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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.

ش دوم
بخ
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* اگر موافق باشید یک بحثی را باز کنیم به عنوان 
سیر تکاملی راه سازی خودی در طول جنگ تحمیلی. 
از ابتدا کجا بودیم و به کجا رسیدیم، توانمندی هایمان 
و ابتکارات و خیاالت هایمان چطور ظهور و بروز کرد 
از  ما شاید  باشیم.  داشته  تکاملی  توانستیم سیر  و 
ابتدایی ترین راه های دسترسی شروع کردیم و از آن 
به قول آقای بحرینی بعضی جاها مجبور می شدیم 
نبود و ضیفی  به علت  و کلنگ جاده بسازیم  بیل  با 
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؟
آن  بودم  عملیاتی  فرمانده  من  بحرینی:  مهندس   *
اوایل و آن کارها را دنبال می کردم. کار مهندسی جنگ اوایل 
در مهندسی سپاه نبود، جهاد بود که کار را انجام می داد. اوایل 
بستگی به هرکسی بود که در مملکت مسئولیتی داشت. مثال 
یکی از 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 
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 گفت 
ما قرارگاه های موازی قرارگاه های شما انجام می دهیم 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. 



6

|1
40

1 
ان

 آب
ر و

مه
 |1

07
ره 

شما
ر | 

نگ
ی س

ن ب
ازا

رس
نگ

 س
|

کار اسکله را جهاد فارس شروع کرد، آقای دانش جعفری و ... 
از  را که  اینها اسکله را شروع کردند منتها ترمیم جاده خاکی 
اسکله می رفت به جاده آسفالت خسروآباد ما تحویل گرفتیم. اول 

تعمیر کردیم، بعد شن ریزی کردیم و بعد آسفالت کردیم.
برای شن ریزی  مثال  نبود.  کافی  بود  آنجا  که  امکاناتی هم 
معدن نبود، جاده روستایی فرعی می رفتیم 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.

پیدا  را  آسفالت  بود.  جالب  خیلی  آسفالتش  خاطره  ولی 
کردیم. رفتیم از شرکت نفت قیر بشکه ها را بر می داشتیم خالی 
می کردیم، دو تا تانکر قیرپاش هم در شرکت نفت پیدا کردیم، 
آب  شب ها  را  ای  بشکه  قیرهای  کردیم.  اندازی  راه  را  اینها 
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 
این بودند که آبادان را به شکلی از محاصره دربیاورند. یکی از 
فکرهایی که اتاق جنگ کرده بود هم از بندر امام. هم 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 شده بود و 
باز دشمن پیش  احتمالی هم بود که اگر هور هم خشک شود 
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.
* این جاده فرمودید حدفاصل جاده ماهشهر، آبادان 

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

وصل بود.

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

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

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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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.
مهندس روح االمین: آن موقع آقای لیلی زاده و آقای 
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. 

* 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 
هواپیمای دشمن روی این جاده لحاظ شده بود یا نه 
و  وقت  در  و صرفه جویی  راه  نزدیکی  و  زمان  فقط 
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.
* روح االمین: ما آن زمان که اوایل جنگ بود به این مرحله 
نرسیده بودیم که جاده و خاکریز بزنیم. حتی جاده فیاضیه که از 
جاده ذوالفقار می رفتیم تا خط اول راه مستقیم بود و 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:   *
وارد شوید  افتادم. در بخش پل که می خواهید  یاد یک چیزی 
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 
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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...

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

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 
را بفرمایید. اینطور عرض کنم که آقای بحرینی به 
لحاظ  به  هم  ما  که  بود  جاهایی  کردند،  اشاره  حق 
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 
زده  که  وحدت  جاده  مثال  دشمن،  توانمندی های 
بود  داده شده  مستقیم  ممتد  در یک خط  بود  شده 
رفتار  ولی  تاکتیکی  مالحظات  کردن  لحاظ  بدون 
تکاملی  سیر  در  دشمن  توانمندی های  و  عملکرد  و 
یک  در  حتما  ما  جاده های  اینکه  به  کرد  وادار  را  ما 

خط مستقیم نباشند، ترکش گیر داشته باشند، برای 
چنینی.  این  موارد  و  بیندیشیم  تدابیری  آب  خروج 
یعنی دانش فنی وجود داشت و عمومی بود که چه 
کسانی که راهسازی دخیل بودند چه بنیه علمی که در 
کشور وجود داشت. دانش علمی و فنی وجود داشت 
شاید  هم  آن طرف  از  و  داشتیم  مضیغه هایی  ما  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  جنگ  مهندسی  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 
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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  دید دشمن  با مالحظات  اصلی هم که الزم هست  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 
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 هماهنگی 
اولیه کردیم، استقبالی هم نشد از فرماندهی؛ ولی گفتیم می زنیم 
شیار  در  را  جاده  رفتیم  می خورد.  درد  به  جاده  این  روزی  یک 
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 شد، بچه ها، 
جوان های آذربایجان بودند دو سه تایی از آنها شهید شدند و یکی 
از آنها هم زخمی شده بود با هزار زحمت بردیم اینها را رساندیم 

یک جایی که جاده خیلی روان بود. 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 جنوب در عملیات 
فتح المبین تنگه زلیجان را که بچه های جهاد، عقبه دشمن را، 
توپخانه دشمن را جمع کردند. با یک هزینه کم ولی با ابتکاری که 

نوشته بودند زلیجان را خدا شکافت رفته بودند آن پشت.

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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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.
صیادشیرازی  شهید  نوار  است،  المبین  فتح  زلیجان 

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.

بحث  گفتند  آقا  حاج  که  چیزی  این  االمین:  روح   *
طراحی و طرح است که متناسب با شرایط زمین، سالح دشمن، 
ایده و طرحی بدهی بسیار مهم  اینکه یک  نیازمندی عملیات 
است، یعنی یک طرحی بدهی که همه این جوانب را لحاظ کرده 
باشد و پاسخگو باشد. این بود که منجر شد به همچین جاده 
بسیار مهم است اصال نمی شود  ایده  و  این طرح  یعنی  هایی، 
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 
تاکتیکی  مالحظات  و  نظامی  مالحظات  می آییم 
و  خودی  نیازمندی های  از  برگرفته  منطقه  این 
توانمندی های دشمن را هم در جاده لحاظ می کنیم و 
مضافا بر این تاثیرات ویژه ای که جو و زمین بر جاده 
می گذارد. 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.

* شمایلی: خدا رحمت کند شهید پورشریف را، می گفت 
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 
را زیاد می کرد و هم حرکت را کند  زیاد می شد که تصادفات 

این  از  لذا  می کرد  هوشیار  هم  را  دشمن  اینکه  می کرد، ضمن 
تانکرهای  و  ماشین ها  می آوردند،  آبادان  پاالیشگاه  از  مازوت ها 

مازوت پاشی ها بود و کلی از تلفات جلوگیری می کرد.
باز هم موجب مشکالت  * این مشکل ما را حل می کرد و 
را  جاده  مسیر  که  دشمن  هواپیمای  برای  مثال  می شد  دیگری 

مشخص می کرد.

* بحرینی: یک مدتی بود مازوت می ریختند، فصل مناسبی 
نبود یعنی بالفاصله بارندگی می شد. بعد از آنکه یک عده ای از 
دوستان جمع شدند خدا رحمت کند آقای پورشریف را، آمد و در 
محور قرار گرفت و با مرحوم ادب و عده از بچه ها و آقای سعیدی 
کیا اینها آمدند گفتند شما بعد از اینکه عید تمام شد، جاده را تیغ 
زدید و آماده کردید و بارندگی تموم شد این را مازوت بپاشید که تا 
پاییز دوباره اگر باران بیاید، تقریبا خاک رویش را گرفته و محکم 

شده و آن مشکالت را ندارد.

* شمایلی: در جاده سازی در منطقه آبادان، والفجر 8 که 
آماده می شد تا اواخر عرب ها در منطقه چوئبده و در منطقه خسرو 
آباد بودند. بحث این بود که ما در قالب کمپرسی های مردمی و 
بازسازی جاده های داخل نخیالت انجام شود، البته جهاد فارس 
ترتیب درست  با همین  را  داخل نخل ها جاده ها  از  از سال 59 

می کردند.
بعدا که کمپرسی های مردمی قرار شد بیایند اینها را در قالب 
بازسازی به کار گرفتند.، رنگ جنگ نداشتند و ماشین های آنها 
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عادی بود، عرب ها فکر می کردند این کارها برای روستاها است 
و نمی دانستند بعدا قرار است از اینها استفاده کنیم.

عملیات ها،  از  بسیاری  در  جاده  بحث  در  روح االمین:   *
احداث یک جاده ای پیش نیاز عملیات بود و بعد اینجا مهندسی 
می آمد زمان می داد، فرماندهی روی این زمان حساب باز می کرد.

تنظیم می کردند روی اینکه این جاده کی با چه توانی با چه 
امکاناتی، چطوری، شب، روز پیشروی اش را چک می کردند چرا 
نیاز عملیات بود، یکی از کارهایی که قرار بود برای  که پیش 
عملیات انجام شود احداث جاده بود. آن در شرایط خودش، بحث 
غافلگیری و اینکه لو نرود و دشمن هوشیار نشود و ... باید یک 

زمان بدهید.

* بحرینی: چیزی که ایشان می گویند جاده ملخ خور، یک 
روز دوستان همه فرماندهان لشگر آمدند، آقای مرتضی قربانی و 
آقای غالمپور گفتند که طرف مریوان می خواهیم یک عملیاتی 
انجام دهیم. از یک طرف هم ما دیدیم که گفتند تیپ و لشگرها 
آماده باشند که نیروهایشان رو حرکت بدهند، مهرماه یا آبان ماه 

بود
* شمایلی: نه بیشتر بود، قرار بود که در فاو عملیات انجام 

شود، تکمیل والفجر 8 شود، ما رفتیم پای کار، آذر و دی بود...

آمدند گفتند که می خواهیم  بعد  نبود،  نه دی  * بحرینی: 
فرماندهان  همه  در  را  من  حرف  که  کسی  بزنیم،  جاده  آنجا 
می فهمید خدا رحمت کند شهید کاوه بود. هرچه فرمانده لشگر 

داشتیم در آنجا بودند، ما رفتیم آنجا بعد از آن هم زین الدین و 
برادرش شهید شدند بعد از آنکه از آنجا رفتند در جاده شهید شدند. 
شهید زین الدین از ملخ خور که ما آمدیم پایین و گفتیم که تمام 
شد، ما در جاده کرمانشاه که داشتیم می رفتیم از ما پرسیدند آقای 
بحرینی شما که مسئول مهندسی اینجا هستی با توجه به هرچه 
که بخواهید ما تامین کنیم شما چند ماهه جاده ملخ خور را درست 
می کنید، یک جاده اتوبانی تقریبا درست کنید تا بتوانیم لشگر و 

ماشین ها بروند و تریلی ها رد شوند.
در سنندج هم ما رفتیم آنجا شهید کاظمی گفت که ما می رویم 
آنجا مقری داریم و ما رفتیم آنجا، احمد کاظمی گفت من کسی را 

نمی شناسم اینها بچه های شادگان و نجف آباد بودند.
با استیکی رفتیم، گفتند اگر  خالصه ما را راه ندادند، تا آخر 
با استیکی بروی ممکن است لو برود و همه می فهمند ما برای 
چه کاری آمده ایم. چاره ای نداشتیم باید جایی می رفتیم و ناهار 

می خوردیم و نماز می خواندیم. گفتیم کسی نباشد کسی نیاید.
کردیم  که حرکت  جاده سنندج  از  کردیم  ما حرکت  آنجا  از 
ما  ماشین می رفتیم، گفتند  آن  به  ماشین  این  از  باال  به سمت 
ما  به  دوستان  از  دوتا  یکی  حتی  کنیم،  قانع  را  این  نمی توانیم 
گفتند این بچه های غرب اصال اهل جنگ نیستند. آقای بحرینی 
نمی خواهند عملیات انجام شود؟ فقط تنها کسی که لبخند ملیحی 

می زد شهید کاوه بود.
به من گفتند چه مدت می توانی جاده را بزنی، گفتم 10 ماه، 9 

ماه، یک سال فکر می کنم بتوانیم جاده را بزنیم.
گفت مرد حسابی لشگرها حرکت کردند دارند می آیند. گفتم 
خب بگویید نیایند. یه مقدار مرتضی قربانی با ما بحث کرد که آقا 

چرا این حرف را می زنی...
خالصه ما رفتیم رسیدیم به سه راه ملخ خور و از آنجا یک 
جاده ناجوری داشت و توی جاده که می رفتیم باال من به شهید 
زین الدین گفتم که مهدی جان این باطری ضد یخ دارد از 
جنوب آمدیم، گفت نه! حاج آقا ما اصال ضد یخ نداریم، 
گفتم خب آب را خالی کن استارت بزن که سر سیلندر 

خالی شود. گفت برای چی؟
را  منطقه  این  تجربه  بحرینی  آقای  مهدی گفت 
دارد، هرچی می گوید گوش کن، خالی کرد، هوا ابری 
شد ما پیاده جاده ملخ خور را رفتیم باال یک سنگری 
بود که بچه ها آمدند و لطف کردند، ما حدود 10، 12 
نفر بودیم که در یک سنگر همه همینجوری چسبیده به 
هم نشستیم. جای دیگری نبود و همان یک سنگر بود، ما 
رفتیم آنجا نشستیم و گفتند که قمقمه را پر کردند و گذاشتند 
کنار ما و هرچه گفتند آقا چایی می خوری چیزی می خوری گفتم 

نه من چیزی نمی خورم، میدونستم که دردسر دارد.
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گذشت و کم کم تا اینکه هوا ابر شد و نماز مغرب را خواندیم 
و نشستیم، چیزی نبود که، همه آنها یک عده ای جلوتر بودند، 
یک عده ای عقب تر بودند که بتوانیم بشینیم تا اینکه شب شود 

و برویم شناسایی.
شناسایی  برای  آماده ام  من  که  گفتم  مرتضی  به  شد  شب 

برویم. دیدم برف سنگینی نشسته است.
تا صبح شد و خالصه هیچکس آنجا نمی خوابید. یک عده 
با  تیمم کردند و یه عده هم آبی داشتیم که من وضو گرفتم 
همان قمقمه ولی دوستان گذاشته بودند بیرون یخ زده بود، سرد 

بود دیگه. 
یک  آنجا  گرمای  با  بودیم  آنجا  که  افرادی  همین  هم  ما 
به  دادند  اذان  و  نماز صبح  که شد  گرم شدیم، صبح  مقداری 
نماز که  کنیم.  اقتدا  تو  به  ما  برو جلوتر  تو  که  گفتند  مرتضی 
خواندیم به آقا مرتضی گفتم تا هوا روشن نشده ما باید این را 
انجام بدهیم. رفتیم دیدم که تا کجا برف است تا اینکه به هم 
خورد. شهید کاوه گفت همان 9 ماهه درست شود خوب است. 

باعث بحث را  اینجا  آنها گفتم  به  بود که  آنجا  بود که  این 
از عملیات  از عملیات بدر و قبل  بعد  اتفاق  این  باید بشناسید. 

