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ويژه يكمين سالگرد عروج سردار جهادگر مهندس حاج حسينعلى عظيمى



روايت زندگى مهندس حسينعلى عظيمى سندى ماندگار 
بر عّزت و شرافت سنگرسازان بى سنگر است

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللاَّ
لُوا َتْبِديًال ِمَن الُْمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهللاَّ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما بََدّ

رهرِو صادِق طريق جاويد شهيدان، سنگر ساز بى سنگر و پيشكسوت جهادگر حاج حسينعلى عظيمى (از فرماندهان پشتيبانى و 
مهندسى جنگ جهاد) پس از تحمل سالها درد و رنج بيمارى، آواى رحيل سرداد و بال در بال مالئك گشود و در كنار ياران شهيدش 

مأوا گزيد.
او پس از سالها مجاهدت و ترويج فرهنگ مديريت جهادى، تلخِى مفارقت از نهاد «جهاد سازندگى» را به شيرينى وصاِل 
جهادگرانى همچون شهيدان: رضوى، طرحچى، ناجيان، آوينى و ساجدى و.. مبّدل كرد و داغى بر دِل داغداِر بازماندگان از قافله 

شهدا نهاد.
روايت زندگى او، سندى ماندگار بر عّزت و شرافت سنگرسازان بى سنگر است و خاكهاى تفتيده جنوب و قله هاى مرتفع غرب 

كشور، خاطرات حضور عاشقانه و مخلصانه او را از ياد نخواهد برد.
«عظيمى» به مقصِد مطلوب خود دست يافت و روح ناآرامش در كنار دوستان شهيدش به آرامشى ابدى رسيد اما مصيبت فقدان 

او، خسارت بزرگى است كه اميدوارم خداوند مّنان با لطف و عنايت ويژه خود اين ضايعه را جبران كند. 
از درگاه حضرت حق، براى روح بلند او علو درجات و همنشينى با شهيدان و براى همه دوستان و همراهان آن عزيز و همچنين 

بازماندگان معزز او صبر و اجر مسالت دارم.

پيام تسليت سيدحمزه رضوى؛ مشاور وزير و مدير كل امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزى



پيام تسليت محمد صدورى؛ مدير عامل كانون سنگرسازان بى سنگر

مهندس عظيمى مانند آب زالل ماند و تن به 
دنياى مادى آلوده نكرد

بسم اهللا الرحمن الرحيم
َيا أََيُّتَها الَنّْفُس الُْمْطَمئَِنُّة اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضَيًّة َفاْدُخلِي ِفي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجَنّتِي

دوست، همرزم و همكار عزيزمان جناب آقاى مهندس حسينعلى عظيمى پس از عمرى تحمل رنج جانبازى به سوى آسمان 
پر كشيد و به شهدا پيوست.

مهندس عظيمى در دوران پرافتخار دفاع مقدس پس از طى كردن مسئوليت هاى متنوع از جمله استاندارى هرمزگان، به جمع 
رزمندگان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد پيوست و با دانش خود مسئوليت كميته آب مهندسى جهاد را بر عهده گرفت و منشاء 
ثمرات بسيار در دوران دفاع مقدس شد به طورى كه بسيارى از طرح هاى اجرايى در عمليات هاى آبى – خاكى نتيجه نبوغ اين 

مهندس تحصيلكرده علمى و عملى بود. 
پس از پايان دفاع مقدس مهندس عظيمى كه مفتخر به لقب پرافتخار «سنگرسازان بى سنگر» و به «مهندس عظيمى آب» 
معروف شده بود، همچنان مانند آب زالل ماند و تن به دنياى مادى آلوده نكرد و با زنده نگه داشتن ياد و خاطره آن دوران 
پرافتخار تالش مضاعفى در حفظ و انتقال تجربيات دوران عشق و حماسه به كار گرفت كه همراهى و هم افزايى در «تشكيل 
كانون سنگرسازان بى سنگر» يكى از آن اقدامات است. ايشان سال ها در كسوت عضو هيئت مديره و مديرعاملى كانون نيز 

ايفاى نقش نمود.
اينجانب ارتحال اين سردار جهادگر را به همرزمان، همسنگران و خانواده محترم آن فقيد سعيد تسليت عرض نموده، ضمن 
آرزوى غفران الهى براى آن عزيز سفر كرده، توفيق ادامه راه ايشان و ساير سنگرسازان بى سنگر را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
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خادم محرومان و جهادگر خستگى ناپذير، 
مهندس حسينعلى عظيمى به سوى معبود پر كشيد

بسم اهللا الرحمن الرحيم

انا هللا و انا اليه راجعون
خادم محرومان و جهادگر خستگى ناپذير، مهندس حسينعلى عظيمى به سوى معبود پر كشيد و به همرزمان شهيدش ملحق 

شد.

مهندس عظيمى از پيشكسوتان جهادسازندگى و از فرماندهان مهندسى جنگ بود كه در طراحى و اجراى پروژه هاى مهندسى 
دفاع مقدس، نقشى چشمگير داشت.

فقدان اين انسان خدوم و مومن را به دوستان و همرزمان او و نيز به خانواده محترم و عموم بازماندگان تسليت عرض نموده، 
از درگاه خداوند متعال براى وى رحمت واسعه و براى مصيبت ديدگان، صبر و شكيبايى طلب مى كنم.

پيام تسليت سردار سرلشگر پاسدار دكتر محسن رضايى
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پيام تسليت دكتر حسينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور

مهندس عظيمى آسمانى بود، آسمانى زيست و 
آسمانى شد

بسمه تعالى
لُوا َتْبِديًال َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما بَدَّ  ِمَن الُْمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ

 خبر كوتاه بود «مهندس حسينعلى عظيمى به ياران شهيدش پيوست» اما بسيار محزون كننده
سال هاى زيادى است ايشان را به تعهد، تخصص، تهذيب نفس، تالش، ايمان، اخالص و با روحيه به واقع جهادى مى 
شناسم. در تواضع و فروتنى مثال زدنى بود. در اخالص كم نظير، در بين دوستان احترام ويژه اى داشت، حقيقتا يك جهاد گر به 
معناى واقعى كلمه بود . از استاندارى هرمزگان تا سال هاى متمادى در جهاد سازندگى  ومهندسى جنگ در دوره دفاع مقدس 
و پس از آن مسئوليت پذيرى همراه با اعتقاد و اخالص، وى را به الگويى براى كسانى كه او را مى شناختند تبديل كرده بود. با 
وصف گذشت چهار دهه از پيروزى انقالب اسالمى وى هنوز حال و هواى سال هاى اوايل انقالب و تاسيس جهاد سازندگى را 

در خود حفظ كرده بود.
با وصف اينكه سال ها با بيمارى دست و پنجه نرم مى كرد اما هيچگاه عشق او به خدمت به مردم و كشور كم نشد. مهندس 

عظيمى آسمانى بود، آسمانى زيست و آسمانى شد.
اينجانب اين مصيبت دردناك و غم انگيز را به همسر و فرزندان و خانواده و بازماندگان معزز آن برادر مومن و متقى و دوستان 
جهادى و سنگرسازان بى سنگر تسليت عرض نموده و از خداوند سبحان جل و اعالء علو درجات را براى آن عزيز سفر كرده و 

اجر جزيل و صبر  جميل براى بازماندگان مسالت دارم.
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گذرى بر زندگى و زمانه ى سردار جهادگر گذرى بر زندگى و زمانه ى سردار جهادگر 
مهندس حاج حسينعلى عظيمى مهندس حاج حسينعلى عظيمى 

نام و نام خانوادگى: حسينعلى عظيمى 
فرزند: جالل 

متولد: 1326 -  اصفهان 
تحصيالت: فوق ليسانس مهندسى عمران – آب  ، از دانشگاه شيراز (سال 1352) 

سوابق مديريتى و اجرايى قبل از انقالب : 
1350 – مهندس كارگاه سد دوردزن و شبكه كانال هاى آبيارى 

اصلى آن (مرودشت فارس) 
1351 – مسئول ساختمانى كارگاه پااليشگاه شيراز (شركت 

گاما) 
1352 تا 1353 – مهندس كارگاه پروژه آپارتمانى 500 دستگاه 

شيراز (¬اداره كل آبادانى و مسكن شيراز) 
1353 تا 1357 – مدير عامل شركت ساختمانى اتوماسكوپ – 

اجراى نيرو گاه هاى ياسوج و كنگان و سيلوهاى نكا ، سمنان و جيرفت 

 پس از پيروزى انقالب اسالمى : 
1358 – عضو جهاد سازندگى 

1358 – فرماندارى شهر بابك (استان كرمان) 
1359 – استاندار هرمزگان 

1360 – مسئول مركز گسترش خدمات توليدى و عمرانى 
اصفهان 

متمركز  هاى  طرح  و  آب  كميته  تشكيل   –  1361

بببببببببآببآبآبآبآببآبآبببآبآبآب |||||||||||| ادادادداددداداددادادادادددددادادارررررررررر ررررسرسرسسررسرسسرسرسرسرسسرسسرسسسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسر 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
جهرررر جهر جهر جهر جهر جهر جهر جهادگاددگرادگرادگرادگرادگرادگر اسرداسرسرسسررداسسسرداسردسرسردسردسرداسرداسردااسرداارررر ااسرسر ررسسردسس ههههه هااامامههاامهههمههامهههامهامهمهامامهامهامههامهامهامههاااااامها دنننييادننيادنننادنننيادنننيادنيادنيادنيادنيادنيادنيادنيادنيادنيادننننن
عى ععى عى عظى عى عظىى عى عظى ععظعظعظعظظى عظى عظ عظى عظيميميمىيمىيمىيمىيمىيمى سسححسحسحسحسحسحسحسحسييينعينعينعلينينعنعينعينعينعليننينعلينععلعلنعللنعلنعلينعلينعل

سوابق مديريتى و اجرايى
مهندس كارگاه م– 1350
اصلى آن (مرودشت فارس)
مسئول ساخ م– 1351

گاما) 
مهند م– 1353 3 تا 1352
شيراز (¬اداره كل آبادانى و
– مدير ع 1353 تا 1357
اجراى نيرو گاه هاى ياسوج و كنگا

 پس از پيروزى انقالب اسال
عضو جهاد سازندگى ع– 1358
فرماندارى شهر با ف– 1358
استاندار هرمزگا ا– 1359
– مسئول مرك 1360

اصفهان 
تشك  – 1361

رزومه
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كميته آب جهاد سازندگى اصفهان 
هزار   7 زهكشى  و  آبيارى  شبكه  مسئول   –  1362
هكتارى شهيد بهشتى در استان خوزستان ( ستاد بازسازى 
زهكشى  و  آبيارى  بزرگ  شبكه  اولين   – جنگى  مناطق 

كشور در اراضى عمومى ) 
(پشتيبانى  كربال  قرارگاه  آب  كميته  تشكيل   –  1363
مهندسى جنگ جهاد سازندگى – اهواز – عمليات جنگ ) 
1363 – مديريت طراحى و اجراى پروژه  75 روزه كانال 

بزرگ سلمان در استان خوزستان . 
آبى  عمليات  و  طراحى  مسئول  جنگ-  آخر  تا   1363

خاكى جبهه هاى جنگ (قرارگاه كربال) 
1366 – مسئول ستاد قرارگاه كربالء و عضو شوراى 

عالى تحقيقات مهندسى جنگ 
بيت  عمران  طرح  پيشنهاد  تنظيم  و  تهيه   –  1367
جهاد  (وزارت  غرب  جنوب  مرزى  اراضى  براى  المقدس 

سازندگى) 
وقايع  ثبت  و  تجربيات  بندى  جمع  مسئول   –  1368

مهندسى جنگ جهاد سازندگى 
شوراى  در  كشور  جهادگران   كل  نماينده   –  1368

صندوق معذوريت از كار وزارت جهاد سازندگى 
مؤسسات  و  ها  شركت  مسئول  و  وزير  مشاور   -1368

وابسته به وزارت جهاد سازندگى 
1369 – طرح و اجراى پروژه درختكارى حرم تا حرم و 

نماينده وزير در ستاد طرح جنات 
1368 تا 1371 – مسئول گروه مطالعات اجتماعى – 
پس  سازندگى  جهاد  تجربيات  تدوين  جهت  در  مديريتى 

از انقالب  
1371 – مدير موسسه غير انتفاعى شمائل – مشاور و 

مجرى طرح هاى توسعه منطقه اى 

1373 – مديريت طراحى واجراى كانال آبرسانى شهيد 
پايين  اراضى  صاحب  روستائيان  مشاركت  با  پور  نوروزى 
(موسسه  گيالن   استان  ديلمان  بخش  در  كانال  دست 

شمائل )
1375 - مديريت طراحى و اجراى شبكه 250 هكتارى 
آبيارى و زهكشى شهيد باكرى در بخش ديلمان استان 

گيالن با مشاركت روستائيان ( موسسه شمائل ) 
1377 – مديريت شركت مهندسى شمايل سنگر سازان 
دسترسى  تونل  اجراى   – جهاد  ايثارگران  از  متشكل  نور 

چشمه لنگان در استان اصفهان 
1378 – مشاور وزير جهاد سازندگى در تهيه پيشنهاد 

ساماندهى مديريت امور آب كشور 
جهاد  اى  منطقه  توسعه  مشاور   –1379 تا   1378

سازندگى لبنان 
1380 – مدير عامل شركت توسعه ميگو طريا 

1380 – سرپرست گروه مشاورين شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبى در امور اجتماعى و نظام بهره بردارى طرح 
در  نصر  جهاد  موسسه  مديره  هيأت  مشاور   –  1381

بخش توسعه كشاورزى 
اسناد  اى  رايانه  سازى  ذخيره  طرح  مسئول   –  1382

مهندسى جنگ جهاد 
1384 – معاون فنى آب و خاك موسسه جهاد نصر

1388 تا 1392- مشاور وزير جهاد كشاورزى در آ ب 
و خاك

1385 تا  1392- مدير عامل كانون سنگر سازان بى 
سنگر

سنگرسازان  كانون  مديره  هيئت  عضو   -1397-1383
بى سنگر

رزومه
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سالم عليكم و رحمه ا...  
بسم ا... الرحمن الرحيم

 با سالم به روح امام امت و شهداى اسالم و به 
نقش  باالخص  و  تحميلى  جنگ  شهداى  خصوص 
جنگ  مهندسى  شهيد  سازان  حماسه  و  آفرينان 
از  تر  كوچك  را  خودم  خيلى  بنده  سازندگى.  جهاد 
آن مى بينم كه واقعاً در جمع برادرها صحبت بكنم و 
شايسته است و شايسته بود كه ديگر برادران شروع 

كننده صحبت ها باشند و من به شخصه خجالت مى 
كشم از اين كه خيلى ها اين جا نشسته اند و بنده به 

عنوان اولين سخنران صحبت كنم. 
بنده تكليف خودم مى دانستم و مى دانم و ان شاءا... 
عنوان  به  جنگ  اين  در  كه  چه  آن  دانست  خواهم 
رسيده  حقير  ى  بنده  به  ها  تالش  حاصل  و  تجربه 
هم  راه  اين  در  و  كنم  ثبتش  و  بياورم  كاغذ  روى 
كمال تالش را بكنم. اين را يك تكليف مى دانم براى 

براى آموزش شما، ملت خون خرج كرده است
سخنرانى سردار جهادگر حسينعلى عظيمى در جمع فرماندهان پ.م.ج.ج

مهندس حسينعلى عظيمى

تت بب
اره

اش

حفظ آثار، نشر ارزش ها و تبيين دستاوردها و تجربيات دوران دفاع مقدس يكى از 
دغدغه هاى هميشگى سردار جهادگر حسينعلى عظيمى بود كه تا پايان عمر شريفش 

بر آن تاكيد داشت. 
متن ذيل، سخنرانى ايشان در گردهمايى فرماندهان سال 1367 است كه بر اين 

موضوع مهم تاكيد مى ورزد و عدم انجام آن را خيانت مى داند.

