالى
از تمام دست اندر كاران وحاضرين دربرگزارى مراسم شهيد شاخص جهاد سازندگى در سال١٤٠١ ، جمعه 

٢٣ ارديبهشت در يادمان شهداى جهاد بوالحسن بانه ، قدردانى وتشكر به عمل مى آيد . 
در ضمن جهت اطالع همه عزيزان سرى به سايت سنگرسازان بى سنگر زده وتصاوير بارگذارى شده از 

مراسم وتصاوير شهيد كه كمتر ديده شده را مشاهده كنيد.
دلگرم ،كانون سنگر سازان بى سنگر همدان))
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آسيب  و  نيازمندان  براى  مساعدت  و  كمك  راستاى  در 
اعياد  مناسبت  به  گذشته؛  روال  به   - كرونا  از  ديدگان 
كانون  رمضان   مبارك  ماه  نيز  و  جديد  سال  شعبانيه،آغاز 
سنگرسازان شهرستان شاهرود با همكارى مديريت جهاد و 
خيرين اقدام به تهيه و توزيع ٢٠٠ بسته اقالم معيشتى شامل 
(برنج ، روغن ، شكر،پنير ،چاى و مواد شوينده )به ارزش ريالى 
سه ميليون ريال و نيز توزيع ٧٠ بسته گوشت گرم گوسفندى 
در بين نيازمندان نموده است. خداوند به بانيان خير و بركت 

عطا فرمايد.

طرح مواسات و همدلى

كانون شاهرود

ارديبهشت ١٤٠١ جلسه مشترك  سه شنبه بيست و هفتم 
كانون سنگر سازان كاشان ،اصفهان و نجف آباد با مديرعامل 
اصفهان  سازان  سنگر  كانون  دفتر  اصفهاندر  ابرارنصر  شركت 

برگزار گرديد .
سنگر  كانون  مديرعامل  توسليان؛  مهندس  جلسه  اين  در 
سازان استان اصفهان آغاز گرديد و سپس نمايندگان كانونهاى 
كاشان ،اصفهان و نجف آباد به طرح و بحث پيرامون مسائل 
مشكالت عديده ى كانونهاى سنگر سازان بى سنگر كشور و 
بطور خاص اين سه كانون حاضر در جلسه پرداختند و با توجه 
به عدم نقدينگى و اختصاص بودجه به اين كانونهاى مردم نهاد 
در سرلسر كشور؛ باالخص كانون سنگر سازان كاشان،اصفهان 
و نجف آباد  و مراجعات متعدد و فراوان رزمندگان جهادگربه 
رفع مشكالت  در  پاسخگو  تنها مركز  عنوان  به  كانونها   اين 
با  را  نامبرده  كانونهاى  اداره  مراكز،  دراين  ايثارگران جهادگر  
مشكل مواجه نموده است،به همين منظور  اعضاى هيئت مديره 
كانونهاى حاضر در جلسه ، از مديرعامل محترم و ساير مسئولين  
شركت ابرار نصر درخواست مساعدت هرچه بيشتر  جهت كمك 

در تسهيل اداره كانونهايى كه رزمندگان جهادگرامور مربوط به 
سهام خودرا  دراين  كانونها پيگيرى و انجام مى دهند را داشتند.
نصر  ابرار  مديرعامل شركت  ورد؛  مهندس  جلسه  ادامه  در 
مديره  هيئت  اعضاى  ازديدار  خرسندى  ابراز  ضمن  اصفهان 
كانون سنگر سازان  حاضر در جلسه، با اعالم نظر موافق در 
مساعدت  اين كانونها  كه محل رفع ورجوع مسا ئل و امور 
سهامداران اين شركت در شهرستانهاى مربوطه مى باشند از 
تدارك و افتتاح  صندوق قرض الحسنه اى كه در  رفع برخى 
مسائل و مشكالت  آنها كمك شايانى خواهد داشت خبر داد و 
مقرر شد طى جلسات ماهانه  فى مابين كانونها و شركت ابرار 

نصر اصفهان  تبادل نظر هاى مؤثر صورت پذيرد.

تشكيل جلسه مشترك كانون سنگر سازان كاشان، اصفهان و 
نجف آباد با مديرعامل شركت ابرار نصر اصفهان

كانون كاشان
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