والفجر8 بود. 
گفتم اینجا باید مه باشد که در مه کار کنید، تانک های دشمن 
آن جلو هستند و شما را می زنند که یکی از دوستان که آنجا 
بود و یکی از دوستان که لشکر 27 بود گفت آقا جاده را اگر 
نمی توانی بزنی در آنجا جلسه گذاشته شد که جاده ملخ خور و 
جاده شاخ شمیران بود که می خواستند عملیات کنند که این دوتا 

به هم خورد....
که یک تیمی تشکیل شد که شهید همت بود با آقای کاشانی 
و من بودم و آقای صارمی و چند نفر دیگر، شهید صبوری گفتند 
بروید نگاه کنید ببینید حرف آقای بحرینی درسته یا حرف آقای 
کاشانی درسته که دوستان می گویند ما این جاده را 48 ساعته 
می زنیم. ما از آنجا که رفتیم، رفتیم شناسایی، گفتند جاده مالرو 
هرجا که باشد می شود جاده زد، گفتم می شود ولی استثنا هم دارد 
یک وقت ها قاطر اینجوری می رود. گفتم جاده امامزاده داوود، که 
ما قبل از انقالب با قاطر می رفتیم بعضی جاها خیلی وحشتناک 

بود ولی جاده قاطر بود.
برای  بیایند  همه  و  زد  می شود  را  جاده  که  بود  بحث  آنجا 

عملیات.
چون آنجا وقتی ما گفتیم نمی شود جاده زد آقای شمخانی 
گفتند که راست میگی اینجا نشدنیه ..... فرماندهان نشسته اند و 

اگر بشنوند می روند.
گفتم اشکال نداره بعد از جلسه می گوییم، جلسه که تمام شد 
بروید  بحرینی  آقای  و  آقای همت شما  گفتند  آقای شمخانی 

ببینید واقعا جاده 48 ساعته می توان انجام داد؟ یا آن چیزی که 
آقای بحرینی می گوید خیلی خیلی امکانات بریزیم مثال دو ماه 
برود.  ماشین  زد که  طول می کشد می شود یک جاده عملیاتی 
ما رفتیم بررسی کردیم در همین مسیر که رفتیم به یک جایی 
برخورد کردیم که گفتیم بولدوزر از اینجا چطور می تواند بپیچد. 

گفتند درست می گویید نمی شود.
این است که دو بار، یکی در شاخ شمیران بود که همه دوستان 
آقای  محتاج،  آقای  به  من  که  عملیات  برای  می آمدند  داشتند 
ایزدی، آقای شمخانی گفتم که حاج آقا اینجا امکانش نیست که 

بگوییم یک تیغ می ندازیم و می رود ...
این است که عملیات ها به هم خورد به دو یا سه سال بعد افتاد. 
که من از آن موقع در دزلی آمدیم شهید سلگی خدا بیامرزدش 
یک کمپرسی و بولدوزر گذاشتیم آنجا گفتیم آقای سلگی شما 
اینجا هم فرمانده ای هم فرمان پذیری، همه چی هستی، آقای 
صارمی می رفت به او سر می زد. این جاده را تا میتوانی ببر پایین، 
حدود یک سال آنجا بود، هرموقع مه می شد شروع می کرد. یکی 
جاده شاخ شمیران را گذاشته بودیم، تیمی گذاشته بودیم آنجا کار 

می کرد که بتواند آن جاده را در مه بزند، غیر از مه نمی شد.
این بود که آقای روح االمین که می گوید بعضی اوقات الزمه 
یک عملیات این بود که آیا این جاده کی تمام می شود؟ بعضی 
اوقات ما می آمدیم مثال آقای عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قدس 
انجام  را  اجرایی  کارهای  که  بودیم  یگانی  مسئول  هم  ما  بود 
می دادیم بعد تقسیم می کردیم که هرکاری را چه کسی انجام 

بدهد.
بعد که هرچه می آمدیم جلو جمع می شدیم می گفتیم که اگر 
زمان می خواهی این همه اش نمی شود، کدام را حذف کنیم، مثال 
می گفتند این جاده الزم نیست و خیلی هم کار شده بود روش ولی 

می گفتند فعال رهایش کنید. اولویت بندی می کردیم. 
قرار  ما  اختیار  از وقتی که در  * خب ضمن تشکر 
جلسات  در  را  مباحث  این  ادامه  شاءا...  ان  دادید، 

بعدی خواهیم داشت. 
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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 نهم
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کمیته فرهنگی
نحوه ایجاد واحد فرهنگی و کمیته فرهنگی

اوایل کار جهاد این بود که روحانی در مسجد برای روستاییها 
مسئله میگفت، طهارت و غسل و ... . میگفتند »ما حمام نداریم«، 
روحانی میگفت »خوب، انشاءاهلل بچههای جهاد میسازند؛ ولی 
فعاًل از رودخانه آب بیاورید در خانه، گرم کنید و غسل کنید«. 
یا »نماز واجب است و اینطور خوانده میشود و ...«. بعد از مدتی 
روحانی الزم میدید که کسی متن احکام را به دیوار بزند و راجع 
به انقالب و دوری از کمونیستها و ... شعارنویسی کند. بنابراین 
واحد فرهنگی با محوریت روحانی یا نماینده امام در جهاد شکل 
میگرفت. نیروی فرهنگیشان همان روحانی بود. نماینده امام در 
جهاد در همه شهرستانها و گاهی در دهستانها روحانی داشت. 
تشکیل  را  فرهنگی  کمیته  میآمدند،  جهاد  به  که  روحانیهایی 
میدادند و با تخصیص اعتبارات به این کمیته فعالیتهایشان را 
توسعه میدادند. نیروهای جهاد همه فرهنگی بودند ولی کمیتهها 
و واحدهای فرهنگی هم، که از جوانان عالقمند به امور فرهنگی 
بودند، کار خودشان را میکردند. وقتی نیروهای جهاد که مردم 
دوستشان داشتند، سر ظهر کار را رها کرده و نماز جماعت برگزار 

میکردند، روستاییان هرچه باید بفهمند میفهمیدند.

ابعاد فعالیتهای کمیته فرهنگی
اقتصادی  و  عمرانی  کمیتههای  از  فرهنگی  کمیته  اهمیت 
بیشتر بود. همکاری مردم با جهاد، یا چگونگی رفتار نیروهای 
جهاد، اینکه به معنویاتشان هم میرسند یا خیر، گرایش به خط 

امام و مسائل سیاسی روز به کمیته فرهنگی مربوط میشد.
کمیته فرهنگی دو عرصه مهم فعالیت داشت؛ عرصه بیرونی و 
عرصه درونی. از یک طرف باید برای مردم تبلیغ دین میکرد و از 
طرف دیگر باید مراقبت میکرد که آدمهای ناباب به اسم جهادی 
در جهاد نفوذ نکنند. چون عدهای منافق وقتی میدیدند جهاد 
راه نفوذ دارد، برای پیگیری اهداف سیاسی خودشان با بچههای 
جهاد صحبت میکردند که »درست نیست یک روحانی در رأس 
نظام باشد، این دیکتاتوری است« و از این قبیل حرفها. اوایل 
راه برای ورود افراد منحرف باز بود. کمیته فرهنگی که فعالتر 
شد، نیروهایی را که قرار بود وارد کادر شوند و مسئولیت بگیرند، 
گزینش میکرد. بنابراین با ایجاد این کمیته، ترکیب بسیار خوبی 

برای توسعه فعالیتهای جهاد به وجود آمد.
کمیته فرهنگی دخالتی در کار کمیته های فنی و مهندسی 
و ... نمی کرد ولی از فعالیت هایشان مطلع بود. چون باالسر کار 
حضور داشت. یکی از کارهای کمیته این بود که بزرگان روستا را 

بشناسد و به آنها در مورد انقالب و والیت فقیه توضیحاتی بدهد، 
همچنین در مورد فعالیتهای نیروهای جهاد آنها را توجیه کند؛ 
»باألخره این نیروها برای شما کار میکنند و میخواهند پل و راه 
و مدرسه بسازند؛ نیازهایی هم دارند که باید شما آن را برطرف 
کنید«. جلب این پشتیبانیها وظیفه کمیته فرهنگی بود. به عالوه 
حضور کمیته فرهنگی در روستا این تصور را منعکس میکرد که 
جهادیها مذهبی هستند و بیدین و منافق نیستند؛ چون میدیدند 
روحانی همراهشان است. در واقع وظایف بیرونی کمیته شامل سه 
قسمت بود: آموزش احکام به مردم، خط ارتباطی مردم با جهاد 
نیروهای  در خصوص  دیگر هم  انقالب. وظیفه  بیان مسائل  و 
جهاد؛ که کنترل کند اخالقشان اسالمی باشد، نسبت به احکام 
اسالمی آموزش ببینند، دعایی بخوانند و کمکم تزکیه بشوند و از 
نظر اعتقادی رشد کنند. چون انسان باید در اعتقادات رشد کند و 

سلوک داشته باشد. 

حذف کمیته فرهنگی از جهاد
فعالیت کمیته فرهنگی بسیار جدی و مفید بود؛ و در روستاها 
احکام دین، حتی وضو و غسل را، جهادیها به مردم یاد میدادند و 
روستاییها هم بچههای جهاد را قبول داشتند. به حدی که به جز 
جهادی هایی که احکام دین را کامل بلد بودند نیاز نبود روحانی 
دیگری برای تبلیغ به روستاها برود. اما عبداهلل نوری که خودش 
به اسم  امام )ره( در جهاد بود میگفت »این روحانی ها  نماینده 
نماینده امام به بچهها چیزهایی میگویند انجام دهند که نه از امام 
پرسیدهاند و نه خودشان در آن تخصص دارند. اصاًل روحانی در 
جهاد چه میکند؟! جهاد میخواهد کار توسعه بکند و مهندس و راننده 
لودر و ... میخواهد. اگر روحانی هم الزم شد امام جمعه و روحانیهای 
مساجد هستند«.  ولی نیروهای جهادی که میدیدند اغلب روستاها 

نی  حا و ر
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نظر  این  با  ندارند،  باشد  هم  جهاد  اهل  که  روحانی  یا  ندارند 
مخالف بودند. 

بچههایی که در عمق جهاد بودند میدانستند که بدون کمیته 
فرهنگی اصاًل ارتباط جهاد با مردم معنی نداشت. اگر قرار است 
همراه کارشان دین را ترویج نکنند، اصاًل چرا جهادی باشند؟! 
یک مهندس خوب باشند کافی است. ما میخواستیم اسالم در 
روستاها پیش برود و میگفتیم اگر روحانی قرار است نباشد اصاًل 

جهاد نباشد. 
از همان اول بین ما و وزارت کشاورزی دعوا بود؛ من در مراحل 
آخر تنظیم اساسنامه با اینها جلسهای داشتم تا راجع به اختالفات 
و  بود؛  وزیر کشاورزی  آقای سالمتی  موقع  آن  کنیم.  صحبت 
یکیدو تا از معاونینش از دوستان آقای نوری در روحانیت مبارز 
اصفهان بودند. من به اینها گفتم »شما چرا با حضور روحانیت در 
جهاد مخالفت میکنید؟« اینها از این سؤال من ناراحت شده بودند 
و به آقای نوری گفتند و آقای نوری هم به آقای زنگنه شکایت 
کرده بودند. آقای زنگنه هم سر من داد کشید که »این چه حرفی 
بوده زدهای؟! مگر شما عقیدتی هستی؟! آنها هم مسلمانند!«؛ و 

دیگر کمتر با من مشورت می کردند.
بودند  مقام رهبری  قائم  منتظری هم که مدتی  آقای  حتی 
کمیته  و  باشید  نداشته  دینی  مسائل  به  کاری  »شما  میگفتند 
فرهنگی هم نیاز ندارید؛ آن کارها را به روحانیت بسپارید«. به 
همین ترتیب بود که در مجلس شورای اسالمی کمیته فرهنگی 
از جهاد حذف شد. همه بچههای جهاد موقع تصویب اساسنامه 
و حذف کمیته فرهنگی پای رادیو گریه میکردند.  چون وسایل 
ارتباطی خوبی نداشتیم به موقع نمیتوانستیم به جهادیهای استانها 

بگوییم که در مجلس و در شورای مرکزی جهاد چه میگذرد. 
خوب، به هر صورت تصویب شد و کمیته فرهنگی حذف شد؛ 
و چند سال بعد هم شورای مرکزی حذف شد و وزیر مسئول جهاد 
نداشت.  اعمال نظر و رأی  امام هم دیگر قدرت  نماینده  شد و 
همین که روحانی را از این حرکت جهادی کنار گذاشتیم، همه 
چیز خراب شد. در اساسنامه سال 62 جهاد که تصویب شد دین 
را کنار گذاشتیم، امام حسین )ع( را کنار گذاشتیم. خوب، کمیته 
بیرون گذاشتند  از جهاد  را  امام  نماینده  فرهنگی که جمع شد، 
امام هیچ کاره شد؛ فقط  و گفتند وزیر همهکاره است، نماینده 
نماز جماعت برگزار کند و حق دخالت در کار نداشته باشد، حق 
وتوی او از بین رفت. بنابراین، این اتفاق رخ میداد که نیروی فاقد 
صالحیت اخالقی را با این استدالل که متخصص است به عنوان 
مسئول یک قسمت قرار میدادند؛ او هم تار و مار میکرد. جهاد که 
وزارتخانه شد، آقای نوری استعفا داد و امام در جوابش فرمودند: 
»نماینده من در جهاد میماند و به کارهایش ادامه میدهد« ایشان 

ماند ولی دیگر به کارش ادامه نداد.
پی نوشت ها:

 1. آقای عبداهلل نوری در سالهای ابتدایی انقالب از موافقان 
کمیته فرهنگی در جهاد بودند؛ ولی بعدتر که دستگاههای متولی 
امر فرهنگ در جامعه مدعی شدند فعالیت فرهنگی در کشور بر 
این عقیده  از  نیست،  آنها است و وظیفه جهاد سازندگی  عهده 
خود برگشتند. با انحالل کمیته فرهنگی، وظائف آن به سازمان 
تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سپرده شد. 
سازمانهایی که هیچ وقت نتوانستند آن چنان که باید و شاید خأل 
حضور کمیته مذکور را در روستاها پر کنند. )محمدعلی دلگرم، 
فرمانده پشتیبانی و مهندسی جهاد همدان در مصاحبه با محقق(

در سال سوم شماره 60  نشریه جهاد  از مطالب  یکی  در   .2
آینده  اساسنامه و حرکت  بر  با عنوان »مروری  دی ماه 1362 
جهاد؛ پاسخ به سؤاالت جهاد گران، قسمت دوم« همزمان 
با تصویب اساسنامه وزارت جهاد سازندگی، در مصاحبه با 
نماینده امام در جهاد و شورای مرکزی آمده است: »من 
این را خدمت برادران بگویم و پنهان هم نمیکنم که از 
حذف کمیته فرهنگی یا موارد مشابه آن ممکن است 
یک قدری دلگیر و ناراحت شده باشیم. این را پنهان 
قانونی  مراجع  که  تکلیفی  به  توجه  با  ولی  نمیکنیم 
مملکت برای ما دارند و ما افتخارمان به تبعیت از این 
نظام والیتی است، بنابراین قوانین را تمکین کرده و می 
پذیریم و مطمئن هستیم که برادرها بالفاصله نهادی را که 

