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سپاسگزاریم
سخن نخست

در سخن نخست این شماره، به برخی از راهنمایی ها و نقطه 
نظرات شما همراهان عزیز و فرهیخته نشریه سنگرسازان بی 

سنگر پرداخته ایم. 
و  مطالب  با  و  نمایید  یاری  را  ما  نیز  راه  ادامه  در  است  امید 
نظرات ارزشمندتان در غنای بیش از پیش نشریه کوشا باشید. 
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به نام خدا
همراه فرهیخته نشریه سالم

پیامبر  رحلت  سالروز  همچنین  و  حسینی  اربعین  ایام 
اعظم)ص(، امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( را تسلیت 

عرض می کنیم.
همچنین جا دارد آغاز هفته دفاع مقدس را خدمت همه 
برای  و  نماییم  تبریک عرض  و خانواده محترم  ایثارگران 
درگاه  از  با عزت  این عزیزان سالمتی و طول عمر  همه 

خداوند متعال خواستاریم. 
در این ایام یاد و خاطره امام شهدا)ره( و تمامی شهدای 
بی  سنگرساز  شهدای  ویژه  به  تحمیلی  جنگ  و  انقالب 
سنگر را گرامی می داریم. هر گاه سخن از شهدای جهاد 
و سنگرساز بی سنگر به میان می آید، یکی از کامل ترین 
جمالت این جمله مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است 
که فرمودند: »گرامی و بلند باد یاد جوانان عزیزی که در پناه 
سنگر استوار عشق و ایمان، در جبهه های دفاع مقدس، 
افتخار لقب سنگرسازان بی سنگر را به دست آوردند و جان 
شیرین و جوانی زیبا را تقدیم اسالم و مسلمین کردند.« به 
روح همه این عزیزان درود می فرستیم و صلواتی نثار می 

کنیم. 
و  متعال  خداوند  یاری  با  سنگر  بی  سنگرسازان  نشریه 
همراهی شما عزیزان، به شماره 106 رسید که هم از بارگاه 
الهی و هم از همه شما عزیزان به نوبه خود سپاسگزاریم که 
در تمامی این شماره ها ما را از همراهی و راهنمایی های 
خود بهره مند کرده اید. با هم برخی از این نکات را مرور 

می کنیم.
شما  توسط  اخیر  شماره  چند  در  که  نکاتی  از  یکی   .1
عزیزان مطرح شده بود، کم رنگ شدن مباحث سنگرسازان 
بی سنگر و پرداختن به سایر مباحث بود. به نکته درستی 
ناپذیر  اجتناب  مباحث  این  از  برخی  اما  بودید  کرده  اشاره 
سالروز  با  بود  شده  همزمان  شماره ها  این  که  چرا  بود، 
پیروزی انقالب اسالمی، سالروز تشکیل جهاد سازندگی به 
فرمان حضرت امام)ره( و همچنین طرح ایده »احیاء جهاد 
سازندگی« توسط ریاست محترم جمهوری. به هر حال الزم 
بود که در هر یک از این موضوعات به ویژه موضوع ایده 
احیاء جهاد سازندگی، کانون سنگرسازان بی سنگر به عنوان 

مجموعه ای متشکل از نیروها و پیشکسوتان جهاد سازندگی 
تجربیات، خاطرات و اطالعات خود از جهاد سازندگی را به 
شیوه ای موثر و ماندگار در اختیار نظریه پردازان این ایده 
این موضوع توسط مسئولین مورد  قرار دهد. که بحمداهلل 
نظر قرار گرفت که در این شماره و شماره های آینده به آن 

اشاره خواهیم کرد.
2. از دیگر نکاتی که اشاره فرمودید، ترتیب و زمان انتشار 
نشریه بود. با توجه به رویکردی که صورت گرفته بود، نشریه 
در اوایل هر ماه منتشر می شد و اخبار کانون سنگرسازان 
بی سنگر مرکز و استان ها برای ماه قبل از انتشار بود که 
این هم به دالیلی که قبال عرض شد، اجتناب ناپذیر بود. اما 
با برنامه ریزی انجام شده، سعی خواهیم کرد هر شماره از 
نشریه را منبعد در هفته آخر ماه منتشر کنیم، تا این مشکل 

نیز مرتفع گردد. 
3. از دیگر راهنمایی های شما عزیزان؛ تغییرات در فرم 
و طراحی نشریه است. در این شماره تغییرات گسترده ای را 
در طراحی و صفحه آرایی نشریه به وجود آوردیم تا با میل و 

رغبت بیشتری از مطالب آن استفاده نمایید. 
4. نکته دیگری که به درستی توسط شما عزیزان مطرح 
شده بود این است که گزارشی از عملکرد کانون های سراسر 
کشور یا ارائه نمی شود و در حد کمی انعکاس می یابد. در 
این موضوع با شما هم عقیده هستیم. در حجم فعالیت های 
بر  شده  تعریف  ماموریت های  و  موضوعات  در  که  زیادی 
اساس اساسنامه کانون در حال انجام است هیچ شبهه ای 
ارائه  عدم  هست؛  مشهود  متاسفانه  که  آنچه  ولی  نیست، 
اعتقادات  این موضوع هم ریشه در  گزارش مناسب است. 
تاریخی سنگرسازان بی سنگر دارد که سعی می کردند در 
خفا و به دور از هر نوع تبلیغات فعالیت کنند. ولی جا دارد 
همین جا از مدیران عامل محترم کانون های سنگرسازان 
بی سنگر سراسر کشور درخواست کنیم تا با انعکاس فعالیت 
های بی شمار خود، هم موجب اغناء محتوایی نشریه شوند و 

هم گامی موثر در راه جهاد تبیین جهاد بردارند. 
سالمتی و سرافرازی همه شما عزیزان را از درگاه خداوند 
متعال خواستاریم و امیدواریم همچون همیشه ما را از نظرات 

ارزشمند خود بهره مند فرمایید. 

حق یار و نگهدارتان
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راهسازی در دفاع مقدس
تاریخ شفاهی

پیش درآمد: 
به همت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، جلساتی به منظور بررسی 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس برگزار می گردد که در آن با توجه به موضوع 
جمهوری  ارتش  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  بحث، 
اسالمی ایران و پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد دعوت به عمل می آید تا 

در میزگردی به بیان خاطرات و نظرات خود بپردازند. 
حضور  با  که  است  جلسات  این  از  یکی  شده  آورده  ذیل  در  که  متنی 
بحرینی  مهندس  روح االمین،  مهندس سیدعلی  یدا... شمایلی،  مهندس 
و سردار خامنه ای در مورد سیر راهسازی در دوران دفاع مقدس برگزار 

گردیده است.
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مقدمه عرض  عنوان  به  خامنه ای:  * سردار   
بحث  مقدس  دفاع  در  راهسازی  بحث  که  می کنم 
راه های  کننده ای است.  تعیین  و  بسیار حساس و مهم 
ارتباطی به عنوان شاهرگ های حیاتی و ارتباطی یگان ها 
و واحدهای رفیق و شرکت کننده در دفاع بسیار تعیین 
کننده و سرنوشت ساز بودند. در بسیاری از عملیات ها ما 
می دیدیم که سرنوشت یک عملیات به یک راه بستگی 
داشت و راه ها هم تنوع داشتند، انواع داشتند و کارکردهای 
مختلف داشتند. اگر ما مناطق عملیاتی یا مناطق استان های 
مواصالت،  منطقه  عمده:  بخش  سه  به  را  جنگ  درگیر 
منطقه احتیاط و منطقه نبرد و رزم و درگیری تقسیم کنیم 
ما مطرح  برای  این سه محور  در  راهسازی  و  راه  مقوله 
یا  قرارگاه ها  منطقه مسئولیت  از  منطقه خارج  بود. حتی 
سپاه های تاکتیکی یا قرارگاه های منطقه ای که مستقیما 
کار آماد رسانی به مناطق عملیاتی و محورهای عملیاتی را 
بر دوش می کشیدند بسیار تعیین کننده بود، لذا مهندسی 
دفاع مقدس در هر سه منطقه مواصالت، منطقه احتیاط 
و منطقه نبرد در موضوع راه ایفای نقش می کرد و راه ها 
سمت  به  هرچه  منتها  بودند  مطرح  منطقه  سه  این  در 
می رفتیم  دشمن  با  تماس  و خطوط  عملیاتی  محورهای 
مقوله راه و راهسازی از حساسیت بیشتری برخوردار بود. 
در همین راستا آماد راه های اصلی بسیار مهم بودند. من 
به همین مختصر بسنده می کنم و از دوستان می خواهم 
که این بحث را پیش ببریم. ابتدا اینکه مفهوم و موضوع 
راه و راهسازی بر همگان معرف حضور هست و همه یک 
ترقی نسبی از موضوع راه و راهسازی دارند ولی با این 
و  راه  مفهوم  دوستان  که  است  این  وجود من خواهشم 
راهسازی را یکبار مختصر بیان کنیم که اساسا در دفاع 
مقدس مراد ما از راه و راهسازی چه بود و به طور کلی چه 
نوع راه هایی داشتیم و موضوعات را به طور تخصصی و 

اختصاصی ادامه دهیم و پیش ببریم.

شبها  معموال  ما  جنگ  ابتدای  در  بحرینی:  مهندس   *
حمله می کردیم و شبیخون می زدیم و نیروهای ما بیست یا سی 
کیلومتر پیاده می رفتند و در پشت دشمن پیاده می شدند و عملیات 
را انجام می دادند. عملیات ها معموال غافلگیری بوده است، مثل 
سایر ارتش های منظم نبود که آتش بریزند بعد بمباران کنند و 
بتوانند در روز عملیات کنند. اینها چون شب می رفتند، آنچه که 
در ذهن ها می آمد این بود که مجروحین را چه کنیم؟ مجروحینی 
که فرضا ساعت 10 یا 12 شب رفتند زدند به خط، کی می توانیم 

از محورهای عملیاتی تخلیه کنیم؟ اولین مسئله این بود.

این بود که می گفتند راه های روستایی موجود است یا راه هایی 
که احیانا قبال بوده، برای هرکدام از تیپ ها، لشگرها، محورها تا 
برسانند به اولین اورژانس بتوانند از آن استفاده کنند، آنها را در 

نظر می گرفتند.
این بود که مفهوم راه در ذهن ها به این شکل می آمد که تخلیه 
مجروح یا مجروح از زمانی که مجروح می شود ظرف چه مدتی 

به اورژانس خواهد رسید؟
چون شب هست هلی کوپتر نمی تواند جلو بیاید، باید مقداری 

مجروح را عقب بیاورند تا بتواند سوار هلی کوپتر شود.

* یعنی به زعم شما ابتدایی ترین و مهمترین کارکرد 
راه بدوا برای ما تخلیه مجروحین و شهدا بوده؟

مهندس بحرینی: بله اولین چیزی که به ذهن می رسید 
قبل  سال  یک  مثال  از  خب  نداشتیم  عقبه  ما  اگر  بود.  همین 

می آمدند می گفتند کجا قرار هست ما عملیات کنیم؟
یا اگر خیلی عقب بود به قرارگاه های نجف و کربال و قدس 
فرمانده  بدهند.  انجام  را  کارها  این  که  گفته می شد  راه  وزارت 
قرارگاهی که آن منطقه عملیات را آماده می کرد براساس تعداد 
تیپ ها و لشگرهایی که می خواست وارد کنند، به هر لشگر حداقل 

باید یک جاده می دادند.

* من سوالم این است که به نظر شما بیشترین و 
مهمترین کارکرد راه صرفا تخلیه شهدا و مجروحین 

بوده؟
مهندس بحرینی: نه اولین چیزی که به ذهن ها می رسید 
این بود که ما کی می توانیم تخلیه مجروحین کنیم ولی بحث 
اینکه ما بالفاصله باید وسایل سنگری و مهمات ببریم و از جنگ 
پشتیبانی کنیم. پشتیبانی از رزم مسئله مهمی است ولی آنچه که 
باالتر از هرچیزی بود اهمیت و ارزش نیروی انسانی و نیروهای 
به  ممکن  زمان  نزدیک ترین  در  حتی االمکان  که  بود  مخلص 

اورژانس رسانده شوند. 

* بخاطر نگاه انسانی که ما به جنگ داشتیم؟
مهندس بحرینی: بله. که این نیروهایمان سریع تر به جایی 
برسند و اینکه آیا ما جاده های مورد نیاز برای این تعداد لشگر که 
می خواهیم وارد عملیات کنیم آیا عقبه داریم یا نداریم، از قبل فکر 

می شد و مهم بود.

بدیهی  آمادرسانی  و  یگان ها  تغذیه  یعنی بحث   *
بود.

مهندس بحرینی: بله مثال وقتی می رفتیم آنجا می گفتند 



8

|1
40

1 
ور

ری
شه

 |1
06

ره 
شما

ر | 
نگ

ی س
ن ب

ازا
رس

نگ
 س
|

که آقا ما وقتی به این موضع رسیدیم کی موضع بعدی را برویم 
انجام بدهیم. مهندسی باید می گفت که من این پل را چه مدت 
می زنم، این جاده را چه مدت می زنم، که زمان تخلیه مجروح 

حداقل انجام شود.
این مورد  در  نظر شما  * جناب مهندس شمایلی 

چیست؟
* مهندس یدا... شمایلی: خوب است که به این مباحث 
مربوط به نقش مهندسی در کالن در دوران دفاع مقدس که 
واقعا نقش اساسی بود پرداخته شود. قبل از اینکه وارد موضوع 
راهسازی شوم این است که جنگ ما چون یک جنگ کالسیک 
نبود و یک جنگ مردمی بود و یک جنگی بود که باید با ابتکارات 
و حداقل امکانات اجرا می شد و جلو می رفت. این بود که نقش 
مهندسی در دوران دفاع مقدس بسیار نقش کلیدی هست. از روز 
اول جنگ وقتی نگاه می کنیم هرجا بحث عملیات، پیشروی و 
تثبیت هست کنار آن نقش مهندسی مطرح است. شاید واحدهای 

دیگر به هر دلیلی نقششان کمتر بود ولی مهندسی نه.
در روزهای محاصره آبادان که بودیم آن موقع هنوز برادرهای 
سپاه تیپ و گردان نداشتند، جناب آقای مرتضی قربانی مسئول 
محور آبادان نوشهر بود، آقای سردار اسدی محور آبادان اهواز 

بود، سردار احمد کاظمی هم که در محور فیاضیه بود.
 .60  ،59 سال  در  داشتند  عملیات  استثنا  بال  هرشب  اینها 
آقای شهید کاظمی  یا یک جایی  آنجا،  باید می رفتیم  هرشب 
در منطقه فیاضیه تونل می زد، در منطقه فیاضیه بچه های یزد و 
بچه های روستایی که قنات می زدند، این کار را انجام می دادند.

اگر نقش مهندسی را فقط در سال اول جنگ قبل از عملیات 

بعد  حاال  دارد.  نقش  مهندسی  چقدر  که  می بینید  کنید  بررسی 
می پردازیم به راه و امنیتش و ...

تا  نیروهای مهندسی می رفتند 100  بایستی  مثال هرشب  یا 
200 متر جلوتر خاکریز می زدند.

* پیدایش خاکریز از کی بوده؟
مهندس شمایلی: من خودم سال 59 که آمدم برای جنگ 
با تفنگ آمدم، جهاد آقای افشار یا آقای عباس آخوندی شورای 
مرکزی بود. رفتیم اسلحه گرفتیم دم نخست وزیری. دو سه روز  
m1 به ژ-3 تبدیل شد. رفتیم اهواز یک مدتی با آقای شهید 
چمران بودیم، بعد از آن من با بچه های سپاه رفتم. آقای شهید 
بقایی همشهری و هم محله ای ما بود. رفتم با او صحبت کردم، 
رفتم با بچه های بهبهان و با آنها به حمیدیه رفتیم. آن موقع شهید 

علی هاشمی مسئول آنجا بودند.
من قبل از انقالب روزها کار می کردم، شب ها درس می خواندم. 
دو سه سال آخر دبیرستان در یک شرکت عمرانی که کنار لوله 
گاز بیقولند که نهایتا می رفت اصفهان و از آنجا می رفت شوروی 
کار می کردم. بچه های اصفهان دستگاه مهندسی داشتند من در 
کنار آنها کم کم یاد گرفتم با لودر، بلدوزر در حد ابتدایی کار کنم..

آن موقع که به حمیدیه رفتیم دیدم یک روز بچه های سپاه را 
مسئول آنجا جمع کرد.

آمد بچه ها را جمع کرد، ما هم همه اسلحه ژ-3 داشتیم، گفت 
کی لودر بلده، من دیدم کسی دست بلند نکرد. من چون سابقه 
با برادر مجید  از انقالب داشتم، از طرفی اول انقالب من  قبل 
بقایی دستگاه های آمریکایی ها را در خوزستان گرفته بودیم کار 
قبل از اینکه جهاد راهسازی شود رفتیم کمی کار کردن با ماشین 

تردد  تسهیل کردن  من می گویم که 
و عبور برای یگان های رزم و یگان های 
که  زمانی  اهمیت  به  توجه  با  پشتیبانی 
بحث  این  قائلند.  زمان  برای  جنگ  در 
پیاده،  نیروهای  زرهی،  ادوات،  توپخانه، 
هرچیز  و  شهدا  و  مجروحین  تخلیه 
دیگری که بایستی انجام می شد بایستی 
رزم  یگان های  و  واحدها  تردد  این 
بود.  راه  اسمش  آن  که  می شد  تسهیل 
اولین مرحله راه بود بعد مسئله خاکریز 

و محورهای دیگر ضرورت داشت

مهندس یدا... شمایلی
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آالت راهسازی یاد گرفته بودیم، من یواشکی دستم را باال گرفتم.
گفت بیا برویم یک لودر هست، لودر 950 بود؛ هنوز مرحله 

دوم محاصره سوسنگرد شکل نگرفته بود، 5، 6 روز قبل از آن.
کار  لودر الستیکی هم  من  بگیر،  تحویل  را  لودر  برو  گفت 
نکرده بودم و بلد نبودم، رفتم روشن کردم دو سه بار تمرین کردم 

دیدم نه با زنجیری ها زیاد تفاوت ندارد.
گفت این عراقی ها مجدد ممکن است به طرف اهواز بیایند، 
من را برد، بعد از حمیدیه به طرف سوسنگرد یک جایی گفت 
اینجا یک دپویی چیزی بزن که اگر عراقی ها آمدند بچه های ما 

بتوانند از پشتش آرپی جی شلیک کنند.

* اینجا جلوی دشمن هنوز آب نیانداخته بودید؟
مهندس شمایلی: نه ماه های اول بود.

اول  ماه های  چمران  شهید  دقاقله،  اهواز،  پشت  طرف  از 
روزهای اول این کار را مشغول بودند.

* کرخه نور هنوز سمت دشمن نرفته بود؟
مهندس شمایلی: نه اون بعد از عملیات هویزه شد.