سخنرانى
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همه ى برادرهايى كه بار تجربى از اين حماسه ها و 
اين وقايعى كه گذشته به گردن دارند. 

از  ببينيم  جمع  اين  در  كه  دانم  مى  خودم  تكليف 
شهداى مان چه طور مى توانيم قدردانى كنيم. اين 
جا جاى خيلى از برادرها خالى است، شما و اگر لياقت 
داشته باشم و شما اين اجازه را بدهيد و بگويم «ما»، 
هستيم،  جنگ  مهندسى  سرداران  از  خيلى  وارثان 
جا  اين  جايشان  طرحچى  شهيد  و  ناجيان  شهيد 
خالى  جا  اين  جايش  رضوى  تقى  آقا  است.  خالى 
است و اگر بخواهم اسم بيارم خيلى صف طوالنى 
مى شود، به خصوص كه ما قدر و منزلت شهدا را 
پيش خدا نمى دانيم و ممكن است باال پايين بشود. 
دلم مى خواهد عرض كنم مثل كسى كه فرصت گير 
آورده باشد و ديگر هم چنين فرصت استثنايى پيش 
نيايد اين چيزهاى كه در دلم هست، ظرفيت اش را 
ندارم كه درست تنظيم كنم، عرض كنم. اين جمع 
بدانيد  خواهد  مى  دلم  است،  پرارزشى  جمع  خيلى 
را  جمع  اين  قدر  هستيم،  آن ها  وارثان  ما  واقعاً  كه 
بدانيد و قدر كار بزرگى كه اين جمع به كمك هم و 
در كنار هم خواهند توانست انجام بدهند را بدانيد. 
همه ى تالش دشمنان امام و اسالم، در شكل هاى 
امام،  هواداران  آن  كه  است  اين  اش  همه  مختلف 
انجام  را  بزرگ  حركت  اين  كه  اصيل  نيروهاى  آن 
دادند و آن وارثان خون شهيدان را از ميدان به در 
و مايوس كنند. تمام هدف همين است و غير از اين 
ديگر هيچ چيز نيست. يعنى همان جايى كه كسانى 
كه مى خواهند به دنبال امام حركت كنند، مايوس 
بشوند. انواع و اقسام اين زمزمه هايى كه آقا كى به 
حرف ما گوش مى دهد، اين نمى دانم چه طور شد 
و چه طور نشد؛ برويم دنبال كارمان برويم و از اين 
حرف ها براى همين منظور است و  همين كه به اين 
جا رسيديد ديگر آن ها مقصدشان حاصل شده است 
از  بعد  ديگر  است.  دشمن  مقصود  كل  اين  اصالً  و 
اين هيچ كارى دشمن ندارد، لزومى ندارد ديگر هيچ 
فعاليت سياسى در مملكت بكند، همين كه نيروهايش 
مايوس شدند و كنار رفتند ديگر امامى وجود ندارد. 

در قرآن كريم داريم امام بدون مجريان فرمانش و 
كسانى كه همت كنند براى اين اهداف بزرگ هيچ 
كارى نمى تواند بكند. اصالً حتى شخصيت سياسى 
هم ندارد، همه ى تالش ها براى همين است و شما 
بايد قدر اين قضيه را بدانيد. من نمى دانم اين جمله 
شود.  منتقل  درست  كه  كنم،  عرض  طورى  چه  را 
صحبت  طورى  اين  بخواهم  كه  دارم  كراهت  خيلى 
كنم و خيلى سخت هم است واگر كه اشتباهى كردم 
در گفتنش باز مرا ببخشيد ولى شما خدايى نكرده، 
خدايى نكرده، نبايد باعث خوارى امام بشويد و يك 
موقعى اين صحبت كه ما نمى توانيم كارى بكنيم را 
بگوييد كه بگويند بابا اين چه كسى است كه اميدش 
به اين ها است، اين ها خودشان چه كسى هستند 
كه او مى گويد من اميدم به شما است، شما اميدهاى 
اين مرد بزرگ هستيد. مبادا خدايى نكرده دلسرد و 
اتفاق  كه  جرياناتى  كه  كنيد  فكر  و  بشويد  مايوس 
افتاده باعث مى شود كه شما از ميدان به در برويد، 
يا شما را از ميدان به در كند، اين حرف ها نيست، 
همتى كه امام كرده از بزرگ ترين عمليات هايى كه 
شما تصميم گرفتيد و واقعاً غير ممكن بود و ممكنش 
كرديد خيلى بزرگ تر است. براى من سخت است 
به عنوان يكى از وارثان شهدا، كه دل سرد باشيد 
نسبت به آينده انقالب و مايوس باشيد و كنار رفته 
باشيد به خاطر چهارتا چيزى كه از اين طرف و آن 
طرف خداى نكرده شنيده باشيد. جز آدم هايى كه 
ايمان و تقوا دارند و توكل به خدا دارند نمى توانند 
دنبال امام حركت كنند، اين كارهاى بزرگ را انجام 
همان  درست  كردن  خالى  را  ها  صحنه  اين  دهند. 
چيزى است كه دشمن مى خواهد. هيچ وقت تسليم 
اين قضايا نشويد. نقطه هاى اميد بسيار باز و روشن 
است. بنده فراغتم شايد بيش از شما بوده است. آن 
چه كه تحصيل كردم؛ آن چه كه از اين طرف و آن 
طرف گرفتم، همه نقطه ى روشنايى و اميد و حركت 
بسازيد.  توانيد  مى  شما  كه  اى  آينده  براى  است 
اين هاى كه متفرق شدند جمع خواهند شد؛ نگران 
نباشيد. آن موقع بچه هاى جهاد االن بچه هاى بسيج 

سخنرانى
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بسيارى شان در سازندگى مملكت بايد نقش داشته 
باشند. شما بايد بستر حركت براى آن ها هم فراهم 
همه  خودمان  در  حتماً  بينيد  مى  نقص  خيلى  كنيد. 
مان نقص مى بينيم، بايد خودمان را مجهز به علم 

و اطالعات الزم كنيم. 
در دنيا براى ساخته شدن انسان ها و جدا كردن 
نخبه هايش ابزارهاى متنوعى هست، از دانشگاه تا 
براى  ولى  آموزش؛  براى  تجهيزات  اقسام  و  انواع 
آموزش شماها ملت خون خرج كرده است. يعنى آن 
صحنه هايى كه شما در آن ساخته شديد و توانستيد 
در آن شرايط تصميم بگيريد، هيچ ملتى هم چنين 
در  ما  كه  چه  آن  است.  نكرده  خرج  گرانى  بهاى 
جنگ ساختيم، از تمام ابعاد نمونه بود؛ يعنى صحنه 
خرج  را  خالص  نيروهاى  اول  كه  كرديم  درست  اى 

نيروهاى خالص كنيم. 
پول  ملت  كردند.  خرج  شما  پاى  خون  ملت 
نداشتند، با خون بچه هايشان شما را پرورش دادند 
و اجازه دادند شما اين ها را بفرستيد براى عمليات، 
يا  مجروح  شهيد،  تايشان  چند  كنيد،  اشتباه  بعضا 
مديريت  طورى  چه  بگيريد  ياد  بعد  بشوند؛  اسير 
بكنيد. ياد بگيريد كه چه طورى دور انديش بشويد؛ 
بگيريد  ياد  بشويد؛  محتاط  جورى  چه  بگيريد  ياد 
بگيريد  ياد  بگذاريد؛  كنار  را  احساسات  طورى  چه 
ياد  كنيد.  استفاده  آن  از  و  داريد  علم  به  نيازى  چه 
بگيريد اصالً براى انجام يك كار چه طورى سازمان 
تشكيل بدهيد. اين تجربه ى خاصى كه اين جا ما 
داريم، تجربه هاى بسيار عميق و پيچيده اى است 
كه منطبق با دينمان است، اين را دست كم نگيريم. 
آن  ارزش  بيايد  صحنه  روى  و  شود  شكافته  وقتى 
مى  معلوم  بيايد  كاغذ  روى  وقتى  شود.  مى  معلوم 
اين  در  معروفى  دارد. مولوى مثال  ارزشى  چه  شود 
هندوستان  از  بزرگى  فيل  موقعى  يك  دارد.  زمينه 
آورده بودند و در غار تاريكى نگه داشتند. گفتند برو 
به  خورد  دستش  رفت  است،  شكلى  چه  اين  ببنيم 
دم فيل، حاال مولوى خيلى با شعر قشنگ اين را مى 
گويد؛ برگشت آمد گفت فيل مثل جارو است. دومى 

رفت تو دستش خورد به پاى فيل آمد بيرون گفت 
خورد  دستش  سومى  است!  ستون  مثل  فيل  بابا  نه 
به گوش فيل، آمد گفت بابا فيل مثل پرده است مثل 
برگ است! چهارمى دستش خورده بود به خرطوم 
فيل گفت نه فيل مثل لوله است. وقتى ما هر كدام 
يك گوشه اى مى بينيم نمى توانيم جمع اش ببنديم، 
ولى تصور واقعى فيل موقعى است كه اين چهار نفر 
دور هم بشينند و اين اطالعاتشان را جمع كنند. آن 
وقت مشخص مى شود ما با يك چيز بزرگى مواجه 
هستيم. حاال تجربيات ما هم همين گونه است. نمى 
شود در ذهن و در انديشه يك نفر جا بگيرد، مگر 
اين كه جمع بشود، مرتب بشود، منظم بشود. بياييم 
خوب  بگوييم،  و  بريزيم  هم  روى  را  اطالعاتمان 
چه بود و االن حق اين ملت است كه ما اين كار را 
بكنيم. يك ملتى گفتم خون خرج كرده پول نداشته 
نان نداشته بخورد ! ولى خرج شما را تامين كرد با 
بدبختى با نان خشك با نمى دانم تخم مرغى كه از 
گلوى خودش بريده بود، با اين پير زن ها به شما 
من  گويد  مى  دارد،  ما  از  توقع  االن  دادند،  خرج 
دادم،  را  تو  تحصيل  خرج  ها  سال  كردم،  خرجت 
حاال برگشتى و من از تو توقع دارم. حاال زمان آن 
نيست كه ما بگوييم حاال برو مثالً آن خانه ات را هم 
من  به  كن  قرض  فالنى  از  هم  پولى  يك  بفروش، 
چه  بكنم.  را  كار  فالن  دانم  مى  چه  من  مثالً  تا  بده 
شما  دوش  بر  سنگينى  بار  نخواهيم،  چه  بخواهيم، 
است. شما وارث اين خون ها، وارث اين تجربيات و 
محل ساختن اين انقالب هستيد. ضعف داريم، هيچ 
هم  بار  دارد،  ضعف  دنيا  همه  نيست،  اين  در  شكى 
خيلى سنيگن است، ولى از روز اول جنگ سخت تر 

است؟ سخت تر هم باشد ما پخته تريم...
است  الزم  علم   . نخوريم  را  كالسيك  علم  گول 
آخر  تا  از روز اول  بايد دنبالش برويم،  بدانيم حتماً 
عمر هم مكلفيم تحصيل كنيم . علم يك ارزش است، 
بايد داشته باشيم. ما خيانت به قرآن كرديم كه عالم 
نيستيم، فاضل نيستيم و راس فضالى دنيا نيستيم. 
اين مايه ننگ مسلمين ما است كه مى گويند علم 
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جاى ديگر باشد و مسلمين جاى ديگر! اين را قبول 
دارم. ولى گول نخوريد و فكر نكنيد مثالً بايد كار را 

به دست كسى ديگرى سپرد. 
همان طورى كه عرض كردم، خرجى كه در دنيا 
اين  ى  چكيده  و  مدير  عنوان  به  شما  تربيت  براى 
چيزها شده در دنيا نشده! مّسلم بدايند شما از نظر 
آن چيزى كه اصول رهبرى و مديريت و تصميم گيرى 
و غيره هست، يك چيزى داريد كه هيچ دانشجوى 
را  تان  كسرى  اوال  ندارد.  دنيا  در  ديگرى  دانشگاه 
تامين كنيد و بايد تشخيص بدهيد كه اين كسرى 
چى هست و وقت تان را تلف نكنيد. براى اين كار 
امانت  به  درست  را  امانت  اين  هم،  دور  بنشينيد 
دارش بدهيد. ما االن كه جمع شديم در سمينار نمى 
دانم جمع آورى و تدوين، به عنوان رساننده امانت 
اين كار را داريم مى كنيم. االن بنابر كار ديگرى غير 
از اينها نيست. تدوين و كتابنويسى و اين حرف ها 
هم نيست. فعالً امانت ها را رد كنيم تا بعد! كسانى 

هستند كه بيايند و بنويسند و جمع كنند. 
را  ميدان  يك  شوند  بلند  نفر  دو  كنيد  فرض 
براى  كه  شوند  مى  داوطلب  يعنى  كنند،  شناسايى 
راه  كنيد  فرض  كنند.  باز  راه  تلفات  از  جلوگيرى 
نفر  اتفاقاً  بشناسند.  را  معبرى  جايى  يك  مى افتند، 
قدرت  و  گذشت  و  ايثار  و  است  داوطلب  كه  اول 
اتفاقاً  و  جلو  مى رود  است،  بيشتر  شدنش  داوطلب 
هم روى مين مى رود و شهيد مى شود. خب آن به 
لقاء الهى مى رسد، مقام معنوى اش را دارد. هدفش 
هم اين بوده كه خودش هم يك پيامى است. ولى 
براى آن فردى كه همراهش هست چه مانده است؟ 
اين فهميده كه اينجا فقط مين است، اين با خونش 
حاال يك حرفش هم زده، گفته برو به بچه ها بگو 
از اين طرف نيايند. حاال فرض كنيد طرف برگشته، 
آن  به  را  اطالعات  اين  اگر  اين  هست،  هم  زنده 
گردان ندهد، به آن دسته اى كه مى خواهد حركت 
كند ندهد، اين كار اسمش چيست؟ پنهان كند اين 
قضيه را، به غير از خيانت است؟ ما االن امانت اين 
را داريم كه آقا چه شد؟ كجا درست رفتيم كجا غلط 

ما  همان ها  و  كرديم  اشتباهات  بسيارى  ما  رفتيم؟ 
كاغذ  روى  بايد  اشتباهات  اين  است.  ساخته  را 
بيايد كه ديگران آن را انجام ندهند. چرا اين كار را 
نمى كنيد؟ چرا معبر اين جورى انتخاب مى كنيد؟ 
يك پل را با چه نوع نظام مديريتى اجرا مى كنيد؟ 
براى يك كار بزرگ چه طورى نيروهايش را صدا 
مى كنيد. همه ى اين جور چيزها امانت است. اينها 
اسالم  مديريت  و  حركت  درس  است.  درس  همه 
است. اين پيام ها بايد برسد. اين ها هم بايد روى 
كاغذ بيايد. فكر نكنيد روى كاغذ بيايد چه ارزشى 
دارد؟ بابا قرآن هم روى كاغذ نازل شده است. نون 
والقلم و مايسطرون! همين سطر سطرهايى كه مى 
گويند  مى  است.  ها  معنويت  تمام  ارزش  نويسيم 
مى  چرا  برد!  كاغذ  روى  شود  نمى  را  معنويات  آقا 
شود برد. مگر تمام معنوياتى كه از ائمه(ع) براى 
اين  است.  نوشته  و  كاغذ  صورت  به  جز  رسيد  ما 
باشد  داشته  وجود  آدمى  يك  صرفاً  نمى شود  طور 
بگويد آقا من اسالم متحركم! من نمى دانم همه ى 
تجربيات جنگ متحركم! نخير بايد بگويى بنويسند، 
بگويى مرتبش كنند، بگويى منظمش كنند و وصلش 
كنند به بقيه تجربياتى كه ما در آن ساخته شديم. 
كه  كرديم  را  كار  اين  عمليات  فالن  ما  آقا  بگوييم 
اين  كه  فهميديم  را  چيزى  يك  اين  جا  اين  نشد 
گردان اين طورى كرد اشتباه شد. آن عمليات اين 
داديم.  مجروح  و  شهيد  قدر  اين  داشت،  را  ضعف 
آن عمليات فالن ناهماهنگى بود، فالن ضعف مثًال 
فرض كنيد جهاد بود، آن جا فالن ضعف در سپاه 
جا  آن  بود،  فرماندهى  در  ضعف  فالن  جا  آن  بود، 
فالن ضعف در ارتش بود. اين ها را بايد روى كاغذ 
بياوريد. مجموعه ى اين ها به ما مى گويد كه ما چه 

كار بايد بكنيم. 
ان شاا... خداوند به همه ى شما و ما توفيق بدهد 
كه اين دينى كه به عهده داريم در مقابل اين امت 
براى آن چيزهايى كه برايش ساخته شديم، درست 

ادا كنيم. 