باید کارها را انجام بدهد به وجود خواهند آورد.« 
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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 ششمعملکرد
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فّعالیت های  ماهیت  و  سیر تحّول جهاد سازندگی 
آن

دورة  سه  به  می توان  به طورکلّی  را  سازندگی  جهاد  تشکیل 
مجزا با توجه به وضعّیت و رشد نهادهای انقالب و سیر تکوین 

جهاد و کارکردهای آن به شرح زیر از هم متمایز ساخت: 

وضع  حفظ  به  گرایش  و  قدرت  تحکیم  دورۀ   .1
موجود

به طورکلّی، این دوره بالفاصله با پیروزی انقالب با تأسیس 
دولت موّقت شروع می گردد که درواقع نخستین گام برای تحّقق 
نظام جمهوری اسالمی تلّقی می شود و تا استعفای دولت موّقت را 
در برمی گیرد. این دوره با ائتالف گروه های متفاوت یعنی اکثریت 
روشنفکران آزادی خواه، چپ میانه رو، کارفرمایان متوّسط، تّجار، 
دولت  می شود.  مشّخص  خصوصی  و  دولتی  بخش  کارکنان 
دمکرات  رویکرد  با  تکنوبوروکرات ها  از  متشّکل  اساساً  موّقت 
لیبرال بود. آنها در پی احیای نهادهای موجود ازجمله بوروکراسی 
و حفظ کارکردهای متداول اقتصاد بودند، از راهبرد اصالحات 
با  و  موجود حمایت می کردند  اجتماعی  برای ساختار  تدریجی 
به  می نمودند.  مخالفت  رادیکال  اجتماعی  تغییرات  هرگونه 
تحکیم  راستای  در  و  سّنتی  سازمان های  به  بی اعتمادی  دلیل 
نظام، این دوره شاهد تشکیل برخی نهادهای مردمی از پایین 
بود، بااین حال تغییر عمده ای در ساختار و فرآیند بوروکراسی و 
سازمان های اداری رخ نداد. هرچند جهاد بر اساس فرمان امام 
بر  ولی  تشکیل شد،  انقالب  از  بعد  اولیه  ماه های  در  خمینی1 
اساس اساسنامه )ماد 6و 8 و به بعد( آن سازمانی بین وزارتخانه ای 

محسوب می شد. علی رغم فشار نیروهای مردم گرا برای افزایش 
)بین  از یک سازمان فرعی  به فراتر  قدرت جهاد، دولت موّقت 
این صورت  غیر  در  بود که  معتقد  و  نمی اندیشید  وزارتخانه ای( 
باعث مداخله آن در امور دیگر سازمان ها و درنتیجه اسباب اختالل 
در نظم امور کشور را فراهم خواهد کرد که اکنون بیش از همه 
نوعی  کوتاه،  دورة  این   .)11  :1983 )فردوس  است  نیاز  آن  به 
بین  را  رشد  به  رو  با کشمکش های  قدرت  توازن  و  همزیستی 

تکنوبوروکرات های لیبرال و مردم گراها شاهد بود. 
دولت  درحالی که  می گوید:  جهادگران  از  یکی  که  طوری  به 
این  بودند که  معتقد  و  بود  مخالف تشکیل جهاد  موّقت شدیداً 
نیروها باید در ادارات سّنتی کار کنند و در آنجا تحّول ایجاد نمایند. 
شهید بهشتی معتقد بود در صورت ادغام، نیروهای انقالبی در 
سازمان های سّنتی حل خواهند شد و با عنایت به این موضوع 
شهید بزرگوار در جلسه ای که بنده به عنوان عضو شورای وقت 
جهاد سازندگی حضور داشتم خطاب به روحانیون اظهار نمودند 
شما با بچه های جهاد به روستا بروید. زیرا ممکن است آنها نتوانند 
خوب حرف بزنند بنابراین با آنها بروید تا مردم آنها را بپذیرند )نقل 

در جهاد کشاورزی استان همدان 1382: 194(. 
این توازن و کشمکش در اساسنامه جهاد که در روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی چاپ شد، منعکس گردید که برخالف آنچه 
سازمانی  به عنوان  جهاد  اساسنامه،  این  اساس  بر  داد،  رخ  بعداً 
تلّقی می شد که وظیفه اصلی اش فّعالیت توسعة روستایی بود و 
فّعالیت های دیگر مانند خدمات فرهنگی، اشتغال زایی فّعالیت های 
جنبی بودند. حتی در این اساسنامه دربارة زیرساخت های شبیه به 
و عشایر سخنی مطرح  روستایی  مراکز خدمات  زیرساخت های 

نشده بود. 
در این دورة کوتاه بخش اعظمی از فّعالیت ها به شکل یاری های 
مختلف در روستاها در کاشت، برداشت محصول و غیره توّسط 
داوطلبان جهادگر انجام شد که با یک شور انقالبی صورت 
گرفت و در برخی مناطق به شکل فرهنگی و مبارزه با 
فّعالیت های گروه های مخالف انقالب صورت گرفت که 
از فرصت ناشی از فروپاشی رژیم و از خأل حضور دولت 

استفاده کرده بودند. 
2. دورۀ دیوانساالری زدایی

پایان  تا  موّقت  دولت  استعفای  زمان  از  دوره  این 
جنگ تحمیلی را در برمی گیرد. شاید وخامت شرایط 
شیو ه  شدن  عملی  اجازه  کشور  شرایط  و  اقتصادی 
اصالحات آرام و تدریجی را نداد و به استعفای دولت موّقت 
منجر شد. کشمکش بین مردم گرایان و تکنوبوروکرات های 
لیبرال به مرور تشدید شد و در طول ریاست جمهوری بنی صدر 
خودش را در مقوالتی چون معیار مناسب برای انتخاب اعضای 
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جدید دولت  نشان داد. 
با برکناری بنی صدر، انقالبیون بر دستگاه اجرایی مسلّط شدند. 
با پیروزی انقالبیون به همراه تحّوالت دیگر مانند وقوع جنگ 

تحمیلی، زمینه برای اجرای تغییرات اجتماعی فراهم شد و 
فرصت الزم برای تقویت و گسترش سازمان های انقالبی 
ترتیب،  بدین  گردید.  ایجاد  سازندگی  جهاد  به ویژه 
موقعّیت سازمانی جهاد تحکیم و حیطه فّعالیت های آن 
از سال 1362 به بعد به دلیل  گسترش یافت. حدوداً 
گسترش فّعالیت ها و مسئولّیت های جدید گرایش های 
»از  میشلز  قول  به  که  یافت  بروز  دیوان ساالرانه 

و  می گرفت  سرچشمه  عملی«  و  فّنی  ضرورت های 
»محصول اجتناب ناپذیر و فی نفسه اصل سازمان است« 

)1368؛ 102(. بدون تردید نقش جنگ در این میان مهم 
بوده است. نقش جهاد در فّعالیت های مهندسی مانند ساختن 

راه ها، پل ها، کانال ها و خطوط دفاعی، تعمیر تجهیزات تسلیحات، 
برق رسانی، آب رسانی و غیره بارز بود و به طور گسترده ای جهاد 
در این امور درگیر شد. جهاد هم چنین نقش خیلی عمده ای را 
برای  تجهیزات  تولید  جبهه ها،  به  داوطلبان  اعزام  و  بسیج  در 
جنگ، توزیع مواد تبلیغی و ارائه خدمات پزشکی و غیره ایفا کرد. 
گسترش دامنه فّعالیت های جهاد حداقل دو پیامد را در پی داشت: 
یافت. در سال  تغییر  به نظام وزارتی  نخست، نظام شورایی 
1362 اساسنامة جدیدی برای جهاد سازندگی مطرح شد که بر 
آن اساس جهاد به عنوان یک وزارتخانه مورد تصویب قرار گرفت. 
به منظور رفع نگرانی های مربوط به تعّدی جهاد به قلمرو دیگر 
وزارتخانه ها، مقرر شد به استثنای جنگ به دلیل اهّمیت آن، از 
محدوده سازندگی روستایی فراتر نرود.  دوم، سبب موازی کاری 
مسئولّیت ها و وظایف جهاد با دیگر وزاتخانه ها و سازمان ها نگردد. 
این وضعّیت به طرح ایده ادغام دو وزارتخانه و کشمکش بر 
سر این موضوع منجر شد؛ ابتدا گروهی پیشنهاد کردند که وزارت 
کشاورزی منحل و در جهاد سازندگی ادغام شود. در این خصوص 
گروه های مردم گرا و آنهایی که از مداخله و گسترش دولت بیشتر 
حمایت می کردند و در دستگاه اجرایی حاکم بودند، با اشاره به 
استدالل  محّوله  امور  انجام  در  کشاورزی  وزارت  ناکامی های 
روستایی  مردم  به  و  است  انقالبی  نهاد  یک  جهاد  که  نمودند 
نزدیک تر است. در مقابل بخش قابل توّجهی از نمایندگان مجلس 
مخالف این نوع ادغام بودند. استداللشان این بود که اواًل هیچ 
قدرت  »ادغام،  ثانیاً  ندارد،  وجود  این خصوص  در  عملی  طرح 
زیادی را به جهاد به ویژه در مناطق روستایی خواهد داد که ممکن 
گیرد«  قرار  مورد سوءاستفاده  روستاها  بر  نفوذ  اعمال  در  است 
)شیرازی 1993: 152(. با توجه به اختالفات زیاد در مورد طرح 

ادغام، این طرح در این مرحله کنار گذاشته شد. 

لفان  مخا
ادغام )ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی( نظرات خود را 
می کردند،  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  طریق  از 
نمایندگان که مدافع  از  توّجهی  قابل  تعداد  مقاومت سرسختانة 
دستگاه های سّنتی و لزوم عدم دخالت جهاد سازندگی در امورآن 
دستگاه ها بودند، در عمل زمانی بروز کرد که نخست وزیر وقت 
ریاست  خامنه ای  آیت اهلل  موافق  نظر  با  موسوی(  )میرحسین 
جمهوری وقت، مهندس زنگنه از اعضای شورای مرکزی جهاد 
سازندگی را به عنوان اّولین وزیر جهاد سازندگی به مجلس معرفی 
کرد، بیژن نامدار زنگنه از دانشگاهیان انقالبی و بنیان گذاران جهاد 
سازندگی بود که در دولت شهید رجایی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به عنوان معاون فرهنگی اقدامات فرهنگی چشمگیری 

انجام داده بود. 
سازندگی  جهاد  به   1361 ماه  آبان  از  نخست وزیر  حکم  با 
منتقل و به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی 
برگزیده شد، وی به هنگام معرفی اش برای احراز سمت اّولین 
وزیر نهاد انقالبی جهاد سازندگی پیش بینی مخالفان در این زمان 
حّساس را نکرده بود، زنگنه شاید هیچ وقت گمان نمی کرد که 
نظرات انقالبی اش و دفاع از عملکرد جهادی ها در حّساس ترین 
شود،  به کارگرفته  او  علیه  سازندگی(  جهاد  وزیر  )انتخاب  زمان 
فهیم کرمانی از جمله مخالفان این گروه از نمایندگان مجلس 
بود که طی اظهاراتی به مخالفت با زنگنه پرداخت وگفت »کسی 
که می خواهد متصدی پست وزارت بشود، باید در مرحله اّولیه به 
ارگان های دولتی معتقد باشد؛ یعنی به این تشکیالت و ارگان ها 
و نهادها باید اعتقاد داشته باشد تا بتواند با آنها تفاهم بکند وکار 
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انجام 
این  بنده  و  بدهد 
شرط و این صفت را که یکی از صفات اولیه وشرایط اولیه هست 
را در ایشان نمی بینم به دلیل اینکه در مقاله ای که ایشان در 
رابطه با اساسنامه جهاد سازندگی نوشته اند و چاپ شده، درصفحه 
72 این مجله )احتمااًل مجله جهاد( این مسئله را عنوان کرده اند 
کنیم،  باز  جزئی  به طور  را  جهاد  خصوصیات  بتوانیم  »اگر  که 
می توان گفت که وزیر جهاد بعد از اعتقاد قلبی و التزام عملی 
به والیت فقیه مهم ترین خصیصه اش باید شناخت و اعتقاد به 
اهداف وآرمان های جهاد به عنوان یک نهاد جوشیده از انقالب 
و مردم که مناسب با نیازهای جمهوری اسالمی ایران است و 
»اصل مطلب اینجاست« و عدم اعتقاد به دستگاه های اجرایی 
که قادر به حل مسائل و معضالت کشور نیستند، داشته وخود 

جهادی و یا در جهاد بوده باشد...«
به دستگاه های  اعتقاد  از عدم  منظورش  زنگنه  مهندس  اما 
اجرایی را دستگاه های اجرایی سّنتی در مجلس عنوان کرده و 
سپس با رأی اعتماد مجلس در اول اسفند ماه 1362 به عنوان 

اّولین وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار شد. 
البته حمایت محکم و قاطع طرف مقابل از نمایندگان مجلس 
در این رأی اعتماد نقش اساسی داشت و در پاسخ به اظهارات 
مخالفان آقایان کروبی و موسوی خوئینی ها با ذکر مراتب ایمان 
و تقوای زنگنه ایشان را فردی انقالبی و متدّین و مناسب برای 
تصّدی وزارت جهاد سازندگی معرفی کردند، این دوره که معرف 
دو  با  است،  سازمانی  موقعّیت  تحکیم  به  جهاد  غالب  گرایش 
کارکرد عمده مشّخص می شود: نخست، کارکرد توسعه ای که بر 

اساس شرح وظایف فّعالیت های مربوط به توسعة روستایی انجام 
گرفت. دوم، کارکرد آن در تحکیم نظام جمهوری اسالمی است 
که در فّعالیت هایش در جنگ و مبارزه با گروه های مخالف در 

مناطق روستایی نمود پیدا کرد. 
3. دورۀ دیوانساالری شدن

آغاز   1368 در  تحمیلی  جنگ  پایان  با  دوره  این 
گرفتن  دست  به  با  مصادف  که  دوره  این  می شود. 
و  اصالح گرایان  از  گروهی  توّسط  سیاسی  قدرت 
فن ساالران با رویکرد مصلحت گرایانه  و سیطره آنان 
بر دستگاه اجرایی است، با تغییرات فراوانی در قانون 
اساسی، ساختار دولت و موازنه قدرت بین جناح های 
مهم  مشّخصات  از  می شود.  مشّخص  قدرت  مختلف 
این دوره می توان به موضع عمل گرایانه و ملی گرایانه و 
اصالح گرایانه دولت در حوزه های مختلف به ویژه در اقتصاد، 
سیاست و نظام اداری اشاره نمود. این دوره با گرایش های فزاینده 
برای عقالیی کردن امور به ویژه سازماندهی نظام اداری کشور 
شروع می شود. درواقع این دوره تالشی برای تکمیل روندی بوده 
که از دورة قبل شروع شده بود. این گرایش ها خواه ناخواه در دولت 