حاال این که پرسیدید کی خاکریز شد؛ من اولین خاکریز را 
آنجا زدم که دپو زدیم. آن فرمانده بچه های سپاه به من گفت 
و رفت و خودم مشغول شدم. این انجام شد و بعد هم محاصره 

سوسنگرد و آزاد کردن آن در عاشورای سال 59.
من  کنم.  تعریف  را  راهسازی  و  راه  می خواستم  من  حاال 
می گویم که تسهیل کردن تردد و عبور برای یگان های رزم و 
یگان های پشتیبانی با توجه به اهمیت زمانی که در جنگ برای 
زمان قائلند. این بحث توپخانه، ادوات، زرهی، نیروهای پیاده، 
انجام  بایستی  که  دیگری  هرچیز  و  و شهدا  مجروحین  تخلیه 
می شد. بایستی این تردد واحدها و یگان های رزم تسهیل می شد 
که آن اسمش راه بود. اولین مرحله راه بود بعد مسئله خاکریز 
از جاها ضرورت داشت. مثال در  بعضی  و محورهای دیگر در 
سال های اول جنگ، آبادان محاصره می شود، امام می فرماید که 
بروید حصر آبادان را بشکنید یکی از اولین گام هایی که برای رفع 
حصر آبادان انجام شد، احداث جاده وحدت بود. همین که در آن 
سال ها فکر کنند و طرح دهند که این جاده را می توان از اینجا 
تا آنجا زد و محاصره را شکست، این یکی از ابتکارات اولیه در 

بحث راهسازی است.
من اواخر آن رفتم آبادان، دشمن آمده بود جاده اهواز آبادان، 
ماهشهر، اهواز را گرفته بود و دشمن و یک جاده ای زده بود. که 

اینجا که آب می گرفت، کارون بود....
در منطقه جنوب یکی از اولین جاده ها همین جاده وحدت بود، 
علت اینکه اسم جاده را وحدت گذاشتند این بود که امکان اینکه 

یک جهاد بیاید این کار را انجام دهد نبود، آمدند بخاطر تسریع در 
کار یک بخشی را بچه های فارس و طرف دیگر را بچه های دیگر 
انجام دادند و خود به خود چون یک کار بود ولی باید همه شریک 

می شدند به لحاظ سرعت، اسمش را جاده وحدت گذاشتند. 
در همین محاصره آبادان، یک جاده ُقّفاز که پد هلی کوپتر بود، 
از ماهشهر هلی کوپتر می آمد به آبادان، نمی توانست به خود آبادان 
بیاید. در منطقه بهمنشیر همین آقای داود دانش جعفری یک پد 
هلی کوپتر زدند. یک پد هلی کوپتر زدند و از پد هلی کوپتر پیچ 
معروف خسروآباد یک جاده ای زدند که امکانات و وسایلی که 
از آبادان با هلی کوپتر و بعضا با لنج می آمد اینجا تخلیه شود و به 
آبادان برود. یا وسایلی که از پاالیشگاه آبادان تخلیه می شد بیاورند 

اینجا و ببرند. مجروحین و بعضی از افراد و نیروها بیایند.
یک جاده هم زدند از بهمنشیر به خور گوبان در سال 59، 60 
که خور گوبان از ماهشهر که می آمد پر و پیچ خم بود. آخر آن 
که نزدیک بهمنشیر بود یک جاده ای زدند که در والفجر 8 هم 
قرارگاه خاتم اول اینجا زده شد. بعد که دیدن احتمال بمباران بود 

استفاده نشد.

* این در مورد اهمیت و مفهوم راه و راهسازی بود.
شاخص  اولین  بعنوان  شما  ببینید  شمایلی:  مهندس   *
جایی که امام فرمود بروید حصر آبادان را بشکنید، اولین که کاری 
که مهندسی انجام داد بعنوان افتخار مهندسی قبل از نیروهای 
نوعی  به  آزاد کنند  را  آبادان  نظامی  با کار  بخواهند  نظامی که 
محاصره آبادان شکسته شد و این جاده باعث شد که شما بخش 
عمده ای از عملیات ثامن االئمه)ع( را بتوانید، چون اصل محور 
شکستن حصر آبادان از آبادان و فیاضیه بود که با این امکانات و 

پشتیبانی ها شکل گرفت.

* آقای بحرینی شما توضیحی ندارید؟
وجود  که  بحث هایی  جنگ  اوایل  بحرینی:  مهندس   *
داشت هرکس ابتکار و خالقیت و هرچه که از دستش برمی آمد 
انجام می داد مثال در منطقه غرب وقتی می دیدند جاده نیست. یا 
در روستاهایی که مستقر شدند چیزی که از همه برایشان مهم تر 
بود این بود که یک کانال داشته باشند، چون دشمن روی ارتفاع 

می ایستاد.
با دست کانال می زدند یعنی با بیل و کلنگ و .... بعد می دیدند 
که فالن جا دید بیشتری دارد مجبور می شدند با بیل و خاکریز و 
اینها خاکریز را بلندتر کنند تا افرادی که از آنجا می خواهند رفت 

و آمد کنند بتوانند عبور کنند.
این که می گوییم اهمیت، چندین عملیات را که ما انجام دادیم 
فرماندهان به اهمیت مهندسی فقط در پدافند پی برده بودند مثال 
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موقعی که عقب بودیم می گفتند یک جاده بزنید، سنگری بزنید، 
اورژانسی بزنید ولی در دو سه عملیات محدودی که انجام شد 
دوستان رفتند عملیات کردند دیدند که نیروها با مشکل روبرو 
شدند. کسی نبود جاده ای برای آنها بزند. از آن به بعد بود که 
عملیات های عمده که می خواست انجام بشود آمدند گفتند که 
به کار بگیریم.  به عنوان یک رکن در عملیات ها  را  مهندسی 
مثال دوستانی که در عملیات بودند می گفتند اگر اینجا می خواهید 
عملیات کنید نظر مهندسی را هم بگیرید، اینجا ظرف چه مدتی 
می شود پل زد، ظرف چه مدت باید این جاده را به اینجا وصل 
کرد که مجروحین را منتقل کنیم. یا اگر در این منطقه عملیات 
کنیم آیا این جاده های عقبه برای رفت و آمد و پشتیبانی کافی 

است یا جاده دیگری بزنیم؟
می دادیم  تلفات  اوایل  متاسفانه  ما  که  مواردی  از  خیلی 
تصادفات بود. یعنی شب تاریک بود، جاده باریک، تردد هم زیاد 

بود، کشش نداشت. این بود که به این فکر می افتادند.
به  بنا  دادند،  انجام  را  تا عملیات  زمانی که یکی دو  از  ولی 
ضرورت گفتند چون شما کار عملیاتی می کنید کار مهندسی هم 
بلدی بهتره شما بروی و ببینی که چه چیزی نیاز داریم، دوستان 
گفتند که شما به مهندسی بروید بهتر است، تا بتوانید درک آن 
آقای  بودم. آن زمان  باشید. من منطقه غرب  را داشته  منطقه 
سلیمیان و شهید ساجدی بودند. این بود که آنجا عملیاتی که 
انجا دادند گفتند چکار کنیم؟ مجبور شدند عقب نشینی کنند زیرا 

مهندسی را قبلش خبر نکردند..
دفعه  یک  دوستان  چون  که  شد  اینطور  بحث ها  آن  از  بعد 
ای  مجموعه  یک  بدهند،  انجام  را  عملیات  می گیرند  تصمیم 
درست کردیم و کل رودخانه های مرزی را شناسایی کردیم، که 
دبی ها  و  است.کنترل آب  رودخانه عرض و طولش چقدر  این 
را ایجاد کردیم. همه اینها را معین کردیم که وقتی می گویند 
عملیات کجا می خواهد انجام شود چه جایی برای پل و جاده 

مناسب است. این موارد را بررسی می کردیم.

سردار خامنه ای: یک جمع بندی مختصر تا اینجا 
در  راهسازی  و  راه  به مفهوم  ما  اوال  باشیم.  داشته 
شریان های  بعنوان  راه ها  که  کردیم  اشاره  جنگ 
حیاتی و ارتباطی بین یگان ها و واحدهای پشتیبانی 
آماد  مختلف  کارکردهای  با  رزم  یگان های  و  کننده 
بین  ارتباطات  مجروحین،  و  شهدا  تخلیه  رسانی، 
و  داشتند  موضوعیت  دیگر  کارکردهای  و  یگانی 
از راهسازی های خودی در  نمونه هایی  دوستان هم 
بیشتر  ادامه  در  گفتند  و  ابتدای جنگ عنوان کردند 
باید به این بپردازیم. من خواهشم این است که قبل 

یک  راهسازی خودمان شویم  مباحث  وارد  اینکه  از 
اشاره ای هم به راهسازی دشمن داشته باشیم و اگر 
بتوانیم مصداق هایی از جاده هایی که دشمن در  هم 
طول جنگ احداث کرده بود را برشماری کنیم خالی 
از لطف نیست. نمونه های بارزی از راهسازی دشمن 

را عنوان کنید.
* مهندس بحرینی: عراق چون از طرف مجموعه استکبار 
پیمان  را  عراق  عقبه  جاده های  عمده  می شد  پشتیبانی  جهانی 

کارهای خارجی می ساختند.
مثال جاده صاحب الزمان)عج( را وقتی که رفتیم پس گرفتیم 

دیدیم که فرانسوی ها یک جاده اساسی ساختند.

* جاده صاحب الزمان که از اهواز خرمشهر کشیده 
آیا جاده بود  شده بود به منطقه شطلیه و کیانشهر، 
یا دژ بود؟ به نظر من دژ بود که در مقابل جنگ آبی 

خودمان کشید ما تبدیل به جاده اش کردیم.
* مهندس بحرینی: یک جاده هایی که دست عراق بود، 
آنجا همان دژی که گذاشته بودند که آب نگیرد، آن را تبدیل به 
جاده درست حسابی و اساسی کردند. که بعد از اینکه ما رفتیم 
گرفتیم، تکه ای را هم خودمان به آن وصل کردیم و جاده اصلی 
می خورد. یک  مختلف  پاسگاه های  و  برزگر  پاسگاه  به  که  شد 
سری کار مهندسی هم داشت که آنچنان کار مهندسی عملیاتی 

نبود.
* مهندس شمایلی: یکی از جاده هایی که دشمن ساخته 
بود، البته از مصالح موجود خودمان بود، جاده ای بود که جاده 
آبادان اهواز را به جاده آبادان ماهشهر وصل کرده بود این را به 
عنوان عقبه در وسط جایی که گرفته بود انجام داده بود. به لحاظ 
شناختی که از منطقه و منطقه جنوب کشور عراق و خودمان داشت 
آمده بود حصیر را به منظور جلوگیری از شستشوی آب استفاده 
می کرد که اگر آب آمد و نتواند خاکریز یا جاده اش را تخریب 
کند. جاده هم جوری بود که می دانست که جواب می دهد. یعنی 
تقریبا هم سطح جاده اهواز آبادان ما و آبادان ماهشهر ما آمده بود.

در منطقه هویزه؛ از منطقه هویزه یک جاده در حد تردد اولیه 
مصالح  با  بود.  زده  حمید  پاسگاه  منطقه  به طرف  جاده شوسه 
تپه شنی های اطراف باالی چزابه  از  را  محلی ولی روکش آن 

آورده بود. مصالح آن معلوم بود. 
در عملیات طریق القدس یک جاده مرتفع و دژ تقریبا مثل 
جاده اهواز آبادان زده بود تا برای تردد نرود دور بزند و از العماره به 
طرف پشت جزایر مجنون و نشوه برود. در منطقه عمومی چزابه 
از پل سابله جاده ای زده بود، آن موقع ما 10، 15 تا اسکلیپر از آن 
غنیمت گرفتیم. اولین اسکلیپرهایی که از دشمن گرفتیم آنجا بود.
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یک دژ بسیار محکم و دفاعی را طوری ساخته بود که حاال 
به  منطقه چزابه  از  بیاید  اگر می خواست  است.  ماندگار  حاالها 
سمت جفیر بیاید باید از طرف عماره می آمد جاده ای نبود ولی 
این آمد از سوسنگرد، بعد از سوسنگرد پل سابله بود روی رودخانه 
نیسان دژ محکمی را زده بود که رودخانه نیسان و کرخه نور را 
قطع می کرد و وارد منطقه عمومی جفیر می شد.  موقعی که جاده 
این منطقه عمومی آزاد شد این جاده را ما دیدیم و فکر می کنم 
کلی  که  کرد  استفاده  آن  از  ایران  هم  بعد  که  باشد  هم  هنوز 
امکانات مهندسی و مخصوصا اسکریپر، کمپرسی، لودر و بلدوزر 

بچه ها از اینجا غنیمت گرفتند.
* این جاده ها را فکر می کنم مهندسی خود دشمن 
می زد؟ یعنی در این منطقه فکر می کنید پیمان کارها 

اینجا هم وارد شدند؟
را می ساخت  اینجا  که  موقعی  آن  * مهندس شمایلی: 
منطقه شاید برای آنها امن بود ولی کار خودشان بود. مهندسی 

عراق از اولی که آمد قوی بود.
* مهندس بحرینی: عراق تمام پیمانکارهایی که در کشور 
داشت یعنی همه مجموعه کشور را وارد عمل کرده بود. یعنی 
وزیر راه و ترابریش وظیفه اش بود. از پیمانکارها گرفته تا همه 
را الغر  استفاده می کردند. چاق ها  آنها  از  رزمی  نیروی  بعنوان 
می کرد و به کار می گرفت چون نیرو کم داشت. یعنی اینطور نبود 
که هرکسی می خواهد بیاید. مثال می گفت وزیر راه تو باید فالن 

جاده را بزنی، مسئول کشاورزی تو باید این کار را انجام بدهی.
* مهندس شمایلی:  به نظر من تقسیم بندی کرده بود 
که اینها را در خطوط مختلف به کار می گرفت ولی در قسمت 

منطقه عملیاتی که در زیر آتش بود عمدتا ارتشش بود.
میانی  جبهه های  منطقه  در  دشمن  جاده های  از   *
جنگ  ابتدای  در  غرب  شمال  و  غرب  یعنی  باال  به 

نمونه ای دارید؟
* مهندس بحرینی: در غرب بعد از اینکه پیشروی کرد 
از همان جاده های معمولی که ما خودمان داشتیم از جاده قصر 
ولی یک  می کرد  استفاده  بود  که  مختلفی  جاده های  و  شیرین 
سری از جاده هایی هم که آنتنی بود یعنی نیاز بود که جاده بین 

آنتنی بزند یا جاده پشت خاکریز بزند.
* از جاده های مهمش مثال جاده بازی دراز

گرفت  را  بازی دراز  اینکه  از  بعد  بحرینی:   *مهندس 
بالفاصله ظرف مدت حدود یک ماه یک جاده عملیاتی زد که 
بتوانند رفت و آمد کند و نیروهایش را منتقل کند، تجهیزات ببرد 
را تعریض کرد و آسفالت کرد که االن هنوز  به مرور آن  ولی 
آسفالتش هست. آسفالت خوبی ریخته بود که تا باالی  این جاده 
تا باالی گرده رعشی جاده زده بود، تا باالی بمو جاده زده بود. 
یعنی تا باالی بمو ما به چه سختی باید می رفتیم. شاخ شمشاد و 
اردکان و همه اینها را آمده بود جاهایی که احساس می کرد باید 
برود از قبل از اینکه جنگ شروع شود، انقالب که کردیم، این 
بینی  احساس کرد که مراحل مختلف را که آمریکایی ها پیش 
کرده بودند. مثال می گفتند اگر کودتا کردیم تمام شد که شد، اگر 
نشد بایستی تهاجم نظامی انجام بدهیم، کی؟ عراق. اینها دیدند 

انگیزه دارد و می توانند پشتیبانی اش کنند و این کار را کردند.
این بود که از قبل یک سری کارها را انجام داد، یک سری 
طراحی ها را انجام داد که اگر ما تا فالن جا رفتیم چطوری جاده 

مهندس روح االمین

بحث طراحی و طرح است که متناسب با 
شرایط زمین، سالح دشمن، نیازمندی عملیات 
مهم  بسیار  بدهی  طرحی  و  ایده  یک  اینکه 
این  همه  که  بدهی  یعنی یک طرحی  است، 
جوانب را لحاظ کرده باشد و پاسخگو باشد. 
این بود که منجر شد به همچین جاده هایی، 
یعنی این طرح و ایده بسیار مهم است اصال 
جاده  یک  ما  آیا  که  کرد  مقایسه  نمی شود 
اصول  آیا  کردیم،  اجرا  فنی  مشخصات  با 

مهندسی در آن رعایت شده است؟
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اش را بزنیم. یک وقتی می دیدید که تا باالی بازی دراز اینها 
جاده می زدند، تا باالی بمو تانک های آنها راحت می آمدند و ما 

را به آتش می کشیدند.

*توضیحاتی راجع به جاده سازی در غرب 
دارید؟

منطقه  در  بیشتر  نه من  * مهندس شمایلی: 
عمومی جنوب و در عملیات بودم، در بخش خودمان 
منطقه  در  مثال  می شد.  بندی  تقسیم  اینها  هم  باز 
عمومی آبادان یا منطقه عمومی خوزستان جاده هایی 

که برای خط می رفت. سال 59، 60 همینطور که جلو 
می آییم مسائل مختلف جنگ من جمله مهندسی تکامل 

پیدا می کند.

* موضوع بعدی هم همین است، بحث سیر تکاملی 
راه سازی خودی

* مهندس بحرینی: برای ما شاید اوایل جنگ و آن زمان 
که پدافند بودیم او آمده بود جلو، باید جاده می زد و عقبه اش را 

درست می کرد.
داشت،  زیادی  آتش  دشمن  اینکه  داشت  وجود  مسئله  یک 
هواپیما داشت، توپخانه داشت، زره داشت و یکی هم اینکه قوت 
بتواند تانک ها  باشد که  باید جاده  بود. زرهی  او به زرهی اش 

عبور کنند.

* مناطقی که متکی به جاده باشند، مجاور جاده هایی 
که مناسب باشند از لحاظ زرهی مشکلی ندارند.

* مهندس بحرینی: جاده هایی که موازی مرز هست، این 
جاده ها راه ارتباطی داشته باشد که بتواند هرموقع که خواست از 
این منطقه تانک ها عبور کنند، ما لشکرمان را با کمپرسی منتقل 
می کردیم یا به این شکل عمل می کردیم. خیلی زرهی نداشتیم، 
وسایل سنگین نداشتیم، فقط برای انتقال مجروح و پشتیبانی 
از خط بود. ولی عراق حتما احتیاج به جاده ای داشت که بتواند 
یک دفعه دو یا سه لشگر زرهی را از یک منطقه به منطقه دیگر 
منتقل کند و الزمه آن این بود که بتواند این جاده ها را بزند. 
همین جاده ای که آقای شمایلی می گوید این جاده را قبل از 
اینکه جنگ شروع شود، شروع کرد یعنی می دانست برای اینکه 

ادوات را منتقل کند باید این جاده را داشته باشد.

به  کنیم  باز  را  بحثی  یک  باشید  موافق  اگر   *
عنوان سیر تکاملی راه سازی خودی در طول جنگ 
رسیدیم،  کجا  به  و  بودیم  کجا  ابتدا  از  تحمیلی. 

توانمندی هایمان و ابتکارات و خیاالت هایمان چطور 
داشته  تکاملی  سیر  توانستیم  و  کرد  بروز  و  ظهور 
دسترسی  راه های  ترین  ابتدایی  از  شاید  ما  باشیم. 
بعضی  بحرینی  آقای  قول  به  آن  از  و  کردیم  شروع 
جاها مجبور می شدیم با بیل و کلنگ جاده بسازیم به 
علت نبود و ضیفی که در تجهیز و امکانات داشتیم و 

همینطور شاید بی تجربگی ما.
جنگ  به  اضافی  توانمندی های  شدن  وارد  با  بعد 
تجربه  و  تکنولوژی  و  آالت  ماشین  و  تجهیزات  و 
داشتیم.  تکاملی  و  تحولی  سیر  ما  قطعا  فناوری  و 
خواهشم این است که بحث سیر تکاملی خودی را 
از جنبه های مختلف، از جنبه تجهیزات، تجربه، دانش 

علمی و فناوری اشاره بفرمایید که کجا بودیم؟
* مهندس بحرینی: من فرمانده عملیاتی بودم آن اوایل و 
آن کارها را دنبال می کردم. کار مهندسی جنگ اوایل در مهندسی 
به  بستگی  اوایل  می داد.  انجام  را  کار  که  بود  نبود، جهاد  سپاه 
از  یکی  مثال  داشت.  مسئولیتی  مملکت  در  که  بود  هرکسی 
ویژگی های کار ما این بود که آقای مهندس سعیدی کیا خودش 
یک آدم اهل جنگ و جبهه و غیره بود، وزیر راه هم بود، یعنی 
اولین کسی که وارد کار جنگ شد، دوم وزیر کشاورزی بود که 
آمد، او یک مقداری کمتر. ولی وزارت راه که آمد گفت من چه 
کمکی می توانم انجام دهم؟ هم امکانات کمک می کرد و هم 
سازمان هایش را سازمان می داد. یکی از بحث هایش این بود که 
شما بلدوزرها را به ما تحویل بده، آن اوایل دعوایی که داشتیم 
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این بود که می آمدند می گفتند امکانات وزارت راه را بگیرید به ما 
بدهید که ما برویم کار کنیم.

کار  می آمدند  را  مقطعی  یک  اول  خط  از  جهاد  دوستان 
می کردند، از آنجا به بعد که جاده عقبه حساب می شد. جاده های 
جنگی که زیر آتش بود را جهاد کار می کرد، آنجایی که کمتر 
زیر آتش بود به دست وزارت راه بود. وزارت راه خودش داوطلب 
بود، قبل از اینکه بگویند امکانات بدهید، اوایل وزارت کشاورزی 
امکانات می داد، همیشه هم امکانات قراضه شان را میدادند، هیچ 

موقع هم امکانات درست حسابی و خوب نمی دادند.