سخنرانى
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و  ورود  چگونگي  با  رابطه  در  ابتدا  مهندس،  آقاي 
آشنايي خود با مهندسي جنگ جهاد بگوييد. 

زماني كه جهاد تشكيل شده بود، من مدتي بود كه با سپاه 
در  چمران  شهيد  كه  معروفي  عمليات  در  و  ارتباط بودم  در 
سوسنگرد،  محاصره  شب  فرداي  داشتم.  حضور  بودند،  پاوه 
ما سرنشينان اولين هلي كوپتري بوديم كه در سوسنگرد فرود 
آمد. من سرپرست اكيپ امداد سپاه و در خدمت شهيد واالمقام 

دكتر چمران بودم كه اين خدمت خيلي كوتاه بود. مدتي بعد، 
من به جهاد پيوستم و مأموريت ها را از جهاد دريافت مي كردم. 
يك سال و اندي از جهاد جدا شدم و به وزارت كشور رفتم. 
من در استانداري خدمت مي كردم كه جنگ شروع شده بود و 
خيلي دوست داشتم در جبهه ها حضور داشته باشم، سرانجام 
به هر نحو كه بود، استعفا دادم و در نوروز سال 1360، يعني 
زماني كه تقريباً شش ماه از جنگ گذشته بود، راهي منطقه 

ما ياد شهداي جهاد را زنده نگه مي داريم
مصاحبه آرشيوى

مهندس حسينعلى عظيمى

اره
اش

انتقال تجربيات دوران پرافتخار دوران دفاع مقدس و فعاليت هاى ارزشمند پشتيبانى و 
مهندسى جنگ جهاد دغدغه هميشگى سردار جهادگر حسينعلى عظيمى بود كه تا پايان عمر 

شريفش آن را رها نكرد.
ايشان در مصاحبه اى پاسخگوى سواالت خبرنگار روزنامه جوان در موضوعات مختلف 

بودند كه در مهرماه 1388 منتشر شده است. بازخوانى اين مصاحبه خالى از لطف نيست.
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جنگي اهواز شدم. آنجا اولين جايي بود كه من با صحنه هاي 
واقعي جنگ مواجه مي شدم. به اتفاق برادرهايي كه كارهاي 
آب و خاك را انجام مي دادند، مثل مهندس سرداري، آقاي 
فروزنده كه آن زمان معاون آقاي غرضي استاندار خوزستان 
بود و همينطور طرح هايي كه با هدايت شهيد چمران براي 
انحراف آب كارون به سمت دبهردان و مناطقي كه دشمن در 
حال پيشروي بود، آشنا شدم .استعفاي شما از استانداري به 
راحتي انجام شد؟زماني كه من از استانداري استعفا دادم، هنوز 
يك كار ناقصي كه به گروه مهاجرين عراق مربوط مي شد 
اجازه  بود.  مانده  باقي  بود،  من  عهده  بر  هم  مسؤوليتش  و 
خواستم تا مدتي بروم و اين كار را به سرانجام برسانم، اما 
متأسفانه رفتن من، همزمان شد با ترور شهيد بهشتي و حادثه 
هفتم تير و بعد هم من مشغول بحث تبليغات انتخاباتي شهيد 
رجايي شدم، كه ديگر من را ماندگار كرد. بعد از آن اتفاقات 
من به اصفهان برگشتم و كار ساماندهي به شركت هايي كه 
در اصفهان توسط ديپلمه ها و ليسانسه هاي بيكار درست شده 
و قريب به سيصد مورد بودند و در سطح گسترده اي ايجاد 
شده بود را شروع كردم كه تا اواخر سال 1360 طول كشيد. 
آن  ضرورت  و  تشكيل  نحوه  و  آب  كميته  درباره 

توضيح دهيد. 
سال 61 مجدداً به جهاد اصفهان پيوستم، در آنجا كميته 

آب را تشكيل داديم چون احساس كرده بوديم كه تا چند 
سال آينده مسأله آب مهم خواهد شد و ما بايد افراد متعهدي 
را در جهاد با مسائل آبي، مثل سدسازي و... آشنا كنيم. به 
همين خاطر من كميته آب را با جمع كردن تعدادي مهندس 
تا  كار  اين  دادم.  تشكيل  آنها  آموزش  داوطلب  نيروهاي  و 
سال 62 طول كشيد و در حين عمليات بيت المقدس بود كه 
تمام شده و كار بازسازي شروع شده بود؛ من به آبادان آمدم 
و كار بازسازي بخش آب را كه مهم ترين بخش هم بود به 
عهده گرفتم و به همراه برادران، طرح شهيد بهشتي در اهواز 
را شروع كرديم. من هم در ستاد بازسازي اصفهان بودم و 
هم با شهيد وثوقي، شهيد باقري و آقاي محمدي در شوراي 
بازسازي جهاد بودم و با همراهي اين شورا كميته بازسازي 

آب در خوزستان را ايجاد كرديم. 
به نخستين طرحي كه در اين باره ارائه شد، اشاره 

كنيد.
 طرح شهيد بهشتي اولين طرح زهكشي آبي بود كه بعد 
كل  شوراي  دليل  همين  به  شود،  انجام  بود  قرار  انقالب  از 
بازسازي جهاد، با وزارت نيرو به توافقي رسيده بود تا كميته 
آب اجازه داشته باشد كه اين طرح را اجرايي كند و ما در 
همان مقطع با وزارت نيرو هم مشكالتي داشتيم، چون آنها 
را  جهاد  يعني  كارها»  اين  به  كارش  چه  مي گفتند: «جهاد 

مصاحبه آرشيوى
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قبول نداشتند و در اين اندازه نمي دانستند كه جهاد قادر به 
انجام چنين كاري باشد. با اين همه ما طرح شهيد بهشتي 
شهيد  كانال  روي  را  مطالعاتي  همزمان  و  كرديم  شروع  را 
چمران كه به سمت دبهردان كشيده بودند، انجام مي داديم تا 
بتوانيم از طريق اين كانال شبكه آبياري در آن منطقه را ايجاد 
كنيم. اين مطالعات و نقشه برداري ها در سطح گسترده اي و 
با زحمت زياد، در حال انجام بود تا آن زمان مطالعاتي در آن 
سطح در ايران انجام نشده بود، ما سرگرم نقشه برداري بوديم 
كه عمليات خيبر شروع شد. ما تصميم گرفتيم هر كدام به 
نحوي در اين عمليات كمك كنيم، شهيد وثوقي به جهاد 
اصفهان آمد و به پشتيباني جنگ رفت و خود من هم ماشيني 
را كه داشتيم به عنوان آمبوالنس برداشتم و به منطقه رفتم،

ولي  نمي كردم،  مهندسي  كار  خيبر  عمليات  اوايل  يعني   
خيلي طول نكشيد كه مسائل آب در عمليات خيبر هم مهم 
من  با  كربال  قرارگاه  در  فروزش  آقاي  و  الله زار  .آقاي  شد 
آب  مسأله  كه  است  مهم  حضورت  گفتند  و  گرفتند  تماس 
مهم شده و اين خطر وجود داشت كه دشمن بخواهد جزيره 
شمالي را آب بيندازد، كما اينكه جزيره جنوبي را آب انداخته 
بودند و خالصه اينكه از من خواستند تا به آنجا بروم. پس 
از آن من بالفاصله به اصفهان بازگشتم و كميته آبي كه در 
آنجا تشكيل داده بوديم را دور هم جمع كردم و سريع تقسيم 
مسؤوليت ها را انجام داديم و همراه آنها به جبهه برگشتيم. 
مسؤول قرارگاه كربال آقاي ورشابي بود، من از ايشان خواستم 
تا نقشه هاي منطقه را در اختيار ما قرار بدهد، و ايشان آقاي 
بود  مهندسي  تنها  مقدم  آقاي  كرد،  معرفي  من  به  را  مقدم 
كه در قرارگاه كربال حاضر بود. من پيش آقاي مقدم رفتم و 
نقشه ها را گرفتم، ولي ديدم اين نقشه در واقع فقط يك پِلَن 
است، متأسفانه در آنجا هيچ گونه اطالعات فني در رابطه با 
هور نداشتند يعني بديهي ترين اطالعات مهندسي را نداشتند. 
اين شد كه يك نفر را به وزارت نيرو فرستادم تا بتواند نقشه 
فني و اطالعات مهندسي در رابطه با هور را بگيرد، چرا كه 
نقشه اساس كار مهندسي است. راهي منطقه شدم، تا جزاير 
را شناسايي كنم؛ بعد از آن بود كه ما تشكيالت كميته آب را 
به شكل سازمان يافته اي پايه  گذاري كرديم و از آنجا به بعد 

رسماً عمليات هاي منحصراً آبي بر عهده ما بود. 
درباره طرح هايي كه در اين عمليات ها انجام شد، 

توضيح دهيد؟
در عمليات هايي مثل عمليات خيبر و عمليات رمضان ما 
به شدت منفعل بوديم، البته يكسري كارهايي انجام شده بود 
كه من بعداً مطلع شدم، ولي بعد از شهادت دكتر چمران هيچ 
گروهي نبود كه كارهاي آبي و خاكي انجام بدهد. وقتي كه ما 
كميته آب را در قرار گاه كربال تشكيل داديم، خيلي زود اين 
كميته تبديل شد به محور عمليات آبي كل جبهه، به همين 
منظور هر كدام از ارگان هاي ارتش و سپاه، نمايندگاني معرفي 
كردند تا در اين كميته حضور داشته باشند و من هم به عنوان 
مسؤول كميته آب كل جبهه منصوب شدم. ما بعد از مدت 
كوتاهي نه تنها از حالت انفعال خارج شديم، بلكه به حالت 
تهاجمي  هم رسيديم و با يكسري طرح هاي جنگي كامًال به 
مسائل آب جبهه مسلط شده بوديم. ما حتي در مقطعي نسبت 
به شرايط آب هور و كنترل ارتفاع آب اقدام كرديم و موفق 
فعاليت هاي  و  مواضع  حتي  و  منطقه  آبي  محورهاي  شديم 
آبي عراق را هم شناسايي كنيم. ما طرح هايي مي داديم كه 
جان هزاران نفر از رزمنده ها را حفاظت مي كرد و جاهايي كه 
ضرورت داشت، ما آب را با كانال هايي به خاكريز خط مقدم 
منتقل و بعد اين آب را پمپاژ مي كرديم جلوي خط مقدم، به 
طوري كه اين آب تبديل مي شد به درياچه هايي به عرض يك 
كيلومتر و يا حتي بيشتر و مانع ايجاد مي كرديم تا تانك هاي 
ما  خاكريزهاي  به  نتوانند  دشمن  پياده  نيرو هاي  يا  زرهي 
نزديك شوند. ما اغلب در روزهاي اول عمليات ها كارهاي 
مهندسي عملياتي آب را انجام مي داديم كانال كشي ها شروع 
مي شد، در واقع ما به پيشرفت هاي چشم گيري در زمينه هاي 
پمپاژ آب و ديگر عمليات هاي آبي، دست پيدا كرده بوديم. 
آيا تمام اين پيشرفت ها توسط كميته آب انجام مي شد؟بله، 
براي  مي شد،  انجام  آب  كميته  توسط  پيشرفت ها  اين  تمام 
كارهاي اجرايي چند نفر از مهندسين جهاد مثل آقاي شيرزاد 
به ما پيوستند. بسياري از مهندسان كه ما جذب كرده بوديم 
فقط كار مطالعات را انجام مي دادند، به طوري كه كميته آب 
تبديل شده بود به محور تهيه نقشه هاي فني و با تحقيقات 
مفصلي كه مي كرديم مي توانستيم براي آينده پيش بيني هايي 
بكنيم. از همين رو، روزانه گزارشاتي براي قرارگاه خاتم االنبياء 
مي فرستاديم كه اين گزارشات اساس كار اين قرارگاه به شمار 
مي رفت. اين وضعيت تا آخر جنگ ادامه داشت كه خب اگر 
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داديم  انجام  كه  طرح هايي  از  كدام  هر  مورد  در  بخواهيم 
صحبت كنم زمان زيادي الزم است. 