بعدی نیز با جست وخیزهایی ادامه پیدا کرد. 
با ظهور رویکرد عمل گرایانه و میانه روانه، مجّدداً طرح ادغام 
وزارت جهاد  ادغام  یعنی  آن  به شکل جدید  البته  وزارتخانه  دو 
در وزارت کشاورزی مطرح گردید، بااین حال هیچ گام عملی در 
این خصوص برداشته نشد. در عوض تالش هایی برای تفکیک 

وظایف بین سه وزارتخانه صورت گرفت.
مسئولّیت تمام منابع طبیعی مانند جنگل ها، مراتع، شیالت، امور 
دام، توسعة روستایی و صنایع روستایی به وزارت جهادسازندگی؛ 
به  منابع طبیعی  از  بهره برداری  و  زراعت، زمین  به  امور مربوط 
وزارت کشاورزی؛ و برق رسانی و ساختن سدهای بزرگ به وزارت 
نیرو واگذار شد )جهاد سازندگی 1992: 82-3(. از آنجا که نظام در 
این دوره بسیاری از تهدیدات خارجی و داخلی را پشت سر گذاشته 
و تثبیت شده بود، نهادینه شدن قدرت و خط  مشی ها عقالیی 
کردن امور )با دید دست اندکاران آن دوره( از مهم ترین دغدغة 
کشور محسوب می شد. در این میان، آنچه برای جهاد سازندگی 

مهم بود، مسئله حفظ و تحکیم موقعّیت سازمانی خود بود. 
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اگرچه بر اساس اسناد و سوابق واگذاری مسئولیت مهندسی رزمی جنگ 
به جهادگران جهاد سازندگی که بعدها سنگرسازان بی سنگر لقب گرفتند، 
از عملیات فتح المبین در 2 فروردین ماه 1361 انجام شده است، ولی این 
نیروهای همیشه جان بر کف از بدو آغاز دفاع مقدس و حمله سراسری عراق 
به مرزهای غربی کشور در جلوگیری از پیشروی نیروهای بعثی نقشی موثر 
داشته اند. در دفاع 34 روزه خرمشهر جهادگران بسیاری حضور داشتند که 
در کنار سایر نیروها به دفاع از این شهر پرداختند که امیدوارم روزی به آن 
پرداخته شود. ولی آنچه مسلم است نقش نیروهای جهاد سازندگی در عملیات 

ثامن االئمه نقشی قابل استناد بوده است. 
های  مصاحبه  از  که  است  اسنادی  اساس  بر  است  آمده  ذیل  در  آنچه 
جهادگران در همان روزهای دفاع مقدس بدست آمده است و در آرشیو اسناد 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد موجود است.  اسامی این عزیزان به صورت 

فهرست وار در انتهای مطلب منعکس شده است.

جهادگران و روزی که 
حصر شکست
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در جبهه آبادان؛ مهندسی از محاصره تا آزادی:
پس از سقوط خرمشهر تعدادی از جهادگران جهاد سازندگی از 
جمله جهادگران استان فارس و اصفهان وارد شهر آبادان شدند 
که به محض ورود این عزیزان، محاصره آبادان کامل شد، به 
طوری که کلیه راه های ارتباطی شهر به جز از طریق خورها و 

هلی کوپترها مسدود گردید. 
ولی با این وجود جهادگران جهاد سازندگی مستقر در آبادان 
با ارائه انواع و اقسام سرویس های خدماتی به نیروهای نظامی 
و تالش شبانه روزی سعی کردند که آبادان با وجود محاصره 
دارای سیستم فعال و زنده باشد. مثاًل آبادان محاصره بود؛ ولی 
آتش نشانی کار می کرد. آبادان محاصره بود؛ بیمارستان آن کار 

می کرد و ... 
جهادگران جهاد سازندگی پس از استقرار در شهر آبادان به 
دلیل قطع شدن راه های ارتباطی شهر تصمیم گرفتند که به هر 
نحوی که شده مهمات و آذوقه شهر را تأمین نموده و نیز طوری 
عمل کنند که آبادان به سرنوشت خرمشهر دچار نشود، بر همین 

مبنا دو تصمیم عمده اتخاذ گردید:
1- هدایت جنگ به خارج از شهر آبادان

2- احداث راه های تدارکاتی و ارتباطی آبادان با سایر نیروهای 
خودی.

بر مبنای تصمیم گیری فوق جهادگران مستقر در جبهه آبادان 
با همکاری برادران جهاد سازندگی آبادان که از قبل هم یک 
سری فعالیت های مهندسی به منظور جلوگیری احتمالی از هجوم 
بلوارهای شهر،  اغلب  در  سنگرسازی  قبیل  از  به شهر  دشمن 
خاکریززنی به صورت زیگزاگ در ورودی شهر و... انجام داده 

بودند، اقدام به انجام فعالیت های متعدد مهندسی 
نمودند که در نهایت زمینه عملیات ثامن 

محاصره  و  فراهم  را  االئمه)ع( 
آبادان را شکستند. 

ها  فعالیت  این  از  برخی 
عبارتند از:

که  چیزی  اولین 
برای انجام فعالیت های 
آبادان  در  مهندسی 
وجود  بود  نیاز  مورد 
بود  مهندسی  ابزارآالت 

آن مقطع حساس  در  که 
به آن دسترسی نداشتند. به 

همین منظور جهادگران جهاد 
سازندگی ضمن دست زدن به یک 

و  تعمیر  به  اقدام  روزی  شبانه  تالش 

راه اندازی دستگاه های محدود موجود در منطقه نمودند و با همین 
دستگاه های محدود شروع به احداث خاکریزها و جاده های متعدد 

کردند. از قبیل:
راهی  سه  تقاطع  به  منتهی  کوچه های  سر  در  خاکریزی   *

کارون با اروند:
کارون  راهی  سه  تقاطع  جنگ  اوایل  حساس  جبهه های  از 
با اروند در جبهه خرمشهر بود که به جبهه پایین پل و باالی 
پل معروف بود که با توجه به حضور دشمن در ساختمان های 
خرمشهر و عدم وجود سنگر برای نیروهای خودی برادران رزمنده 
مهندسی  کار  دشواری  وجود  با  که  بودند  دشمن  آتش  زیر  در 
در آن شرایط ویژه، برادران جهاد سازندگی با ریختن خاک در 
سرکوچه های منتهی به این سه راهی اقدام به احداث سنگرهای 

انفرادی و تدافعی برای نیروهای رزمنده نمودند.  
از کارهای دیگری که به جهت نفوذ احتمالی دشمن به آبادان 
و همچنین کشاندن جنگ به خارج از آبادان صورت گرفت عبارت 

بودند از:
- بریدن جاده آسفالتی تا سه راه ایستگاه هفت  

- ایجاد موانع بتنی در ایستگاه هفت  
- احداث خاکریزهای متعدد در حوالی آبادان

- احداث خاکریزهای نزدیک به دشمن در ایستگاه ، مابین 
ایستگاه  و فیاضیه و پایین ایستگاه هفت  

- احداث خاکریزهای پیشروی کننده:
از کارهای مهم و اساسی دیگر جهاد سازندگی احداث یک 

خاکریز طوالنی به موازات بهمنشیر در طول جبهه آبادان بود.
بعد از این که عراقی ها از بهمنشیر عبور کردند و سرکوب شدند 
از داخل نخلستان ها نیز به پشت جاده شنی ذوالفقاریه 
رفتند و جهاد سازندگی در این طرف جاده 
شنی نیز اقدام به احداث خاکریزهای 
این  اتمام  از  بعد  نمود که  متعدد 
گونه  هیچ  بدون  خاکریزها 
دشمن  دشمن،  با  درگیری 
جاده  و  کرد  نشینی  عقب 
نیروهای  دست  به  شنی 
خودی افتاد که بعد از این 
کار تا شروع عملیات مدن 
متر 500  به صورت 500 
انجام  متر به سمت دشمن 
برادران رزمنده در  پذیرفت و 
پیشرونده  خاکریزهای  این  پناه 
به صورت مرحله به مرحله پیشروی 

می کردند. 
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* احداث خاکریز و تپه های خاکی در منطقه قبرستان آبادان:
ایجاد رعب و وحشت در  به منظور  برادران جهاد سازندگی 

دل دشمن اقدام به احداث خاکریز و تپه های خاکی در منطقه 
قبرستان آبادان نموده و به دلیل نبودن مهمات با قرار دادن 

پوکه های 106 و لوله های سیاه در پشت این تپه ها به 
جنگ روانی بر علیه دشمن پرداختند چرا که دشمن 

فکر می کرد در پشت این تپه مهمات قرار دارد. 
- مرمت جاده ارتباطی ایستگاه 12 به فیاضیه:

به منظور تسهیل رفت و آمد در این جاده ایثارگران 
جهاد سازندگی با تالش شبانه روزی اقدام به زیرسازی 

و تعویض این جاده که به طول 12 کیلومتر بود نمودند 
ولی پس از شروع رفت و آمد، دشمن متوجه شده و جاده 

را زیر آتش شدید خود گرفت که برادران جهاد سازندگی 
مجبور شدند اقدام به احداث جاده های دیگر در نخلستان های 

فیاضیه نمایند. 
- احداث جاده در نخلستان ها:

به  و  احداث  فراوانی  با زحمات  را  این جاده  جهاد سازندگی 
رودخانه بهمنشیر منتهی کردند و برای ارتباط آن با آن طرف آب 

اقدام به احداث پل نمودند و ارتباط را برقرار کردند.  
این جاده که در منطقه فیاضیه و به موازات خط دشمن و در 
فاصله 300 متری آن ها احداث شده بود دارای 10 کیلومتر طول 

بوده و بیش از 2 ماه زمان برد.
- احداث تونل در منطقه فیاضیه:

به  تونلی  احداث  به  اقدام  فیاضیه  منطقه  در  سپاه  برادران 
طول حدود پانصد متر از سه راهی بهمنشیر به طرف کارخانه 
پاستوریزه )به طرف دشمن( نمودند که در انجام این امر به جهت 
سرعت بخشیدن به کار جهاد سازندگی با قرار دادن دستگاه های 
مهندسی خود در اختیار برادران سپاه و انجام یک سری فعالیت 
در جهت مکانیزه کردن آن نقش مؤثری در احداث تونل داشتند. 

- ایجاد پاسگاه در کنار کارون:
جهاد سازندگی در کنار کارون اقدام به احداث 12 پاسگاه نمود 
که هر کدام از این پاسگاه توسط یک جاده دسترسی به عقبه 

اتصال می یافتند. 
- سنگرسازی در آبادان

در ابتدای شروع جنگ برادران جهاد سازندگی به جهت حفظ 
جان رزمندگان اقدام به احداث سنگرهای سرپوشیده می کردند. 
یعنی با چیدن گونی و سنگ و پوشاندن روی آن سنگر درست 
می کردند ولی به مرور زمان برادران جهاد سازندگی در آبادان 
اقدام به ساخت سنگرهای بتونی نمودند و این کار را با استفاده از 
امکانات شرکت نفت انجام دادند و سنگرهای نیم دایره ای که دو تا 
از آن ها یک استوانه کامل می شد با درپوش درست کردند که مورد 

استقبال 
شدید رزمندگان واقع شد و جهاد سازندگی ضمن تولید انبوه این 

سنگرها آن ها را در سرتاسر جبهه مورد استفاده قرار داد. 
* حماسه کوی ذوالفقاریه و تجهیز جهاد سازندگی:

با توجه به این که پیش بینی می شد دشمن از طریق ایستگاه 
هفت قصد عبور از بهمنشیر و ورود به شهر را داشته باشد لذا در 
آنجا نیروهای مردمی، سپاه و جهاد و برادران نیروی دریائی یک 
سری موانع جهت جلوگیری از نفوذ دشمن ایجاد کرده بودند، اما 
بعداً دشمن به واسطه کسب خبر از طریق جاسوس هایش حرکتی 
مغایر با آن چیزی که پیش بینی می شد انجام داد و به این ترتیب 
شبانه به طرف ذوالفقاریه در حومه جنوبی آبادان حرکت کرده و 
با تجهیزاتی که در اختیار داشت در آنجا پلی از نوع »پی ام پی« 
مکانیکی  بیل  مثل  مدرن  تجهیزات  و یک سری  کرده  احداث 
باتالق رو، فرش باتالقی، لودرهای کاوازاکی بسیار نو و چند تانک 
و نفربر اقدام به عبور از آن منطقه نموده بود و در این حرکت 
دشمن توانسته بود حدود 700 نفر از نیروها و سه دستگاه از لودر 

و بولدوزر خود را از بهمنشیر عبور دهد.
با  بالفاصله  این حرکت دشمن  از  مردم  اطالع  دنبال  به  که 
دشمن  یورش  مقابل  در  دفاع  به  اقدام  خود  محدود  سالح های 
نموده و سپس نیروی هوائی جمهوری اسالمی ایران با بمباران 
پل احداثی دشمن ارتباط نیروهایی را که از ذوالفقاریه عبور کرده 
بودند در سمت شرقی رودخانه با نیروهای آن طرف قطع کرده و 
باعث نشدند که نیروی این سمت رودخانه اکثراً کشته و یا اسیر 

بشوند.
نکته قابل توجه در این عملیات این بود که جهاد سازندگی 
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اولین دستگاه های خوب و سازمانی خودش را در این عملیات به 
غنیمت گرفت و همچنین برادران جهاد سازندگی پل عراق را از 
آب بیرون کشیده و پس از تعمیر آن، مورد بهره برداری قرار دادند 
آبی، خاکی دشمن حدود 14  نیز ضمن تعمیر چهار دستگاه  و 
دستگاه مهندسی به غنیمت گرفته و به استفاده از آن ها گروه های 

مهندسی تقویت شده ای را به راه انداختند.
ارتباط با  بعد از حماسه کوی ذوالفقاریه محاصره دشمن در 
جزیره آبادان تقریباً کامل شد و تنها راهی که به آبادان وجود 
داشت قسمت جنوبی آبادان بود که در آنجا نیز موانع متعددی 
از قبیل باتالق های عظیم قرار داشت که امکان عبور از آنجا را 
بسیار محدود می کرد. پس تنها راه ارتباطی راه دریائی بود. یعنی 
این که لنج ها و شناورها از ماهشهر حرکت کرده و به خورموسی 
می آمدند و از آنجا وارد خورسلج و بعد وارد خورکوارین و نهایتًا 
وارد رودخانه بهمنشیر می شدند. ولی با توجه به عدم امنیت این 
مسیر و جهت ارتباط دادن جزیره با سایر نیروهای خارج از جزیره 
و همچنین ارتباط با ماهشهر نیاز به انجام یک سری اقدامات 
اصولی بود که از آن جمله جاده سازی را می توان محور اصلی 

این فعالیت ها در نظر گرفت: 
طرف  به  خورکوارین  و  خورسلج  تقاطع  از  جاده  احداث   -