* پس اداره راه نهایتا منتهی شد به اداره راه کربال؟
* مهندس بحرینی: که بعدا محوربندی که می کرد آمد 
می دهیم  انجام  شما  قرارگاه های  موازی  قرارگاه های  ما  گفت 
که این از ویژگی های آقای سعیدی کیا بود که آمد خودش در 
کار و ااّل سایر مجموعه ها و سایر وزارتخانه ها هم می توانستند 
کمک کنند معادن و فلزات خیلی می توانست کمک کند، همین 
دستگاه های حفاری یا دستگاه های برای خرد کردن سنگ، ما 
می ماندیم پشت یک سنگ که چطور انفجار کنیم و چکار کنیم..

تقسیم بندی اینطور بود که جلو و در سنگرهای خط و اینها 
را بچه ها با بیل و کلنگ انجام می دادند، عقب تر را جهاد انجام 
می داد از آنجا به عقب را وزارت راه انجام می داد. که آن جاده هایی 
که سپاه یا بچه های جهاد درست می کردند که عقب تر بود منتها 
با استانداردهای وزارت راه سعی می شد که بچه های وزارت راه 
آنجا باشند که بعد که می خواهند آسفالتش کنند احتیاجی به این 

نباشد که بیایند جاده را دوباره بسازند.

این بود که در این مقاطع بود که تقسیم بندی شد.

* شما در مورد سیر تکاملی صحبت کنید.
* مهندس شمایلی: به لحاظ نوع کاری که جهاد تشکیل 
حفظ  برای  سپاه  که  بود  فرموده  امام  امام،  فرمان  به  بود  شده 
را گفته  این چیزهاست. جهاد  و  انقالبی  انقالب و مباحث ضد 
بود برای سازندگی. خدا روحشان را شاد کند. سال 58 که جهاد 
تشکیل شد و قبل از سال 58 بچه های انقالب هرکسی که بلد 

بود با هر امکانی که داشتند به طرف روستاها رفتند.
چون آقای روح االمین تشریف آوردند، خودشان بهتر توضیح 
و  کارها  اولین  و  جاده ها  اولین  و  آمدند  چطوری  که  می دهند 
جاده وحدت و شهید شهشهانی و سیر تکاملی را ایشان توضیح 
خواهندداد. در بخش جهاد بایستی هرچی می خواهید از آقای روح 
بحث های  این  بتواند  ایشان  حضور  انشاءا...  و  بخواهید  االمین 

مهندسی و راه و اینها را پربارتر کند.
آبادان  با  رابطه  در  روح االمین:  سیدعلی  مهندس   *
من  باشند  کرده  صحبت  آقا  حاج  خود  و  دیگر  دوستان  شاید 
خاطرات خودم را خدمتتان عرض می کنم. سال 59 نمی دانم آبان 
یا آذر بود، از بندر امام از طریق لنج به سمت آبادان رفتیم، تقریبا 
36 ساعت روی لنج بودیم، تا باالخره در چوئبده پهلو گرفتیم. 
مسیری را پیاده رفتیم. اون خستگی 36 ساعته و بعد پیاده رفتیم 
تا مقرمان که در اول جاده خرمشهر یک سازمان برق منطقه آنجا 
که ساختمان بتونی خیلی خوبی داشت رفتیم. از ابتدا کار مهندسی 
که آنجا خودش را نشان می داد یک اسکله بود که چوئبده نیاز 
داشت. لنج که می رفت، تنها مسیر پشتیبانی از آبادان هم همین 
مسیر بود که از بندر امام می رفت چوئبده و پهلو می گرفت. اسکله 
ای نبود که لنج ها پهلو بگیرند. جاده ای هم که بود تا می خورد به 
جاده اصلی خسروآباد، آن جاده هم جاده روستایی بود منتها شن 
ریزی مناسبی نداشت، خودرویی هم اگر می خواست برود به 
سختی می رفت. از ابتدا شروع شد که کار اسکله را شروع 
کنند. کار اسکله را جهاد فارس شروع کرد، آقای دانش 
جعفری و ... اینها اسکله را شروع کردند منتها ترمیم 
جاده خاکی را که از اسکله می رفت به جاده آسفالت 
خسروآباد ما تحویل گرفتیم. اول تعمیر کردیم، بعد 

شن ریزی کردیم و بعد آسفالت کردیم.
برای  مثال  نبود.  کافی  بود  آنجا  که  هم  امکاناتی 
نبود، جاده روستایی فرعی می رفتیم  شن ریزی معدن 
جمع می کردیم یا از خود شهر هم جاهایی که مانده بود 
یا مثال دپوی خاصی بود یا شرکت نفت و اینها می رفتیم 

استفاده می کردیم برای شن ریزی.
ولی خاطره آسفالتش خیلی جالب بود. آسفالت را پیدا کردیم. 
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رفتیم از شرکت نفت قیر بشکه ها را بر می داشتیم خالی می کردیم، 
را  اینها  کردیم،  پیدا  نفت  در شرکت  هم  قیرپاش  تانکر  تا  دو 
راه اندازی کردیم. قیرهای بشکه ای را شب ها آب می کردیم، 
می بردیم در همان جاده. خیلی سخت بود ولی جاده را آسفالت 

کردیم.
بعدها هم که من رفتم در عملیات والفجر 8، هنوز آن آسفالت 
بود. ولی با خیلی سختی، هم امکاناتش از غلتک و قیرپاش و 
اینها که جور کردند در شرکت نفت قیرها و آسفالت طی کردن و 

آنجا را آسفالت کردن خیلی سخت بود.
البته دشمن هم دید داشت روی آنجا ولی حساس نبود، اون 
اواخر حساس شد وقتی که آسفالت تمام شد، دیگه مرتب می زد.

انجام دادیم. همزمان  بود که  این  از کارهای شاخص  یکی 
بعد اینکه این کار تمام شد آبادان هم محاصره بود همه در فکر 
یکی  دربیاورند.  محاصره  از  شکلی  به  را  آبادان  که  بودند  این 
از  امام. هم  بندر  از  بود هم  کرده  اتاق جنگ  که  فکرهایی  از 
آبادان هماهنگ شده بود که این جاده را احداث کنند. جزیره 
آبادان از یک طرف دشمن آمده بود تا ذوالفقاریه، آن طرف هم 
هورشادگان بود. بعد مرزی که بین هورشادگان تا دشمن ایجاد 
باز  هور هم خشک شود  اگر  که  بود  احتمالی هم  و  بود  شده 
دشمن پیش می آید، یک مرز سر این جاده کشیده شود با هدف 

رفع محاصره.
در آبادان هم از سه جهاد؛ جهاد اصفهان و جهاد فارس و جهاد 
آبادان بودند. در این موضوع قرار شد که همه امکانات جهادها با 
هم جمع شود و یک کاری را ضربتی شروع کنند. آن زمان من 
مسئول این کادر شدم، امکانات سه جهاد را تقریبا هرچه بود در 
اختیار گذاشته شد و این جاده را شروع کردیم. بدو کار مسیریابی 
بود، یک مسیری را باید پیدا می کردیم که هم از کنار هور باشد و 

هم از دشمن هم فاصله داشته باشد که بشود کار کرد.
ماهشهر،  فرمودید حدفاصل جاده  این جاده   *

آبادان تا آبادان اهواز بود؟
یک  وحدت  جاده  نه  االمین:  روح  مهندس   *
از خود جاده اصلی،  از حاشیه بهمنشیر  بود  جاده ای 
ایستگاه دوازده این جاده ادامه داشت. از این جاده به 

جاده بندر امام آبادان از اینجا وصل بود.

* هورشادگان قسمت اعظمش باال دست 
جاده ماهشهر- آبادان بود.

می شد  که  مد  دولت،  خور  شمایلی:  *مهندس 
را  اهواز  آبادان  حتی  و  ماهشهر  آبادان  جاده  در  می آمد 

می گرفت. از خور دولت از خور موسی که می گویند لنجشان به 
گل نشست، در مدهای بزرگ همین آب کامل می آمد.

* مهندس روح االمین: ما مسیریابی کردیم که مسیریابی 
را آقای دانش جعفری، بنده و آقای معلم از بچه های فارس مسیر 
پیاده کردیم و برای اینکه مسیر هم با دوربین باید پیاده می شود، 
با تراکتوری که آقای معلم برد رفتیم آن طرف، جاده بندر امام و 

برگشتیم.
رد تراکتور تا یک مسیر قطع می شد. کار را هم شروع کردیم 
ولی جالب این بود که اصال ما بحث حفاظت و... نداشتیم. اصال 
همچین بحثی نبود که آن جاده مثال آنجا هفت هشت کیلومتری 
دشمن بود و این طرف هم هیچکس نبود. بعدها هم که جاده مد 
و احساس نگرانی کردیم که احتمال دارد دشمن بیاید بگیرد و 

بچه های بهبهان آمدند، باالخره این جاده زده شد.
* مهندس بحرینی: خدا رحمت کند شهید شجاعی را در 

آنجا که کار می کرد آنقدر مهندسی نبود ولی عملیاتی بود.
*مهندس شمایلی: من یادم هست شهید مظفر و شهید 
ادب اولین بچه های مهندسی با لباس سپاه می آمدند، شهید مظفر 

بود و بعد هم شهید ادب بود که شهید ادب در دریا غرق شد.
آقای  و  زاده  لیلی  آقای  موقع  آن  االمین:  روح  مهندس 
سعید شجاعی اینها آن زمان جاده وحدت را بحث بود که گفته 

بودند امنیت ندارد، تامین آن چه می شود  و .....

* شهید شهشهانی چه نقشی داشتند؟
روح االمین: شهید شهشهانی یک روز، بحثی بود که یک 

هماهنگی باید بین ما و بندر امام باشد. 
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* از بندر امام هم کسی کار می کرد آن طرف؟
*روح االمین: بله مثال آقای الموسوی تبریز مسئول محور 

آنجا بود.
یک روزی آقای شهید شهشهانی با آقای الموسوی آمدند در 
محور ما کار را دیدند بعد رفتیم در معدنی که داشتیم لودرمان 
آقای  با  بنده  رفت.  و  دید  را  لودر  ایشان هم  بود،  چون خراب 
شهشهانی دبیرستان همکالسی بودیم. درسش خیلی خوب بود. 
کنکور سراسری  دنبال  و  بود  اول  شاگرد  ایشان  ما  مدرسه  در 
بود، کنکور آن سال نفر دوم شده بود دانشگاه تهران رشته راه و 

ساختمان قبول شده بود. ما آنجا با هم رفیق بودیم.
گفت لودر را راه می اندازیم. دو سه روز بعد شنیدم که در شهر 

سوسنگرد شهید شدند.  
تمام  کی  را  جاده  و  نیست  مشکلی  گفت  و  جاده  در  آمد 
می کنید؟ ما هم گفتیم کی تمام می کنیم و هماهنگی انجام شد.

به هر صورت این جاده الحمدهلل سر زمان بندی اش انجام 
شد.

* سردار خامنه ای: آقای مهندس با توجه به فاصله 
مالحظات  داشت،  جاده  این  با  دشمن  که  کمی 
حتی  و  مستقیم  آتش های  لحاظ  به  هم  تاکتیکی 
یا  بود  این جاده لحاظ شده  هواپیمای دشمن روی 
نه فقط زمان و نزدیکی راه و صرفه جویی در وقت و 
امکانات بود. به نظر من این جاده که من دیده بودم 
و اجمالی یادم هست بسیار مستقیم بود و کمتر انحنا 
لحاظ  به  بود،  عارضه  فاقد  هم  زمین  چون  داشت 

طبیعی ایجاب می کرد که جاده مستقیم باشد.
* روح االمین: بله جاده کامال مستقیم بود، یک دوربینی 

گذاشتیم و مسیر را پیاده کردیم.
* شمایلی: من حرف حاج آقا را تکمیل کنم. من اول سال 
60 رفتم آبادان در منطقه سوسنگرد و منطقه عمومی اهواز بودند 
اینها.  نیمه اول فروردین رفتم، بعد که در جریان جاده وحدت قرار 
گرفتم، خیلی سازمانش را نمی دانستم که چه کسی است. اما ما 
یک بخشی را این موضوعی که شما می فرمایید اولین خاکریز را 
از طرف عراقی ها زدیم که خود این باعث حفاظت جاده به لحاظ 

دید و تیر و ... باشد.
این  به  بود  اوایل جنگ  که  زمان  آن  ما  االمین:  * روح 
مرحله نرسیده بودیم که جاده و خاکریز بزنیم. حتی جاده فیاضیه 
و  بود  مستقیم  راه  اول  خط  تا  می رفتیم  ذوالفقار  جاده  از  که 
هواپیمای دشمن که می آمد آماج بندی می کرد، شهر خرمشهر 

هم جاده های اصلی اش همینطور بود.
من  گفت  ای  نکته  یک  االمین  روح  آقای  شمایلی:   *
یاد یک چیزی افتادم. در بخش پل که می خواهید وارد شوید 

اولین پل هایی که جهاد روزهای اول روی بهمنشیر آن زمان در 
محاصره بچه های جهاد شهید هزاردستان پل بشکه ای را روی 
بهمنشیر می زند. در سال 59 بعد همان تیم بچه های اصفهان و 

نجف آباد پل دبه ای را در فیاضیه می زنند.

* ما روی پل هزاردستان اتفاقا صحبت داریم باید 
حتما باشند.

* شمایلی: درسته شهید هزاردستان شهید شده ولی او که 
تنها نیست، بچه های دیگری هم از اصفهان بودند، موقعی که 
جاده وحدت تمام شد، خورد به جاده شمال یا شرق بهمنشیر، خب 
 PMP این اگر می خواست بیاید باید می آمد روی پل ارتشی، پل
در منطقه ذوالفقاریه و از آنجا می رفت. بعد از آن همین پل دوبه ای 
را برای اینکه مجددا در تیر و دید دشمن نروند، دشمن آنجا خیلی 
آتش می ریخت، یک پل دوبه ای روی ابوشانک زدند که می آمد 
در آبادان که یک بخش آن به طرف خسروآباد می رفت و یک 
بخش آن به طرف آبادان می رفت. این چیزهایی است که برای 
غنی کردن این کارها نیاز است. اکثر آدم های آن هم هستند. مثال 
در بحث خاکریز من دیدم هیچکدام از بچه های جهاد نیست. شما 
مهندس مهدی گلی را بیاور و بگو خاکریز جلوی زید را توضیح 
بدهد. مثال بچه های ما در آبادان، آقای محمود حجتی خاکریز و 

جاده و اینها...

* برای اینکه از حضور عزیزان بیشتر استفاده کنیم، 
جناب روح االمین در مورد همین راهسازی لطفا ادامه 

بدهید.
* روح االمین: در آبادان دو محور اصلی از کارهای جهاد 
بود. البته کارهای پشتیبانی در آنجا صورت می گرفت و من در 

جریانش نیستم.
* در سایر محورهای جنوب مواردی در رابطه راه و 

راهسازی در ابتدای جنگ مطرح بفرمایید.
االن موضوعی که باید به آن بپردازیم سیر تکاملی 
راهسازی خودی در طول جنگ است. آیا ما می توانیم 
یک سیر تکاملی و رو به جلو را در راه سازی در دفاع 
مقدس فرض کنیم و اینطور بیان کنیم که ما به مرور 
که جلوتر رفتیم، براساس انباشت تجارب، وارد شدن 
تجهیزات، باز شدن دستمان، دانش علمی و دانش 
فنی، راهسازی ما در دفاع مقدس سیر تکاملی و رو 
به جلو داشته است؟ در این مورد آقای شمایلی، آقای 
بحرینی و آقایان دیگر اگر الزم می دانید توضیحاتی 
به  آقای بحرینی  اینطور عرض کنم که  بفرمایید.  را 
لحاظ  به  هم  ما  که  بود  جاهایی  کردند،  اشاره  حق 



16

|1
40

1 
ور

ری
شه

 |1
06

ره 
شما

ر | 
نگ

ی س
ن ب

ازا
رس

نگ
 س
|

مشکل بودن دسترسی به تجهیزات که امکانش نبود 
یا به علت ضیغ و فقری که در این زمینه وجود داشت 
بسازیم  راه  دست  با  می شدیم  مجبور  ما  جاهایی 
راه های ارتباطی با مسافت های کوتاه و کیفیت های 
پایین و ما این سیر را دیدیم که روز به روز جلوتر 
می رفت و راه های آنچنانی در جنگ ساخته می شد. 

در این مورد به عنوان سیر تکاملی توضیح دهید.
* روح االمین: اینکه سیر تکاملی به لحاظ دانش راهسازی 
در جبهه اگر بخواهیم بگوییم که دانش در ابتدا نبوده، اینطور 
به  بستگی  استفاده  نوع  و  جاده  نوع  منتها  داشت  وجود  نبود، 

امکانات باید تعریفش کرد.
و  شیوه ها  داشت،  تاثیر  هم  دشمن  رفتار   *
مقابل  در  می کردیم  اتخاذ  ما  که  تاکتیک هایی 
توانمندی های دشمن، مثال جاده وحدت که زده شده 
بود بدون  بود در یک خط ممتد مستقیم داده شده 
لحاظ کردن مالحظات تاکتیکی ولی رفتار و عملکرد 
وادار  را  ما  تکاملی  توانمندی های دشمن در سیر  و 
کرد به اینکه جاده های ما حتما در یک خط مستقیم 
آب  برای خروج  باشند،  داشته  گیر  ترکش  نباشند، 
تدابیری بیندیشیم و موارد این چنینی. یعنی دانش 
که  کسانی  چه  که  بود  عمومی  و  داشت  وجود  فنی 
در کشور  که  علمی  بنیه  چه  بودند  دخیل  راهسازی 
داشت  وجود  فنی  و  علمی  دانش  داشت.  وجود 
از آن طرف هم شاید  و  ما مضیغه هایی داشتیم  اما 
بی تجربگی هایی در مسائل تاکتیکی و نظامی داشتیم 

در مقابل دید و تیر دشمن و مسائل اینچنینی..
* روح االمین: هرچقدر زمان می گذشت بستگی به شرایط 
زمان، نوع نیاز متفاوت بود. اینکه نوع خاک چگونه باشد، حسب 

نیاز بچه های مهندسی هم تدبیر می کردند.
به  توجه  با  مهندسی جنگ  اینها؛  شرایط  و  نیاز  به  بستگی 
حضور قسمت های مختلف از جهادها نیازها را تامین می کردند، 
اگر از این جهت بگوییم سیر تکاملی. نه به لحاظ اینکه در ابتدا 

نمی دانستیم چکار کنیم.

* یا مثال به دلیل تجهیزات فنی مثل ماشین آالت و 
تجهیزات امثالهم

* روح االمین: این از یک لحاظ است و لحاظ دیگرش هم 
نوع استفاده، نوع جاده، بعضی از جاده ها جاده عملیاتی بود که بعد 
از عملیات دیگر قابل استفاده نبود. جاده عملیاتی به لحاظ اینکه 
مباحث مربوط به مجروح و ... یا فریب دشمن یا مباحث دیگری 

که عملیات لو نرود، جاده هایی زده می شد.

* جاده های فریب یا جاده های اضطراری؟

یک  زدیم  جاده  ما  چون  گفت  نمی شود  االمین:  روح   *
راه دسترسی از عقبه باز کردیم، در آنجا ما اصول مهندسی را 
پیاده نکردیم و فله ای کار کردیم. نه اینطور نبوده، برحسب نیاز 

برحسب نوعی که خواسته شبکه زمان جنگ بود.

* چه بسا خیلی جاها بوده که ما با یک تیغه گریدر 
می توانستیم ارتباط موقت و اضطراری ایجاد کنیم.

* شمایلی: اسم آن یک تیغ بود ولی باعث می شد که در 
دشت خوزستان مثال در منطقه عملیاتی بیت المقدس که هنوز 
خاکریز نبود و عقبه نبود، این یک خط، یک جاده که با یک تیغ 
زده می شد و یک موتوری یا ماشین یا آمبوالنس عبور می کرد 
بسیار تعیین کننده بود. در شب کافی است جاده نباشد، شاخصی 
نباشد، در اثر آتش یا حادثه یا حواس پرتی راننده پنج درجه فرمان 

را تغییر دهد.
یک شبی در آبادان رفتیم بین اسدی و احمد کاظمی خاکریز 
بزنیم. رفتم دور خوردم. یک لحظه نمی دانم چی شد؛ آمدم دیدم 
رسیدم به یک خاکریز، می ترسیدم از عراقی ها یا از خودی هستند، 
آرام حسین عبداللهی را صدا زدم، فهمیدم که یک مقدار لودر و 
ماشین ما چپ شده، لودر و ماشین هم آمدند پشت سر ما دور 
زدند و حواسم نبود. این بود که یک تیغه بسیار تعیین کننده بود.