همان گونه كه اشاره كرديد پس از عمليات خيبر، 
جهاد در زمينه آب فعال شد و در هر عمليات نقش 
عمليات  در  جهاد  شاهكار  ولي  داشت  بسزايي 
والفجر 8 بود كه دو كار بسيار مهم داشت يكي زدن 
پل بعثت و ديگري هم زدن سد روي بهمنشير بود؛ 

كمي  بيشتر در مورد اينها توضيح بدهيد؟ 
بخشي از مطالعات ما در مورد ساعت ماكسيمم جزر و مد 
در طول اروند تا آبادان انجام شد، چون ساعت جزر و مد در 
طول اروند با ساعت جزر و مد در دهانه بهمنشير حتي در خود 
خليج هم متفاوت بود. ما توانسته بوديم جداولي از ساعت هاي 
جزر و مد در هر جاي اروندرود و در هر ساعت از طول شبانه 
روز، تهيه كنيم و مشخص كنيم كه ارتفاع آب در هر ساعت 
چه مقدار است. اين خيلي مهم بود و در عمليات والفجر 8 
هم به همين طريق ما ساعت و روز حمله را مشخص كرديم. 
در پل سازي و اسكله سازي ها هم همينطور بود، يعني كارها 
تابع جريان آب بود، چون با باال و پايين شدن سطح آب، حد 
ساحل هم تغيير مي كرد. پيش بيني و مطالعه در اين موارد بر 
عهده كميته آب بود و مهم تر از اينها كار هاي عملياتي آب 
بود در مواقع حساس كه يكي از آنها پيش بيني سد فاطمه 

زهرا(س) روي بهمنشير بود. 
نگراني كليه مهندسين در آن مقطع اين بود كه اگر ما روي 
بهمنشير سد بزنيم و جلوي آب را بگيريم اين آب باال مي زند 
و امكان اينكه جزيره آبادان يا بخشي از آن كه عقبه نيرو هاي 
ما بود، زير آب برود. ولي ما به دليل مطالعاتي كه در منطقه 
داشتيم با اطمينان گفتيم كه نه، هيچ اتفاقي نمي افتد، آب از 
طريق حفار وارد اروند مي شود و چون كه حفار و اروند به دريا 
وصل هستند، آب باال نمي آيد، فقط تخليه در دهانه اين دو رود 
كمي  بيشتر مي شود. ما اين حرف ها را با اطمينان مي گفتيم، 
اما بقيه كمي  مي ترسيدند و نگران بودند، باالخره بچه هاي 
جهاد، بهمنشير را پر كردند و همان طور كه پيش بيني كرده 
بوديم، هيچ اتفاقي نيفتاد .در ساخت اين سد ما پيش بيني كرده 
بوديم كه بچه ها ايستگاه 7 و ايستگاه 11 را بايد ببندند و البته 
بايد يك راه فرعي هم درست مي كردند تا كاميون ها بتوانند 
از زمان ايجاد راه فرعي و پر  تا نزديكي هور بيايند، تقريباً 
كردن هور فقط 48 ساعت طول كشيد و اين از عجايب جنگ 
بود، چون ساخت سد دوم و سوم نزديك به يك ماه طول 
كشيد و كار خيلي سختي هم بود كه بچه ها انجام مي دادند و 
خوشبختانه ما توانستيم نگراني فرماندهان در خصوص جان 
رزمندگان را رفع كنيم. در هر صورت سد فاطمه زهرا كاري 
بود كه با مطالعه زياد توسط كميته آب انجام شد، كميته آب 
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بيشترين مهندسان را بين تمام كميته هاي فني داشت. چون 
فعاليت ها و مطالعات اين كميته خيلي بيشتر بود و مداوم بايد 
انجام مي شد. واكنش برابر مقاومتي كه به وسيله مهندسي 
ايجاد كرده بوديد، چگونه بود؟ما در فاو قدرت ايستادگي و 
ماندن به نيرو هاي رزمنده داده بوديم، با توجه به آبروريزي 
ما  كنيم.  مقاومت  مي توانيم  ما  بود  گفته  و  كرده  صدام  كه 
يكي از نقاط حساس جنوبي عراق را به تصرف خودمان در 
آورديم و اين وحشت را ايجاد كرده بوديم، نيروهاي ما با وجود 
خط دفاعي با اين قدرت توان تصرف هر جاي ديگري را در 
منطقه دارد، صدام و تمام فرماندهان او و همين طور تمام دنيا 
بخصوص كشور هاي عربي به شدت به او كمك مي كردند 
و تصميم داشتند هر طور كه شده فاو را پس بگيرند، صدام 
و فرماندهانش قسم خورده بودند كه فاو را پس بگيرند، من 
سخنراني كه ماهر عبدالرشيد در تلويزيون كرده بود را شنيدم 
كه گفته بود:« اگر من نتونم فاو را پس بگيرم مثل يك زن 
هستم و ميرم مثل يك زن آرايش مي كنم» اينطور به اعراب 
بود؛  مهم  بسيار  فاو  در  دفاع  دليل  همين  به  بود؛  داده  قول 
عراق منطقه را زير بمباران هاي شيميايي قرار داده بود، آمار 
تلفات بسيار باال بود و ما آن همه نيرو نداشتيم تا جايگزين 
تلفات كنيم و اگر درياچه هايي كه جلوي خط مقدم ها ايجاد 
مي كرديم، نبود؛ امكان ماندن نيروها در فاو و دفاع كردن به 

مدت طوالني وجود نداشت. وقتي كه صدام و نيروهايش با 
اين پديده مواجه شدند، مأيوس شدند. 

در مورد چگونگي تشكيل اين درياچه ها و طريق 
پمپاژ كمي بيشتر توضيح مي دهيد؟

اين پمپاژهاي به همين سادگي ها هم نبود، ماه ها قبل در 
موردش فكر شده و طراحي هاي الزم انجام گرفته بود. ما 
كه  داشتيم  را  سوم  نسل  و  دوم  نسل  اول،  نسل  پمپ هاي 
براي  كانال ها  چطور  اينكه  و  مي شدند  پيشرفته تر  رفته رفته 
خيلي  كانال ها  اين  ايجاد  در  ما  مي شد،  درست  آب  انتقال 
شهيد داديم. قبل از اينكه عمليات شروع شود شروع به ايجاد 
گردان هاي پمپاژ كرده بوديم و مي دانستيم كه بايد آب را به 
طريق پمپاژ منتقل كنيم، چون ارتفاع منطقه از هور بيشتر بود؛ 
اين گردان ها را ايجاد و بعد ساماندهي كرديم و همين طور بايد 
آنها را با وسايل مخصوصي مثل جرثقيل، پمپ آب، وسايل 
حمل و انواع ايستگاه ها و... تجهيز مي كرديم. اين گردان ها 
بيشتر از هر چيز موتور برق نياز داشت، ما تمام جهاد ايران را 
بسيج كرديم كه هر قدر موتور برق در جهاد هست را بايد در 
اين مكان جمع كنند و ما شاهد اين بوديم كه تعداد زيادي 
موتور برق هاي 500 يا 600 و خيلي موتور برق هاي ديگري 
كه حمل آنها هم ساده نبود و ما بايد آنها را به وسيله جرثقيل 
جابه جا مي كرديم؛ جمع شده بود. خب، موتور برق ها نياز به 
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و  داشت  احتياج  قوي  فشار  كابل هاي  داشت،  سوخت  منبع 
مهم تر از اينها تكنسين هاي برق الزم بود كه ما همه آنها را 
يا از قبل آموزش داده بوديم يا اينكه از طريق گردان ها اعالم 
كرده بوديم كه جنگ داوطلباني مي خواهد كه تكنيسين برق 
باشند، ما كساني را در گردان هاي پمپاژ داشتيم، مثل شهيد 
مظفري كه تكنسين و نصاب پمپ بودند، ولي با اعالم نياز 
ما، آمده بودند و شده بودند فرمانده گردان هاي پمپاژ، يعني 
نظير  آدم هايي  كمك  با  داشتيم،  متخصص  فرماندهان  ما 
آقاي  بود،  فارس  پمپاژ  فرمانده  خودشان  كه  شريفي  آقاي 
مهندس فقيه ايماني، قبًال فرمانده گردان آب جهاد اصفهان 
بودند، كاري كه در حال انجام بود كار تخصصي بود و افراد 

متخصصي هم در گردان ها حضور داشتند. 
انتقال و نصب اين پمپ ها چگونه انجام مي شد؟

وقتي  بود.  سختي  بسيار  كار  پمپ ها  اين  نصب  و  انتقال 
مثال  براي  مي آوردند،  مقدم  خط  پشت  به  را  تجهيزات  كه 
روي هر تريلي يك پمپ خندق جا شده بود و بچه هاي ما 
بايد اين تجهيزات را پياده مي كردند و بعد در تاريكي آنها را 
جلوي خط مقدم نصب مي كردند، سنگرسازي هايي كه براي 
با  اصًال  كه  مي شد،  انجام  بايد  پمپ ها  اين  برق هاي  موتور 
كه  كنم  تأكيد  بايد  مي كرد.  فرق  خيلي  معمولي  سنگر هاي 

اين همه كارهايي بود كه به صورت مهندسي انجام مي شد 
و براي دنيا عجيب بود كه ما به يك باره به جايي برسيم كه 
بتوانيم اين گونه يك شبه جلوي خط مقدم درياچه هايي به 
آن وسعت ايجاد كنيم. درست كردن درياچه به اين سادگي ها 
هم نيست، مثًال ما ممكن بود در طول روز فقط 1000 متر در 
ثانيه تبخير آب داشته باشيم، يعني ما بايد در هر ثانيه 1000 
متر آب به درياچه اضافه مي كرديم تا بتوانيم جبران تبخير 
آن را كرده باشيم. با انجام چنين كارهايي، كميته آب تبديل 
به محور عمليات ها شد، به طوري كه در عمليات كربالي 
پنج، 16 مورد عمليات آبي پي درپي انجام شد، ولي هيچ كس 
نمي دانست چه اتفاقي در حال رخ دادن است. گاهي رزمنده ها 
فقط مي ديدند كه جاهايي خيس مي شود، ولي نمي دانستند 
كه منبع اين آب ها كجاست، چطور به آنجا منتقل شده و در 
مواردي مجبور مي شديم كيلومتر ها منابع آبمان را جابه جا كنيم 
تا به پمپاژ ها برسيم و تمام اينها با مطالعات و برنامه ريزي هاي 

دقيقي كه ماه ها قبل صورت گرفته بود، انجام مي شد. 
دلشوره اي براي تأمين مهندسان نداشتيد؟

من خدا را شكر مي كنم كه با وجود آن جهادگر هاي دلير، 
ما هيچ وقت دستمان از مهندس، نصاب، تكنسين، نقشه بردار 

و... خالي نشد و ما شاهد حضور همه اقشار در جهاد بوديم.
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سنگرسازان  كانون  درباره  عظيمي   آقاي  جناب 
بي سنگر و هدف تان از تأسيس آن توضيح دهيد و 
اينكه اصالً چرا بيست سال بعد از پايان جنگ اين 

كانون را تأسيس كرديد ؟ 
ما ياد شهداي جهاد را زنده نگه مي داريم، بچه هايي كه 
عمل و دانش و تخصص خودشان را در راه خدا قرار دادند و 
جان گرانمايه خودشان را كف دست گرفتند. كانون در اصل 
براي زنده نگه داشتن ياد آنها درست شده و سعي مي كند تا 
اين بچه هاي جهاد را به نسل هاي بعدي معرفي كند و از آنها 
الگو بسازد تا جوان ها بدانند كه جنگ فقط جان دادن نيست 

و ما بايد از علم و دانش خودمان عليه دشمن استفاده كنيم.
درباره اهداف آن توضيح دهيد؟

اولين هدف كانون اين بود كه ما بياييم افرادي را كه در 
جنگ بودند و با آن شهدا در ارتباط بودند و در اين چند سال 
فراموش شده بودند را شناسايي كنيم و آنها را به جامعه و به 

نسل جوان معرفي كنيم. 
آن  ياد  حفظ  برنامه  ما  كه  بود  اين  كانون  هدف  دومين 
شهدا را داشته باشيم يعني بياييم ببينيم آنها كه شهيد شدند، 
چطوري بودند، چه اخالق هايي داشتند، چه جور سيستم هاي 
مديريتي داشتند و اين را براي نسل بعد الگو كنيم، خب الگو 
بايد اول روي كاغذ نوشته شود. بايد تاريخ را زنده كنيم يعني 

همين چيزي كه شما انجام مي دهيد، مثًال اگر كانون نبود، 
اصًال كسي سؤال مي كرد كه كميته آب چي بود ؟! آيا كاري 
كمتر  مي دادند  انجام  آب  كميته هاي  در  جهاد  بچه هاي  كه 
آيا  مي داده؟  انجام  سپاه  و  ارتش  نيروهاي  كه  بود  كاري  از 
اينها كم از كسي هستند كه مسلسل به دست مي گرفته و 
مي جنگند؟... بنابراين ما بايد تاريخ را بنوسيم و آيين و رفتار 
آنها روي كاغذ ها پياده شود و از اهداف كانون اين است كه 
تاريخ جهاد و رشادت هايي كه انجام داده است به دست خود 

آنها و درست و صحيح ثبت شود. 
سومين هدف كانون اين بود كه ما بتوانيم از زنده مانده هاي 
جنگ از خانواده هاي شهدا حمايت بكنيم و كاري كنيم كه 
فداكاري ها  كه  بدانند  مردم  هم  و  نشوند  پشيمان  اينها  هم 
برنامه  چهارمين  نمي شود.  فراموش  هرگز  انقالب  اين  در 
كانون هم اين بود كه بياييم نسل جوان را با اين ارزش ها 
آشنا كنيم و كمك كنيم تا آنها بتوانند راه گذشتگان را به 
هدف،  چهار  اين  با  كانون  بدهند.  ادامه   امروزي تر  صورت 
پرارزش ترين و گرانمايه ترين نهاد اجتماعي هست كه توسط 
افراد پرارزش زنده مانده از جنگ جهاد است كه در تاريخ بعد 
از انقالب تشكيل شده است. من كانون را مؤثرتر از هر خيريه 
يا نهادي مي دانم كه در جهت زنده نگه داشتن ياد شهداي 
جهاد جنگ تشكيل شده است، چون ريشه در خود رزمنده ها 
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داشته است. بعد از جنگ جهاد تبديل به يك وزارتخانه شده 
به  يا  شده  فراموش  آن  در  جنگ  مهندسي  پشتيباني  و  بود 
نوعي حذف شده بود، ما سعي كرديم كه نهادي را كه امام 
بنيانگذاري كرده بود و به فراموشي سپرده شده بود، دوباره 
احيا كنيم و اين كار خيلي پرارزش است. به نظر من، توفيق 
خدمت در كانون سنگرسازان بزرگ ترين سعادتي است كه 

خداوند نصيب من كرد. 
بين  ارتباط  ايجاد  براي  برنامه اي  كانون  آيا 
پيشكسوتان جنگ و نسل جوان دارد تا بتواند اين 

تجربه ها را انتقال بدهيد؟ 
متأسفانه چون كار كانون دير شروع شده بود و ما تا وقتي 
مراحلي را كه براي جمع آوري اسناد نياز داريم، نگذرانيم - كه 
است  نياز  كه  استواري  آن  به  و  است  نشده  تمام  هم  هنوز 
نرسيده- به همين دليل بحث ادامه راه نمي تواند به درستي 
انجام شود. ولي ما كار را شروع كرديم و اين را هم بايد بگويم 
كه برنامه ريزي براي ادامه راه بايد توسط خود جوان ها انجام 
شود ولي متأسفانه ما هنوز در معرفي جهاد آنقدر ها هم موفق 
نبوديم تا جوان ها را ترغيب كنيم كه به اين سمت گرايش 
پيدا كنند و خودشان برنامه ريزي كنند. البته قابل ذكر هست 
كه كاري كه ما در اين سال ها انجام داديم نسبت به نقطه 
پيشرفت هاي  و  بوده  موفقيت آميز  خيلي  بوديم  كه  صفري 
جوان هايي  اين  با  شديم  موفق  ما  داشتيم.  هم  چشمگيري 
كه در كاروان هاي راهيان نور مي آيند يا در دانشگاه ها هستند 
ارتباط برقرار كنيم، در مورد مهندسي جنگ اطالعاتي به آنها 
بدهيم. براي مثال اين نمايشگاه هاي عكسي كه با پيگيري 
كانون و همكاري وزارت جهاد كشاورزي انجام شد، كار خيلي 
بزرگي بود براي معرفي دستاوردهاي جهاد در جنگ، بتوانيم 

كارهايي نظير اين را انجام بدهيم يعني با چاپ كتاب يا انتشار 
نشريه هايي، آگاهي كه جوان ها نياز دارند را به آنها بدهيم و از 

اين طريق با آنها ارتباط برقرار كنيم. 
بود. مأنوس  جهادي  فرهنگ  با  جنگ  در  جهاد 

درباره فرهنگ جهادي توضيح دهيد ؟ 
در مورد فرهنگ جهادي من مي توانم بگويم كه انقالب 
امام خميني، نهضت اسالمي  كه امام خميني، شهيد بهشتي، 
شهداي محراب و ... بنيانگذاري كردند، اگر هم ادعاي اين را 
داشته باشند كه در هر جايي بتوانند اين انقالب را بنا كنند، 
بدون جهاد سازندگي امكان ندارد و در جهاد سازندگي هم 
تا زماني كه فرهنگ و مديريت جهادي را خوب نشناسند، 
نمي توانند كاري انجام دهند. به نظر من فرهنگ و مديريت 
جهادي را هم بايد در مهندسي جنگ جهاد جست وجو كنيم، 
براي اينكه سران جهاد در جنگ شهيد شدند، شهيد طرحچي، 

شهيد ناجيان، شهيد رضوي و... 
اگر صحبت ديگري هم باقي مانده بفرماييد. 