چوئبده :
دریائی، دشمن مشغول نصب یک  نیروی  بینی  پیش  طبق 
رادار وارداتی در حوالی فاو بود که می توانست به زودی تنها راه 
ارتباطی یعنی راه دریائی را مسدود کند یعنی عماًل امکان این 
که نیروهای خودی از طریق خورموسی، خورسلج و خورکوارین 
وارد بهمنشیر بشوند وجود نداشت. لذا نیروی دریائی طرح احداث 
جاده از تقاطع خورسلج و خورکوارین به طرف حوالی چوئبده ارائه 
داد که به دنبال این طرح برادران جهاد سازندگی اقدام به احداث 

آن نمودند.
با توجه به باتالقی بودن مسیر این جاده جهادگران جهاد 

سازندگی برای تأمین خاک مورد نیاز این جاده، خاک های 
به مدت 10 روز در جلوی  را دپو می کردند و  باتالقی 
آفتاب خشک می کردند و مورد استفاده قرار می دادند و 
همچنین با توجه به وضعیت خاک منطقه برای احداث 
این جاده برادران جهاد سازندگی حدود یک متر مسیر 
بدون  به یک خاک  تا  لجن زدائی می کردند  را  جاده 
لجن برسند سپس آن را پر می کردند و باال می آوردند 

و به این ترتیب سنگرسازان بی سنگر جهاد سازندگی 
توانستند این جاده را احداث نمایند. 
- احداث جاده چوئبده به قّفاص:

با توجه به این که تنها راه ارتباطی منطقه آبادان از طریق 
لنج ها بود و گفته می شد که دشمن با احداث یک رادار دریائی 

قصد کنترل شناورها را دارد؛ برای همین این جاده به دلیل زیر 
آتش بودن منطقه چوئبده مقداری جلوتر از چوئبده به طول 18 

کیلومتر به سمت قفاص احداث گردید.
این جاده نیز در شرایط جوی و جغرافیائی بسیار نامساعد احداث 
گردید زیرا به دلیل عدم وجود مخلوط مورد نیاز جهادگران جهاد 
سازندگی با مشکالت زیاد، شن و ماسه های موجود در پاالیشگاه 
آبادان را در زیر تیر مستقیم دشمن می آوردند و با خاک مخلوط 
تأمین  را  جاده  نیاز  مورد  مخلوط  صورت  این  به  و  می کردند 
می کردند. در ضمن کار احداث این جاده در مدت زمان 2 هفته 

به اتمام رسید. 
- احداث جاده بین روستای مدن و ابوشانک:

با توجه به این که تعدادی از رزمندگان اسالم پس از شکست 
و  کرده  عبور  بهمنشیر  از  ذوالفقاریه  کوی  عملیات  در  دشمن 
در شرق بهمنشیر مستقر شده بودند این عزیزان به دلیل عدم 
وجود جاده مناسب ارتباطی با رودخانه بهمنشیر در شرایط بسیار 
سختی به سر می بردند. به طوری که برادران رزمنده برای انتقال 
مجروحین خود مجبور بودند آن ها را تا کنار بهمنشیر روی ِگل ها 

بکشند و سپس توسط قایق به این طرف آب هدایت کنند.
با توجه به این امر برادران جهاد سازندگی اقدام به احداث 1/5 
کیلومتر جاده در منطقه ذوالفقاریه بین روستای مدن و روستای 
ابوشانک نمودند که این جاده به دلیل عدم وجود مخلوط مورد نیاز 
در شرایط بسیار سختی احداث گردید. زیرا برادران جهادگر مجبور 
بودند برای احداث این جاده، خاک و آجر را از کوه های آجرپزی موجود 
در منطقه ذوالفقاری بار کرده و در ایستگاه هفت دپو کنند و سپس 
از ایستگاه هفت بوسیله کمپرسی شبانه آن را به شرق بهمنشیر 

حمل 
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نمایند. ولی با تمام این مشکالت این جاده در مدت زمان هفت 
شب احداث گردید ولی پس از احداث آن، مجروحین به راحتی با 
ماشین به کنار رودخانه بهمنشیر آمده و سپس از آن جا به مراکز 

درمانی هدایت می شدند. 
- احداث باندهای هلی کوپتر. جاده ارتباطی به جاده خسروآباد:

فصل  در  چوئبده  به  منتهی  زمینی  راه  که  این  به  توجه  با 
بارندگی اکثر مواقع باتالقی می شد، لذا برادران جهاد سازندگی 
احداث  به  اقدام  آبادان  با جزیره  ارتباط هوائی  ایجاد  به منظور 
نبودن  دلیل  به  نمودند.  چوئبده  منطقه  در  هلی کوپتر  باندهای 
غلطک و عدم توان آسفالت کار برای احداث این باندها برادران 
با جوش  نظر  نمودن محل مورد  جهاد سازندگی ضمن صاف 
دادن ورق های آهن که از پاالیشگاه آبادان آورده شد این دو مورد 
باند را احداث نمودند تا از این طریق، با استفاده از جاده خسروآباد 
تدارکات و تجهیزات سبک مورد نیاز به آبادان حمل شود. ولی 
مشکلی که در اینجا وجود داشت فاصله چوئبده تا جاده خسروآباد 
بود که بین 5 تا 8 کیلومتر می شد که برادران جهاد سازندگی 
ضمن احداث این جاده ارتباط را با جاده اصلی خسروآباد-آبادان 

برقرار نمودند. 
- احداث جاده چوئبده:

با  چوئبده  ارتباط  منظور  به  کیلومتر   30 طول  به  جاده  این 
خسروآباد احداث گردید که 17 کیلومتر آن آسفالت سرد شده و 
13 کیلومتر دیگر زیرسازی و مخلوط ریزی گردید که مخلوط 
این جاده از 700 متری دید دشمن، شبانه از داخل پاالیشگاه 
و  نقل  کلیه  که  بود  حدی  به  جاده  این  اهمیت  می شد،  تهیه 
انتقاالت مجروحین و مهمات از طریق آن صورت می پذیرفت. 

- آسفالت کردن جاده خسروآباد به آبادان:
ایام  در  آن  باتالقی شدن  و  این جاده  از  زیاد  تردد  دلیل  به 
بارندگی جهاد سازندگی با ته ریزی و آسفالت این جاده مشکل 

ترابری را در این جاده حل نمود زیرا قبل از آسفالت شدن 
آن به علت لغزنده بودن این جاده و خروج ماشین ها از 

جاده مشکالت عدیده ای ایجاد می گردید. 
- احداث اسکله:

با توجه به این که ارسال تجهیزات نظامی سنگین 
از قبیل تانک، توپ و ... به جزیره آبادان میسر نبود لذا 
جهاد سازندگی به منظور انتقال این تجهیزات نیاز به 
احداث اسکله داشت. بر همین مبنا با مطالعاتی که در 

منطقه چوئبده صورت پذیرفت این نتیجه حاصل شد که 
در منطقه چوئبده و در ساحل بهمنشیر یک اسکله سنگین 
که بتواند بارهای حدود 200 تن را تخلیه کند احداث گردد.

برای این منظور یک محوطه 6 الی 10/000 متری در ساحل 
از  رودخانه در نظر گرفته شده و کف آن بتونی گردید و پس 

کوبیدن شمع های مورد نیاز که هر کدام از این شمع ها 37 متر به 
زمین نفوذ کرده بود اسکله در مدت زمان 5 ماه احداث گردید. این 
اسکله دارای یک مسیر به عرض حدود 14 متر و به طول حدود 
30 متر به سمت داخل آب بود به طوری که با جزر و مدی که در 
آنجا وجود داشت، تخلیه و بارگیری در هر لحظه امکان پذیر بود.

ارائه شد  اتاق جنگ  این اسکله در  وقتی که گزارش احداث 
این  کار  به  از شروع  برادران گردید که پس  موجب خوشحالی 
اسکله، اولین ادوات از قبیل تانک، نفربر، توپ و غیره وارد جزیره 

آبادان شد. 
- احداث اسکله مخصوص لندی گرافت:

این اسکله از طریق مهار باتالق، به منظور سهولت در بارگیری 
از  باتالق  مهار  برای  گردید.  احداث  گرافت  لندی  بار  تخلیه  و 
شاسی های آهنی به عرض 4 و طول 6 متر موجود در پاالیشگاه 
استفاد می شد که سپس روی همین شاسی های آهنی ورق فرش 
می شد و بعد ضمن ساخت بدنه آن، درون آن مقداری آرماتور 
به  بتن ریزی شده و سپس  چیده و ضمن دادن شیب مناسب 

وسیله آرماتورهایی به بارانداز وصل می گردید. 
- احداث جاده وحدت:  

بعد از احداث اسکله با این که خیلی از مشکالت برادران نظامی 
برطرف گردید ولی این راه، جهت انتقال تجهیزات مختلف، راه 
کاماًل مناسب و مطمئنی نبود زیرا به هر ترتیب شناورها می بایست 
از دهانه خورکوارین و دهانه بهمنشیر وارد می شدند که این مسئله 
خالی از اشکال نبود چون در مواردی که جزر و َمد می شد اگر 
ناخدای شناورها به موقعیت رودخانه ای که دچار اختالالت جزر 

و َمد می شد 
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هی  گا آ
نداشت امکان حرکت از شناورها سلب می گشت. عالوه بر آن 
موانعی را که نیروی دریائی در مورد احداث رادار دریائی در منطقه 
فاو توسط دشمن پیش بینی می کرد به این مسئله که این راه، راه 

مطمئنی نیست قوت می بخشید.
با توجه به محدودیت های فوق الذکر شرایط ایجاب می کرد که 
یک راه زمینی مطمئن جهت ارتباط آبادان احداث گردد. در همین 
راستا برادران جهادگر ستاد جنوب و برادران جهادگر مستقر در 
آبادان بدون هیچ گونه هماهنگی هر دو در فکر احداث جاده ای از 
جاده ماهشهر – آبادان به سمت آبادان بودند. که به همین منظور 
از دو سمت تعدادی از برادران جهت شناسائی مسیر به راه افتاده 
بودند که پس از یک نقشه برداری کلی از مسیر و هماهنگی 
برادران جهادگر دخیل در این امر قرار شد که جاده ای از کیلومتر  
20 جاده آبادان-ماهشهر و از طریق عبور از باتالق های شرق 
آبادان به آبادان احداث گردد. که پس از تصمیم گیری برادران 

جهادگر از دو سمت اقدام به احداث این جاده نمودند.
الزم به ذکر است که برای احداث این جاده قباًل شهید محمد 
داده  ترتیبی  جاده،  برای  شن  مخلوط  نبود  علت  به  طرحچی 
جاده  کیلومتر 17  در  مخلوط  مکعب  متر  که حدود 6000  بود 
آبادان-ماهشهر ریخته نشده بود و یک اکیپ از جهاد آذربایجان 
شرقی کار را شروع کرده بودند. در هر صورت پس از تقسیم کار، 
جهادهای استان تهران، خراسان  و آذربایجان شرقی از طرف 
ماهشهر و جهادهای استان فارس، اصفهان و شهرستان آبادان از 

سمت شرق کوی ذوالفقاری کار را شروع کردند.
جاده  از  کیلومتر   3 حدود  اولیه  برداری  نقشه  به  توجه  با 

می بایست در باتالق احداث می شد ولی در تالشی که صورت 
پذیرفت، ضمن کشیدن جاده به سمت غرب و نزدیک به دشمن 

منطقه باتالقی حدود 500 متر تقلیل داده شد.
حل  می بایست  جاده  این  احداث  در  که  مسئله ای  اما 
می شد موضوع کشش سطحی آب بود که برای این کار 
برادران جهاگر خاک را از دو طرف جاده باال می آوردند 
و دپو می کردند و بعد هم روی آن شن می ریختند، 
منتهی چون خاک منطقه خیلی ریز بود و امکان این 
که این ها را در منطقه باتالقی بریزند وجود نداشت و 
با توجه به این که در منطقه آبادان سنگی موجود نبود 
پس از بررسی جوانب امر، جهادگران جهاد سازندگی 
متوجه شدند که یک سری کوره های آجرپزی قدیمی در 
منطقه ذوالفقاریه آبادان وجود دارد. که خود آجر، مخلوط 
مناسبی جهت ریختن در باتالق می باشد. که به این ترتیب 
در ابتدا حدود 25 الی 30 سانتی متر در داخل باتالق آجر ریخته 
این صورت  در  که  می ریختند  خاک  آن  روی  و سپس  می شد 
امکان این که آب به باال بیاید و جاده را نمناک کند وجود نداشت.

با توجه به این که احداث این جاده در زیر دید دشمن صورت 
برادران  مهندسی  دستگاه های  امنیت  تأمین  جهت  می پذیرفت 
جهاد سازندگی با ایجاد خاکریزهای حائل به ارتفاع 3 متر و کار 

کردن در پناه این خاکریز، جاده را احداث می کردند.
در هر صورت پس از احداث این جاده به منظور ارتباط این 
منطقه خضر  در  دوبه ای  پل   بهمنشیر یک  دو سوی  در  جاده 
احداث گردید و پس از این که جاده تکمیل شد نفت پاشی و 

قیرپاشی گشت. 
و  همکاری  »وحدت«  نام  به  جاده  این  نامگذاری  علت   
در فضای  که  بود  ارتش  و  سپاه  هماهنگی جهادهای مختلف، 
آکنده از همدلی و یکدلی جاده را تکمیل و دو سمت آن را به 
همدیگر وصل کردند. که پس از این اتصال جهاد سازندگی رسمًا 

اعالم کرد که حصر آبادان را شکسته است. «
بعد از احداث این جاده بالفاصله اطراف جاده مملّو از نیروهای 
نظامی گردید و تدارکات مطمئن از طریق این جاده برقرار و کلیه 
ابزارآالت مهندسی به راحتی از طریق این جاده به آبادان رسید. و 

زمینه انجام عملیات ثامن االئمه را فراهم ساخت.
جا دارد در اینجا یادی از شهید مهندس شهشهانی مسئول این 
پروژه عظیم داشته باشیم که ایشان به دلیل شکسته بودند دستک 
یکی از لودرها به همراه چند نفر از برادران دیگر برای تهیه دستک 
لودر به سمت سوسنگرد راه افتادند و پس از ورود به سوسنگرد 
به جهاد سازندگی سوسنگرد مراجعه نمودند که به محض رسیدن 
ایشان به درب جهاد سوسنگرد مورد اصابت خمپاره دشمن قرار 

گرفته و به فیض عظیم شهادت نائل گردید.
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- احداث پل های بشکه ای و دوبه ای:
ویژه  ابتکارات  ارائه  با  سازندگی  جهاد  جنگ  اول  سال  در 
مخصوصاً در زمینه پل سازی نقاط درخشانی را در تاریخ جنگ 
تحمیلی ثبت نمود که احداث پل های بشکه ای و دوبه ای از آن 

جمله می باشند.
بشکه ای نصب  پل  اولین پل شناور ساخت جهاد سازندگی 
شده در منطقه فیاضیه می باشد که ذیاًل توضیحات الزم ارائه 

می گردد:
- احداث پل بشکه ای در منطقه فیاضیه:

مسئله عبور از روی بهمنشیر و رفتن به آن طرف رودخانه 
در منطقه فیاضیه یکی از نیازهای شدید رزمندگان  مخصوصاً 
منطقه ای  یک  طالقانی  بیمارستان  روبه روی  زیرا  بود  اسالم 
بود که به علت ارتباط با خط مقدم نقش حیاتی داشت. یعنی 
برادرانی که در منطقه فیاضیه مجروح می شدند برای این که به 
بیمارستان انتقال یابند می بایست یک مسیر حدود 8 کیلومتری را 
به صورت عبث و بیهوده طی می نمودند. حال اگر پلی در منطقه 
فیاضیه احداث می شد با پیمودن مسیر یک کیلومتری می شد 
مجروحین را به بیمارستان رسانید. لذا به منظور ایجاد این ارتباط، 
جهادگر مبتکر شهید هزاردستان با استفاده از بشکه های موجود 
در پاالیشگاه اقدام به احداث یک پل بشکه ای برای بهمنشیر در 

منطقه فیاضیه نمود.
شبانه  سازندگی  جهاد  جهادگران  پل  این  احداث  برای 
دیدگان  مقابل  در  را  نفت  شرکت  در  موجود  خالی  بشکه های 
دشمنان، یکی یکی حمل می کردند و با خود می آوردند و با ایجاد 
شبکه های 6×3 بشکه ها را سرتاسر تا به همدیگر جوش داده و 
در داخل این شبکه ها قرار می دادند و سپس این بشکه ها را با 
لوال به همدیگر وصل و بعد تمام شبکه را از دو طرف توسط سیم 
بکسل به همدیگر مهار می کردند. اما برای این که این پل قابل 
بهره برداری شود می بایست روی بشکه ها تخته قرار می گرفت 
که این تخته ها نیز با مشکالت فراوانی از یک کارخانه چوب بُری  
موجود در پشت بازار آبادان، در ساحل اروند و روبه روی عراقی ها 
با ظرافت بسیار خاصل حمل و به مکان مورد نیاز آورده می شد 
و بر روی پل قرار می گرفت که باالخره پس از تکمیل و احداث 
آن، این پل به طول حدود 100 متر و توان باردهی 40 تن مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
الزم به توضیح است این پل عالوه بر این که نیاز رزمندگان 
اسالم را در آن مقطع زمانی برطرف نمود بلکه به عنوان سکوی 

پرش و تکامل برای کارهای دیگر مهندسی واقع شد.
به دنبال این پل، پل های بشکه ای دیگری در مناطق مختلف 
از قبیل: ذوالفقاریه، شوش، سوسنگرد و منطقه مدن احداث گردید 

که در زیر به احداث پل بشکه ای منطقه مدن اشاره می کنیم:

- احداث پل بشکه ای بر روی بهمنشیر در منطقه مدن:
با  چهارتایی  صورت  به  را  بشکه ها  پل  این  احداث  برای 
نبشی های سه سانتی فرم بندی می کردند و آن ها را به صورت 
چهار تا، چهار تا در کنار هم قرار می دادند و به وسیله کابل به 
همدیگر وصل می کردند و به این صورت این پل به طول 175 

متر احداث گردید.
- انهدام پل بشکه ای جهاد سازندگی توسط بعثیان و ابتکار 

دیگر جهادگران:
با توجه به این که خرمشهر در اختیار دشمن بعثی قرار داشت، 
مزدوران بعثی به منظور انهدام پل بشکه ای موجود در فیاضیه 
پنج فروند از دوبه های 1000 تنی موجود در خرمشهر را از طریق 
دهانه بهمنشیر روانه رودخانه بهمنشیر نموده و این دوبه ها بر اثر 
برخورد به پل بشکه ای موجود در منطقه فیاضیه آن را منهدم نمود 
و موجب ناراحتی برادران رزمنده گشت که در اینجا نیز جهادگران 
جهاد سازندگی آستین همت باال زده و با بهره گیری از قدرت 
ایمان و دانش خود این دوبه ها را مهار کرده و با اتصال آن ها به 
همدیگر پل عظیم دوبه ای با تناژ حدود 200 تن احداث  نمودند 
که به علت بازدهی مطلوب این پل، نمونه های مشابه آن را در 

چند جای دیگر نیز به اجرا درآوردند.
- احداث پل دوبه ای ارتباطی جاده وحدت:

عظیم  جاده  احداث  ضمن  شد،  اشاره  قباًل  که  همان طوری 
وحدت، با کوشش شبانه روزی برادران جهادگر یک پل سنگین 
و بزرگ دوبه ای بر روی بهمنشیر در منطقه خضر  احداث گردید. 
این پل که ظرفیت عبور محموله ای 100 تنی را داشت ضمن 
اتصال جاده وحدت امکان نقل و انتقال امکانات زرهی را به آبادان 

فراهم نمود. 

پی نوشت ها:
مصاحبه  البه الی  از  شد  منعکس  فوق  متن  در  آنچه   .1
جهادگران عزیز ذیل استخراج شده است که به جهت جلوگیری 
از اطاله مطلب از درج عناوینی مانند دکتر، مهندس و... خودداری 

شده است.
میرشفیعیان؛  دانش جعفری؛ سید جواد  داود  محمود حجتی؛ 
محسن  امانپور؛  محمدتقی  جزایری؛  عبدالرحمن  طراح؛  محمد 

امیریان؛ 
2. آرشیو اسناد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد؛ اداره کل امور 

ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
3. آرشیو نشریه جهاد
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سنگرسازان  کانون  عمومی  مجمع 
بی سنگر برگزار گردید و اعضای جدید 
هیئت مدیره کانون سنگرسازان بی سنگر 

انتخاب شدند.
سنگرسازان  سایت  گزارش  به 
بی سنگر، در مجمع عمومی عادی فوق 
العاده کانون، بعد از ارائه گزارش عملکرد 
توسط محمد صدوری، مدیر عامل کانون 
گزارش  نیز  و  سنگر  بی  سنگرسازان 
عملکرد مالی توسط بازرس قانونی کانون، 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی به 
صورت برگه ای برگزار شد و آقایان ذیل 
الفبا به عنوان اعضای  به ترتیب حروف 
هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.

کانون سنگرسازان بی سنگر هیات مدیره جدیدکانون سنگرسازان بی سنگر هیات مدیره جدید
خود را شناختخود را شناخت

کانون مرکز

محسن آقاخانی 
محمد حیدری دلگرم

عبدالرضا سبحانی
سیدنصیرالدین شاهرخی

محمدعلی شم آبادی
محمد صدوری

محمد حسین صفرپور طاهر
محمدعلی فروغی

سیدجواد میرشفیعیان
بنابر این گزارش آقایان فریدون کیانی 
فر و صمدی نژاد به عنوان اعضای علی 

البدل انتخاب شدند.
آقای  نیز،  قانونی  بازرس  انتخابات  در 
بیشترین  با کسب  حسین دین محمدی 

تعداد آرا به عنوان بازرس قانونی کانون به 
مدت یک سال انتخاب شد.

بند  اجرای  در  است  ذکر  به  الزم 
»5« دستور جلسه، روزنامة کثیراألنتشار 
»ابرار« جهت درج آگهی های کانـون و 

اطالع رسانی انتخاب گـردید.
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فـوق العاده  عمومی  مجمع  جلسة 
با  بی سنگر«  سنگرسازان  »کانـون 
موضوع اصالح اساسنامه برگزار و در 
آن کلیات اصالح اساسنامه کانون به 

تصویب رسید. 

اساسنامه جدید کانون سنگرسازان بی سنگر اساسنامه جدید کانون سنگرسازان بی سنگر 
تصویب شدتصویب شد

کانون مرکز

همچنین در این جلسه مقرر شد در 
اجرای ماده 10 اساسنامه جدید، برای 
عضویت افراد غیر از سنگرسازان بی 
از  پس  آنها  عضویت  شرایط  سنگر، 
تأیید کانون استانها و مرکز به تصویب 

مجمع بعدی برسد.
اساسنامه  مطالعه  و  جهت مشاهده 
سنگرسازان  سایت  به  لطفا  جدید، 

بی سنگر مراجعه فرمایید.

کانـون  هیأت مدیره  جلسة 
دوشنبه  روز  بی سنگر  سنگرسازان 
و  شد  برگزار   1401 آبان   2 مورخ 
پیشنهادات و  نظرات،  استماع  از  پس 
دیدگاههای حاضرین در جلسه، سمت 
اعضای هیأت مدیره بشرح زیر تعیین 

گردید.

رییس و نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل رییس و نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
کانون انتخاب شدندکانون انتخاب شدند

کانون مرکز

آبادی«  شم  »محمدعلی  آقای   *
به عنوان رئیس و عضو اصلی هیأت 

مدیره قبول سمت نمود.
»محمدحسین  آقای   *
صفرپورطاهر« به عنوان نایب رئیس و 
عضو اصلی هیأت مدیره قبول سمت 

نمود.

به  آقاخانی«  »محسن  آقای   *
عنوان خزانه دار و عضو اصلی هیأت 

مدیره انتخاب و قبول سمت نمود.
»محمد  آقای  گزارش،  این  بنابر 
به  سال  دو  مدت  برای  صدوری« 
عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل 
کانون انتخاب و قبول سمت نمودند.  
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جهاد  وزیر  نژاد  ساداتی  جواد  سید 
کشاورزی در سی و چهارمین گردهمایی 
رزمی   مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان 
یاد و خاطره شهدای  ضمن گرامیداشت 
جهادگر دفاع مقدس اظهار کرد: روحیه و 
نگاه جهادی از دوران دفاع مقدس تاکنون 
در وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته و 

جهاد هنوز هم ادامه دارد.
وی افزود: اقدامات جهادگران در دوران 
دفاع مقدس و در روستاها بسیار سخت 
بوده و مدیریت بسیار قوی را الزم داشته 
است و گاها در بحران های موجود کمبود 

نگاه و تفکر جهادی احساس می شود.
ساداتی نژاد با بیان اینکه امروز فعالیت 
است،  غذایی  امنیت  راستای  در  جهاد 
تامین  ما  امروز  جنگ  کرد:  خاطرنشان 

امتداد نگاه جهادی در وزارت جهاد کشاورزی امتداد نگاه جهادی در وزارت جهاد کشاورزی 
از گذشته تا امروز از گذشته تا امروز 

کانون مرکز

از  پس  است،  مردم  برای  غذا  پایداری 
جنگ اوکراین مردم دنیا به وضوح اهمیت 

غذا را دریافته اند.
وی افزود: امروز در دنیا غذا به عنوان 
حکمرانی،  و  است  مطرح  قدرت  یک 
حاکمیت و اقتدار غذا مطرح است و یک 
است،  جهانی  حکمرانی  و  قدرت  ابزار 
بزرگ  چالش  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
لذا  کرد  ایجاد  دنیا  در  را  غذایی  امنیت 
وظیفه جهاد کشاورزی امروز تامین پایدار 

امنیت غذایی کشور است.
و  روسیه  جنگ  کرد:  عنوان  وی 
اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  اوکراین 
اما  کرد  کمبود  و  سهمیه  صف،  رادچار 
هیچ  ایران،  کشاورزی  جامعه  تالش  با 
کمبود و صفی در کشور مشاهده نشد که 

ایستادگی  و  جهادی  تفکر  دهنده  نشان 
جامعه کشاورزی ایران پای تامین سفره 

مردم است.
وزارت  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  ساداتی 
جهاد کشاورزی 5 هدف را از ابتدای دولت 
سیزدهم دنبال می کند، گفت: اولین اقدام 
اجرای قانون تمرکز پس از 12 سال بوده 
است، حوزه بازار در وزارت جهاد کشاورزی 
با  اما  نداشتیم  کافی  امکانات  و  بود  نوپا 
گذشت یک سال نشان دادیم که بودن 
بازار تولید مفهومی ندارد و تصمیم الحاق 
آن به وزارت جهاد کشاورزی درست بوده 

است.
ساداتی نژاد ادامه داد: ما قانون تمرکز را 
با کمک بازنشستگان و بسیجیان وزارت 
خانه، از آبان سال 1400 اجرایی کردیم و 
این  را مدیون تالش  پایداری غذا  امروز 
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افراد در سراسر کشور هستیم، با واگذاری 
بازار به جهاد در سال گذشته، تولید گندم، 
اساسی  نهاده ها و کاالهای  جو و سایر 
در کشور ارتقا یافت لذا تجربه فرماندهی 

واحد موفق بوده است.

اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
کشاورزی  ما  محوری  طرح  دومین 
قراردادی است، تصریح کرد: مدرن ترین 
معیشت  از  حمایت  و  کشاورزی  الگوی 
کشاورز در دنیا کشاورزی قراردادی است، 
در کشور ما یک درصد محصول از این 
سال  یک  در  که  شد  می  انجام  طریق 
گذشته در گندم و برنج این نوع کشاورزی 
را آزمایش کردیم و در سال زراعی جدید 

هم استمرار خواهد داشت.

وی افزود: نتیجه کشاورزی قراردادی، 
علی  گندم  تولید  و  گندم  خرید  افزایش 

رغم خشکسالی بوده است.

ساداتی نژاد در رابطه با اقدام محوری 
سوم وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقدام 
اراضی  سند  صدور  ما  سوم  محوری 
کشاورزی است، پس از 43 سال اراضی 
کشاورزی همچنان سند ندارد و کشاورز 
تسهیالت  تواند  نمی  و  ندارد  هویت  ما 

دریافت کند.

در  هستیم  تالش  در  داد:  ادامه  وی 

این 4 سال تمام اسناد اراضی کشاورزی 
را صادر کنیم. 680 درصد صدور سند در 
و  داشته  رشد  سیزدهم  دولت  اول  سال 
بیش از 2.5 میلیون هکتار رفع تداخالت 

انجام شده است.

مقام عالی وزارت ابراز امیدواری کرد: 
تا پایت سال 1402 رفع تداخالت اراضی 
تا  و  رسد  می  پایان  به  ایران  کشاورزی 
در  کشاورزی  اراضی  اسناد  دولت  پایان 

اختیار   کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اقدام محوری چهارم 
است،  بوده  ها  یارانه  سازی  مردمی 
یارانه  سازی  مردمی  کرد:  خاطرنشان 
ها بر روی اقالم اساسی با متولی گری 
وزارت جهاد کشاورزی انجام شد که کار 
به  را  آن  توانستیم  اما  بود  بسیار سختی 

سرانجام برسانیم.

وزارت  وظیفه  داد:  ادامه  نژاد  ساداتی 
یارانه  مردمی سازی  در  جهاد کشاورزی 
ها، حفظ فراوانی و وجود مواد غذایی در 
جامعه بود که با قدرت این عملیات را به 
انجام رساند. ما کوچکترین کمبودی در 
هیچ کجای کشور نداشتیم در حالی که 

دنیا درگیر بحران غذا بود.

کشت  الگوی  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
جهاد  وزارت  محوری  اقدام  پنجمین  را 

از سال  عنوان کرد:  و  دانسته  کشاورزی 
شده  مقرر  که  است  قرن  نیم   ،  1351
در  شود،  انجام  کشور  در  کشت  الگوی 
ششم  پنجم،  چهارم،  سوم،  دوم،  برنامه 
و امروز در برنامه هفتم هم به این طرح 
ابالغ  تنها  امروز  تا  اما  است  شده  تاکید 

شده است.