یا اینکه در غرب یک تیغ بولدوزر یا یک تیغ گریدر می توانست 
آدم را به خط برساند یا نه، یک دفعه پرت شوید به جای دیگر.

* بحرینی: قبال عرض کردم که ما در منطقه غرب بنا به 
توپوگرافی زمین بایستی انجام می دادیم. می دیدم دشمن آنجاست 
و می آمدیم می گفتیم که جاده از کجاها باید حتی االمکان ببریم 
که بتوانیم. آن هم جاده عملیاتی بود یعنی اینکه بتواند تخلیه 
مجروح را انجام دهد. بعد از اینکه تخلیه مجروح انجام می شد از 
فردا صبح تیمی که نقشه بردار بود می آمد شروع می کرد که جاده 

اصلی را توسعه دهد. 
و  دشمن  دید  مالحظات  با  که الزم هست  هم  اصلی  جاده 
اینها بود یعنی ممکن بود بعضی جاها از یک مسیری برویم ولی 

می گفتیم نه باید از پشت کوه برویم.

* شمایلی: ما در عملیات مسلم بن عقیل سال 61 که رفتیم 
سومار و میمک رو تپه 402 یک جا بود سلمان کشته. یک طرف 
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شهید باکری، حمید و مهدی بودند. یک طرف هم یک تنگه 
سامواپا بود، این طرف هم 402 بود.

402 هم بخشی از آن دست دشمن بود و تنگه سلمان کشته، 
دقیقا ماشین های ما را مخصوصا غروب که آفتاب در چشم ما 
بود و دید خوب روی دشمن داشت، اکثر ماشین های تدارکات 
و تخلیه مجروح را می زد و مشکلی اساسی ایجاد شد. من با 
شهید حاج خلیل پرویزی رفتیم یک شیار پیدا کردیم، جاده را 
فرماندهی؛ ولی  از  استقبالی هم نشد  اولیه کردیم،  هماهنگی 
گفتیم می زنیم یک روزی این جاده به درد می خورد. رفتیم جاده 
را در شیار بدون دید زدیم، در روز هم کار می کردیم، در این شیار 
رفتیم پشت 402 درآمدیم، رفتیم به یک میدان مین برخوردیم، 
رفتیم از شهید باکری تخریبچی گرفتیم. تخریبچی ها آمدند از 
این موش خوبا بود، من و حاج خلیل دیدیم یک دفعه منفجر 
آنها  از  تایی  بودند دو سه  آذربایجان  شد، بچه ها، جوان های 
شهید شدند و یکی از آنها هم زخمی شده بود با هزار زحمت 
بود.  روان  خیلی  جاده  که  جایی  یک  رساندیم  را  اینها  بردیم 

برایشان جا نیفتاده بود.
گذشت ما از غرب آمدیم جنوب، در سال 66 دفاع متحرک 
دشمن با آقای موحدخواه رفتیم آنجا، ما را برد از کرمانشاه و 
اسالم آباد رفتیم در منطقه سومار، هی دیدم که جاده آشناست، 
شده بود جاده اصلی، یکم که دقت کردم دیدم همان جاده ای 
است که سال 61 ما زدیم االن شده جاده اصلی. یعنی دشمن 
کم کم آمده بود جلو در ارتفاعات و بچه ها مجبور شده بودند 
این جاده را درست کنند یعنی بر اساس ضرورت، شرایط و دید 
دشمن جاهای مختلف جاده ها درست می شد. مثال در منطقه 
بچه های  که  را  زلیجان  تنگه  المبین  فتح  عملیات  در  جنوب 
با یک  جهاد، عقبه دشمن را، توپخانه دشمن را جمع کردند. 
هزینه کم ولی با ابتکاری که نوشته بودند زلیجان را خدا شکافت 

رفته بودند آن پشت.
مثال جاده طریق القدسی؛ جاده ای که از رمل ها، از ارتفاعات 
اهلل اکبر بعد از پادگان حمیدیه، که شهید خرازی و ردانی پور اینها 
رفتند پشت عقبه دشمن در قرارگاه فرماندهی و توپخانه های 

دشمن را پشت سابله گرفتند همین جاده بود.
زلیجان فتح المبین است، نوار شهید صیادشیرازی هست که 
می گفت ما محاسبه کردیم اصال گلوله های ما با حجم عملیات 
و وسعت منطقه جواب نمی داد ولی این جاده موجب پیروزی 
شد. جاده رملی که خودش نوع ساختش و نوع مصالحی که 
به کار بردند با توجه به مصالح منطقه و این شرایط را بایستی 
آقایان علی آبادی و حسن بیگی توضیح بدهند که آنجا بودند، 

ما اینها را شنیدیم.

* روح االمین: این چیزی که حاج آقا گفتند بحث طراحی 
و طرح است که متناسب با شرایط زمین، سالح دشمن، نیازمندی 
عملیات اینکه یک ایده و طرحی بدهی بسیار مهم است، یعنی 
و  باشد  لحاظ کرده  را  این جوانب  بدهی که همه  یک طرحی 
پاسخگو باشد. این بود که منجر شد به همچین جاده هایی، یعنی 
این طرح و ایده بسیار مهم است اصال نمی شود مقایسه کرد که 
آیا ما یک جاده با مشخصات فنی اجرا کردیم، آیا اصول مهندسی 

در آن رعایت شده است؟

* وجه تمایز راه و راهسازی نظامی و غیر نظامی هم 
همین است. یعنی ما در کنار لحاظ کردن دانش علمی 
و دانش فنی و آخرین دستاوردهای تکنولوژی می آییم 
منطقه  این  تاکتیکی  مالحظات  و  نظامی  مالحظات 
توانمندی های  و  خودی  نیازمندی های  از  برگرفته 
دشمن را هم در جاده لحاظ می کنیم و مضافا بر این 
بر جاده می گذارد.  زمین  و  که جو  ای  ویژه  تاثیرات 
شما تاثیرات جو را ببینید، با یک بارندگی جاده های 
خوزستان همین جاده های آسفالت منتهی به آبادان 
و خرمشهر به چه وضعی می افتد. چقدر ما تصادفات 

داشتیم.

را، می گفت  پورشریف  * شمایلی: خدا رحمت کند شهید 
که اولین مهندس راهسازی قاطر هست، دنبال قاطر بروید. این 
یک بحث است. یکی از بحث هایی که می شود مطرح کرد، ما 
سال های اولیه جنگ امکان آسفالت جاده های خط یا جاده های 
عملیاتی را نداشتیم، ولی به خاطر اینکه در جنوب گرد و خاک زیاد 
می شد، ماشین که می آمد بالفاصله بعد از آن گرد و خاک زیاد 
می شد که تصادفات را زیاد می کرد و هم حرکت را کند می کرد، 
ضمن اینکه دشمن را هم هوشیار می کرد لذا از این مازوت ها از 
پاالیشگاه آبادان می آوردند، ماشین ها و تانکرهای مازوت پاشی ها 

بود و کلی از تلفات جلوگیری می کرد.

ادامه دارد
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فتح اهلل نادعلی

 بدون تعارف باید گفت؛  بهانه های مختلف از جمله نحوه ی معیشت و 
امرار معاش ، کم کم ما را از واقعیتی انکار ناپذیر و غیر قابل کتمان، یعنی 
»چگونه خوب زندگی کردن« دور ساخته است ؛ واقعیتی که در هر مقطع 
و دوران زندگی باید جدی گرفته شود و هیچ چیز ما را از توجه ویژه به 
با توجه به اعتقادات، باورها، تفکرات، عملکردها و  . انسان  باز ندارد  آن 
رفتارهایی که دارد، مسیر زندگی اش را در جهت سعادت یا شقاوت قرار 
می دهد، از اینجاست که مفهوم سبک زندگی تجلی می یابد. انتخاب سبک 
زندگی، آینده فرد و به تبع، جامعه را رقم می زند؛ ازاین رو بدون شناخت و 
درک درستی از سبک زندگی، عادات و شیوه زندگی فردی و اجتماعی به 
بیراهه خواهد رفت و از آنجایی که غفلت از سبک زندگی می تواند خسارات 
جبران ناپذیری بر پیکره ی فرد و جامعه وارد کند.بی شک در جامعه ی ما ، 
عالوه بر اعتقادات دینی و ملی ، داشتن الگوهای عملی  از یک سبک زندگی 
موفق و متعالی، می تواند ما را در انتخاب سبک زندگی متعالی و تحقق یک 

زندگی زیبا و موثر یاری دهد.

سیره جهادگران؛ 
مفهوم شناسی سبک زندگی 

متعالی
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اگر بپذیریم که ما جهادگران در سال های پس از دفاع مقدس 
در  مهندسی جنگ جهاد  و  پشتیبانی  نقش  تبیین  در  کنون  تا 
پیروزی نبرد هشت ساله  و تاثیر آن در موفقیت های  کشور در 
ابعاد مختلف  موفق بوده ایم؛ باید اقرار کنیم که  به تبیین اخالق 
، رفتار  و سیره جهاد گران در  حماسه ی هشت ساله در راستای 
کمک به جوانان خوب این سرزمین برای انتخاب یک الگوی 
مناسب ، موفق ، متعالی و کار بردی در سبک زندگی کمتر توجه 

کرده  و یا هرگز به آن نپرداخته ایم !!
سبک زندگی تاروپود اصلِی زندگی هرشخصی است و به قشر 
خاصی از انسان ها تعلق ندارد. سبک زندگی می تواند، انسان را 
به تعالی و یا سقوط در تباهی سوق دهد، به گونه ای که انتخاب 
سبک های مختلف زندگی در مواردی رشد و پیشرفت های علمی، 
اقتصادی و فرهنگی را به دنبال داشته است و در مواردی دیگر 
منجر به ظهور و بروز بسیاری از آسیب های اعتقادی، اخالقی و 
اجتماعی در سطح جوامع گردیده است که ریشه این آسیب ها را 

بایستی در سبک زندگی غیرالهی جست وجو کرد.2
در  کشور  انگیز  های شگفت  پیشرفت  رغم  علی  و  اکنون   
ابعاد مختلف علمی  و صنعتی  و کسب رتبه های عالِی ایران 
اسالمی در بین کشورهای جهان، به دالیل بروز چالش های 
مختلف  که ظهور آن در معیشت و اقتصاد کشور ، کام مردم را 
تلخ نموده است؛بیش از هر زمان دیگر  باید به تبیین  و ترسیم 
سبکی از زندگی که بتواند پاسخگوی نیاز های مادی و معنوی 
ملت مسلمان و بردبارایران عزیز باشد؛ همت گشود و بهترین 
راه، نمایش قاب زیبای زندگی مجاهدان این سرزمین و مردم 
بزرگ ایران در هشت سال مجاهدت خستگی ناپذیر است . این 
بازشناسی و ارائه ی نتایج آن می تواند و باید در مرحله اول بر 
روی مدیریت و سبک زندگی مدیران عالی ؛ میانی و اجرایی 
کشور موثر افتد و سپس ملت با دریافت عناصر این سبک متعالی  

و رویت عملی آن در مدیرا ن و مسئوالن کشور، در جهت 
تثبیت و تقویت آن در مراحل  و مقاطع زندگی خویش، 

بیش از پیش مشتاق شوند .      
نوع نگاه انسان به زندگي ، هدف گذاري و شیوه 
ی  گذران عمر براي رسیدن به آن هدف  ؛ سبک 
زندگي هر انسان را تعریف مي نماید  . مردم براساس 
اعتقادات خویش و قرار گرفتن در هر نظام فرهنگي ، 
سیاسي و اجتماعي   و با توجه به ظرفیت ها ، خواسته و 

یا ناخواسته  سبکي خاص در زندگي خویش  مي آفرینند 
؛  عناصري را براي تحقق آن سبک  تعریف  و در طول 

زندگي به کار مي گیرند و الگوهایي را در این ارتباط براي 
خویش برمي گزینند . در جامعه ي دیني ما که  بر اساس ارزش 
هاي  اخالقي و انساني شکل گرفته است ؛ به دلیل توجه  ویژه 

ي  اسالم و  انقالب اسالمي  به زندگي  مادي و معنوي ، سبک 
زندگي  از جایگاه  مهمي بر خوردار است . مقام معظم رهبري )مد 
ظله العالي (  در این ارتباط مي فرمایند :" ما اگر از منظر معنویت 
نگاه کنیم که هدف انسان، رستگاری و فالح و نجاح است ؛ باید 
به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی 
اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار 
از امنیت روانی و اخالقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. 

بنابراین مسئله، مسئله ی اساسی و مهمی است.2"
خوشبختانه تمام مولفه هاي یک زندگي ایماني در برنامه هاي 
اسالم و فرهنگ پاک ایران اسالمي وجود دارد ؛ ضمن آن که 
الگوي هاي عملي براي رسیدن به مقصود نیز  در تاریخ  این مرز 
و بوم  بیشمار است . سال هاي  دفاع مقدس گرچه به ظاهر در 
آتش و خون غوطه ور بود ؛ اما طی آن ، برگ زرینی از کتاب رشد 
و تعالی ، براي ساختن زندگي انسان هاي این سر زمین در طول 
تاریخ ، ورق خورد . خداوند  در هشت سال جنگ  به ظاهر تلخ 
و گزنده ؛ نسخه اي شفا بخش را براي  ارتقاء و استمرار زندگي 
سالم  انسان ها  مقدر کرد؛ همان  تقدیري که در خلق حماسه 
ي عاشورا رقم خورد  و سریع ترین  و امن ترین کشتي نجات   
جهانیان از تلخ ترین حادثه تاریخ ، خو د نمایي  نمود و هزاران 
سال است که  بشریت را به  ساحل نیکي و صالح مي رساند. در 
این راستا بر همه ي محققان دیني ،پژوهشگران علوم اجتماعي 
و تمام تاریخ نگاران ، راویان و مروجین فرهنگ مقاومت  الزم 
است که از منظر دریافت نسخه ی متعالی سبک زندگی ، هشت 
نتایج  را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و  سال دفاع مقدس 
کاربردی آن را در اختیار ملت و برنامه ریزان فرهنگی و تربیتی 
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کشور قرار دهند  و بر ما جهاد گران نیز فرض است که از درون 
فعالیت های بی بدیل و موثر پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، 
سیره ی جهاد گران را استخراج و به عنوان الگویی مناسب برای 
باالخره  و  چالش  هرگونه  از  رفت  برون  و  زندگی  در  موفقیت 
کسب فرجامی نیکو به خانواده ها و شهروندان معرفی نماییم . 
مسلما اگر فرزندان جهادی این مرز و بوم ، در هشت سال نبرد 
با استکبار جهانی ، حماسه ای بی بدیل در خدمت  مردم را خلق 
و نقشی راهبردی در پیروزی این ملت  داشته اند ؛ تراوشاتی از 
دروِن ساخته شده ی آنان بوده است. گرچه این اصِل غیر قابل 
کتمان در فرهنگ دینی ما محوری و مهم قلمداد می شود ودر 
قرآن مجید  این گونه به آن اشاره داشته است ؛" ُقْل ُکٌلّ َیْعَمُل 
َعلَی َشاِکلَتِِه بگو: هر کس بر حسب ساختار ]روانی و بدنی [ خود 
عمل می کند3"  و در فرهنگ ملی ما به صورت ضرب المثل 
هایی همچون  " از کوزه همان تراود که در اوست 4" پذیرفته 
شده ؛ ولی متاسفانه ما فراموش کرده ایم که برای خوب ساختن، 
باید خوب ساخته شویم ؛ همان اصلی که مجاهدان راستین این 
آن  و  کرده   به خوبی درک  را  آن  در هشت سال جنگ  دیار 
از هر عملیات  در درون خویش  ؛ آن ها قبل  را عمل کردند 
عملیاتی دیگر داشتند و اگر این گونه نبود؛ هرگز درک، شجاعت  
و جسارِت انجاِم آن کار های بزرگ و خطرناک نبود؛ این واقعیت 
را می توانیم در درون خود و جامعه خویش نیز جستجو کنیم  و 

سپس بر آن اعتراف نماییم .  
ما در سی و اندی ساِل گذشته، از حماسه ی جهاد گران در  
خدمت به روستاییان در سراسر کشور و به خصوص از فعالیت 
های شبانه روزی  در کردستان عزیز ایران گفته ایم و این که 

آن  چرایی  از  اما  بودند؛  گرفته  جای  مردم  قلب  در  گران  جهاد 
کمتر گفته ایم و ازاین که اینان چگونه می زیستند که این گونه 
عزیز و قدرتمند بوده اند!؟آیا پاسخ به این سوال نمی تواند سبکی 
از زندگِی موفق و موثر را ارائه نماید؟ ما بار ها و بارها از خلِق 
حماسه از سوی فرزندان جهادی این کشور در هشت سال دفاع 
مقدس گفته ایم؛ از اقدامات بی مثال جهاد گران در قبل، حین 
و بعد از عملیات ها و از این که این سنگر سازان بی سنگر برای 
ایجاد خاکریز در مقابل تیر های مستقیم دشمن، از هم سبقت می 
گرفتند و در انتظار تقدیم جان خویش  لحظه شماری می کردند؛ 
اما از این که چگونه به این مرحله از بزرگی رسیدند؟ چگونه با 
خود کنار آمده بودند؟ با خود  و نفس خویش چه می کردند؟ با 
با خانواده خویش چگونه تعامل  بودند؟  دوستان خویش چگونه 
داشتند ؟ خانواده آنان چگونه بود که توانست فرزندانی این گونه را 
تربیت و تحویل جامعه نماید؟ سفره زندگیشان چگونه بود؟ حالل 
و حرام و حق مردم  در کدامین مرتبه از اعتقادشان قرار داشت؟؛ 
کمتر گفته ایم .! ما از ساخته شدن جاده وحدت در عملیات ثامن 
االئمه و نقش راهبردی آن در شکست حصر آبادان گفته ایم؛از 
احداث پل عظیم بعثت بر روی رودخانه اروند رود و تاثیر آن در 
تثبیت موقعیت ایران در جبهه جنوب و حفظ نیروی انسانی  در 
 ، از طراحی  ایم؛  نوشته  و  گفته  ها  بار  فاو  بازپس دهی  هنگام 
ساخت و نصب 14 کیلومتر پل خیبری در هورالعظیم و احداث 
جاده سید الشهدا علیه السالم به موازات آن مکررسخن گفته ایم 
و از هزاران حرکت موثر پشتیبانی و مهندسی جنگ  جهاد و صد 
ها ابتکار و ابداع جهاد گران  متناسب با نیاز جنگ گفته ایم و 
درست هم گفته ایم  و هنوز هم برای تبیین چشمه خروشان دفاع 
مقدس الزم است بگوییم ، بنویسیم و.....،  اما از سازندگان آن 
نگفته ایم و به نقش راهبردی سبِک زندگی آنان در بروز و ظهوِر 
این اقدامات بزرگ و موثر نپرداخته ایم . به راستی برای ظهور، 
ماندگاری  و تثبیت روحیه جهادی  در جامعه ، از کدامین ها 
باید گفت؟ و کدامین وجه از صفات جهاد گران  را باید 
برجسته کرد؛ از صفات فاعل  یا از مشخصات مفعول؟ 
ازسازه و مشخصات هندسی کار های مهندسِی جنگ 
نقش  زندگِی  سبک  و  اخالقی  خصوصیات  از  یا  و 

آفرینان آن ؟ 
  ما مي توانیم  با استخراِج سبک زندگی آن راد 
مردان الهی و هدیه ی آن به نسل فعلی و آتی ،  از 
به  ؛  بودن  برای چگونه  را  سویی خود و مسئوالنمان 
منظور چگونه عمل کردن کمک نماییم واز سوی دیگر 
نا  و  یاس  القای  به منظور  امان  دشمنان  بی  هجمه ی  
  ، زمین  این سر  مردم خوب  نماییم.  را خنثی  ملت  در  امیدی 
مشتاقانه به دنبال ارتقاي زندگي خویشند و شناخت مولفه هاي 



21

| سنگرسازان بی سنگر | شماره 106| شهریور 1401|

زندگي ساز ، در حقیقت بازشناسي  اوصاف بارز مردم ورزمندگان 
ایران اسالمي در دوران هشت ساله،  و جهاد گراِن  خداجوي 

تاییدي است بر این نکته که انسان ها مي توانند آن گونه باشند 
که در شان عظمت خلقتشان باشد. قرآن مجید بارها و بارها 