در خالصه صحبت هايم بايد بگويم كه من دوست دارم 
ياد گذشته بين خود جهادگران هم بيشتر مورد بازكاوي قرار 
گيرد. انتظار دارم كه آنها خودشان اين تاريخ را بنويسند تا 
آثار مكتوب آن در حافظه تاريخي بماند. من يقين دارم كه 
جنگ  جهادگران  اين  ما  جوان هاي  كه  رسيد  خواهد  روزي 
اين  كه  است  زمان  آن  و  مي دهند  قرار  خودشان  الگوي  را 
نوشته ها از تاريخ جهاد مورد استفاده جوان ها قرار مي گيرد. 
كرده  پنهان  پستو ها  در  را  دست نوشته ها  اين  ما  اگر  حتي 
باشيم، اين جوان ها آنها را پيدا مي كنند و نكته هاي ارزشمند 

آن را سرلوحه كار خود قرار مي دهند.
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ه بيرونى به جهاد و توسعه كشور آينده جهاد؛ ن
- در كشور كه جهاد گذشته

- ولى آنچه اين تجربه جهاد از مثبت و منفى بسيار گرانقيمت است براى كشورهايى است كه االن مى شود 
در آنها سازمانى مثل جهاد سازندگى درست كرد، مثل عراق، افغانستان، يمن، سوريه و كشورهاى ديگر 

اسالمى كه طالب استقالل اقتصادى باشند. 
دشى يكى از شواهدى است كه يك گوشه كوچك جهاد بود ولى چون آزاد گذاشته  تجربه گرايش بانك بن

شد بدست تئوركسين آن جلو برود و دولت در آن دخالت نكرد، االن صندوق هاى اعتبارى روستايى 
تبديل شده به يك مدل بانك مردمى كم نظير دنيا. از اين تجربيات زياد بود. 

- در ايران برخى سران جهاد در سال 62 و 63 و بتدريج در برخى جهادگران استان ها قدرت را به خدمت 
ترجيح دادند. توجيه هم اين بود كه فكر كردند اگر مثال رييس اداره كشاورزى بشوند بهتر مى توانند با 

جهاد هماکرى و جهاد را تقويت كنند ولى بعد از شش ماه حل شدند در ساختار قدرت دولتى 
و...

تجربه قوى و پيشرفته نهاد جهاد سازندگى در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد. چون 
ه هايى جهاد را در بخش توسعه روستايى تبديل  از سال 62 جريان ها و ديد
به يك وزارتخانه دولتى به سبكى كه از زمان شاه مانده بود كردند و ديگر پاى مردم 
از آن قطع شد. ولى تا سال 1367 مردم و بخصوص حرفه اى ها و متخصصين 

داوطلبانه سازمان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد ياريگرى و حضور داشتند. لذا 
اين تجربه سازمانى براى دورانى و ماموريتى ه براى آن انگيزه عمومى 

قوى در جامعه وجود دارد، بسيار ناب و پرارزش است. االن ارزش ايجاد يك 
چنين سازمانى براى كشورهايى مثل يمن، مثل پشتيبانى تمام ملت 

ايران از ملت يمن است بدون اينكه ايرانى عملى انجام بدهند. 
اگر انگيزه قوى بازسازى و جبران خسارات جنگ هاى بيرونى و داخلى 

در بين مردم قوى باشد، بخصوص در شرايطى كه حتى امنيت درجه يك 
وجود نداشته باشد، استفاده از تجربه پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد 

براى آنها بسيار فوق العاده و پرارزش است. آنها با ايجاد 
اين چنين ساختارى كه پ.م.ج.ج داشته كه از داوطلبين 
مثال جهاد در راه استقالل كشور يا آباد كردن مخروبه ها و جداى 

عقب افتادگى ها، تمام مردم اعم از شهرى و روستايى، بياکر و 
شاغل را براى نجات خودشان بسيج مى كنند و چنان شور 

و جهشى در كشور بوجود مى آيد كه در تاريخ آن سابقه ندارد. 
پيرها چه در شهر و چه در روستا در اين سازمان احساس 

حضور و تاثير مى كنند. جوان ها احساس حضور و تاثير 
مى كنند. متخصصين احساس حضور و تاثير مى كنند. 

جهادگران ايثارگر احساس حضور و تاثير مى كنند و 
يك جنب و جوش بزرگى در كشورشان براه 

مى افتد و هيچ اماکنى در كشورشان بالاستفاده 
روى زمين باقى نمى ماند.
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كه  متشكرم  خيلى  مى كنم.  عرض  سالم  مجدداً 
صحبت  موضوع  داديد.  قرار  ما  اختيار  در  را  وقتتان 
كه  هست  عظيمى  مهندس  آقاى  مرحوم  جناب  ما 
خب شما از دوستان تقريباً صميمى ايشان محسوب 
مى شويد. خواهشم اين است كه قدرى خودتان را 

براى خوانندگان نشريه معرفى فرماييد.
بنده هم سالم عرض مى كنم. من محسن خليجى هستم، 

رئيس  بعد  تهران.  دانشگاه  بازنشسته  علمى  هيئت  عضو 
همين  واقع  در  سايت  ويكى جوى  و  دانش گستر  دانش نامه 

دانش نامه. در خدمتتان هستم.

* آقاى دكتر از آشنايى تان با آقاى مهندس عظيمى 
مى فرماييد كجا و به چه شكلى؟

 1366 سال  به  آشنايى ام  عظيمى  مهندس  آقاى  با  من 

مهندس عظيمى خداپرست بود، و خداپرستى را 
در خدمت به مردم جست و جو مى كرد

از دوستان سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

دكتر محسن خليجى

را    م
د

اره
اش

دكتر محسن خليجى اسكوئى استاد و عضو هيئت علمى بازنشسته دانشگاه تهران 
است كه سابقه 10 سال رياست بر دانشگاه عالمه طباطبايى را نيز در كارنامه خود 

دارد. 
و  آشنايى  نحوه  درباره  نشريه  سواالت  به  اختصاصى  مصاحبه اى  در  ايشان 

خاطرات بيش از 30 سال دوستى  با  سردار جهادگر حسينعلى عظيمى پاسخ داد.

گفتگوى اجتماعى
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برمى گردد كه من در غرب آفريقا يك همايش حج برگزار 
كردم. آن جا با يكى از دوستان آقاى عظيمى آشنا شدم كه به 
من كمك كرد. در اين همايش حج كه تمام دانشمندان غرب 
آفريقا در آن جا جمع شده بودند و آن دوست آقاى عظيمى 
آن  از  ديگر   .66  – سال 65  كرد.  معرفى  ايشان  به  را  من 
به بعد با آقاى مهندس عظيمى آشنا شديم و از 66 به اين 
طرف تقريباً مى توانم بگويم كه يك آشنايى خيلى صميمى 
اين  از  خيلى  داشتيم.  يكديگر  با  علمى  و  دوستانه  خيلى  و 
اسناد مربوط به جهاد سازندگى با سران و فرماند هان جهاد 
خيلى از پروژه هايى كه مربوط به بعد از آن  و بخش تقريباً 
به عنوان  مربوط به جهاد سازندگى بود من در آن ها تقريباً 
مشاور هميشه حضور داشتم. و با آقاى مهندس مستقيم يا 

غيرمستقيم همكارى داشتم.

* سابقه پشتيبانى و مهندسى جنگ را هم داريد؟
نه من نداشتم.

* آقاى عظيمى چه طور دوستى بود؟
شما با آقاى عظيمى از هر درى وارد مى شدى به خدا ختم 
مى شدى. در مسائل خانوادگى، در مسائل دوستى، در مسائل 
جنگ، در مسائل سياسى، در مسائل اجتماعى، در طرح هاى 
جهاد سازندگى، در سفر و...، از هر كجا شما وارد مى شدى 
با مهندس عظيمى اين ورود شما حاال از هر درى بود از هر 
پنجره اى بود، ختمش به خدا، خداشناسى و توحيد بود. اين 
ويژگى مهم مهندس عظيمى بود و اين را از همان روزهاى 
اولى كه من ايشان را شناختم داشت تا آخرين روزها. آخرين 
لحظات در واقع زندگى اش كه با ايشان بودم، اين را هميشه 
داشت اصًال جز خدا و مردم مهندس عظيمى هيچ چيز را 
نمى ديد. همه چيز در خدا و وسيله رسيدن به خدا، خدمت 
به مردم، راحتى مردم، معاش مردم، رفاه مردم، سربلندى و 
خداپرست  اول  عظيمى  مهندس  بود.  كشور  و  مردم  افتخار 
بود، و خداپرستى را در خدمت به مردم، رفاه مردم، معيشت 
مردم، راحتى مردم، افتخار مردم، سربلندى مردم و در نتيجه 

سربلندى كشور جست و جو مى كرد.

* شما نكته خوبى را اشاره كرديد. يكى از نكات 

آقاى مهندس عظيمى كه به نظر من يك مقدارى 
هم مغفول مانده بحث ميهن پرستى اش است كه 
واقعاً انسان ميهن پرستى بود. شما از اين مصاديق 

چيزى خاطرتان هست؟
آدم  جغرافيايى  مطالعات  نظر  از  عظيمى  مهندس  بله، 
مطلعى بود. در واقع نكات مختلف جغرافياى ايران را خوب 
مى شناخت و پستى بلندى هاى مثًال كدوم قسمت ايران چقدر 
از دريا باالست، چقدر از دريا پايين است، آب و هوايش چه 
طورى است؟ مثًال آب و هواى اين جا در دنيا با كجا قابل 
خاك  كشاورزى،  نظر  از  مى كنيد.  مالحظه  هست،  مقايسه 
و آب چه طورى است. فوق العاده به اين ها تسلط داشت و 
برخالف آن چيزى كه ديگران فكر مى كنند، خوب اين ها را 
مسلط بود، خوب مطالعه كرده بود و مقايسه مى كرد با جاهاى 
ديگر دنيا. مى گفت كه مثًال اين جا با فالن عرض جغرافيايى 
فالن جا قابل مقايسه است. اين جا با فالن كشور، يا در آمريكا، 
يا در اروپا، يا در آفريقا قابل مقايسه است. مهندس عظيمى 
آخرين كارى كه به دست گرفته بود طرح سيمرغ بود. طرح 
سيمرغ يك طرح پيچيده است. خيلى ها نمى فهمند. خيلى 
تخصصى  فوق العاده  سرهاى  آن  از  يعنى  است،  تخصصى 
است كه براى فهمش يك تخصص تكنولوژيكى در سطح 
باال الزم است. اعتقاد داشت كه نجات كشور و نجات در واقع 
تفوق جمهورى اسالمى در آينده و در واقع ايدئولوژى اين 
نظام در تفوق تكنولوژيكى اش هست. اين رو مدنظر داشت 
كه چه كار بكند و از كجا شروع بكند. كدام تكنولوژى را به 
دست بگيرد. از كجا حركت بدهد كه اين تفوق تكنولوژيكى 
در دنيا براى ايران بدست بيايد. اين در نتيجه نوشته هايى كه 
يعنى در آخر عمرش تا مثًال 4 - 5 ماه پيش من از  اخيراً 
ايشان خواندم ديده مى شد. چون چيزهايى را كه مى نوشت 

براى من ارسال مى كرد.
اينقدر به اصول و مبانى كشور و نظام پايبند بود و هميشه 
فكر مى كرد كه ما چه كار كنيم كه نظام و كشور ايران در 
واقع توفق و برترى را از نظر تكنولوژيكى داشته باشد و آن 
تفوق و برترى اقتصادى، بازرگانى، تجارت و در نتيجه معاش 
مردم را در تفوق تكنولوژيكى جست و جو مى كرد. از نظر فكر 
توسعه آدم فوق العاده پيشرفته اى بود. من باالخره خودم استاد 
توسعه هستم و شهادت مى دهم از نظر فكر توسعه ايشان 

گفتگوى اجتماعى
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بسيار پيشرفته بود. 

* تخصصتان چيست؟
را  افراد  نتيجه  در  هست.  توسعه  تخصص هايم  از  يكى 
مى شناسم وقتى صحبت مى كنند مى فهمم، تئورى هايش را 
مى شناسم، شيوه هايشان را آشنايى دارم. ايشان يكى از نادر 
افرادى بود كه در توسعه كشور خيلى درست فكر مى كرد و 
به تكنولوژى متكى مى شد و هرگز به مسائل سنتى از بابت 
توسعه اعتقادى نداشت و مى گفت اين ها زمانش گذشته است. 
ممكن است اين ها براى يك مدتى مفيد واقع بشود، اما اگر 
جمهورى اسالمى بخواهد تفوق و برترى در دنيا داشته باشد و 
بتواند در محافل بين المللى حرف خودش را به كرسى بنشاند 
و جوان هاى خودش را حفظ كند و اين ها را در دنيا به اثبات 
و تثبيت برساند راهى جز تفوق و برترى و توسعه و پيشرفت 

تكنولوژيكى نيست.
مطرح  طرح ها  از  برخى  مورد  در  بعضاً  كه  بحثى  يك   *
مى شود اينكه نظرات بعضاً از نظر تئورى ممكن است درست 
باشد، ولى امكان عملى شدن نداشته باشند. شما به عنوان يك 

متخصص در امر توسعه چه قدر اين ها را عملى مى ديديد؟
ليسانس  فوق  بود،  مهندس  يك  عظيمى  مهندس  آقاى 
از  من  كه  چيزى  و  بود  عمران  و  ساختمان  و  راه  مهندسى 
ايشان در اين سال ها ديدم، فوق العاده آدم سازماندهى بود. 
فوق العاده سازمان دهى را بلد بود. يعنى با هيچى يك سازمان 
خيلى منسجم درست مى كرد و آدم ها را خوب مى شناخت كه 
چه استفاده اى از اين ها مى شود كرد. خيلى دقيق بود. در رشته 
بسيار  آى كيو  از  بود.  باهوش  فوق العاده  بود.  باسواد  خودش 
بااليى برخوردار بود. مهندس عظيمى تجربتاً دريافته بود كه 
براى همدل كردن كارها تنها مهندسى كفايت نمى كند. به 
مسائل انسانى توجه داشت. مسائل انسانى را از كجا ايشان 
شروع كرده بود؟ يك طلبه جوانى بوده، من آن طلبه جوان را 

خودم نديدم. به نام آقاى شرعى.

* حجت االسالم محمد تقى شرعى كه شهيد هم 
شده اند.

شرعى.  شهيد  به  بود  شده  معروف  دوتا  ما  بين  بعد  كه 
كاست ها.  نوار  اين  از  مانده بود.  نوارى  يك  شرعى  شهيد  از 

مهندس عظيمى فكر مى كنم آن را بيش از 20 بار گوش 
كرده بود. 