وی ادامه داد: با تالش تمام همکاران 
در  را  کشت  الگوی  امسال  خواهیم  می 
کشور اجرا کنیم که کار ساده ای نخواهد 
و همکاری عمیق  به یک همیت  و  بود 
نیازمند است. تالش می کنیم از ابزارهای 
سیاست های قیمتی و غیر قیمتی را در 
خرید تضمینی، غیر تضمینی و یارانه های 
کاشت را به کار بگیریم تا الگوی کشت 
اجرا شود و بهره وری آب را افزایش دهیم.

ساداتی نژاد با بیان اینکه چالش اصلی 
ما در بخش کشاورزی بهره وری است، 
افزود: ما باید بتوانیم از ظرفیت ها استفاده 
با  با کیفیت، ارزان و  کنیم. غذای سالم، 
به  جمهور  رئیس  ماموریت  داخلی  منشا 

وزارت جهاد کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: ما به فرماندهان 
جهادگر دفاع مقدس افتخار می کنیم و 
از شما دعوت می کنیم تا در این شرایط 

کشور ما را همراهی کنید.
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اقتصادی  معاون  رضایی،  محسن 
چهارمین  و  سی  در  جمهور،  رئیس 
مهندسی  فرماندهان  گردهمایی 
رزمی جنگ جهاد؛ جهاد سازندگی را 
جمهوری  تاریخ  در  نوظهور  پدیده ای 
جهاد  گفت:  و  دانست  ایران  اسالمی 
عظیم  انقالب  یک  مولود  سازندگی 
انقالب  پیروزی  از  پس  است.  بوده 
امتداد  در  سازندگی  جهاد  اسالمی، 
جوانان  کرد؛  حرکت  اسالمی  انقالب 
جهاد  وارد  خودجوش  و  داوطلب 
سازندگی شدند و برای آبادانی روستا ها 

در مناطق محروم حضور پیدا کردند.

رزمندگان  و  نیروها  افزود:  وی 
دیدند  اینکه  از  پس  سازندگی  جهاد 

انحالل جهاد سازندگیانحالل جهاد سازندگی
یک معماری غلط بودیک معماری غلط بود

کانون مرکز

منافقین به دنبال تجزیه ایران هستند، 
در  جاده سازی  با  و  شدند  میدان  وارد 
بلوچستان،  و  سیستان  و  کردستان 
زمینه را برای ورود رزمندگان به این 

مناطق آماده کردند.

رضایی با بیان اینکه جهاد سازندگی 
با شروع جنگ تحمیلی، در کنار ارتش، 
سپاه و بسیج قرار گرفت، عنوان کرد: 
جهاد سازندگی یک نهاد آماده بود و 
آرامش خود را در آرامش مردم می دید. 
در عملیات فتح المبین، جهاد سازندگی 
به گونه ای جاده سازی کرد که ما را به 

مقر فرماندهی صدام رساند.

وی با طرح این سوال که چرا جهاد 

سازندگی را منحل کردند، اظهار کرد: 
انحالل جهاد سازندگی یک معماری 
غلط بود، چون جهاد سازندگی، یکی از 
نهادهای موفق بود که باید این مسیر 

ادامه پیدا می کرد.

و  فرهنگ  اینکه  بیان  با  رضایی 
هویت زمانی که ضعیف شود، انسجام 
و وحدت جامعه از بین می رود، تاکید 
برود،  بین  از  انسجام  وقتی  کرد: 
هویت سازی دچار ضعف و جامعه دچار 
تردید می شود و تردید بهترین فرصت 
برای دشمن است. تردید و نفوذ باعث 
ایجاد دو دستگی و جبهه های داخلی 
جنگ های  دشمن  و  می شود  ایجاد 

زرگری راه می اندازد.
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با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
سپاه  سازندگی،  جهاد  اینکه  به  اشاره 
هستند،  مسیر  و  تفکر  یک  بسیج  و 
سازندگی  انحالل جهاد  کرد:  تصریح 
دچار  وحدت  و  انسجام  تا  شد  باعث 

ضعف شود.

وی با بیان اینکه سه جنگ سیاسی، 
در  پیشرفت  جنگ  اکنون  و  دفاعی 
داده است، گفت: در جنگ  ایران رخ 
و  طاغوت  رژیم  توانستیم  سیاسی 
و  عراق  بعث  رژیم  دفاعی  جنگ  در 

حامیانش را شکست دهیم.

رضایی در خصوص جنگ پیشرفت 
در  ایران  پیروزی  از  پس  دشمن  که 
دفاع مقدس آغاز کرده است، گفت: در 
داشتیم؛  داخلی  اول دشمن  دو جنگ 
دادیم، در جنگ  را شکست  اما آن ها 
که  کسانی  پیشرفت،  جنگ  و  سوم 
نفوذی ها  کنار  در  شدند،  تردید  دچار 
قرار گرفتند و سنگ اندازی کردند. پس 

دشمنان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
سعی کردند با محاصره، بهره گیری از 
نفوذی ها و مترددین که ستون پنجم 
تحریم ها،  و همچنین  دشمن هستند 
در جنگ پیشرفت ما را شکست دهند.

با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
تفکر  نیازمند  امروز  اینکه  به  اشاره 
هستیم،  پیشرفت  جنگ  در  جهادی 
در  ناامنی ها  هدف  امروز  کرد:  بیان 
داخلی  سرمایه گذارهای  فرار  ایران، 
امروز  است.  کشورمان  از  خارجی  و 
سطح  در  ایران  ارتباطات  از  دشمن 
جهادی  جوانان  و  آسیا  و  منطقه 
از  دلیل  همین  به   و  می ترسد  ایرانی 
اغتشاش گران و آشوب گران در ایران 

حمایت می کند.

وی ادامه داد: امروز سازمان »سیا«، 
تمامی نیروهای خود را وارد کشورهای 
اطراف ایران کرده است، چون از موج 
در  ما  می ترسد.  ایران  انقالبی های 

انقالب  به مسیر  باید  پیشرفت  جنگ 
قبل  مسیر  به  اگر  برگردیم؛  اسالمی 
ایجاد خواهد  برگردیم، جهاد فرهنگ 
شود،  خاموش  جهاد  اگر  اما  شد؛ 
خواهد  خاموش  ما  هویت  و  فرهنگ 

شد.

راه حل  این که  بر  تأکید  با  وی 
فرهنگ،  مشکالت،  کردن  برطرف 
فناوری و علم جهاد است، خاطرنشان 
از  بزرگی  قرارگاه  باید  امروز  کرد: 
و  شود  تشکیل  جهاد  پیشکسوتان 
کمک  آن ها  از  کشور  آبادانی  برای 
گرفته شود و پرچم جهاد پیشرفت را 
بلند کنیم. دولتمردان، مصمم هستند 
یک بار دیگر پرچم های جهاد پیشرفت 

را به اهتزاز دربیاورند.
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سی و چهارمین گردهمایی فرماندهان سی و چهارمین گردهمایی فرماندهان 
پشتیبانی و مهندسی رزمی به روایت تصویرپشتیبانی و مهندسی رزمی به روایت تصویر

کانون های سراسر کشور
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ِ بِاهللَّ اسَتعینوا  لَِقوِمِه  موسی  »قاَل 
ِ یوِرُثها َمن َیشاُء  َواصبِروا إِنَّ اأَلرَض هلِلَّ

ِمن ِعباِدِه َوالعاِقَبُة لِلُمتَّقیَن:
از  گفت:  خود  قوم  به  )ع(  موسی 
پیشه  استقامت  و  جویید،  یاری  خدا 
از آن خداست، و آن  کنید، که زمین 
را به هر کس از بندگانش که بخواهد، 
واگذار می کند؛ و سرانجام )نیک( برای 
پرهیزکاران است« / )قرآن کریم- آیه 

128 اعراف(

ملت شریف و بزرگوار ایران 
شاهد  عزیزمان  میهن  روزها  این 

بیانیه کانون سنگرسازان بی سنگر در ارتباط با بیانیه کانون سنگرسازان بی سنگر در ارتباط با 
حوادث اخیر کشورحوادث اخیر کشور

کانون مرکز

اتفاقات ناگوار و البته درس آموزی شده 
است که هر چند برای ما جهادگران و 
ایران  و  انقالب  اول  نسل  رزمندگان 
اسالمی تازگی ندارد، اما نمی توان از 
کنار آنها به سادگی و بی تفاوت عبور 

کرد.
دشمنان قسم خورده این کشور، در 
طول تاریخ و به ویژه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران و آغاز عصر 
انقالب  و  اسالم  عصر  که  جدیدی 
دستاویز  را  چیزی  هر  است،  اسالمی 
اتحاد،  به  ای  ضربه  تا  داده  قرار 
و  ایران  عزت  و  اقتدار  یکپارچگی، 
اسالم وارد کند. ما در این جنگ حق و 

باطل، ضربات زیادی خورده ایم! هم از 
ضعف و غفلت و گاهی خیانت عده ای 
در داخل، و هم از تهاجم تمام عیار و 
ترکیبی خارجی؛ اما ضربات زیادی هم 
زده ایم! لکن متاسفانه این پیروزی ها، 
موفقیت ها و دستاوردها را در »جنگ 
ایم.  شنیده  و  گفته  کمتر  ها«  روایت 
در عین حال نهال کوچک  انقالب مان 
امروز تبدیل به درخت تناوری شده که 
دشمن مان،  برای  آن،  برکندن  گمان 
است.  گشته  رویا  یک  به  تبدیل 
رویایی که بر اساس وعده های الهی 
و  شهیدپرور  ملت  از  که  شناختی  و 
همیشه در صحنه  مان در این چهل و 
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چند سال داریم، هرگز محقق نخواهد 
نشد.

ما ایثارگران تشکل مردم  نهاد کانون 
رزمندگان  سنگر،  بی  سنگرسازان 
و  پشتیبانی  جهادگر  فرماندهان  و 
در  سازندگی  جهاد  جنگ  مهندسی 
گونه  همان  مقدس،  دفاع  دوران 
فرض  خود  بر  انقالب  ابتدای  در  که 
به  سازندگی«  »جهاد  با  که  دانستیم 
و  کرده  خدمت  خود  کشور  پیشرفت 
با آغاز جنگ تحمیلی توسط استکبار 
جهانی، در مقابل تجاوز دشمن حربی 
از »نیروهای مدافع و  و در پشتیبانی 
کنیم،  سپر  سینه  امنیت مان«  حافظ 
سنگر  بی  سنگرسازان  راه  تداوم  با 
شهیدی که با رقص خون بر بلندای 
از  حفاظت  برای  بولدوزرها  و  لودرها 
رزمندگان اسالم، خاکریز و جان پناه 
در  ساختند،  فراوان  استحکامات  و 
این برهه نیز بر خود تکلیف می دانیم 
که در این جنگ ترکیبی و شناختی، 
برای  را  کنونی  عرصه  واقعیات 
هموطنان عزیزمان، به ویژه جوانان و 
همچنین مسئولینی که در این زمینه 
باید هشیارانه و فعال عمل کنند، تبیین 
دیگری  »جهاد«  خود  این  که  کنیم؛ 

برای ما است:

همان گونه که در بیانیه گام   .1
دوم انقالب تصریح شده، کشور ایران 
دوقطبی فرسوده نظم جهانی را بر هم 
زده و اینک در چلّه دوم حیات مبارک 
با شناخت قوت ها و ضعف ها  خود، 
به  تبدیل  تهدیدها،  و  ها  فرصت  و 
در  کننده  تعیین  وزنه  و  قدرت  یک 
مناسبات منطقه ای و بین المللی شده 
و آشکارا سخن از »نظم نوین جهانی« 
می گوید. این حقیقت که انکارکنندگان 
آن را در چالش سختی قرار داده، در 
در  ابرقدرتی  مدعیان  که  است  حالی 

جهان، یا دچار فروپاشی شده و یا رو 
به افول و انزوا هستند؛ روی کار آمدن 
روسای جمهوری چون ترامپ و بایدن 
در ایاالت متحده امریکا، فضای جنگی 
حاکم شده بر اروپا پس از انحطاط و 
سال  که  تمدنی  و  فرهنگی  بن بست 
درگیر  خود  با  را  غرب  دنیای  هاست 
فراوان  های  شکست  کنار  در  کرده، 
تروریست  تحریم،  تهدید،  در  آنان 
پروری و ادعای کدخدایی بر ملت ها، 
همه گواه همین واقعیت اند. لذا اولین 
تفکر و  ما -با هر  ای که همه  نکته 
دغدغه و جایگاهی- باید بدانیم و بدان 
هوشیار باشیم این است که »این اوج 
نبوده،  دشمن  بی  عزیز،  ایران  گیری 

نیست و نخواهد بود...«.

مطالبات  و  اعتراض  نقد،   .2
های  موهبت  از  عمومی،  یا  صنفی 
بوده.  ایران  مردم  به  اسالمی  انقالب 
اگر به درستی  قدیمی هایی مانند ما 
روایت  را  ها  پهلوی  حکومت  دوران 
کنند، حتماً فضای نقد و نقادی در دوره 
با  مقایسه  قابل  را  اسالمی  جمهوری 
آن دوره نمی دانند. در همین یک سال 
مطالبه  و  اعتصابات  تجمعات،  اخیر 
عموم  توسط  گوناگونی،  های  گری 
از  مختلف  اصناف  و  اقشار  و  مردم 
معلمان و کارگران و بازنشستگان و... 
مورد  بسیاریشان  که  بوده  جریان  در 
توجه و رسیدگی قرار گرفته؛ مطالبات 
و اعتراضات به حقی که خیلی وقت ها 
با همراهی جریان مطالبه گری جنبش 
هر  به  و  شده  همراه  نیز  دانشجویی 
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میزانی که از منطق، متانت و اخالق 
بهره داشته، بیشتر به ثمر رسیده، و به 
عکس هر یک رویه توهین، تخریب 
و خشونت پیش گرفته و از چارچوب 
»قانون« خارج شده، نه تنها به نتیجه 
نرسیده بلکه دیگر در حافظه تاریخی 
به  آنها  از  دنیا،  همه  و  ایران  ملت 
یاد  و »اغتشاش«  »آشوب«، »فتنه« 

می شود، تا »اعتراض«!

که  کشوری  یک  در   .3
دشمنانش - از داعشی و تجزیه طلب 
و منافق و سلطنت طلب و استعمارگر 
تا بهایی و وهابی و منحرفین اخالقی 
و  شوم  مقاصد  بیان  از  ابایی  و...- 

بی شرمانه خود علیه این کشور و مردم 
به  »اعتراض«،  یک  حتماً  ندارند،  آن 
و  متانت  و  منطق  از  که  میزان  هر 
توهین  و  به خشونت  و  دور،  به  ادب 
فرصت  شود،  نزدیک  نفرت پراکنی  و 
دشمن،  نفوذ  برای  می دهد  بیشتری 
برای  قبل  از  »آنچه  پیاده سازی  و 
این روزها برنامه ریزی کرده«؛ برای 
به  ایران!  نابودِی  و  تجزیه  تضعیف، 

دست عده ای از مردم خود آن!