خدایی  های  انسان  زندگی  سبک  و  مومنین  از صفات 
َّذیَن إِذا  ََّما الُْمْؤِمُنوَن ال سخن گفته است از جمله؛  "إِن
ُذِکَر اهللُهّ َوِجلَْت ُقُلوبُُهْم َو إِذا ُتلَِیْت َعلَْیِهْم آیاُتُه زاَدْتُهْم 
الَة  َّذیَن ُیقیُموَن الصَّ ُلوَن * ال إیماناً َو َعلی َربِِّهْم َیَتَوکَّ
َحّقًا  الُْمْؤِمُنوَن  ُهُم  أُولئَِک  ُیْنِفُقوَن *  َرَزْقناُهْم  ِمّما  َو 
لَُهْم َدَرجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َو َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َکریٌم" در این 

آیات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان 
اشاره کرده که سه قسمت آن، جنبه روحانی، معنوی و 

باطنی دارد؛ احساس مسئولیت،تکامل ایمان و توکل  و دو 
قسمت آن جنبه درونی و عملی؛ ارتباط با خدا و پیوند با خلق 

خدا7" . با ید اعتراف کرد که هشت سال دفاع مقدس مرحله 
ای  از مراحل و مقاطع انقالب اسالمی است که این اوصاف به 
آثار بزرگی  این دیاربه ظهور نشست و  از سوی خوبان  زیبایی 
را در ظهور قدرت درونی مجاهدان و عظمت آثار بیرونی آنان 
داشت .همچنین اوصافی چون؛ پروا پیشگی؛ عدالت؛ پایبندی به 
عهد ایمان؛ صراحت و صداقت؛ رفق و مدارا؛ پاسداشت حقوق؛ 
تکلیف؛ پارسایی؛ اعتدال و میانه روی و..... از جمله اصول سبک 
زندگی از منظرامام علی علیه السالم است6 که در هشت سال 
دفاع مقدس در مجاهدان این سرزمین تبلور یافت.این ها عناصر 
سبک زندگی جهادگران راه خدا در هشت سال دفاع مقدس بوده 
تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت  اینک سرفصل  باید  است که 
وترسیم فرهنگ اعتالی ایران اسالمی در ابعاد مختلف گردد.  
بی شک  توسعه سبک زندگی جهادگران ایران اسالمی در جامعه 
و   به کار گیري این صفت در رفتارهاي فردي و اجتماعي ، هم 
بستر ساِز مصونیت هاي اخالقي  است و هم کلید دست یابي به  
رشد و تعالي در زندگاني دنیا و آخرت؛  دفاع مقدس نیز  کاربردي 
بودِن این واژه ها را در موفقیت  سبک زندگي ایماني  به اثبات 

رسانده است. 
پی نوشت:

     *1 و 2 - برگرفته از " مفهوم شناسی سبک زندگی 
اسالمی" " زهرا منگالی

در جمع  العالي(  رهبري) مدظله  معظم  مقام  * 3 -سخنان 
جوانان خراسان شمالي در مورخ 91/7/23

*4 " قرآن مجید، سوره مبارکه اسرا، آیه 84
     *5 " مصراع انتهایی رباعی شیخ بهایی "آن کس که 
بدم گفت، بدي سیرت اوست- وان کس که مرا     گفت  نکو 
خود نیکوست- حال متکلم از کالمش پیداست- از کوزه همان 

برون تراود که در اوست"
     *6 - نهج البالغه

     *7 - تفسیر نمونه، ذیل آیه 2 تا 4 سوره مبارکه انفال 
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علی مشایخی

کتاب رسم جهاد1 که اکنون چاپ ششم آن روانه بازار کتاب شده است، 
شد.  پیشرفت  روایت  جایزه  دوم  رتبه  حائز  جاري  سال  شهریورماه  در 
کار  با هم  »در جهاد چگونه  از یک سوال شروع شد  کتاب  این  ماجراي 
از مرحوم مهندس حسینعلي عظیمي  را سال 92  این سوال  میکردید؟« 
پرسیدیم و ایشان گویي که کامال به این سوال فکر کرده بود و منتظر بود 
کسي بیاید و بپرسد، به دقت و به تفصیل در طي جلساتي به این سوال 
پاسخ داد. حاصل پیاده سازي و ویرایش و تدوین آن پاسخ، کتابي است 
که قصد داریم بخش هایي از آن را در نشریه سنگرسازان بیسنگر در طي 
چند شماره، منتشر کنیم. منتظر نظرات، پیشنهاد ها و دیدگاه هاي تمام 

مشتاقان، صاحبان اندیشه و پیشکسوتان عرصه  جهاد فرهنگي  هستیم.

رسم جهاد)1(
قسمت هشتم
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رابطه با مردم

روحیات جهاد مثل روحیات مردم بود
روحیات عمومی و سازمانی جهاد با روحیات مردم یکی بود. 
جهاد جزء مردم بود. وقتی مردم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت 
بود  تظاهراتی  جایی  اگر  می کرد.  هم شرکت  جهاد  می کردند، 
که امام دستورش را داده بود و مردم حضور داشتند، نیروهای 
جهاد هم حضور داشتند. هیچکس نمیگفت که جهاد باید تعطیل 
شود ولی نیروهای جهاد خودبهخود برای شرکت در تظاهرات 
امور  این  بابت  نبود که  تعطیل می کردند. معمول  را  ادارهشان 
کسی از رئیس سازمان اجازه یا مرخصی بگیرد. در دیگر ادارات 
یا  دارد  را  اداره  تعطیلی  اجازه  رئیس  می گفتند  نبود،  اینطور 
بخشنامه نیامده که امروز تعطیل است. در دیگر ادارات شرکت 
در این برنامهها و در کنار مردم بودن خیلی مهم نبود و ترک 
کار محتاج مرخصی گرفتن یا بخشنامه بود. روحیات اجتماعی 
با روحیات اداره فرق می  کند. شهید شرعی  در شب شهادتش 
می  گوید »جهاد موفق است چون مقرراتش با روحیات اجتماعی 

مردم مسلمان منطبق است«.

باور به جهاد و رضایتمندی از آن
مردم  می  کردند.  حل  مردم  کمک  با  را  مشکالت  جهادیها 
نگرانیای  ولی  بودند  االن  از  بدتری  خیلی  وضع  در  روستاها 
نداشتند؛ چون مشکل زیرساختهایشان در حال حل شدن بود. 
را در کنار خودشان می  دیدند، وقتی می  گفتند  مسئول جهادی 
فالن چیز را می خواهیم و آن مسئول جواب می داد »االن آن 
روستا از شما فقیرتر است، آنجا که کار تمام شد، نیروهایمان را 

می آوریم اینجا«، نه شکایت می کردند و نه ناراحت می شدند. 
یا وقتی جهاد می گفت »ما کاًل فالن مقدار پول داریم، 

در سال چهار پل بزرگ می سازیم و امسال نمیتوانیم 
رهبر  به  دیگر  روستا  بسازیم«،  برای شما  را  پل  این 
و  نمینوشت  نامه  مجلس  نماینده  و  رئیسجمهور  و 
شکایت نمیکرد. نیروی جهادی را باور داشت و می دید 

در کنارش هست و از همهجا هم خبر دارد. 
مرکز  به  سفر  یک  دهستان  جهاد  مسئول  وقتی 

استان می رفت و برمی گشت، همه اطالعات آن استان 
را می دانست. کمیته عمران می گفت االن مدرسه برای 

روستاهای 80 خانواری الزمتر است تا شما که 50 خانواری 
هستید. مسئول جهاد دهستان هم می پذیرفت و مردم روستایش 
ندارند،  خانواریها هنوز مدرسه  توجیه می کرد که »االن 80  را 

شما فعاًل درخواست نکنید«. راجع به قنوات و کشاورزی و راه و 
بهداشت و ... هم همین طور بود. در واقع، رضایتمندی ایجاد شده 
بود. مسئله توسعه روستایی در انقالب اسالمی بعد از جهاد، ظرف 
مدت دو سال حل شد. می گفتند محروماند؛ ولی شکایتی نداشتند 
و هیچچیز به تهران منعکس نمیشد. جهاد سازندگی هست و 
کار می کند. نیروی جهادی هم به نحوی با روستاییان برخورد 
می کرد که تصور نمیکردند طاغوتی است و به فکر آنها نیست 
بلکه می گفتند »ما دلمان با جهاد است« و تنهایش نمیگذاشتند و 

خودشان هم کار می کردند.

نمازخوان شدن روستایی ها
در آن اوایل بعضی روستاها نماز نمیخواندند؛ وقتی می دیدند 
نیروهای جهاد بعد از این همه تالش، یک نفر جلو می ایستد و 
بقیه پشت سرش نماز می خوانند، به نماز ترغیب می شدند. با خود 
فکر می کردند وقتی جهادیها که آدمهای خیلی خوبی هستند، نماز 
می خوانند، پس البد نماز کار آدمهای خوب است. کمکم جوانهای 
به کسی  جهادی  نیروی  می خواندند.  نماز  جهادیها  با  روستایی 

نمیگفت »نماز بخوان« اما آن را غیرمستقیم آموزش می داد. 

اعتبار جهادی ها می ان مردم روستاها
رفته  خانها  می رفتند،  روستاها  به  جهادی  نیروهای  وقتی 
بودند یا بیرون شده بودند. ترسیده بودند که شاه رفته و شخص 
دیگری آمده که با خانها دوست نیست، چون امام می گفت خیلی 
قلب  در  امام  بود.  اینگونه  حاکم  فضای  کردهاند.  ظلم  اینها  از 
همه مردم نفوذ کرده بود؛ چند نفری که در روستا رادیو گوش 
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می دادند بقیه را از اتفاقهایی که در کشور افتاده با خبر می کردند. 
مردم بو برده بودند که دیگر شاه نیست و در تهران خبری شده 
است. زمانی که به بشاگرد رفته بودم با یک نفر مصاحبه کردم، 
آمده«!  امام سیزدهم  »بله،  را می شناسی؟« گفت  »امام  گفتم 
چون دوازده تا امام را می شناختند؛ یک چنین تصوری داشتند. به 
طور کلی شیعهها از شخصیت امام تصور قبلی داشتند که هرچه 
امام می گوید حرف دین خداست و واجب است. از طرف دیگر 
سایه امام پشت سر جهاد بود. وقتی جهادیها به روستاها می رفتند، 
مردم می پرسیدند که »برای چه آمدهاید و این چیزها را برای 
ما آوردید؟ چه کسی به شما گفته است؟« می گفتند »امام گفته 
است«. مردم می دیدند که طرفداران امام خدمت می کنند و بقیه 
فقط حرف می زنند؛ بنابراین وقتی ضدانقالب و کمونیست ها و 
سوسیالیستها می خواستند بگویند که »اینها ارتجاعیاند و حکومت 

باید کارگری باشد« جایی برای حضورشان باقی نمی ماند.

امیدواری روستایی ها 
تنها همین حرکت دانشجویان جهادی که به روستاها رفتند 
مردم روستا را امیدوار کرده بود؛ ولو به آن روستا هم نرفته بودند، 
خبرش می رسید و می گفتند که »پس جهاد به روستای ما هم 
می  آید«. بعد می رفتند به آن دهی که جهادیها حضور داشتند 
می گفتند که »آن طرف یک دهی هست که وضعش خیلی بدتر 
از اینجا است، حداقل بیایید ببینید«. نیروهای جهاد می رفتند و 
می دیدند، و مصیبت بیشتر می شد، انگیزه حضور مردم و جوانان 
مشخص  هم  کارها  می شد؛  بیشتر  روستا  آبادسازی  برای  هم 
می شد، مثل امور پزشکی و فرهنگی و ... و اولویتها تعیین می شد. 

روستاهای زیادی بودند که مردمشان حتی نمیدانستند غسل یا 
وضو چیست؛ نه امام جماعتی داشتند و نه احکام می دانستند. بعد 
از سالها که زن و شوهر زندگی تشکیل داده بودند و بچه-دار شده 
بودند، تازه عقدشان را می خواندند! یعنی حتی این را هم بلد نبودند 
و احکام را نمیدانستند. از این اتفاقات خیلی بود، که در خاطرات 
بچههای جهاد هست. خاطرات جهادیها از ماههای اولشان خیلی 
شیرین است؛ به خصوص در دوسه ماه اول تابستان 58 بعد از 

فرمان امام در 27 خرداد. 

یاد گرفتن از روستایی ها و رفع نیاز آنها
اندازه  به  ولی  باشد  دیپلمه  جهادی  که  داشتیم  زیادی  موارد 
یک مهندس کشاورزی اطالعات داشته باشد و مهندسان اداره 
کشاورزان  از  را  اطالعاتش  چون  نشوند،  او  حریف  کشاورزی 
قدیمی روستا می گرفت. مثاًل مهندس اداره کشاورزی می گفت 
»چرا شخم نزدهاید؟« آن جهادی می گفت »اینجا دو هفته دیگر 
موقع شخم زدن است، چون اینجا ارتفاعش باالتر است و هوای 
بود  استان مستقر  خنکتری دارد.« مهندس کشاورزی در مرکز 
و وقت کاشتن جو را برای تمام مناطق استان یکی می دانست؛ 
درحالیکه باالی کوه با پایین آن به علت اختالف ارتفاع، یک ماه 
تفاوت دارد. نیروهای جهاد دائم در حال تغذیه اطالعات بودند. 
برخی که دانشگاهی بودند، وقتی که از دانشگاه بیرون می آمدند، 
تازه آموزششان شروع می شد. دانشکده مقدماتی را گفته بود؛ و 
بعد از ورود به می دان کار در روستا تازه می فهمید که عمق این 

مسائل چیست.
روستاییها معمواًل مهندسان کشاورزی را که از شهر می آمدند، 
مسخره می کردند، چون در جریان همه مسائل آنجا نبودند. حرفی 
می زدند که روستاییها می فهمیدند اشتباه است. ولی نیروهای جهاد 
بلکه می پرسیدند  بکنند،  نمیدادند چه کار  به روستاییان دستور 
»گیر کارت کجا است؟ به چه چیزی احتیاج داری؟«. مثاًل 
می رفت  جهادی  می خواهیم،  سم  می گفت  روستایی 
پیدا می کرد و می آورد.  را  بود، سم  و هرطور که شده 
واحدهای توزیع بذر و کود و سم و ... دست جهاد بود. 

ایجاد شورای اسالمی روستا
قبول  را  خانها  انقالب،  اوایل  همان  از  روستاییها 
و  بودند،  شاه  عامل  و  ظالم  اغلبشان  چون  نداشتند، 
نداشتند. گرایش جهادیها هم عمومًا  روستا  در  آبرویی 
عدالتخواهانه بود؛ یعنی موضعشان به طرف قشر مستضعف 
مثل کارگر و کشاورز بود. به هر کسی که پولدار بود می گفتند 
زالوصفت است، و اصطالحات کمونیستی زیاد به کار می بردند. 
این چنین تشابهات ظاهری بین آنها و سوسیالیستها دیده می شد. 



25

| سنگرسازان بی سنگر | شماره 106| شهریور 1401|

فکری  مشرب  از  انقالبی  نیروهای  رفتار  و  دیدگاهها  اینکه  با 
کاماًل متفاوت نشأت می گرفت، اما بخش قابل توجهی از ادبیات 
رایج آنها، متأثر از جریان چپ بود. بچههای جهاد متوجه شدند 

با او صحبت  باید مدیریتی داشته باشد تا بتوان  که روستا 
در  جنگ،  از  قبل  و  انقالب  اوایل  همان  در  جهاد  کرد. 
روستاهای کشور شوراهای اسالمی را تشکیل داد و در 
ادامه پیگیری کرد تا به قانون تبدیل شد و بعد به همین 

قانون شوراهایی که االن موجود است مبدل گشت.  
انتخابات  جهادیها مردم را در مسجد جمع کردند، 
برگزار کردند، حکم اعضای شورا را به آنها دادند و مهر 
هم برایشان درست کردند. شورا همهکاره روستا شد و 

هر آنچه که قرار بود توزیع شود اعم از نفت و کود و بذر 
و ... ازطریق شورا انجام می شد. چون در روستا اداره ثبت 

نبود حتی ثبت معامالت هم بر عهده شورا بود. ایجاد شوراها 
توسط جهاد، خدمت بزرگی برای رشد جامعه روستایی بود. روستا 
نداد و شورا  از دست  با رفتن خان  را  هویت و سرپرستی خود 
جایگزین آن شد. هماهنگیها هم با شوراها انجام می شد؛ مثاًل 
جهاد می گفت هفته آینده می خواهیم الیروبی کنیم و 30 نفر 
کارگر الزم داریم، شورای روستا هم 30 نفر را آماده می کرد. در 
این شرایط روستاییها هم از اینکه مدیریت کار با خودشان بود، 
خیلی راضی بودند و احساس می کردند جایی هست که نیازشان 

را به آنجا بگویند. 

رفع اختالف بین روستایی ها و جهاد دهستان
مردم روستا از فعالیتهای جهاد باید راضی می بودند. وقتی برای 
سرکشی به روستا می رفتیم، راجع به نحوه عملکرد مسئول جهاد 
دهستان از مردم روستا نظرسنجی می کردیم. بعداً از مقایسه با 
جهادیهای دیگر مشخص می شد این نیرو کارآمد است یا نه؛ 
به این طریق مردم هم می فهمیدند که نظرشان اهمیت دارد. 
درضمن، شخصی که از مردم در این باره می پرسید، روحانی بود 
که مردم با او صمیمی بودند. روحانی در مسجد نماز می خواند 
و بعد از نماز، مردم هرچه می خواستند می گفتند و روحانی هم 
اداره بود و حقوق  باید پاسخ می داد. این سبک جهاد بود؛ هم 
می گرفتند و هم از نظر ساختاری، مردم و نیروی جهادی و جهاد 

شهرستان و جهاد استان، چنین ارتباطی داشتند. 
اگر روستاییها از جهاد دهستانشان چیزی می خواستند و جهاد 
انجام نمیداد، سریع به جهاد شهرستان شکایت می کردند. بیست نفر 
می آمدند به جهاد شهرستان، کسی هم جلویشان را نمیگرفت، شب 
را همان جا می خوابیدند تا کارشان انجام شود. جهاد را از خودشان 
می دانستند، می گفتند جهاد مال ماست؛ و این خیلی خوب بود. 
هم بچههای جهاد و هم روستاییها باید مسئول جهاد شهرستان و 

دهستان 
را قبول می داشتند تا در صورت بروز اختالف بتوانند او را داور 
اختالفات خود قرار دهند. البته اگر اختالف باال می گرفت، نماینده 

امام وارد می شد. 
البته بعضی از روستاییها جرأت نمیکردند اطراف جهاد پیدایشان 
شود؛ چون نیروی جهادی مثاًل می گفت »دیروز 8 نفر برای کار 
فرستادم به فالن جا. چرا تو نیامدی؟!« به جهاد بدهکار بودند. 
نیروی جهادی اسم همه روستاییها را می نوشت و همه هم باید 
می آمدند. یکی بیل می زد و یکی بار می برد، اگر کسی می گفت 
آبیاری دارم و نمیتوانم  »امروز نوبت چرای گوسفندانم است یا 
باید جبران می کرد. نیروی  بیایم« به او مرخصی می داد و بعداً 
می گفت  داشت.  حضور  آنجا  دائماً  چون  بود؛  طلبکار  جهادی 
اختیارش  در  آمده؛ 20 کارگر  از شهر  و  »فالنی مهندس است 
و  مهندس  »من  می گفت  می کردند  کوتاهی  اگر  بگذارید.« 

لولهکش برای شما آوردهام اینجا، خجالت نمی کشید؟!«. 

رئیس در دسترس بود
روستا  از  کسی  اگر  که  بود  حدی  در  جهاد  درباِن  اطالعات 
می آمد و کاری داشت، او را راهنمایی می کرد و همان جا جوابش 
او  ببیند،  را  رئیس  می خواست  که  هم  کسی  هر  می گرفت.  را 
همیشه در دسترس بود. اگر زمانی رئیس حضور نداشت شخص 
دیگری برای پاسخگویی بود تا مشکل مراجعهکننده حل شود. 
بعضی وقتها مسئول جهاد کنار بچهها در حیات قدم می زد، اگر 
از  یکی  می دید  می خواست،  را  جهاد  مسئول  و  می آمد  کسی 
همانهایی است که در حیاط صحبت می کنند. جالب اینجاست که 
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اول می پرسید تا مطمئن شود که حتماً خود مسئول باشد! بعد که 
مطمئن می  شد، صحبت می کرد.