اين سخنرانى همان سخنرانى آخر قبل از شهادتش بوده 
است. من هم به تبع مهندس عظيمى آن را 6، 7 بار گوش 
كردم. بعد متنش را هم خواندم. متنش هم منتشر شد. شهيد 
شرعى در اين نوار يك سرى نكاتى اضافه مى كند كه مافوق 
مسائل مهندسى است. مى گويد كه ما بايد در پيشرفت كشور 
و پيروزى در جنگ به روابط انسانى توجه كنيم. يك 3 - 4 تا 
نكته كليدى شهيد شرعى در آن سخنرانى دارد. فكر مى كنم 
كه به قول معروف خدا آن مطالب را در آن لحظات در آخرين 

سخنرانى شهيد شرعى به زبان او جارى كرده بود.

هنر  انسانى،  مباحث  شامل  سخنرانى  اين  بله؛   *
و... است.

آره مباحث هنر و مسائل انسانى ديگر. ببينيد، روابط انسانى. 
مهندس عظيمى از آن جا انديشه علوم انسانى اش كليد خورده 
بود و بعد از آن قضيه، شايد مثًال 10- 15 سال بعد، من به 
عنوان استاد علوم سياسى، استاد جامعه شناسى، جامعه شناسى 
توسعه و تاريخ اسالم؛ مهندسى عظيمى را يك متخصص 

علوم انسانى مى ديدم.
كتاب  مى شنيد،  مى خواند،  بود،  باهوشى  آدم  چون 
ولى  نه،  اول  روزهاى  آن  از  بعد  مى خواند.  تاريخ  مى خواند، 
بعد از آشنايى مان، بعد از 10 - 12 سال مهندس عظيمى 
را يك متخصص علوم انسانى مى دانستم. روابط انسانى را 
خوب مى شناخت. روابط اجتماعى را خوب مى شناخت. روابط 
سياسى را خوب مى شناخت. مردم شناسى را خوب بلد بود. 
مالحظه مى كنيد. در نتيجه مهندس عظيمى چيزى را كه 
مهندسين ما در كشور فراموش كردند و در نتيجه خيلى از 
سرمايه گذارى ها تلف شده و به نتيجه نرسيده، را كشف كرده 
بود. مهندس عظيمى جزء آن هايى بود كه دو تا بال پيشرفت 
را، تكنيك را، مكانيك را با نرم افزار انسانى خوب مى شناخت 
و آن هايى كه در كشور كار مى كنند براى توسعه ما، معموًال 
مهندسين هستند و به همين علت ما مشكل داريم در توسعه. 

هيچ موقع موفق نمى شويم. 

* چرا؟ 

گفتگوى اجتماعى
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براى اينكه مكانيكى مى بينند. جامعه تنها مكانيك نيست. 
جامعه روابط انسانى، روابط متقابل انسانى هم هست كه اين 
روابط ممكن است بار سياسى داشته باشد، بار اقتصادى داشته 
مهندس  باشد.  داشته  ايدئولوژيك  بار  حتى  دينى،  بار  باشد، 
عظيمى اين دو تا بال را، بال مكانيك را و بال روابط انسانى 
نرم افزار را مسلط شده بود. و تجربه جهاد سازندگى را هم 
بدهم  توضيحى  يك  سازندگى  جهاد  مورد  در  من  داشت. 
كه مهندس عظيمى خوب به اين نكته توجه داشت. جهاد 
يك  عنوان  به  مورخ،  يك  عنوان  به  من  نظر  به  سازندگى 
جامعه شناس و به عنوان يك متخصص علوم سياسى معتقد 
هستم كه بعد از رسول اهللا، براى اولين بار يك گروه اسالمى 
كه هسته هاى توسعه را در خودش داشت در انقالب اسالمى 
به وجود آمد. در انقالب اسالمى دو تا نهاد بعد از انقالب به 
وجود آمد. يكى سپاه بود، يكى جهاد سازندگى بود و با فاصله 
كم. سپاه براى امنيت بود، جهاد سازندگى براى معيشت بود 
و من اين دو تا نهاد را هميشه با آن آيه شريفه اى كه در 
قرآن هست مصداق مى كنم. « َفلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَْبْيِت. الَِّذي 
أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف» [سوره قريش، آيه 3و4] 
پس خدا را بپرستند، خدايى را كه آن ها را از گرسنگى نجات 
داد و از خوف و ترس به آن ها امنيت بخشيد. يعنى دو تا بال 
توسعه در كشور، يكى امنيت است، يكى معاش مردم. اين 
دو تا اگر در جامعه اى به وجود نيايد توسعه به وجود نمى آيد. 
توسعه يعنى همين. همين دوتا، امنيت و معاش مردم. بهروزى 
مردم. بهكامى مردم. خوشبختى مردم. احساس راحتى امنيتى 
من  آمنهم  بود.  قضيه  اين  بال  يك  سپاه  مردم.  معيشتى  و 
خوفش بود و جهاد اطعمهم من جوع بود و مهندس عظيمى 
با  و  بود  كرده  كار  بهشتى ها  شهيد  با  داشت.  را  تجربه  اين 
شهيد بهشتى ارتباط سيستماتيك داشت ايشان. حتى تا آخر 
عمرش. اين را برايتان بگويم شايد شما نشنيده باشيد، اصال 
مهندس  وقت  هر  كسى.  هيچ  از  هم  نشنويد  اصال  ندانيد، 
جايى  يك  در  مى شد،  غمناك  مى شد،  غصه مند  عظيمى 
در  مى كرد،  پيدا  گير  كسى  يك  با  مى كرد،  برخورد  مشكل 
يك جايى غصه برايش احساس شكست و ناكامى مى كرد، 
ساعت 12 شب مى رفت سر قبر شهيد بهشتى. با آن سرايدار 
آن جا دوست بود، درب را باز مى كرد، مى رفت ساعت ها سر 
مزار شهيد بهشتى به راز و نياز مى پرداخت و برمى گشت و 

وقتى برمى گشت، مى گفت خوب پيدا كردم. راه حل را پيدا 
كردم. راحت شدم. سبك شدم. و اين را تا آخر عمرش تا 
شايد يك ماه، دو ماه مانده به مرگش كه ديگر در واقع قدرت 
حركت نداشت، اين كار را هميشه مهندس عظيمى مى كرد. 
سازندگى  جهاد  تئوريسين هاى  با  هم  عظيمى  مهندس  لذا 
عمل  و  اجرايى  عاملين  با  هم  داشت،  سيستماتيك  ارتباط 
بعداً  پزشك ها،  دانشجوها،  عادى،  مردم  كه  جهاد  كنندگان 
بازارى ها، دانشجويان فنى، دانشجويان علوم انسانى اين ها 
بودند. هم با آن ها مرتبط بود و هم با روستاها و راه كش ها و 
جاده درست كن ها و اين ها مرتبط بود. در نتيجه يك تجربه 
خوبى از جهاد داشت. هم نظر تئوريكى داشت به عنوانى كه 
تئورى جهاد را در واقع پرورانده بودند، هم آن هايى كه جهاد 
را عمل كرده بودند و در توسعه كشور و در اطعام مردم و در 
معاش مردم و در راحتى و توليد مردم، مهندس عظيمى يكى 
از افراد نادرى بود كه هميشه به توليد فكر مى كرد. من نديدم 
كه  ديگرى  كار  هر  به  راجع  سيمرغ،  به  راجع  امر  هيچ  در 

شما با آقاى عظيمى از هر درى وارد شما با آقاى عظيمى از هر درى وارد 
در  مى شدى.  ختم  خدا  به  در مى شدى  مى شدى.  ختم  خدا  به  مى شدى 
مسائل خانوادگى، در مسائل دوستى، مسائل خانوادگى، در مسائل دوستى، 
سياسى،  مسائل  در  جنگ،  مسائل  سياسى، در  مسائل  در  جنگ،  مسائل  در 
طرح هاى  در  اجتماعى،  مسائل  طرح هاى در  در  اجتماعى،  مسائل  در 
هر  از  و...،  سفر  در  سازندگى،  هر جهاد  از  و...،  سفر  در  سازندگى،  جهاد 
مهندس  با  مى شدى  وارد  شما  مهندس كجا  با  مى شدى  وارد  شما  كجا 
عظيمى اين ورود شما حاال از هر درى عظيمى اين ورود شما حاال از هر درى 
به  ختمش  بود،  پنجره اى  هر  از  به بود  ختمش  بود،  پنجره اى  هر  از  بود 

خدا، خداشناسى و توحيد بود.خدا، خداشناسى و توحيد بود.
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مى رفت، ايشان جز به توليد فكر بكند. لذا مهندس عظيمى 
راه جهاد سازندگى  آدمى بود كه مى خواست كه بگويد كه 
درست بوده است و مسئولين اشتباه كردند جهاد سازندگى 
را جمع كردند. به همين خاطر از جهاد سازندگى كه برچيده 
شده، وقتى جهاد كشاورزى شد استعفا كرد، آمد بيرون و به 
تنهايى كار مى كرد. يعنى به جهاد سازندگى وفادار بود. جزء 
وفادارترين آدم ها كه شايد شما به تعداد انگشتان دست در 
كشور پيدا كنيد. مهندس عظيمى يكى از اين وفادارترين افراد 
به جهاد سازندگى بود. لذا جهاد سازندگى كه تشكيل شد، در 
واقع در داخل خودش يك انرژى انباشته شده وجود داشت. 
اين جهاد كه از زمان پيغمبر جمع شده بود تا به زمان انقالب 

اسالمى رسيده بود. 
مسئله اين است كه در مردم يك خودباورى، به اين كه 
ما خودمان مى توانيم زندگى خودمان را شكل بدهيم به وجود 
آورده بود و مهندس عظيمى از اين ها بود. مهندس عظيمى 
رفت در سياهكل، بنه زمين، يك طرحى را به دست گرفت. 
از رودخانه اى كه 40، 50 متر از آن زمين ها پايين بود گفت 
اين آب را مى بريم به اين زمين هايى كه 40، 50 متر ارتفاع 
دارند با اين ها. همه مى خنديدند به ايشان كه آقا شما چى 

مى گويى؟ مگر آب رودخانه باال مى رود؟  اين چه حرفى است 
كه شما مى زنيد؟ خب، از نظر فنى وارد بود. رفت مطالعه كرد. 
از نظر مكانيكى درستش كرد. به من گفت خليجى، من در 
آماده كردن اين مردم براى قبول اين طرح عاجزم. نمى دانم 
چه كارشان بكنم. اين ها متوجه نمى شوند چه كارى بكنم؟ 
در نتيجه اگر اين ها همراه نشوند من شكست مى خورم. من 
رفتم آن جا مستقر شديم هفته ها، مطالعه كرديم. زمينه ورود 
مهندس عظيمى را به جامعه آنجا آماده كرديم. گفتيم كه بايد 
چه گونه با اين ها صحبت بكنيم. چگونه با اين ها وارد معامله 
آب  اگر  چون  بكنيم.  راضى  را  اين ها  چگونه  خب،  بشويم. 
آن جا مى رفت و اين ها تن نمى دادند به تقسيم آب، اين آب 
مى آمد اين زمين ها را مى شست، مى برد. به جاى اينكه فندق 
كارى بكنند اين ها آن جا، تمام زمين هايشان از بين مى رفت. 
شناسى شان  مردم  كرد،  مطالعه  را  جامعه  عظيمى  مهندس 
را، تاريخ شان را، روانشناسى شان را، روابط اجتماعى شان را، 
روساى شان را، فرمانده هان شان را، همه را مطالعه كرد و براى 
تقسيم كار، تقسيم آب در آن جا از تقسيم آب شيخ بهايى در 
اصفهان الگو گرفت. و كارى كرد كه همه روستائى ها كه هيچ 
كدامشان راضى نبودند همه راضى شدند. مهندس عظيمى 
شد مرجع اين ها، شد محبوب دل اين ها، محبوب قلب اين ها، 
هر چه ديگر مهندس عظيمى مى گفت همان بود. هيچ كار 
ديگرى نمى كردند. ببين اول كه مهندس عظيمى رفت آن جا 
اين كار را بكند گفتند نمى شود. از نظر مكانيكى كرد، از نظر 
اجتماعى هم كرد. بعد قرار شد كه اين ها پول بگيرند از بانك، 
خوب دقت كنيد ببينيد مهندس عظيمى چه كار كرد. يك 
مهندس ببين چگونه به مثل يك روانشناس اجتماعى، يك 
مردم شناس اين مردم را در جهت توسعه شكل داد. در جهت 
توسعه اين ها را گروه بندى كرد. آمد چه كار كرد. آمد با بانك 
صحبت كرد. بانك گفت خب عيب ندارد، من به اين ها وام 
مى دهم. براى من ضامن بياورند. بعضى از اين ها كه ضامن 
داشتند، ملكى داشت رفتند بانك وثيقه گذاشتند، بانك قبول 
كرد. ولى خيلى از اين ها كه نداشتند. يك قطعه زمين داشتند. 
مهندس عظيمى آمد گفت چه كار كنيم؟ گفتم هيچى. با هم 
صحبت كرديم، بعد از صحبت فراوان بحث هاى فراوان به 
اين نتيجه رسيديم كه مهندس عظيمى بايستى برود با بانك 
صحبت كند كه اين ها ضامن هم بشوند. شما زمين دارى، 

مهندس  نديدم  بار  يك  حتى 
و  كند  فكر  آينده اش  به  عظيمى 
كه  را  زمين هايى  هرگز  نكرد. 
مى ديد،  كه  را  ثروت هايى  مى ديد، 
هرگز به خودش فكر نمى كرد. به 
چه  مى گفت  مى كرد.  فكر  مردم 

مى شود اين مردم ثروتمند بشوند.
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من هم زمين دارم. ولى من پدر ندارم، شما هم برادر ندارى. 
همين زمين را دارى، من هم همين زمين را دارم. خب شما 
مى روى وام برمى دارى من مى آيم ضامن شما مى شوم. من 
هم مى آيم وام برمى دارم شما مى آيى با زمينت ضامن من 
مى شوى. بانك در حدود يك سال كشيد تا اين را قبول بكند، 
مهندس عظيمى خيلى به اين طرف و آن طرف خودش را زد. 
استاندارى، دولت، بانك مركزى و... و فكر مى كنم به اندازه 
قبوالند  بانك  به  تا  عظيمى  مهندس  دوييد  آن جا  سال  ده 
هم افزايى  و  هماهنگى  يك  نتيجه  در  بكند.  را  كار  اين  كه 
فوق العاده اى در آن سه روستاى بنه زمين به وجود آورد تا 
كردند  مشاركت  كردند.  مساعى  اشتراك  همديگر  با  اين ها 
در ثروتمند شدن. مهندس عظيمى به شدت از اين فرارى 
بود كه به يك عده اى، يك عده معدودى را ثروتمند بكند، 
يك عده را فقير بكند. مى گفت همه بايد ثروتمند باشند. همه 
اين جا بايد فندقستان داشته باشند. درخت فندق بكارند. همه 
بايد از اين منتفع بشوند. مهندس عظيمى ترس وافرى داشت 
از اين كه اختالف طبقاتى آن جا به وجود بياورد و موفق شد. 
به وسيله همين الگوى جهاد كه عبارت بود از چى؟ تكنيك 
عظيمى  مهندس  كردن.  تركيب  هم  با  انسانى  روابط  با  را 
استاد اين كار بود. در خوزستان اين 500هزار، 550هزار هكتار 
بخشى  نبود  عظيمى  مهندس  اگر  خوزستان  استان  معروف 
بود  عظيمى  مهندس  نبودند.  موفق  شدند،  موفق  حاال  كه 
كه تمام رؤساى قبايل را جمع كرد. سران خوزستان را جمع 
كرد. با امام جمعه صحبت كرد. در چادرهاى آن ها شب ها 
رفت، شب هاى متمادى ماند با همان بيمارى اى كه داشت. 
تمام ده روز آن جا مى گشت، شيميايى مى شد ولى اين كار را 
مى كرد، تا موفق شد. بعد مردم مى گفتند به دولت كه شما بيا 
اين زمين هاى ما را هم درست كن با پول خودت. اين هم 
مى گفت اين كار را نكنيد. بگذاريد مردم خودشان سرمايه هاى 
خودشان را به راه بيندازند. شما اين سرمايه را ببريد فالن جا، 
فالن جا كه مردم فقيرترند، آن جا استفاده كنيد. بودجه نداريد. 
مهندس  و  بكنند  را  كار  اين  خودشان  مردم  بگذاريد  اين جا 
عظيمى موفق شد كه اين ارتباطات اجتماعى را مديريت بكند 
كار  پروژه ها  از  خيلى  با  من  بود.  شده  كار  اين  استاد  اين  و 
كردم، مهندسى كه اين چنين ورود به مسائل انسانى داشته 
باشد از نظر جامعه شناسى، روانشناسى، مردم شناسى، تاريخى 

بى نظير بود مهندس عظيمى. بى نظير بود. شما مثلش را كم 
مى توانيد پيدا كنيد. لذا طرح هايى كه او مى داد از يك چنين 

نگاهى برخوردار بود. 