در این مدت اخیر، خسارت   .4
های زیادی به کشور وارد شد؛ هتک 
حریم  به  اهانت  کریم،  قرآن  حرمت 
والیت، اهانت به پرچم و مقدسات و 

عمامه،  و  حجاب  چون  هایی  ارزش 
حادثه غم انگیز حرم شاهچراغ، بروز 
چون  ای  گونه  داعشی  رفتارهای 
ماجرای اکباتان و کرج و غصه های 
آرتین ها و آرشام ها و آرمان  ناتمام 
و  پدر  و  همسر  و  فرزند  ها  ده  و  ها 
مدافعان  و  عادی  مردم  از  مادری 
تنها بخشی  داغدار شدند،  امنیت که 
از این خسارت ها است. لکن خسارت 
هویدا  حوادث  این  در  که  بزرگتر 
بخشی  ذهن  بودن  پذیر  آسیب  شد، 
که  بود  مان  نوجوانان  و  جوانان  از 
متاسفانه با قصور و تقصیرها و ضعف 
آشکار برنامه ای و عملکردی متولیان 
فرهنگی و رسانه ای و فضای مجازی 
به  تا  گذشته  سالیان  طی  در  کشور 
امروز رخ داده. جوانان و نوجوانانی که 
شناختی،  ناجوانمردانه  جنگ  این  در 
تنها گذاشته شدند و امروز پاسخگویی 
مسئوالن امر و رسیدگی به ترک فعل 
ها یا تخلفات آنان از وظایف محوله، 
قویاً باید مورد مطالبه عمومی و ورود 
و  گرفته  قرار  نظارتی  های  دستگاه 

سریعاً جبران و اصالح شود.

دشمن  تالش  کنار  در   .5
رسانه ای  و  فرهنگی  ضعف های  و 
داخلی که در بروز حوادث اخیر نقش 
زمینه ها  به  توجه  ایفا کرد،  را  اصلی 
و عوامل فرعی دیگری که می تواند 
به بروز یا گسترش این گونه اتفاقات 
کار  دستور  در  باید  بزند،  دامن  تلخ 
گیرد.  قرار  کشور  محترم  مسئولین 
کردن  باز  اقتصادی،  مشکالت  حل 
همه  که  مردم  معیشتی  های  گره 
رفع  نیز  و  گریبانیم،  به  دست  آن  با 
یا  و  سوء تدبیرها  بی کفایتی ها،  برخی 
برخوردهایی که در نظام بروکراسی و 
خدمات رسانی کشور در مراکز مختلف 
انسان  گاهی  و  کنیم  می  مشاهده 
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برای  دستی  عامدانه  می کند  فکر 
است،  کار  در  مردم  سازی  ناراضی 
امید،  که  است  اساسی  موضوعات  از 
اعتماد و همراهی مردم با خدمتگزاران 
خود در نظام اسالمی را باال می برد و 
مسئولین امر باید بیش از پیش به آن 

اهتمام کنند.

نعمت  بزرگترین  »امنیت«   .6
الهی و خواسته امروز همه آحاد و اقشار 
ملت است. از مسئولین محترم به ویژه 
قوه قضائیه درخواست می کنیم همان 
طور که رهبر حکیم انقالب فرمودند، 
ضمن تفکیک صف فریب خوردگان 
-که به تعبیر شهید سلیمانی فرزندان 
خودمان هستند و نیازمند توجه بیشتر 
و هدایت و احیاناً تنبیه پدرانه هستند-، 
با اجیرشدگاِن مرتکب جرم و جنایت، 
طبق خواست عامه مردم، با قاطعیت، 
سرعت و به طور درس آموز برخورد 
کنند؛ تا همگان بدانند »در سایه نظام 
و  محترم  افراد  مال  و  جان  اسالمی 

خط قرمز حاکمیت است«.

ویژه  به  و  هموطنان  به   .7
جوانان و نوجوانان عزیزمان یادآور می 
شویم، دشمن این بار به صراحت اتحاد 
ملی، دینی و میهنی مان را نشانه گرفته 
و  نظرها  تفاوت  به  دمیدن  با  و  است 
بهره گیری از مشکالتی که همگی با 
آنها دست و پنجه نرم می کنیم، سعی 
در به انزوا کشاندن و در نهایت، تجزیه 
از  ایران اسالمی عزیزمان می نماید. 
همچون  خواهیم  می  عزیزان  شما 
همیشه با بصیرت مثال زدنی خود، این 
نقشه را هم نقش بر آب نمایید و بدانید 
»خواسته امروز شهیدان از شما، دفاع و 
تبعیت محض از حریم والیت و تالش 
»همه با هم« برای تحقق آرمان ایران 
شک  بدون  است«.  مستقل  و  قوی 

در فضایی دوستانه و همدل همراه با 
عقالنیت و اخالق، می توان با گفتگو 
مشکالت و تعارضات را مطرح و برای 
طول  در  کرد.  اندیشی  چاره  آن  حل 
تاریخ جایی را سراغ نداریم که در سایه 
ناامنی و اختالف، پیشرفت و »آبادی« 

در »میهن« صورت گرفته باشد. 
صراحت  با  است  الزم  پایان  در 
اعالم کنیم که »هستیم بر آن عهد که 
بستیم« و تا جان در بدن داریم در راه 
دفاع از ارزش های اسالمی، تمامیت 
قبیله های  و  ها  قوم  اتحاد  ارضی، 
مختلف ایرانی و از همه مهمتر دفاع 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی که 

قدسی  حریم  و  است،  »حرم«  امروز 
هزار  صدها  خون  که  فقیه  والیت 
شده،  ریخته  آن  از  دفاع  پای  شهید 
تالش خواهیم کرد و اجازه چشم بد 
را  بوم  و  مرز  این  به  داشتن دشمنان 

نخواهیم داد؛ ان شاءا...
و  ا...  رحمت  و  علیکم  السالم  و 

برکاته
کانون سنگرسازان بی سنگر

)فرماندهان و ایثارگران پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی(

17 آبان 1401
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در جلسه هیئت مدیره کانون مرکز از 
آقایان عباس دارایی نژاد، ابراهیم فرهمند، 
فریدون کیانی فر و یحیی صمدی نژاد، 

تقدیر از اعضای سابق هیئت مدیره کانون تقدیر از اعضای سابق هیئت مدیره کانون 
سنگرسازان بی سنگرسنگرسازان بی سنگر

کانون مرکز

به  کانون  مدیره  هیئت  سابق  اعضای 
و  تقدیر  صادقانه  تالش  ها  سال  جهت 

تشکر شد. 
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 1401 آبان   4 4شنبه  روز  صبح 
کانون  سه  هماهنگی  شورای  جلسه 
جهادگران  سنگر،  بی  سنگرسازان 
با  سازندگی  جهاد  بازنشستگان  و 
معاون  مدنی  امیرحسین  سید  حضور 
محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
شورای  دبیر  و  جمهوری  ریاست 
و  عشایر  امور  جهادسازندگی،  عالی 
توسعه روستایی کشور در محل کانون 

سنگرسازان بی سنگر تشکیل شد.

 3 به  نزدیک  که  نشست  این  در 
بر  عالوه  انجامید،  طول  به  ساعت 
هماهنگی  شورای  عضو  پیشکسوتان 
و  فعال  جوانان  از  جمعی  کانون،  سه 
پژوهشگر در حوزه جهاد سازندگی نیز 

حضور داشتند.
در ابتدای جلسه جلیل بشارتی عضو 
سازندگی  جهاد  عالی  شورای  حقیقی 
بیان  به  جهادگران  کانون  نماینده  و 
این  گیری  شکل  سابقه  و  اهداف 

جلسات و معرفی حاضرین پرداخت. در 
ادامه نیز دیگر پیشکسوتان و جوانان 
حاضر در جلسه یک به یک به بیان 
نکات و دیدگاه های خود حول فعالیت 
و  سازندگی  جهاد  عالی  های شورای 
انتظاراتی که از آن می رود پرداختند 
مدنی  سیدامیرحسین  انتها  در  و 
توضیحاتی درباره روند و فعالیت های 
شورای عالی جهاد سازندگی ارائه داد.

بازدید معاون توسعه روستایی و دبیر شورای بازدید معاون توسعه روستایی و دبیر شورای 
عالی جهادسازندگی کشور از کانون عالی جهادسازندگی کشور از کانون 

کانون مرکز
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ماه  آبان   16 دوشنبه  روز  صبح 
1401، دکتر هوشنگ محمدی معاون 
وزارت جهاد  منابع  و  مدیریت  توسعه 
بی  سنگرسازان  کانون  از  کشاورزی 

سنگر بازدید کرد.
حضور در جلسه هیئت مدیره کانون، 

از دیگر برنامه های این بازدید بود.
در این جلسه اعضای هیئت مدیره 
ارائه  و  نظرات  نقطه  بیان  به  کانون 
مختلف  های  زمینه  در  مشکالت 

پرداختند.
و  مشکل  حل  جهت  مساعد  قول 

مشکل  پیگیری  برای  متولی  تعیین 
زمین محل استقرار کانون، از مهمترین 
می  محسوب  جلسه  این  مصوبات 

گردد.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
جهاد کشاورزی از کانون سنگرسازان بی سنگرجهاد کشاورزی از کانون سنگرسازان بی سنگر

کانون مرکز
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شهید  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم 
تازه تفحص شده سنگرساز بی سنگر 
خانواده  حضور  با  کردی  مرتضی 
معظم شهید، نماینده ولی فقیه و وزیر 
پیشکسوتان  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
جهادگر، اعضای هیئت مدیره کانون 
سنگرسازان بی سنگر و اصحاب رسانه 

در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.
چهارشنبه  امروز  صبح  مراسم  این 
با حضور جمعی زیادی از سنگرسازان 
نژاد  ساداتی  جواد  سید  سنگر،  بی 
و  مدیران  وزیرجهادکشاورزی، 
با  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن 
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 

گویی  خاطره  و  ربانی  حسن  سید 
پیشکسوت جهادگر آقای خداکرمی و 
مداحی ذاکر اهل بیت )ع( در ساختمان 
شهید آوینی این وزارتخانه برگزار شد.

 تشییع پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده  تشییع پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده 
سنگرساز بی سنگر مرتضی کردیسنگرساز بی سنگر مرتضی کردی

کانون مرکز
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جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
به  کشاورزی گفت: شهدا حق حیات 
گردن ما دارند، ما باید قدر جمهوری 
که  چرا  بدانیم  را  رهبری  و  اسالمی 
کرده اند  مجاهدت  راه  این  در  شهدا 
امروز  نبود  آن ها  فداکاری های  اگر  و 
را  امروزمان  امنیت  و  نبودیم  نیز  ما 

نداشتیم.
مراسم تکریم و تشییع پیکر مطهر 
سنگرساز  شده  تفحص  تازه  شهید 
با حضور  بی سنگر »مرتضی کردی« 
جواد  سید  شهید،  محترم  خانواده 
کشاورزی،  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد 
سیدحسن  والمسلمین  حجت االسالم 
اعضای  فقیه،  ولی  نماینده  ربانی 
از  کثیری  جمع  کانون،  مدیره  هیئت 
سنگرسازان بی سنگر و کارکنان این 

وزارتخانه برگزار شد.

جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
ضمن  مراسم  این  در  کشاورزی 
به  شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
شاهچراغ  حادثه  شهدای  خصوص 
سنگرساز  شده  تفحص  تازه  شهید  و 
اظهار  کردی«  »مرتضی  بی سنگر 
این شهید  مطهر  پیکر  آمدن  با  کرد: 
انرژی  و  می شود  دمیده  تازه ای  روح 

مضاعفی به ما خواهد رسید.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن 
ربانی خطاب به مادر شهید »مرتضی 
کردی«، گفت: شهدا همه چیزشان را 
به خدا داده اند و خدا نیز همه چیزش 
را به شهدا می دهد؛ شهدا زنده هستند 
و نزد پروردگار مقام و جایگاه باالیی 

دارند.
وی با اشاره به این که باید به شهدا 
متوسل بشویم و از آن ها کمک بگیریم، 

خاطرنشان کرد: شهدا فداکاری کردند 
و راه را به ما نشان دادند.

وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
شناخت  همچنین  جهادکشاورزی، 
بیشتر شهدا از طریق مطالعه زندگینامه 
و  شهادت  واالی  مقام  تبیین  آن ها، 
عمل به وظایفمان نسبت به راه شهدا 
را سه وظیفه ضروری در این برهه از 

زمان دانست.
ربانی در پایان با بیان این که شهدا 
حق حیات به گردن ما دارند، تصریح 
اسالمی  جمهوری  قدر  باید  ما  کرد: 
شهدا  که  چرا  بدانیم  را  رهبری  و 
اگر  و  کرده اند  مجاهدت  راه  این  در 
نیز  ما  امروز  نبود  آن ها  فداکاری های 

نبودیم و امنیت امروزمان را نداشتیم.

شهدا حق حیات به گردن ما دارندشهدا حق حیات به گردن ما دارند
کانون مرکز
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جالسیه شهدای جهاد سازندگی قم 
در آستانه دومین کنگره ملی شهدای 
استان قم با حضور شماری از خانواده 
شهدا و مسووالن کشوری و لشکری 
و  انقالب  باغ موزه  در  پنجشنبه شب 

دفاع مقدس قم برگزار شد.

جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
کشاورزی در بخشی از این اجالسیه، با 
تاکید بر اهمیت تبیین زندگی شهدای 
گرانقدر، بیان کرد: زمان شناسی شهدا 
دوران  شهدای  مهم  ویژگی های  از 

جنگ تحمیلی بود.

محمدحسن  سید  حجت االسالم 
ربانی بابیان اینکه جنگ ترکیبی امروز 
داد:  ادامه  است،  کم سابقه  تاریخ  در 

زمانه  نیازمند  بشدت  ما  امروز  جامعه 
شناسی و تبیین مباحث و مسائل است.

وی یادآور شد: مردم ما برغم  تمام 
در  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت 
حوادث اخیر با معترضان کف خیابان 

همراه نشدند.

در  افراد  برخی  کرد:  تاکید  ربانی 
قدرت  شناختی،  و  ترکیبی  جنگ 
تشخیص خود را از دست می دهند و 
الزم است جهاد تبیین برای روشنگری 

مورد اهتمام نخبگان جامعه باشد.

جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
موضع گیری  اینکه  بابیان  کشاورزی 
با  اخیر  حوادث  در  خواص  برخی 

باید موردتوجه  دادن آدرس های غلط 
مسووالن باشد، اظهار داشت: حوادث 
اخیر کشور نیز در دست مدیریت است 
می گراید،  خاموشی  به  به زودی  و 
قبیل  این  با  رابطه ها  در  مهم  مسئله 
گیری  عبرت  و  درس آموزی  حوادث 

است.

حضور پیکر مطهر یکی از شهدای 
گمنام دفاع مقدس، رونمایی از 10 اثر 
جدید پیرامون شهدای جهاد سازندگی 
خاطره  و  شهدا  خانواده  از  تجلیل  و 
گویی دوران دفاع مقدس از بخش های 

دیگر این اجالسیه بود.

اجالسیه سنگرسازان بی سنگر در قم برگزار شداجالسیه سنگرسازان بی سنگر در قم برگزار شد
کانون قم
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