نحوه برخورد با مراجعه کنندگان در اداره
کاری  به  راجع  و  می کرد  مراجعه  مسئولی  به  کسی  وقتی 
راهنمایی می خواست، او را به مسئول مربوط وصل می کرد. یا 
مثاًل می گفت »اگر کمک می خواهی باید بروی پیش مسئول 
او نگفتی؟«  به  نبود؟  آقا در شهرستانتان  جهادتان. مگر فالن 
می گفت که »گفتم و نکرده« جواب می داد که »پول ها دست 
او است. حتماً پول نداشته؛ برو با خودش صحبت کن، من هم 
به خاطر تو به او می گویم«. دیگر طرف جوابش را می گرفت؛ 
نه نامه نگاری و نه چیز دیگری. معمواًل روستاییها نامه می دادند؛ 
این نامهها ثبت نمی شد، کامپیوتر هم نبود و بایگانی هم نمی شد. 
مثاًل روستایی نوشته بود که ما مدرسه می خواهیم. مسئول جهاد 
زیر آن نامه می نوشت برادر فالنی و امضا می کرد و مراجعه کننده 
نامه را به مسئول مربوطه می داد. او هم چند سؤال می کرد، اگر 
نیاز به احداث مدرسه نبود فرد را مجاب می کرد و قضیه تمام 
می شد. ولی اگر قرار می شد کاری انجام دهند، مثاًل می گفت 
به  بنابراین  را می بینم«.  تو  و  آنجا  روز سهشنبه می آیم  »برو، 
علت نبود بروکراسی کار طول نمی کشید و همان جا حل می شد. 

پی نوشت ها
علیه  جواد  امام  میالد  روز  در  شرعی  تقی  محمد  شهید   -
السالم که مصادف با اول فروردین 1340 بود، در قم متولد شد 
.پدرش آیت اهلّل محمد علی شرعی و جدش غالم حسین شرعی 
شیرازی از مردان علم در میدان عمل بودهاند. بعد از تحصیالت 
ابتدایی وارد حوزه علمیه قم میشود و دروس رسائل و مکاسب، 
به خصوص در عرصه علوم و کتب اسالمی را فرا می گیرد. در 

بحبوحه انقالب، در کنار پدرش وارد درگیریها میشود. پس 
عرصه  وارد  مقدس  دفاع  با شروع  و  انقالب  پیروزی  از 

حفاظت از اسالم و انقالب میشود. در آن زمان فرقی 
نمیکرد که شخص در چه لباس و جایگاهی است و 
همه با تمام آنچه در توان داشتند به صحنه میآمدند، 
از این رو محمد تقی هم به جمع سنگرسازان بیسنگر 
که سن  سالگی  در 28  شرعی  تقی  محمد  پیوست. 
شهادت امام جواد بود و در روز شهادت آن امام، پشت 

خاکریز خط مقدم جنوب کانال ماهی و با ترکش خمپاره 
به سوی معبود و جایگاه واقعیاش پرکشید.

شوراهای  تشکیل  اساسی،  قانون  یکصدم  اصل  در   -  
روستایی پیشبینی شده است. اما جهاد سازندگی قبل از اینکه 
وظایف   حدود  و  انتخاب شوندگان   و  انتخاب کنندگان   شرایط 

انتخاب  و نظارت  شوراها در مجلس شورای  و اختیارات  و نحوه  
اسالمی به تصویب برسد، عمال شوراها را در روستاها در مقابل 
خوانین تشکیل داد که این اقدام ملی به حذف خوانین از روستاها 

منجر شد.
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عبداهلل فاتحی

مطالب مندرج در این بخش برگرفته از کتاب »جهاد سازندگی، جلد اول: 
تاریخچة تشکیل و خالصة عملکرد« می باشد که  با انتخاب مدیریت نشریه  
در اختیار مخاطبان عزیز و مشتاقاِن پژوهش در حوزه جهاد سازندگی و 
پشتیبانی ومهندسی جنگ جهاد قرار می گیرد. این کتاب حاصل تحقیق و 
پژوهِش گروهی از کارشناسان و محققان  و تدویِن کارشناس و پیشکسوت 
جهاد، آقای مهندس عبداهلل فاتحی  است که بر اساِس  پیشنهاد مخاطبان 
انقالب  در  سازندگی  جهاد  های  فعالیت  تبیین  لزوِم  خصوِص  در  عزیز 
این  ارائه می گردد.   این نشریه  در  دفاع مقدس،  اسالمی و هشت سال 
از  را  نهاد مردمی جهاد سازندگی  زمینه ها و ضرورت های تشکیل  کتاب، 
زماِن پیروزی انقالب اسالمی مورد بررسی قرارداده و وقایع و رخدادهای 
در  و تالش های جهادگران  فّعالیت ها  با جهاد سازندگی و سپس  مرتبط 

مقاطع مختلف را به رشته تحریر درآورده است.

جهاد سازندگی؛
تاریخچه تشکیل و خالصه 

قسمت چهارمعملکرد
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درخصوص  شاخص  افراد  و  رهبران  دیدگاه های 
عملکرد جهاد سازندگی

در طول عمر کوتاه نهاد جهاد سازندگی )1358 لغایت 1362( 
و سپس وزارت جهاد سازندگی )1362 لغایت 1379( دیدگاه ها 
و نظرات مختلفی از سوی رهبران انقالب و مسئولین مطرح و 
بیان شده است. در اینجا به بخشی از آنها به لحاظ اهّمیت آن 
دیدگاه ها از نظر ارزیابی کلّی عملکرد جهادگران اشاره می نماییم. 

رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  سخنان  از  قسمتی 
معظم انقالب

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دوران ریاست 
جمهوری در دیدار با روحانیون و جهادگران جهاد سازندگی کشور 
در تاریخ 1361/2/31 در بخشی از سخنان خود چنین می فرمایند. 
در  یا  مدت،  این  طول  در  که  داشتیم  عزیزی  »جهادگران 
جبهه جنگ تحمیلی رژیم دست نشانده عراق علیه ایران شهید 
شدند؛ یا در مناطقی که مشغول خدمت بودند شهید شدند. من 
بعضی از آنان را از نزدیک می شناختم و خدماتی را می دانستم 
بود.  فکری  چه  در  آنان  کشتن  با  ضدانقالب  که  می دانم  و 
همان طور که با سپاه جنگیدند و بچه های سپاه را شهید کردند، 
چون از آنها می ترسیدند؛ با جهاد هم جنگیدند و بچه های جهاد 
را شهید کردند، چون از جهاد می ترسیدند. معلوم است که وقتی 
شماها به مناطق مثاًل محروم سیستان و بلوچستان، کردستان 
می کنید،  آباد  وقتی که  می روید،  مرزی جنوب کشور  مناطق  و 
قنات راه می اندازید، جاده می سازید، به کشاورز کمک می کنید، 
زندگی را برای روستانشین شیرین می کنید و نگرانی ها و غم های 

بیست ساله، سی ساله و چهل ساله او را از دوشش برمی دارید، او به 
انقالب خوش بین و به انقالب پیوسته می شود و دیگر امکان نفوذ 
ضدانقالب باقی نمی ماند. راهش برای ضدانقالب چیست؟ راهش 
این است که این جهادگر عزیزی را که فرسنگ ها با خانواده اش 
فاصله دارد، بگیرند و گروگان ببرند و شهید کنند و جامعه را از 

وجود عزیز او محروم کنند! این کار را بارها کردند!
خوب است که به این مناسبت به روح پاک و عزیز این عزیزان 
درود بفرستیم و رحمت و مغفرت و علّو درجات آنان و محشور 
متعال  خدای  از  اسالم،  مجاهدان  بزرگ ترین  با  را  آنان  شدن 
مسألت کنیم؛ و هم چنین برای بقیه عزیزانی که از جهاد سازندگی، 
در خدمت این جنگ بزرگ هستند، چه در مناطق جبهه با عراق 
و چه در همه مناطقی که مشغول خدمت هستند، بقای عمر و 
سالمت آنان را از خدای متعال بخواهیم و به خانواده های آنان که 
حاضر شدند جوان آنها، مرد یا فرزند آنها، از آنها فرسنگ ها فاصله 
داشته باشد، برود و در حقیقت این جوان را برای خدا ایثار کرده اند، 
تشکر کنیم و برای آنها هم اجر وافر الهی آرزو کنیم. ان شاءاهلل 
همه شماها موّفق و خوش باشید و کار آیی شما روزبه روز بیشتر 

باشد.
الم علیکم و رحمة اهلل و برکاته« والسَّ

سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای، مقام معظم رهبری 
در دیدار با جهادگران 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادران و خواهران عزیز و جهادگران سرافراز و پرافتخار!
خیلی خوش آمدید. یکی از افتخارات نظام مقّدس اسالمی این 
به خیر و صالح ملّت و  بوده است که در همه زمینه هایی که 
ابتکاری داشته  نو و سازنده و  کشور مربوط می شود، طرح های 
باشد. مظهر این قدرت تصمیم گیری هم امام بزرگوار1 بود که 
را  تدبیری خردمندانه آن خطوط اصلی  و  الهی  با یک دید 
که برای اداره کشور در زیر سایه اسالم و کشاندن مسیر 
عمومی این ملّت به سمت صالح، الزم بود، در همان 
اوایل انقالب تمهید کرد و مقّدمات آن را فراهم نمود. 
ماندگار، همین »جهاد  و  برجسته  تدبیرهای  از  یکی 

سازندگی« است. 
بزرگوار ماست.  امام  ارزنده  یادگار  جهاد سازندگی، 
حقیقتاً شجرة طیبه ای است که به دست بابرکت امام 
بزرگوار، غرص شد و رشد کرد و میوه داد و کشور و ملّت 
را در مراحل مختلف بهره مند نمودند. قبل از آن که مسئله 
جنگ مطرح گردد و ایران اسالمی در یک معرکه مسلّحانه 
وارد میدان شود، مسئله سازندگی کشور مطرح شد. کشوری که 
انقالب و امام و این ملّت، از دست رژیم وابسته و فاسد پهلوی 
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تحویل گرفته بودند، یک ویرانة به تمام معنا بود. آبادانی و ثروت 
و ظواهر و رنگ و روغن ها مربوط به شهرهای بزرگ بود، آن هم 
تا حّدی که به منافع عناصر اصلی آن رژیم ارتباط پیدا می کرد. 

روستاها خراب، بدون جاده و راه، بدون آب، بدون برق، بدون 
امکانات و بدون کار تولیدی به درد بخور. شهرها دچار 

انواع و اقسام اشکاالت و اوضاع کشور کاًل نابسامان!
در چنینی شرایطی امام بزرگوار، جهاد سازندگی را 
به وجود آورد و اعالم کرد و خیل عظیم جوانان مؤمن 
انقالبی پیوستند. معلوم بود  و پرشور، به این حرکت 
ابتکار  و  کار  است  آنچه الزم  تشکیالت،  این  در  که 
است. کار خستگی ناپذیر و ابتکار و نوآوری برای نجات 

کشور، چه جوان های باارزشی، چه انسان های پاکیزه و 
نورانی ای و چه صاحبان استعداد و فکری در این مجموعه، 

در ِسلک خدمتگزاران درآمدند و در راه های دور، در شهرها و 
روستاهای دوردست، در جاهای گرم، در جاهای سرد و شرایط 

زیستی نامناسب، با مشکالت زیادی فّعالیت کردند. 
هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید 
این خیلی مهم است. جهاد سازندگی در میدان سازندگی  داد. 
شهید داد. چون کسانی دشمن این بودند که انقالب توفیق پیدا 
کند. می دیدند که این جوان تحصیل کرده و آگاه، یا این انسان 
با سازندگی و کار خود، پایه های  ماهر و خدوم و زحمت کش، 
این نظام را مستحکم می کند. لذا تعدادی از این عزیزان، قبل از 
شروع جنگ تحمیلی، به وسیله عناصر منافق و مخالف با نظام 
مقّدس جمهوری اسالمی، جان خود را از دست دادند و به شهادت 
رسیدند. بعد هم جنگ تحمیلی شروع شد و باز جهاد سازندگی 
بی سنگر«  پرافتخار »سنگرساز  لقب  این  بود.  در خطوط مقدم 
در  جنگ،  دوران  طول  در  است.  معانی  از  خیلی  نشان دهنده 
همه جا  جبهه ها  اواسط  در  و  جبهه ها  پشت  در  مقّدم،  خطوط 
حضور جهاد سازندگی مشّخص بود. سنگر را شما ساختید. جادة 
مواصالتی نیروها و انبارهای مهّمات را شما ساختید. تعمیرات را 
شما انجام دادید. کارهای بزرگ و ابتکاری را که به ذهن کسی 
خطور نمی کرد که کسانی بتوانند انجام دهند، شما پیشرو و مبتکر 

بودید. در دورة سازندگی نیز همین طور است. 
بحمداهلل در این بیست سالی که از انقالب گذشته است، این 
سازندگی،  جهاد  یعنی  بزرگ؛  سازمان  این  و  عظیم  مجموعة 
یکی از بهترین امتحان ها را داده است. امروز هم بحمداهلل وجود 
شما ذی قیمت و مغتنم است. باید این کارها را ادامه دهید. هم 
باید به سازندگی شهرها و روستاها بپردازید و هم به سازندگی 
انسان ها مشغول شوید. در درون خودتان، مدیران الیق، اشخاص 
این  کنید.  تربیت  فّعال  مغزهای  و  کارآمد  برجسته، دست های 
کشور، هنوز سال های متمادی به خدمات شما و به کار و تالش 

انقالب،  دشمنان  که  دورانی  این  در  دارد.  احتیاج  مخلصانه تان 
یا  اقتصادی  از برخی مشکالت  بتوانند  تا شاید  کمین گرفته اند 
نقطه ضعفی برای نظام، یا برای  تعطیلی بعضی از کارها، احیاناً 
دولت و مسئولین دلسوز خدمتگزار درست کنند، وظیفه همه و 
بخصوص شماست که تالش خودتان را مضاعف کنید تا بتوانید 
با کار سازنده، مشکالت مردم را کم و به پیشرفت کشور کمک 

نمایید. 
رسالت جهاد سازندگی، همچنان باقی است. نباید تصّور کرد 
که جهاد سازندگی، رسالت انقالبی خود و آن مسئولّیتی را که 
میان بسیاری از ارگان های دیگر به او تشّخص می داد، از دست 
است  این  اساسی  نکتة  نیست.  این گونه  به هیچ وجه  است.  داده 
خدمت اند.  مشغول  همه  کشور،  در  گوناگون  دستگاه های  که 
دولتمردان  زحمات  اثر  بر  دولتی  دستگاه های  بحمداهلل  امروز 
باارزشی  به خدمات  و دلسوز، هرکدام در هر بخش،  خدمتگزار 
انقالب  از  که  سازندگی  جهاد  مثل  نهادهایی  لیکن  سرگرم اند. 
درون  در  که  است  چگونه  دارند؟  خصوصیتی  چه  جوشیده اند، 
این تشکیالت، ضمن اینکه ارزش های اسالمی محفوظ است، 
تالش های فراوان و خدمت های بزرگ در آن با دلسوزی انجام 
می گیرد و از لحاظ کاری هم توفیقات نوآوری این مجموعه ها از 
بقیه بخش ها جلوتر و باالتر است؟ البته بحمداهلل امروز نوآوری 
در کشور، همه جا هست. اما شروع نوآوری و جرأت و جسارت 
ورود در میدان ابتکار، نکته ای است که در اول، در امثال جهاد و 
نهادهای انقالبی پدید آمد و بر محور آن حرکت شد. راز این همه 
چیست؟ راز این همه موّفقیت ها در بخش های مختلف، تمّسک 
که  درخشانی  و  واال  حقیقت  به  ایمان  است.  انقالبی  ایمان  به 



30

|1
40

1 
ور

ری
شه

 |1
06

ره 
شما

ر | 
نگ

ی س
ن ب

ازا
رس

نگ
 س
|

توانست این کشور را نجات دهد. از چه چیزی نجات دهد؟ از 
دوران جاهلّیت تاریک و ذلّت بار برای ملّت ایران!

انقالب در  آیت اهلل خامنه ای رهبر معّظم  " دیدگاه حضرت 
آستانه تشکیل جهاد سازندگی

»یکی از موضوعاتی که هر وقت با من در زمینة آن صحبت 
می کنم،  لذت  و  درونی  جوشش  و  انگیزه  احساس  می شود 
موضوع جهاد سازندگی است و آن هم به خاطر این است که 
جهاد سازندگی مظهر حرکت مردمی خالص و عاشقانه در راه 

سازندگی کشور و انقالب است. 
در رابطه با تاریخچه جهاد سازندگی باید برگردیم به پیش از 
اداره و  نه یک  زیرا جهاد سازندگی یک جریان است  انقالب، 
سازمان؛ و این جریان از آن زمان آغاز گردید که به مردم گفته 
شد گندم بکارید. پاییز سال 1357در حین تشکیل آن اجتماعات 
عظیم انقالب، ناگهان این فکر به وجود آمد که کشت پاییزه را 
شروع کنیم؛ و ما وقتی در مشهد این مسئله را پیشنهاد کردیم، 
با استقبال خیلی زیاد روستاییان و مردم روبرو شد و لذا طرح 
این  نیز در  امام  از طرف  مطلب در سراسر کشور اعالم شد و 
زمینه دستوری رسید که مردم گندم کاشتند؛ ولی بعد از تهران 
و اصفهان و جاهای دیگر، خانه، پدر و مادر و امکانات رفاهی را 
رها کنند و برای مردم آن منطقه خدماتی مانند احداث سیل بند 

و احداث جاده و آباد کردن مزرعه ارائه دهند. 
روستا که مایه و ریشه شهر است و به تعبیر درست تر مایه و 
ریشه زندگی صحیح و منطقی جامعه است، چنان که اگر روستا 
پیکر کلّی جامعه و چیزی  زائده در  نباشد زندگی شهری یک 
کاماًل غیرمستقل و وابسته خواهد بود، چنان که در رژیم گذشته 

روستاها را خراب کردند تا شهرها به صورت یک زائده درآیند که 
به جایی متصل نباشد و از جایی تغذیه نکنند تا کاماًل متکی به 
خارج باشند و برای اینکه یک کشوری از لحاظ اقتصادی در 
حد ضروریات غذایی مستقل باشد، باید روستا وجود داشته 
باشد و اگر روستا وجود نداشت، این استقالل هم وجود 
نخواهد داشت. این چیزی بود که ما درگذشته مشاهده 
به سوی  روستاییان  مهاجرت  چنان  رژیم  می کردیم، 
شهرها را با شتاب غیرمعقولی تشویق نمود و وسایل 
مهاجرت را فراهم کرد که درنتیجه خیلی از روستاها 

ویران شد. 
روستاها در نظر ما حائز اهّمیت است: یکی اینکه در 
روستا استضعاف و فقر و محرومّیت زیاد است و این در 
حالی است که جمهوری اسالمی برای رفع این محرومّیت 
از  بنابراین جهاد سازندگی یکی  رسالت بسیار عظیم دارد و 
واقعاً گل خوش رنگ و  انقالب است و  زیبای  بسیار  پدیده های 
بویی است که بدنه این نهاد روییده شده است و نه فقط کسانی 
را که با آن سروکار دارند سرمست می کند، بلکه درخت انقالب را 

هم زینت می دهد. 
جهاد سازندگی خودش فی نفسه کار خوب و جالبی است ولی 
معنی  انقالب  به  که  است  مسئله  این  جهاد  برای  آن  از  باالتر 
می دهد و جهت انقالب را مشّخص می کند و اصاًل معلوم می کند 