را  مردم  شدن  ثروتمند  بحث  كه  شما  درسته.   *
اشاره مى كرديد، من در ذهنم اين بود در حالى كه 
آقاى عظيمى اصالً هيچ عالقه اى به ثروت نداشت. 

تا آن جايى كه من مى شناختمشان.
اصًال. در عرض اين مدت كه راجع به زمين ايشان يا در بنه 
زمين، يا در خوزستان، يا در جاهاى ديگر، خب من با آدم هاى 
آينده شان  براى  اين ها  كه  مى ديدم  بودم،  مواجه  هم  ديگر 
هم فكر مى كنند. حتى يك بار نديدم مهندس عظيمى به 
مى ديد،  كه  را  زمين هايى  نكرد. هرگز  و  كند  فكر  آينده اش 
ثروت هايى را كه مى ديد، هرگز به خودش فكر نمى كرد. به 
مردم فكر مى كرد. مى گفت چه مى شود اين مردم ثروتمند 
بحث  هم  با  ما  را  طرحى  يك  خوزستان  در  ببينيد  بشوند. 
كرديم و ايشان دنبال مى كرد. ايشان حتى براى اين طرح به 
اسپانيا هم سفر كرد، چون مى دانيد اسپانيا محل تأمين تمام 
صيفى جات اروپاست. رفت آن جا 10، 15 روز ماند تا ببيند يك 
مدلى براى خوزستان مى تواند بياورد. و موفق بود. يك مدل 
توليد  خودشان  زمين  با  مردم  كه  كرد  تنظيم  را  شده  بومى 
بكنند، شركت درست كنند، فرآورى كنند، بسته بندى كنند، 
تعاونى درست كنند، بسته بندى هايشان را به فروش برسانند. 
دست دالل ها كوتاه بشود و مردم ثروتمند بشوند. مهندس 
عظيمى هميشه به ثروتمند شدن مردم فكر مى كرد. هميشه. 
و  چرا؟  بشوند.  ثروتمند  خوزستان  مردم  نبايد  چرا  مى گفت 
مى گفت زمين هاى خوزستان بهترين زمين هاى دنيا هستند 
و مقايسه اش را از نظر عرض جغرافيايى در آمريكاى شمالى 
سراغ گرفته بود. فقط يك منطقه آن جا بوده، خيلى منطقه 
كوچك كه با اين جا از نظر عرض جغرافيايى قابل قياس بود، 
قابل مقايسه بود و مى گفت اين جا سالى 4 بار، 5 بار مى توانند 
محصول برداشت بكنند. و كل ايران را اين خوزستان مى تواند 
تغذيه و كشاورزى اش را جبران بكند و در نتيجه اين مردم 

ثروتمند بشوند. 
بود،  وسيع  آنچنان  بود،  گسترده  آنچنان  انسان  اين  ذهن 
آنچنان آماده بود براى محصول و توليد كردن كه واقعاً قابل 

گفتگوى اجتماعى
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نبود.  هر تصور  در  شما 
لحظه، در هر مسئله تكنيكى و تكنولوژى كه وارد مى شد 
ايشان اين ذهنش و اين مغزش آماده بود و بسيار باز، و لذا 
جوان ها دوستش داشتند. جوان وقتى مى آمد پيشش، هميشه 
يك مخاطب بارورى را در مقابل خودش مى ديد. هرگز به بن 
بست نمى خورد. سرش به سنگ، به ديوار نمى خورد جوان. 
مى ديد كه هر فكرى را اظهار مى كند، يك نفر هست كه به 
اين راه حل بده. يك نفر هست كه به اين جواب بدهد و 
بگويد اين اين كار را بكنيم. مهندس عظيمى عجيب بود. 
نااميدى من در وجودش نديدم. نااميدى در او اصًال نبود و 
در جلو چشم او ايران آباد و غنى بود. ثروتمند بود. اصًال اميد 

در او موج مى زد.  

* و خصوصيت بارز ديگر ايشان انتقادپذيرى بود.
آره، هر چى شما انتقاد مى كردى تا نقطه آخرش گوش 
مى كرد. و عجله هم در اقناع شما نداشت. صبر مى كرد، آرام 
حركت مى كرد، بعد ممكن بود در آن جلسه نشود، به جلسات 
بعد موكول مى كرد. و هيچ موقع هم از شما دلگير نمى شد. 
خنده از لب هاى مهندس عظيمى هيچ موقع نمى افتاد. هر 
مليحى  خنده  يك  با  بود.  پذيرا  مى زدى  زنگ  او  به  وقت 
آقاى  منزل  ببين  مى كرد.  پذيرايى  آدم ها  تمام  از  هميشه 
عظيمى يك منزل معمولى است. ماشينش معمولى كه ديگر 
كمتر از آن نمى شود. ولى دست و دلباز بود. شما هر وقت 
خونه اش مى رفتى، هر چند نفر، يه چيزى كه شما را سير 
بكند هميشه داشت. و اين غذاى ساده و شيرين و مطبوع 
آنچنان خوشايند همه بود، در اثر آن پذيرايى گرم و صميمى 

و خداشناسانه او كه همه از اين غذاى او لذت مى بردند. 

 
* آقاى دكتر من خيلى دوست داشتم بيشتر از اين 
مى خواهيم  كه  آن جايى  از  ولى  كنيم  صحبت  هم  با 
همه اين مطالب را استفاده كنيم ان شاءاهللا، اگر در 

پايان مطلب خاصى مدنظرتون هست بفرماييد.
من معتقد هستم كه مهندس عظيمى ناشناخته ماند. اگر 
واقعاً نهادها و دوستانى هستند بيايند به خاطر جهاد، به خاطر 
اين تجربه گهربار جهاد، چون جهاد پديده اى بود كه در ايران 
افتاد و متأسفانه به خاموشى گراييد و حاال به بهانه مهندس 
خاستگاه هاى  به  راجع  و  بكنند  اقدامى  يك  بيايند  عظيمى 
جهاد،  فرضيه هاى  و  تئورى ها  جهاد،  اهداف  بعداً  و  جهاد 
البته  كنند.  كار  جهاد  متدلوژى هاى  و  شيوه ها  و  رويكردها 
كار  انگليسى ها  كردند.  كار  آمريكائى ها  كردند.  كار  ديگران 
كردند. در استراليا كار شده است. در فرانسه كار شده است. 
آن ها كار كردند. مهندس عظيمى در حفظ آثار جهاد سازندگى 
من  بكنند.  احترام  اداى  بايد  همه  كه  كارستان  كرده  كارى 
از  هميشه  او  كردم.  كار  اين ها  با  سال   25  ،20 يك  طبعاً 
انديشه هاى  و  ابتكارات  از  مى كرد.  صحبت  طرح هاى جهاد 
جهاد صحبت مى كرد. حاال الزم بود يك خاطره هم مى گفت. 
آدم انديشمندى بود. آدم متفكرى بود. مى ارزد كه يك گروه 
تحقيقاتى، يك گروه مطالعاتى در يك دانشگاهى، در يك 
پژوهشگاهى راه اندازى بكنند، دو سال، سه سال كار بكند، اين 
مسائل را استخراج كند براى كشور، براى جمهورى اسالمى 

خيلى مغتنم است.

* متشكرم آقاى دكتر خيلى لطف فرموديد.
من هم از شما تشكر مى كنم.

گفتگوى اجتماعى
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پيام تسليت سردار سرلشگر پاسدار دكتر سيديحيى رحيم صفوى

خبر درگذشت همرزم عزيزم مهندس حسينعلى عظيمى پيشكسوت جهادگر و از فرماندهان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد 
واصل و موجب تألم خاطر گرديد.

فقدان آن عزيز سفر كرده كه از بنيانگذاران جهاد سازندگى بود و در دوران دفاع مقدس خدمات ارزنده اى را در معاونت 
فرماندهى قرارگاه مهندسى كربال و سازماندهى و طراحى و ساخت بسيارى از دستاوردهاى چشمگير مهندسى جنگ، مانند پل 
بعثت ارائه نمود و مفتخر به جانبازى در اين مسير پر افتخار گرديد و پس از پايان جنگ همچنان در عرصه مبارزه با محروميت 
در روستاها فعال و فعاليت هاى خود را مبتنى بر اقتصاد مقاومتى متمركز كرده بود، ضايعه جبران ناپذيرى است كه جز با صبر و 

پناه بردن به ايزد منان التيام نمى يابد.
بى شك خدمات عزيزان جهادگرى همچون مرحوم مهندس حسينعلى عظيمى در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن 

در جبهه هاى مختلف محروميت زدايى در تاريخ ثبت و ياد اين قهرمانان ملى از يادها فراموش نخواهد شد.
اينجانب مصيبت وارده را به خانواده آن مرحوم و ساير بازماندگان و عزيزان جهاد نصر و جهاد سازندگى در دفاع مقدس و 
همرزمان قديمى تسليت عرض نموده و از آستان ربوبى براى آن فقيد سعيد، علو درجات و هم نشينى با حضرت اباعبداهللا الحسين 
عليه السالم، صلحا و صديقين و براى خانواده محترم و ساير بازماندگان سوگوار پاداش صابرين توأم با سالمت و سعادت مسئلت 

مى نمايم.

بى شك خدمات عزيزان جهادگرى همچون مرحوم 
مهندس حسينعلى عظيمى از يادها فراموش نخواهد شد

گفتگوى اجتماعى
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قرار  ما  اختيار  در  رو  وقتتان  كه  ممنون  خيلى   *
داديد؛ يكى از جاهايى كه بعد از دفاع مقدس شكل 
گرفت كانون سنگرسازان بى سنگر بود. يك مقدارى 
در مورد تاريخچه و شكل گيرى اين كانون بفرماييد.

* بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين أِنه خير الناصِر و 

معين. بنده خدمت خوانندگان اين نشريه سالم عرض مى 
كنم. 

در  سازندگى  جهاد  جنگ  فرماندهان  گردهمايى 
سال هاى 80 تا 82 يك سرى تصميماتى را گرفت و يك 
كميسيون ها،  آن  از  يكى  كه  كرد  ايجاد  را  كميسيون هايى 

مهندس عظيمى كسى بود كه قبل از انقالب 
تحصيالت عاليه و شركت پيمانكارى داشت
از فرماندهان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد و همرزم سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

مهندس عباس دارايى نژاد

اره
اش

مهندس حاج عباس دارايى نژاد از فرماندهان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد است كه افتخار 
جانبازى دوران دفاع مقدس را نيز داراست.

مهندس دارايى نژاد سابقه دوستى بيش از 36 ساله با زنده ياد مهندس عظيمى آن هم در 
دفاع و در جبهه هاى جنگ دارد و بعد از آن دوران نيز در فعاليت هاى بسيارى دوشادوش 
شركت  و  بى سنگر  سنگرسازان  كانون  كه  كرده اند  خدمت  كشور  و  ايثارگران  به  يكديگر 

ايثارگرى سنگرسازان نور نمونه هايى از اين همراهى است.
آقاى دارايى نژاد پاسخگوى سواالت خبرنگار نشريه در رابطه با مهندس عظيمى بود كه با 

اشك ها  و لبخندهايى همراه بود. اين گفتگو در ذيل آمده است.

گفتگوى فرماندهان
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كميسيون تشكيالت بود كه تصميم گرفتند سه تا تشكيالت 
به وجود بياورند. تشكيالت اول اداره كل ايثارگران بود كه 
رفاه  كل  اداره  مجموعه  زير  بود  اداره اى  يك  آن  از  قبل  تا 
وزارت جهاد كشاورزى كه آن هم 5 تا 6  نفر نيرو داشت و 
ما هم از آنجا شروع كرديم. آن زمان آقاى گلى مشاور وزير 
جهاد كشاورزى بود و ما هم براى اداره ايثارگران مامور شديم 
بگيرد  شكل  تشكيالت  تا  داديم  انجام  اقداماتى  يك  كه  و 
از هماهنگى با سازمان امور استخدامى تا هر جاى ديگرى 
كه الزم بود. در زمانى كه داشت در تشكيالت وزارت جهاد 
كشاورزى تجديدنظر مى شد و تقريباً هم چند تا معاونت و يا 
بنابر آمارى 27 اداره كل حذف شد، با استدالل هايى كه آورده 
شد و مصوبه اى كه از گردهمايى فرماندهان هم بود، اداره كل 
امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزى مصوب و ايجاد شد و 
همين اداره كلى كه االن شما مى بينيد ايجاد شده، نتيجه آن 

تالش ها و مصوبات هست. 
تشكيالت دوم بنا بود كه يك به اصطالح كانونى تأسيس 
بشود به عنوان يك سازمان مردم نهاد (NGO) كه كارهاى 
فرهنگى - اجتماعى انجام بدهد و مكمل بحث هاى ادارى 
هست.  اصطالح  به  ايثارگران  امور  كل  اداره  در  كه  باشد 
تشكيالت سوم هم تشكيل شركت هاى ايثارگرى و واگذارى 
سهام هاى جهاد نصر بود. سال 76 يك مصوبه اى مجلس 
داشت به عنوان قانون الحاق كه در آن مصوبه مؤسسه جهاد 
نصر، مؤسسه جهاد توسعه و مؤسسه جهاد استقالل طبق يك 
شرايطى بايد به ايثارگران جهاد سازندگى سابق، چه مردمى، 
چه دولتى و كاركنان جهاد نصر و به اصطالح مؤسسات ديگر 
استارت  كه  تشكيالت  اين  سه ى  هر  در  بنده  بشود.  واگذار 
گلى  مهدى  دكتر  آقاى  و  داشتم  حضور  زديم،  را  اوليه اش 
آقاى  همينطور  و  داد  انجام  زيادى  بسيار  پشتيبانى  انصافاً 
مؤسسين  از  عزيزان  اين  خود  كه  شمايلى  يداهللا  مهندس 
عظيمى  مهندس  آقاى  بودند.  جنگ  مهندسى  و  پشتيبانى 
با يك شور و حرارت خاصى در جلسات شركت  هم انصافاً 
فعال  حضورى  و  مى كردند  فكر  مى دادند،  برنامه  مى كردند، 
داشتند كه با همراهى فرماندهان محترم قرارگاه ها و تيپ ها و 
گردان ها براى خدمات رسانى بهتر به ايثارگران جهاد تاسيس 

گرديد. 
* مديريت امور ايثارگران بوديد؟ 

بله. وقتى هم كه كار در حال نهايى شدن بود؛ چون من 
از ابتدا با دوستان شرط كرده بودم تا وقتى كه اينجا تاسيس 
بشود، هستم؛ بعداً جانباز حالت اشتغال بودم و از امور ايثارگران 
بيرون آمدم و بحث هاى گذشته كه شركت هاى ايثارگرى بود 

را دنبال كردم. 
* كانون هم در همين زمان شكل گرفته بود؟

يعنى  زديم.  هم  را  كانون  استارت  آمديم  آن  از  بعد  بله. 
ما كانون سنگرسازان بى سنگر را كه در ابتدا نامش كانون 
سنگرسازان انصار بود را راه اندازى كرديم. بعدا دوستان گفتند 
كه چون اعضاى اين مجموعه سنگرسازان بى سنگر هستند و 
اين عنوان را هم حضرت امام(ره) داده و عنوان ارزشمندى هم 
هست اسمش «كانون سنگرسازان بى سنگر» گذاشته شود. ما 

هر  را  نام ها  و  پست ها  آن  همه 
چند كه در شرايط خودش هم در 
آن پست ها كارهاى ارزشمندى را 
ولى  داده  انجام  محروم  مناطق  در 
همه اين عناوين را كنار مى گذارد، 
با  و  سازندگى  جهاد  در  مى آيد 
برنامه، با حساب و كتاب و كارهايى 
در  مى دهد  انجام  بعداً  كه  هم 
مصاديق  از  و...  جنگ  زلزله،  سيل، 
مديريت جهادى محسوب مى شود. 