که انقالب ما چیست. 
این است که  معنایش  دارد،  را  انقالب وقتی جهاد سازندگی 
و روستا مظهر  دارد  برای خدمات عمومی مستضعفین  را  مردم 
محرومّیت و استضعاف اقتصادی و فرهنگی است. البته این کار 
مختص جهاد سازندگی نیست، بلکه نهادهای مردمی دیگر نیز از 
این قبیل اند، منتها جهاد سازندگی یک لطف دیگری دارد، چرا 
که برای امداد و خدمت به سراغ مستضعفین می رود، دست آنها 
از این قبیل  بلند می کند و به هرحال خصوصیاتی  را می گیرد و 
در جهاد سازندگی وجود دارد. من که در اوایل انقالب از سوی 
آنجا شاهد خدمات  داشتم،  بلوچستان  در منطقه  مأموریتی  امام 
جهاد سازندگی بودم. یعنی در بلوچستانی که هیچ وقت صحرا و 
بیابان های دوردستش کسانی را در خودش ندیده بود که باعالقه 
و وسواس ذره ذره امکانات آن منطقه را به نفع مردم استحصال 
کند؛ درحالی که بلوچستان یک منطقه کویری و خشک نیست 
و خوشبختانه امکانات زیادی از قبیل آب های سطحی فراوان و 
غیره دارد، اما چون روی آن کار نشده به ظاهر خشک می نمایند؛ 
اصاًل  که  دستگاه هایی  و  پایگاه ها  برای  شرکت هایی  اینکه  گو 
طرح آنها در آن روز مردمی نبود، خانه می ساختند یا جاده احداث 
می کردند؛ اما روستاها و مناطق محروم و مردم کپرنشینی که دور 
از همان جاده ها زندگی می کردند، هرگز چنین چیزی را ندیده 
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بودند که جوان هایی که مشوقی هم برای ماندن نداشته اند. پس 
اگر ما توانستیم روستا را تثبیت و زندگی روستایی را دارای جاذبه 
کنیم، از این نظر اهّمیت بسیار اساسی برای روستا به وجود می آید 
تأمین می شود و هم سیل مهاجرت که  استقالل  آنگاه، هم  و 
یا کنترل  و  متوّقف  تعادل جامعه است،  به هم خوردن  موجب 
خواهد شد و نیز استضعاف در بیشترین منطقه گسترش خودش 
به قید و عالج کشیده خواهد شد. بنابراین پرداختن به روستا یک 
کار همه جانبه است و از مهم ترین نقاط قوت جهاد سازندگی در 
مأموریت ها و مسئولّیت هایش این است که به روستاها می پردازد. 
لذا این مسئله پرداختن به روستاها من تأیید می کنم و معتقدم 
باید هرچه بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری کند و  که جهاد 
ضمن اینکه به غیر روستا نباید بپردازد، روستا را از لحاظ تأمین و 
حفظ استقالل به عنوان مهم ترین بخش کشور به حساب آورد، نه 
به عنوان حاشیه و یا فرع شهر. بنابراین، مسئله توجه به روستاها 

را ما کاماًل تأیید می کنیم. 
یکی توجه به مردم و استفاده از امکانات و نیروها و ابتکارات 
مردم است و خصوصیت عمدة جهاد همین بود که ناگهان صالی 
جهاد را سر داد و جوانان و عالقه مندان و کسانی که آمادگی 
داشتند، بسیج شدند تا این امکانات و آمادگی ها را برای مردم 

مصرف کنند. 
ما هر جا اتکای صادقانه و حقیقی به مردم کردیم، آن بخش 
آن  تا  در جنگ  و  بوده  این بخش ها  از جمله  و جهاد  آباد شد 
موقعی که به مردم اتکا نداشتیم و فقط به همان نیروهای دارای 
چهارچوب و نام مشّخص مثل چند تا لشکر و تیپ و کادرهای 
نظامی متکی بودیم، جنگ به صورت اوایل جنگ ادامه داشت، اما 
به مجرد اینکه پای مردم به جبهه ها باز شد و دشت ها و بیابان ها و 
کوه ها. سنگرها از نیروهایی که جنگ از آنها مطالبه مسئولّیت و 

کار می کرد، پر شد، ناگهان وضعّیت جنگ زیر و رو شد. 
در جهت سازندگی کشور نیز همین طور است و االن هم 

اعتقاد ما همین است، لذا این سیاست اعالم شده دولت 
جمهوری اسالمی که سیاست استمداد و کمک گرفتن از 
مردم و باید به صورت جدی و در همه بخش های کشور 
اجرا شود، بخصوص در بخش های تولیدی و اقتصادی 
و کارهای مربوط به سازندگی کشور حتماً باید از فکر و 
سواد و سرمایه جسمی و بازویی استفاده گردد و مردم 
سازماندهی شوند تا بتوانند کار کنند و لذا این مهم ترین 

ویژگی جهاد سازندگی است که متکی به مردم باشد و 
شاید یکی دیگر از ویژگی های جهاد سازندگی هم مسئله 

جوان بودن آن باشد، زیرا جوانی یک حالت درخشندگی دارد 
و چه بسا با کارگشایی ها که به وسیله جوان بودن چهره یک نهاد 
انجام می گیرد، چون جوان بودن چهره، خیلی کمک می کند به 

کارآیی بیشتر، گرچه جوان تجربه ندارد اما یک چیز معادل تجربه 
دارد و آن عبارت است از شور و شوق و احساس و گستاخی و 
خطرپذیری که خیلی از گره ها را باز می کند. از خصوصیت های 
دیگر جهاد سازندگی این است که مقّررات خودش را دارد، یعنی 
جهاد از نخست یک نوع بی اعتنایی به مقّررات جاری کارهای 
مشابه خودش را داشت، اما این بی اعتنایی به مقّررات نبود، بلکه 
یک مقّرراتی خودش پیدا کرد که این مسئله خیلی حائز اهّمیت 

است.« 
جهاد  درباره  نوری  ناطق  حجت االسالم  مصاحبه 

سازندگی و جنگ تحمیلی 
»جهاد به عنوان یکی از بهترین نهادهای جوشیده و روییده از 
انقالب در جامعة ما و در جمهوری اسالمی مطرح است و به این 
عنوان تنها نهادی که منتقل کننده فرهنگ انقالب به روستاها 
است، بسیار پراهّمیت است و نقش خود را در روستاها به خوبی 

ایفا می کند. 
بار  که  بوده  آماده  همواره  که  نهادی  به عنوان  درواقع  جهاد 
افتادة انقالب و جمهوری اسالمی را به دوش بکشد، در جامعه 
جبهه های  در  هم حضور  نمونه اش  دارد.  و  داشته  فّعال  حضور 
صف  در  را  نیروهایش  می شود،  آغاز  جنگی  وقتی  است.  نبرد 
مقّدم جبهه ها بسیج و در آنجا حضور پیدا می کند و بزرگ ترین 
و قوی ترین بازو برای نیروهای رزمی و رزمنده های ما می شود. 
بنابراین جایگاه جهاد در جمهوری اسالمی، جایگاهی بس مقّدس 
و واالست. ان شاءاهلل جهاد، این جایگاه رفیع را حفظ کند و خداوند 

بزرگ هم به جهادگرها در آخرت جایگاهی رفیع عطا فرماید.«
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 امام خمینی )ره(   «گنجد.است که رتسیم آن رد اقلب الفاظ نمیمان، از جمله مسائلی سنگر رد دافع مقدسوقفه جهاد، این سنگرسازان بیزحمات بی»

 
 17071ـ شـمارة ثـبت:  1456857694ـ کد پـستی:  258تـهـران، خیابان سـتارخـان، خیابان شـادمهـر، شمارة 

 ksbm1383@gmail.comـ  66503923نمابر: ـ  66507520ـ  66501495تلـفن: 

 ملت شریف ایران اسالمی

 سـالم علیـکم؛
ما ملت ایران اسالمی در طول تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله مان به اثبات رسانده ایم که اهل جنگ نیستیم و 

داریم؟ برای این سوال پاسخ آغاز دفاع مقدس را گرامی میآرامش و آسایش را برای همگان خواهانیم. پس چرا 
هشت »های بسیاری را می توان متصور شد، ولی آنچه که از کالم مقام معظم رهبری استنتاج می شود این است که: 

عظیمی است که تا  زمانی نیست؛ بلکه گنجینه سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه
 «گذاری کند.تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایهطوالنی ملت ما میهای مدت

یکی از زمینه هایی که بایستی سرمایه گذاری کرد و گنجینه عظیم آن را استخراج نمود، نقش پشتیبانی و مهندسی 
نقش جهادسازندگی در جنگ، »فرمودند:  جنگ جهاد است که رکن سوم دفاع مقدس بود تا آنجا که امام راحل)ره(

است مکرر از سوی فرماندهان ارتشی و سپاهی ما که اگر  کمتر از نیروهای نظامی نبوده و نیست، و این اقراری
به دست نمی آمد. باید اعتراف کرد که اینان بزرگترین آبرو را به انقالب اسالمی  جهاد نبود پیروزی با این سرعت

 «  ده انددا خود
را تشکیل داده « جهاد سازندگی»آری! جوانان غیوری که پس از پیروزی انقالب اسالمی، به منظور آبادانی کشور 

بودند، بعد از شروع دفاع مقدس و تهاجم همه جانبه استکبار جهانی، به جبهه های حق علیه باطل روانه شدند و 
آنقدر رشادت و ایثار و از خودگذشتگی نشان دادند که خمینی را تشکیل دادند و « پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد»

ابتکارات، نوآوری ها، بومی سازی ها و... که  را به آنان اعطا کرد.« لقب پر افتخار سنگرسازان بی سنگر»کبیر)ره( 
آن پرداخته  در این دوران و در اوج کمبودها و نیازها توسط این نیروها انجام شد، از گنجینه هایی است که کمتر به

 شده است. 
، ما اعضای کانون «احیای جهادسازندگی»سال از آغاز جنگ تحمیلی و همزمان با عنوان شدن ایده  42اینک بعد از 

سنگرسازان بی سنگر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همرزمان شهید و سفرکرده و آرزوی سالمتی و طول عمر 
رسانیم که بر سر عهد و پیمانی که با انقالب، امام راحل، رهبری  برای سایر همرزمان عزیزمان، به استحضار می

عزیز و شهدای گرانقدر بسته ایم، پا برجاییم و آماده ایم که هر آنچه از گنجینه عظیم بدست آمده از جهادسازندگی 
ر دهیم و دفاع مقدس در تجربه، ذهن و توانمان داریم بدون هیچ چشمداشتی در اختیار دولت و نظام مقدس قرا

 و با دست در دست هم نهادن به مهر، تالشی مضاعف شود تا میهن خویش را کنیم آباد. 
سالمتی، موفقیت و عاقبت بخیری آحاد ملت شریف ایران آرزوی قلبی ماست و از شما می خواهیم این فرزندانتان 

 را از دعای خیر خود محروم نفرمایید. 
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ملت شریف ایران اسالمی
سالم علیکم

طول  در  اسالمی  ایران  ملت  ما 
تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله مان 
جنگ  اهل  که  ایم  رسانده  اثبات  به 
برای  را  آسایش  و  آرامش  و  نیستیم 
همگان خواهانیم. پس چرا آغاز دفاع 
مقدس را گرامی می داریم؟ برای این 
سوال پاسخ های بسیاری را می توان 
متصور شد، ولی آنچه که از کالم مقام 
این  شود  می  استنتاج  رهبری  معظم 
مقدس  دفاع  سال  که: »هشت  است 
فقط  و  زمانی  امتداد  یک  صرفاً  ما 
یک برهه  زمانی نیست؛ بلکه گنجینه  
عظیمی است که تا مدت های طوالنی 
کند،  استفاده  آن  از  می تواند  ما  ملت 
آن را استخراج کند و مصرف کند و 

سرمایه  گذاری کند.«
بایستی  که  هایی  زمینه  از  یکی 
سرمایه گذاری کرد و گنجینه عظیم 
آن را استخراج نمود، نقش پشتیبانی 
که  است  جهاد  جنگ  مهندسی  و 
آنجا  تا  بود  مقدس  دفاع  سوم  رکن 
»نقش  فرمودند:  راحل)ره(  امام  که 
از  کمتر  جنگ،  در  جهادسازندگی 
نیروهای نظامی نبوده و نیست، و این 
اقراری     است مکرر از سوی فرماندهان 

بیانیه کانون سنگرسازان بی سنگربیانیه کانون سنگرسازان بی سنگر
به مناسبت چهل و دومین سالگرد دفاع مقدسبه مناسبت چهل و دومین سالگرد دفاع مقدس

کانون مرکز

جهاد  اگر  که  ما  سپاهی  و  ارتشی 
این سرعت     به دست  با  پیروزی  نبود 
اینان  که  کرد  اعتراف  باید  آمد.  نمی 
اسالمی  انقالب  به  را  آبرو  بزرگترین 

خود     داده اند«  
از  پس  که  غیوری  جوانان  آری! 
منظور  به  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
را  سازندگی«  »جهاد  کشور  آبادانی 
تشکیل داده بودند، بعد از شروع دفاع 
استکبار  جانبه  همه  تهاجم  و  مقدس 
جهانی، به جبهه های حق علیه باطل 
مهندسی  و  »پشتیبانی  و  روانه شدند 
جنگ جهاد« را تشکیل دادند و آنقدر 
رشادت و ایثار و از خودگذشتگی نشان 
پر  »لقب  کبیر)ره(  خمینی  که  دادند 
به  را  سنگر«  بی  سنگرسازان  افتخار 
آنان اعطا کرد.. ابتکارات، نوآوری ها، 
بومی سازی ها و... که در این دوران 
و در اوج کمبودها و نیازها توسط این 
نیروها انجام شد، از گنجینه هایی است 

که کمتر به آن پرداخته شده است. 
اینک بعد از 42 سال از آغاز جنگ 
تحمیلی و همزمان با عنوان شدن ایده 
اعضای  ما  جهادسازندگی«،  »احیای 
ضمن  سنگر،  بی  سنگرسازان  کانون 

همرزمان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
آرزوی سالمتی  و  سفرکرده  و  شهید 
همرزمان  سایر  برای  عمر  طول  و 
عزیزمان، به استحضار می رسانیم که 
بر سر عهد و پیمانی که با انقالب، امام 
راحل، رهبری عزیز و شهدای گرانقدر 
ایم که  آماده  برجاییم و  پا  ایم،  بسته 
هر آنچه از گنجینه عظیم بدست آمده 
در  مقدس  دفاع  و  جهادسازندگی  از 
بدون  داریم  توانمان  و  ذهن  تجربه، 
و  دولت  اختیار  در  چشمداشتی  هیچ 
دست  با  و  دهیم  قرار  مقدس  نظام 
مهر، تالشی  به  نهادن  در دست هم 
مضاعف شود تا میهن خویش را کنیم 

آباد. 
سالمتی، موفقیت و عاقبت بخیری 
قلبی  آرزوی  ایران  شریف  ملت  آحاد 
این  خواهیم  می  شما  از  و  ماست 
فرزندانتان را از دعای خیر خود محروم 

نفرمایید. 
و من اهلل التوفیق

کانون سنگرسازان بی سنگر 
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شهریورماه   15 شنبه  سه  صبح 
بسیج  رئیس  زهرایی  سردار   1401
صمیمی  دیداری  در  کشور  سازندگی 
میهمان کانون سنگرسازان بی سنگر 

بود.

سه  از  بیش  که  نشست  این  در 
از  جمعی  انجامید،  طول  به  ساعت 
سه  از  سازندگی  جهاد  پیشکسوتان 
کانون سنگرسازان بی سنگر، جهادگران 
بازنشستگان جهاد سازندگی، و نیز  و 
جوانان مرتبط با مجموعه سنگرسازان 
بی سنگر حضور داشتند، و موضوعات 
گوناگونی از جمله بحث احیای جهاد 
سازندگی و تشکیل شورای عالی جهاد 

سازندگی را مورد گفتگو قرار دادند.

پس  دیدار،  این  در  زهرایی  سردار 
دیدگاه های  و  اظهارات  استماع  از 
جلسات  این  تداوم  لزوم  بر  حاضران، 

بازدید رییس سازمان بسیج سازندگی بازدید رییس سازمان بسیج سازندگی 
از کانون سنگرسازان بی سنگراز کانون سنگرسازان بی سنگر

کانون مرکز

بخشی  تشریح  ضمن  و  کرد  تاکید 
بیان  به  سازندگی،  بسیج  اقدامات  از 
درباره  خود  دیدگاه های  و  توضیحات 
نکات مطرح شده و همچنین مسائل 
مرتبط با شورای عالی جهاد سازندگی 
نکات مطرح  از  پرداخت. وی بخشی 
شده توسط حاضران را وارد دانست و 

بخشی را توضیح داد.

با  کشور  سازندگی  بسیج  رئیس 
آدم های  از  خیلی  اینکه  به  اشاره 
از  نداریم،  را  انقالب  اول  جهادی 
لزوم گفتمان سازی و تبیین منظومه 
بحث  در  رهبری  معظم  مقام  فکری 
حرکت های جهادی -که سابقه آن به 
سخنرانی ها و اقدامات پیش از پیروزی 
و  گفت  برمی گردد-  ایشان  انقالب 
عرصه  این  در  سازمان  این  برنامه  از 
عملی  و  فکری  ارتقای  راستای  در 

نیروهای جهادگر فعلی خبر داد.

اینکه  به  اشاره  با  زهرایی  سردار 
هیچ دوگانگی با جهاد سازندگی اول 
اشاره  نکته  این  به  نداریم،  انقالب 
پیش،  از  بیش  می بایست  که  کرد 
فعاالن و گروه های جهادی را متوجه 
تجربیات گذشته جهاد سازندگی کنیم 
و برای کسب مشورت و راهنمایی به 
به  و  دهیم  ارجاع  جهاد  پیشکسوتان 
جهادگران  بین  نسلی  پیوند  موضوع 

اهتمام کنیم.

صدوری  محمد  دیدار،  ابتدای  در 
سنگرسازان  کانون  عامل  مدیر 
و  مقدم  خیر  ضمن  بی سنگر 
و  شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
ایثارگران جهاد سازندگی و همچنین 
سردار  کانون  این  اسبق  مدیرعامل 
جهادگر مهندس حسینعلی عظیمی، به 
معرفی کوتاهی از اهداف و فعالیت های 
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جمع  و  بی سنگر  سنگرسازان  کانون 
سه  از  حاضر  جوانان  و  پیشکسوتان 
کانون پرداخت. و در ادامه هر یک از 
حاضران به بیان نکات و دیدگاه های 

خود پرداختند.

و  )پاسداران(  سپاه  مکمل  نقش 
بال  دو  عنوان  به  )سازندگی(  جهاد 
اسالمی  انقالب  پیشبرنده  و  ضروری 
معماری  )ره(  امام  توسط حضرت  که 
هویِت  و  اصالت  از  دفاع  لزوم  شد، 
برآمده از انقالب اسالمِی حرکت های 

و  صحیح  روایتگرِی  نیز  و  جهادی 
متقن وقایع و تحوالت تاریخی جهاد 
سازندگی از جمله مهمترین محورهایی 
بود که در گفتگوها مورد تاکید و بحث 

قرار گرفت.

توجه به جنبه راهبردی و تمدن ساز 
انقالب  عصر  در  سازندگی  جهاد 
ایجابی  گفتمان  عنوان  به  اسالمی، 
نظام اسالمی در مقابل مکاتب شرقی 
و غربی در بحث توسعه و حکمرانی، 
حرکت های  می کند  اقتضاء  که 
امدادی،  اقدامات  از  فراتر  را  جهادی 
و  پیمانکاری  صرفاً  یا  و  خیریه ای، 
کنیم،  ترویج  و  تحلیل  تکنوکراتیک 
از دیگر موضوعات مطرح شده در این 
با بازخوانی نگاه شهید  دیدار بود. که 
بهشتی )ره( به جهاد سازندگی، مبنی 
بر اینکه جهاد را به عنوان قلب پروژه 
ادارِی« انقالب اسالمی، در  »انقالب 
قبال دستگاه ها و ساختارهای طاغوتِی 
انقالب  از  پیش  دوران  از  مانده  باقی 

می دانسته همراه بود.

نیاز انقالب اسالمی به برخورداری 
از هویت های متنوع انقالبی برای به 
آحاد  موثرتر  و  بیشتر  آوردن  میدان 
به  بخشی  هویت  و  جوانان  و  جامعه 

آنان از قبیل: سپاهی، جهادی، بسیجی 
و... )همان طور که در طراحی معمار 
کبیر انقالب بوده است(، و نیز نیاز به 
در  در  انقالبی  بومِی  ادبیات  بازتولید 
بحث جهاد و پیشرفت، برای آن که در 
گفتمان رایج توسعه غربی و مدل هایی 
از  نشویم،  هضم  و...  استارتاپ  چون 
دیگر نکاتی بود که در این نشست با 
رئیس بسیج سازندگی کشور در میان 
گذاشته شد. و تاکید شد این بال دوم 
انقالب که به توطئه داخلی و خارجی 
زده شد، حتما یک روزی باید جبران 
شود و می شود )همان طور که امروز 
بدنه  و  دولتمردان  مجدد  توجه  شاهد 
بزرگ  خالء  این  به  مردمی  فعاالن 
هستیم(؛ لکن نقش آفرینی ما و درک 
درست از وظیفه مان در این زمینه مهم 

است و در تاریخ ماندگار خواهد بود.

و  جهاد  تحریف  جریان  با  مقابله 
عدم استحاله یا عقب نشینی از مفهوم 
ممتاز و متمایزی که امام خمینی )ره( 
از »جهاد« و »جهادی« در بیانیه 27 
خرداد 1358 در ارتباطی گسست ناپذیر 
با پدیده جهاد سازندگی به ایران و دنیا 
ارائه کردند و متناظر با مفهوم پیشرفت 
و سازندگی قرار گرفت، موضوع دیگری 
بود که در صحبت های حاضران مورد 

و  پیشکسوتان 
حاضر  جهادی  جوانان 
در جلسه ضمن وظیفه 
دانستن قطعی و فوری 
جهاد  و  روشنگری 
زمینه،  این  در  تبیین 
و  مقامات  برای  بویژه 
مسئوالن رسمی جریان 
جهادی کشور- بر این 
داشتند  تاکید  نکته 
ادغام  تاریخ،  طبق  که 
جهاد  وزارتخانه  دو 
سازندگی و کشاورزی 
ششم،  مجلس  توسط 
دیماه سال 1379  در 
است؛  شده  تصویب 
از  پس  ماه ها  یعنی 
معظم  مقام  دستور 
تشکیل  برای  رهبری 
در  سازندگی  بسیج 
دیدار فرماندهان سپاه 
در  بسیج  مسئوالن  و 
17 اردیبهشت 1379. 
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اشاره و درخواست قرار گرفت.

سردار  بر  عالوه  که  دیدار  این  در 
از  دیگر  یکی  بشارتی  جلیل  زهرایی، 
اعضای شورای عالی جهاد سازندگی 
تعیین  جمله  این  داشت،  حضور  نیز 
وصف  در  انقالب  معظم  رهبر  کنندة 
جهاد سازندگی که: »جهاد سازندگی، 
و  ماست.  بزرگوار  امام  ارزنده  یادگار 
به  که  است  طّیبه ای  شجره  حقیقتاً 
غرس  بزرگوار،  امام  برکت  با  دست 
کشور  و  داد  میوه  و  کرد  رشد  و  شد 
و ملت را در مراحل مختلف بهره مند 
قرار  تبیین  و  بازخوانی  مورد  نمود«، 
گرفت. و ضمن گالیه از بی مهری ها 
نسبت  گرفته  صورت  تالش های  و 
این  به  پرداختن  کمتر  یا  حذف  به 
جهادِی  حرکت های  حقیقی  ریشه 
امروز و تجربیات گران سنگ موجود 
از  بیش  ثمره خون  که  حوزه  این  در 

به وجود  است،  3000 شهید جهادگر 
دست های پیدا و ناپیدایی که عامدانه 
قصد  خارج  و  داخل  از  غافالنه  یا 
خرداد   27 ناب  گفتمان  فراموشی 
و  اشاره  دارند،  را  )ره(  خمینی  امام 
هویتی  ریشه  و  منشاء  حفظ  لزوم  بر 
حرکت های جهادی انقالبی در پس از 
پیروزی انقالب، و جلوگیری از تحریف 

واقعیات تاریخی جهاد تاکید شد.

و  جایگاه  از  تقدیر  و  حمایت 
سازندگی  بسیج  سازمان  تالش های 
گروه های  پشتیبانی  و  ساماندهی  در 
تدبیر هوشمندانه  عنوان  -به  جهادی 
مقام معظم رهبری در راستای تقویت 
جریان جهادی کشور و در تداوم فرمان 
جهاد سازندگی حضرت امام )ره( در 27 
خرداد 58- از دیگر نکات مطرح شده 
در این نشست بود. در عین حال این 
مطرح  سازندگی  بسیج  از  بجا  انتظار 

از  پاسداری  و  صیانت  که ضمن  شد 
اصالت گفتمان جهادی، در افقی فراتر 
اقدامات  و  زلزله  و  از حضور در سیل 
پیمانکاری یا محرومیت زدایی، در تراز 
اسالمی  انقالب  امامین  انتظار  مورد 
تقویت  و  کمک  با  و  نموده  حرکت 
همدیگر در یک جبهه، دست به کاری 
ماندگار بزند و پیشران برای احیای به 

معنای واقع جهاد سازندگی گردد.

اعالم موضِع تا بدین لحظه سه کانون 
و  جهادگران  سنگر،  بی  سنگرسازان 
بازنشستگان جهاد سازندگی نسبت به 
ایده احیای جهاد دولت و شورای جدید 
التاسیس جهاد سازندگی، و تبادل نظر 
با سردار زهرایی در زمینه برنامه ها و 
اقدامات شورای عالی در این مدت و 
پیشنهادها، امیدها، نگرانی ها و توقعاتی 
دیگر  از  دارد،  وجود  باره  این  در  که 
بود.  گفتگوها  در  مطرح شده  مباحث 
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از  جهاد  پیشکسوتان  باره  این  در  که 
این شورا  به  نامه مشورتی  دو  ارسال 
در جهت کمک به تحقق اهداف آن 
خبر دادند. نگرانی از تشکیل سازمان 
جهادی دولتی نیز، از دیگر موضوعاتی 
بود که به طور مشترک توسط سردار 
زهرایی، پیشکسوتان و جوانان حاضر 

در جلسه مورد اشاره قرار گرفت.

از دیگر موضوعاتی که در این دیدار 
بر آن تاکید شد، قرائت های نادرست 
درباره  که  است  تاریخی  خالف  و 
جهاد  وزارت  انحالل  زمانِی  تقّدم 
تشکیل  فرمان  به  نسبت  سازندگی 
و  شود.  می  عنوان  سازندگی  بسیج 
جوانان  از  بسیاری  میان  در  متاسفانه 
و فعاالن گروه های جهادی امروز نیز 
کافی  روایت  و  مطالعه  عدم  دلیل  به 
تاریخ انقالب، رایج گردیده و بعضاً در 
مصاحبه ها و سخنرانی ها با بی دقتی 

تکرار می شود. و مسّبب تحلیل های 
اشتباه بعدی می گردد.

حاضر  جهادی  جوانان  و  پیشکسوتان 
در جلسه ضمن وظیفه دانستن قطعی و 
این  در  تبیین  جهاد  و  روشنگری  فوری 
مسئوالن  و  مقامات  برای  بویژه  زمینه 
این  بر  کشور-  جهادی  جریان  رسمی 
نکته تاکید داشتند که طبق تاریخ، ادغام 
دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی 
توسط مجلس ششم، در دیماه سال 1379 
از  پس  ماه ها  یعنی  است؛  شده  تصویب 
دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل 
بسیج سازندگی در دیدار فرماندهان سپاه 
اردیبهشت   17 در  بسیج  مسئوالن  و 
1379. لذا این دستور در زمانی صادر شده 
وجود  سازندگی  جهاد  وزارت  هنوز  که 
داشته است. و می توان گفت تدبیر مقام 
تقویت  فرمان،  این  در  والیت  عظمای 
جهاد  مردمی  جریان  شدن  فراگیرتر  و 
سازندگی، از طریق ورود بسیج به عرصه 
فعالیت های جهاد سازندگی و بهره گیری 
از ظرفیت اوقات فراغت جوانان بسیجی، 

در  که  جالبی  نکته 
صمیمانه  دیدار  این 
همگان  اظهار  به  که 
و  آشنایی  موجب 
شدن  نزدیک تر 
گردید،  طرفین 
بود  این  شد  مشاهده 
گفتگو،  این  در  که 
و  صریح  علیرغم 
برخی  بودن  انتقادی 
اغلب  صحبت ها، 
در  جلسه  اعضای 
صحبت هایشان  خالل 
بودن  بسیجی  بر 
و  سپاهی  سابقه  یا 
جهادی داشتن توأمان 
بدان  و  تاکید  خود 
و  می کردند  افتخار 
نیز  زهرایی  سردار 
نزدیکش  آشنایِی  از 
سازندگی  جهاد  با 
قدیم  جهادگران  و 

گفت.
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بوده است. چه اینکه در بیانات معّظمٌ له در 
این دیدار، چند مرتبه نام جهاد سازندگی 
و حتی نام وزیر وقت جهاد برده شده و 
همکاری و تقسیم کار بین بسیج و جهاد 
و بعضی دستگاه های دیگر خواسته شده 
عدم  بر  است  شاهدی  خود  که  است؛ 
انتظار و به نوعی غافلگیری رهبر انقالب 
نسبت به اقدام دولت و مجلس وقت در 
حذف جهاد سازندگی؛ و در پیامی هم که 
به رئیس جمهور وقت می دهند می گویند 
باید این مصوبه هیئت دولت را لغو کنید، 
که متاسفانه چنین نشد. لذا این تعبیر که 
انقالبی  سازمان  هر  یا  سازندگی  بسیج 
آغاز  سازندگی  جهاد  جای  به  دیگری، 
و  است.  نادرست  کاماًل  کرد،  فعالیت  به 
همگان و حتی فعاالن گروه های جهادی 
نیز اذعان دارند جای خالی جهاد سازندگی 
با برپایی اردوها و فعالیت های مخلصانه 
از  و صرفاً  نشده  پر  تاکنون  گروه ها  این 
این طریق پر نخواهد شد. و حتی اینکه 
دولت محترم و کارشناسان مختلف طی 
یک سال گذشته خأل جهاد سازندگی را 
در موضوعات مختلف احساس کرده و به 
این خأل  پرکردن  برای  نو  دنبال طرحی 
است  دیگری  دلیل  خود  هستند،  بزرگ 
و  سازندگی  بسیج  مقدس  سازمان  که 
که  مختلفی  مراکز  و  سازمان ها  دیگر 
تقویت  و  پشتیبانی  برای  این سال ها  در 
حرکت های جهادی ایجاد شده و فعالیت 
می کنند، همگی می توانند رویش هایی از 
شجره طیبة تفکر و الگوی جهادی باشند 
که توسط حضرت امام )ره( در 27 خرداد 

1358 غرس فرمودند؛ اما نه همة آن.

نکته جالبی که در این دیدار صمیمانه 
آشنایی  موجب  همگان  اظهار  به  که 
گردید،  طرفین  شدن  نزدیک تر  و 
این گفتگو،  این بود که در  مشاهده شد 
برخی  بودن  انتقادی  و  صریح  علیرغم 
صحبت ها، اغلب اعضای جلسه در خالل 
صحبت هایشان بر بسیجی بودن یا سابقه 
خود  توأمان  داشتن  جهادی  و  سپاهی 

سردار  و  می کردند  افتخار  بدان  و  تاکید 
با جهاد  نزدیکش  آشنایِی  از  نیز  زهرایی 

سازندگی و جهادگران قدیم گفت.

جلسه  در  حاضر  جهادی  پیشکسوتان 
اینکه وجود بسیج سازندگی،  با اشاره به 
شورای عالی جهاد و امثالهم را فی نفسه 
جهادی  حرکت های  تداوم  برای  سازنده 
می دانیم، از احساس تکلیف و دلسوزی 
صحیح  حرکت  و  رشد  به  نسبت  خود 
و  تجربیات  اساس  بر  جهادی  جریان 
بینشی که در جهاد به قیمت زیاد به دست 
آمده گفتند و اضافه کردند: گالیه هایی که 
یا  است؛  برادرانه  بیان می شود،  اینجا  در 
بجا است که سبب اصالح و رشد می شود 
با توضیح مسئوالن  نابجا است که  یا  و 
اندرکار، ما هم توجیه می شویم و  دست 

قطعاً از آن دفاع می کنیم.

چه  کردند:  تاکید  جهاد  پیشکسوتان 
و  جهاد  و  سپاه  بچه های  از  غیر  کسی 
امثال این جمع است که باید و می تواند 
سخنان حضرت آقا درباره تفکر و حرکت 
هم  با  باید  لذا  کند؟  محقق  را  جهادی 
باشیم و تکلیف مان برای عملیاتی کردن 

منویات ایشان را محقق کنیم.

افزودند:  پیشکسوتان حاضر در جلسه 
این، تفکر جهاد سازندگی است که مهم 
است و منجر می شود امپراطور وقت ژاپن 
در دیدار با مسئوالن وقت کشور از آن به 
عنوان »هماهنگ کننده« در نظام نوپای 
حیرت  و  بزرگی  به  اسالمی  جمهوری 
شد،  درست  که  تفکر  اصل  لذا  کند.  یاد 
دیگر دعوای سازمانی نخواهیم داشت. به 
عالوه با احیای تفکر جهادی اعتماد مردم 
است  نظام  موفقیت  مهم  شرط  که  نیز 

بیش از پیش احیا می شود.

همچنین در این دیدار که دو روز بعد 
از گردهمایی ارزشمند گروه های جهادی 
در اجالسیه سراسری بسیج سازندگی در 

شهرستان فردوس و گرامیداشت سالگرد 
در  رهبری  معظم  مقام  جهادی  حضور 
 47 سال  زدگان  زلزله  به  امدادرسانی 
بحث برانگیز  موضوع  می شد،  برگزار 
روز  به  جهادی  حرکت های  مبدأ  »تغییر 
13 شهریور« که از مدتی قبل به نقل از 
سردار زهرایی در رسانه ها عنوان شده بود، 

مورد اشاره و نقد قرار گرفت.

جوانان  و  پیشکسوتان  اظهار  به  بنا 
روز  شهریور   13 روز  جلسه،  در  حاضر 
تاریخ  در  باید  که  است  مبارکی  و  مهم 
و  شود  ماندگار  جهادی  حرکت های 
بسیج  توسط  روز  این  گرامیداشت 

پیشکسوتان جهاد 
تاکید کردند: 

چه کسی 
غیر از 

بچه های 
سپاه و جهاد 

و امثال این جمع
است که 

باید و می تواند 
سخنان 

حضرت آقا 
درباره تفکر 

و حرکت جهادی 
را محقق کند؟ 

لذا باید 
با هم باشیم و

 تکلیف مان
برای 

عملیاتی کردن
 منویات ایشان 
را محقق کنیم.
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سازندگی ارزشمند و قابل تحسین است. 
»مبدأ  روز  عنوان  به  روز  این  تعیین  اما 
حرکت های جهادی«، خواه ناخواه نادیده 
اصیل  عقبه  در  شکاف  ایجاد  یا  گرفتن 
میراث  که  است  ناب جهادی  گفتمان  و 
امام راحل )ره( و زاییده الگوی حکمرانی 
پیام  آن  مبدأ  که  است.  اسالمی  انقالب 
خرداد  در 27  )ره(  امام  تاریخی حضرت 
سویی  از  اقدام،  این  لذا  است.   58 سال 
به محدود کردن سابقه هویتی و تجربی 
حرکت های جهادی و منقطع کردِن آن از 
گفتمان امام )ره( و اول انقالب و فراموش 
کردن عقبه پرافتخار و پر از تجربیات آن 

به  سویی  از  و  می انجامد،  گرانبها  نهاد 
هویت  شدن  کمرنگ  و  نسلی  انقطاع 
انقالبی گروه های جهادی منجر می شود. 
چرا که آن پیام امام )ره( و به دنباله آن 
تشکیل جهاد سازندگی منبعث از انقالب 
بود،  اسالمی  حکومت  در  بود،  اسالمی 
در راستای قدرت دادن جبهه حق بود و 
به ِجّد جهاد فی سبیل اهلل بود؛ نه صرفًا 
یک کار خداپسندانه و مقدسی که برای 
کمک به آسیب دیدگان انجام شده باشد. 
بی اثر  به  می تواند  اقدام،  این  عالوه  به 
کردن تالش ها و مجاهدت های مقدسی 
بیانجامد که برای ایجاد پیوند بین نسلی و 
انتقال دانش ها و تجربیات بین جهادگران 
امروز و نسل اول و دوم انقالب صورت 
حق  در  جفا  این  و  می گیرد؛  و  گرفته 

گفتمان جهادی انقالب اسالمی است.

که  مفهومی  و  معنا  اینکه  بر  مضاف 
صدور  از  پس  جهادی«،  و  »جهاد  از 
)ره(  امام  حضرت  خرداد   27 فرمان 
جهاد  فعالیت  سال   20 طی  در  و  متولد 
عملیاتی  عمل  صحنة  در  سازندگی، 
کشور  عامه  ادبیات  و  اذهان  در  و  شد 
ده  خصوص  )به  کشور  خارج  حتی  و 
آنها  در  سازندگی  جهاد  که  کشوری  ها 
نمایندگی داشت( گسترش یافت، متمایز 
صرفًا  اقدامات  و  جهاد  عادی  مفهوم  از 
است.  مشابه  داوطلبانه  و  هم نوع دوستانه 
متمایزکننده ای  مولفه های  جهاد،  این 
و  انقالب  امامین  بیانات  در  که  دارد 
که  پیام هایی  و  سخنرانی ها  همچنین 
در سمینارهای جهاد سازندگی و مجامع 
جستجو  قابل  می شده  ایراد  جهادگران 
است. لذا از این جهت نیز، جنبه مبنایی 
و مبدأیی بخشیدن به روز 13 شهریور در 

این خصوص خطایی راهبردی است.

علی  باره  این  در  که  دیگری  نکته 
رسم  کتاب  نویسنده  و  محقق  مشایخی 
این  جهاد در جلسه مطرح کرد، مقایسه 
گرامی  پیامبر  حلف الفضول  روز  با  روز 

اسالم -صلوات اهلل علیه و اله- در دوران 
جاهلیت است که پیامبر )ص( بعد از بعثت 
نیز بدان افتخار می کردند، اما هرگز آن 
را ارجح بر وقایعی چون بعثت و هجرت 
یا میثاق غدیرخم )به عنوان مبدأ و مبنا( 
نادیده  انتخاب  این  لذا  نکردند.  عنوان 
انقالب اسالمی ما است و  گرفتن اصل 
بی توجهی به معنای حکومِت اهلل. اشکال 
که  است  این  انتخابی  چنین  در  مهمتر 
پراکنده  حرکت های  که  است  درست 
جهادی،  تعبیری  به  و  انسان دوستانه 
توسط بسیاری از علما، بزرگان، متدینین، 
انقالبیون و حتی آزادمردانی چون مرحوم 
هم  انقالب  پیروزی  از  پیش  و...  تختی 
اما  داشته،  وجود  دنیا  و سراسر  ایران  در 
جایگاه بلند و خاستگاه ارزشِی فرمان 27 
خرداد 58 حضرت امام )ره( و اتفاقات و 
خیزش عظیمی که متأثر از آن در سراسر 
کشور رخ داد، و حتی به خارج از کشور نیز 
رسید، چیز دیگری است. این پیام از دل 
انقالب اسالمی برآمد و در بستر جمهوری 
اسالمی صادر شد؛ و به تبع آن نهاد جهاد 
اسالمیت،  جمهوریت،  روح  از  سازندگی 
برآمده  استقالل طلبی  و  آزادی خواهی 
مقدس  نظام  بستر  در  و  شد،  تشکیل  و 
استوار  و  یافت  نضج  اسالمی  جمهوری 
جهاد  هویت  و  ریشه  زدن  گره  لذا  شد. 
به دوران پیش از انقالب و شکل گیری 
پیام  که  درحالی  هم  آن  اسالمی،  نظام 
27 خرداد حضرت امام )ره( عقبه ای قابل 
اتکا و قابل افتخار برای تمامی جهادگران 
انقالب اسالمی تا آینده متصل به ظهور 

خواهد بود، فاقد توجیه است.

در پایان این نشست که با کاسته شدن 
ذهنیت ها  و  نگرانی ها  از  زیادی  بخش 
همراه بود، تصمیم گرفته شد نشست های 
یک  از  سازندگی  بسیج  میان  بیشتری 
جهاد  مرتبطان  و  بازماندگان  و  طرف 
و  بیشتر  آشنایی  جهت  سازندگی، 

هم اندیشی های گسترده تر برگزار شود.
 

حمایت و 
تقدیر از جایگاه 

و تالش های
 سازمان بسیج 
سازندگی در 
ساماندهی و 

پشتیبانی گروه های 
جهادی -به عنوان
 تدبیر هوشمندانه 
مقام معظم رهبری
 در راستای تقویت

 جریان جهادی 
کشور و در تداوم 

فرمان 
جهاد سازندگی 

حضرت امام )ره( 
در 27 خرداد 58- 

از دیگر 
نکات مطرح شده 

در این نشست 
بود.



موکب های سنگرسازان بی سنگرموکب های سنگرسازان بی سنگر
در ایام اربعین حسینی به روایت تصویردر ایام اربعین حسینی به روایت تصویر

کانون های سراسر کشور
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10

بازدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد بازدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی از موکب های سنگرسازان بی سنگرکشاورزی از موکب های سنگرسازان بی سنگر

کانون های سراسر کشور

حجت االسالم والمسلمین سید حسن ربانی با حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، 
ضمن عرض خدا قوت و دعا برای موکب داران، مشکالت آنان را شنید و قول مساعدت و 

پیگیری به آنان داد.
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