گفتگوى فرماندهان
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در شروع كانون با اجاره يك دفترى در خيابان شهداى گمنام 
و حتى هزينه كرد اوليه از جيب شخصى دوستان و تهيه لوازم 
ادارى از شركت سنگرسازان نور كه نزديك آنجا هم بود، كار 

را با 3 نفر كارمند شروع كرديم. 
* ثبت كانون به چه شكلى بود؟

هيئت مديره و مدير عامل بعد از اين مراحل ثبت شدند. 
اولين مديرعامل خود بنده بودم. ثبت  سازمان هاى مردم نهاد 
با روالى كه در وزارت كشور و با تشريفاتى كه در رابطه با اين 
كار هست، يك مقدارى مشكل تر از ثبت يك شركت هست. 
به هر حال رئيس هيئت مديره اوليه آقاى مهندس شمايلى 
بودند و هيئت مديره را هم كه خود اعضاء مجمع انتخاب 
كردند. بعد از مدتى كه استقالل و يك قوام و دوامى پيدا كرد؛ 
بحث كانون استان ها را دنبال كرديم. يك سرى تشكيل 
شد، يك سرى هم در شرف تشكيل بود كه من با توجه به 
تعهدى كه كرده بودم از مديرعاملى كانون انصراف دادم و 
هيئت مديره آقاى مهندس عظيمى را به عنوان مديرعامل 

بعدى انتخاب كردند.
* انتخاب مرحوم آقاى مهندس عظيمى در سال 

1386 بود؟
بله. 

* و آقاى عظيمى هم مسئوليت را پذيرفت؟
آقاى عظيمى هم چون اعتقاد به نوع كار كانون داشت، 
با توجه به اينكه قبًال هم در بحث خود ايثارگران يك كار 
ارزشمندى را با عنوان «رايانه اى كردن اسناد جنگ» شروع 
كرده بودند، بسيار با اشتياق، با حرارت و با يك روحيه خاصى 
در حال انجام اين كار بود كه ثمره زحمات و تالش هاى اين 
بزرگوار اين هست كه خيلى از اين اسناد قابل دسترسى شده 
براى محققين، براى آن هايى كه مى خواهند استفاده كنند كه 
اين خودش يك بحث مفصلى دارد. به هر حال آقاى مهندس 
عظيمى گزينه اى بود كه توسط هيئت مديره وقت انتخاب 
شد و انصافاً هم در رابطه با تشكيل كانون استان ها و تقويت 
سيستم خود كانون سنگرسازان بى سنگر و رونق و توسعه اى 
كه در اين رابطه بود زحمات آقاى مهندس عظيمى بسيار 
در  مى بينيد،  شما  حاال  كه  شكلى  به  تقريباً  و  بود  ارزشمند 
آمد؛ كه هر چند هنوز جاى توسعه زياد دارد و موارد چالشى 
عظيمى  مهندس  آقاى  خب  ولى  بشود.  انجام  بايد  كه  دارد 
روى ارتقاء سطح كانون با كمك هيئت مديره، مشاوران وزير 
جهاد كشاورزى كه زمانى آقاى گلى، آقاى خداكرمى، آقاى 
نواب و مديران كل امور ايثارگران آقايان نواب، هدايت نژاد، 
تالش  بسيار  هستند  رضوى  آقاى  كه  هم  فعال  و  ترشيزى 
و فعاليت كردند. در كانون هم بعد از مرحوم آقاى عظيمى 
و  خداكرمى  نعمتى جم،  آقايان  مثل  ديگرى  مديرعامل هاى 
صدورى تا حاال ورود پيدا كردند به عرصه كانون سنگرسازان 
بى سنگر و هر كدام هم زحمات مخصوصى كشيدند. ولى آن 
چيزى كه خيلى به چشم مى آيد تالش هايى هست كه آقاى 
مهندس عظيمى انجام داد و تحولى را در خود كانون ايجاد 
كرد و به لحاظ مسائل كسالتى كه براى ايشان پيش آمد، از 

مديرعاملى كانون كنار كشيدند.
مرحوم آقاى عظيمى خودشان اعتقاد خيلى بااليى داشتند 
كانون  مجموعه  در  بود  شده  پيش بينى  كه  اهدافى  براى 
بسيار  هست.  گسترده اى  و  بزرگ  اهداف  كه  سنگرسازان 
لحاظ  به  ولى  برساند  نتيجه  به  را  اين ها  كه  بود  عالقه مند 

به نظر بنده و بسيارى از كسانى 
كه ايشان را مى شناسند، با عوارضى 
كه از شيميايى و از بحث هاى جنگ 
و... داشتند شهيد هست و  و نهايتاً 
ما فرماندهان جهاد به عنوان  واقعاً 
شهيد از آقاى عظيمى همه جا ياد 

مى كنيم.
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كسالت نتوانست، هر چند كه با آن شرايط خاص كسالتش 
در جلسات هيئت مديره مى آمد. مى شود گفت از موثرترين 
افرادى كه در تشكيل، نوشتن اساسنامه و اهداف كانون و بعدا 
هم در اجراى اين ها نقش داشت آقاى عظيمى بود كه با يك 
عشق، عالقه، اخالص و شرايط خاص اين كار را دنبال كرد.

* تعريف شما به عنوان يك جهادگر با سابقه از 
مديريت جهادى چى هست؟

مديريت جهادى خودش را صفر حساب مى كند. مرتبه اى 
براى خودش قائل نيست و تالش بى وقفه شبانه روزى بدون 
تعطيلى و بدون معطلى دارد. از اين تالشى هم كه مى كند 
هيچ توقع مادى و معنوى و يا حتى اين كه بخواهد اسمش 
و  كمبود  جايى  هر  و  ندارد  بشود  او  از  تعريفى  و  شود  برده 
كسرى كه احساس مى كند مى تواند نقش مثبتى ايجاد نمايد، 
با تمام وجود انجام مى دهد. اگر كسى را ديد كه از خودش 
شرايط بهترى دارد با اشتياق دعوت به كار كند و يا حتى 
جايگزين خودش بكند و به او كمك كند تا به اهداف سازمانى 
برسد. مهم اين هست كه كار انجام بشود نه اينكه اسم چه 
كسى برده شود. به طور كلى در اعمالى كه انجام مى دهد 
صراحت، صداقت و اخالص داشته باشد آن هم بدون توقع 

اقتصادى، اجتماعى و....
آقاى  وجود  در  اين  از  چقدر  اغراق  بدون  خب   *

عظيمى شما سراغ داريد؟
يكى از شخصيت هايى كه مى شود گفت اين مشخصات 
عظيمى  مهندس  آقاى  مرحوم  داشت  وجود  او  در  عمدتاً 
بود. يعنى اين هم نيست كه بنده بگويم، همه دوستانى كه 
آقاى عظيمى را مى شناسند به اين نكته اذعان دارند. آقاى 
عظيمى كسى بود كه قبل از انقالب تحصيالت عاليه داشت، 
از  يكى  كه  شيراز  پااليشگاه  در  داشت،  پيمانكارى  شركت 
كارهاى بزرگ آن زمان بوده پيمانكار بود، درآمد بااليى هم 
انقالب  داشت.  بااليى  رسم  و  اسم  و  عنوان  شرايط  داشت، 
و  كرد  چشم پوشى  گذاشت،  كنار  را  آن ها  همه  شد  كه  هم 
آمد در صحنه انقالب و جهاد. اوايل انقالب هم كه عناوين 
و مسئوليت هايى مثل استاندارى هرمزگان را داشت. حاال اگر 
كسى به يك پست و مقام اينطورى برسد همش دنبال اين 
هست كه استاندارى را تبديلش كند به وزارت كشور، وزارت 
كشور را تبديلش كند به نخست وزيرى، رييس جمهورى و 

امثال اين ها. 
شرايط  در  كه  چند  هر  را  نام ها  و  پست ها  آن  همه  نه، 
خودش هم در آن پست ها كارهاى ارزشمندى را در مناطق 
محروم انجام داده ولى همه اين عناوين را كنار مى گذارد، 
و  كتاب  و  حساب  با  برنامه،  با  و  سازندگى  جهاد  در  مى آيد 
كارهايى هم كه بعداً انجام مى دهد در سيل، زلزله، جنگ  و 
بعد از جنگ هم بازسازى كشور كه باالترين آنها زحماتى 
خوزستان  اراضى  هكتارى  احياء 550هزار  طرح  در  كه  بود 
مصاديق  از  و...  شدند  متحمل  ريزگردها  موضوع  و  ايالم  و 
مديريت جهادى محسوب مى شود. اگر ما بخواهيم در جنگ 
آب كه يك جنگ بزرگى بود و از اوايل جنگ هم مرارت 
زيادى را داشت بگوييم قوى ترين فردى كه در اين كار مايه 
هيچ  بدون  عنوان،  بدون  صدا،  و  سر  بدون  تالش  گذاشته، 
مطرح شدنى، همين آقاى مهندس عظيمى بود. طرح هاى 
زيادى هم در خوزستان در رابطه با طرح شهيد چمران، طرح 
شهيد بهشتى، طرح هاى به اصطالح تخليه آبى كه دشمن تو 
پاسگاه زيد انجام داده بود و مشكل براى ما ايجاد كرده بود، 

مى شود  كه  را  چيزى  بيشترين 
به آقاى عظيمى نسبت بدهيد و در 
عظيمى  «آقاى  بگوييد؛  جمله  يك 
تمام  در  كه  بود  جهادى  فردى 
مراحل زندگى صراحت، صداقت و 

اخالص داشت.»

گفتگوى فرماندهان
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عمدتا توسط ايشان ارائه شد. 
تخليه آب را كه من آن روز جهاد اصفهان بودم، كانالى 
زديم به عرض 500 متر و تمام اين جاده هايى هم كه بود 
به همين اندازه كه بتواند آب را منتقل كند، پل هاى بزرگى 
كرديم.   تخليه  كارون  در  زيد  پاسگاه  از  را  آب  و  زديم  را 
نمونه هاى ارزشمند ديگرى كه در فاو، در جبهه هاى مختلف، 
ايشان با همكارى دوستان ديگر انجام دادند كه يك  واقعاً 
نمونه اش را بخواهيم بگويم عمليات والفجر 8، ما حدود 8 
- 9 تا پل شناور داشتيم روى كارون، روى بهمنشير و روى 
اروندرود. هم اولين پل شناور روى اروند را بنده مسئوليتش 
ساعته   48 فرصت  توى  بوديم.  نصب  مشغول  و  داشتم  را 
تمام 9 تا پلى كه روى كارون و بهمنشير بود عراق بمباران 
كرد و ارتباط رزمنده هاى ما را قطع كرد. آبادان خودش يك 
جزيره است، يعنى دور تا دورش در محاصره آب هست. يك 
طرف آن كارون هست، يك طرف بهمنشير است، يك طرف 
آن اروندرود هست و يك قسمت كوچك آخرش هم همان 
خليج فارس هست. پل هاى ورودى به آبادان منهدم شده 
بود. روى كارون باز بود، روى دارخوئين پلى بود كه ما قبًال 
زده بوديم كه شهيد هزاردستان استارتش را زده بود و بعدا 
باز در يك شرايطى آب برد و ما دوباره مجدداً نصب كرديم 
و روى بهمنشير هم چند تا پل بود، آن ها همه بمباران شد. 
آقاى سردار صفوى كه آن روز فرمانده قرارگاه عمليات فاو و 
خاتم االنبياء بود، برخى از فرماندهان را جمع كردو گفت كه 
ما اگر يك كار سريعى نتوانيم انجام بدهيم، ظرف 48 ساعت 
ديگر ما بايد فاو را تخليه كنيم و بياييم اين طرف و احتماًال 
جزيره آبادان را هم بايد تخليه كنيم. برخى از آقايان از جمله 
و  ابتكارى  روش  يك  داشتند.  حضور  هم  عظيمى  آقاى 
خالقانه را پيشنهاد كردند كه مو به تن همه راست شد. گفتند: 
رودخانه بهمنشير را در چند نقطه پر مى كنيم كه اگر عراق 
هم بخواهد بمباران كند، خيلى خاصيتى نداشته باشد. اول 
گفتند كه اگر بهمنشير پر بشود كارون نمى تواند كل اين آبى 
كه در آن جريان دارد را خارج كند و اين ارتفاع آب باال مى آيد 
و كل جزيره آبادان را كه در واقع پشتيبان عمليات ما در فاو 
هست را آب مى گيرد و اين يعنى يك عمليات انتحارى، يعنى 
خودكشى. حاال محاسباتى انجام دادند. برخى از فرماندهان 
جهاد از جمله آقاى عظيمى گفتند كه ما تضمين مى كنيم كه 

هيچ مشكلى پيش نمى آيد. واقعاً اين كار خيلى كار دشوارى 
بود و تصميم فرمانده هان هم سخت بود. براى اينكه يك 
تعدادى مى گفتند كه اين آب مى گيرد و بيشتر اذيت مى كند 
آقاى  كه  شجاعتى  آن  ولى  نه؟  يا  بدهند  انجام  كه  اين  و 
عظيمى و آقاى پورشريفى و يك سرى دوستان از خودشان 
نشان دادند موجب انجام اين كار شد. اين عزيزان جان خود 
را تضمين اين كار قرار دادند. اين تصميم هم گرفته شد و 
ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت از سه نقطه بهمنشير پر شد و 
بدون اينكه هيچ آبى جريان داشته باشد، ارتباط هم برقرار شد 
و تداركات فاو دوباره فعال شد. نيرو، امكانات، غذا، مهمات 
هم  و كًال لجستيكى كه مورد نياز فاو بود انجام شد و بعداً 
يكى يكى براى بندهاى خاكى روى بهمنشير كارى كردند 
كه آب در آن جريان داشته باشد. عراق هم هر چه بمباران 
كرد، ديد فايده اى ندارد؛ يك ماشين كمپرسى خاك مى ريزند، 
شن مى ريزند و مسير ترميم مى شود. از اين مدل كارهاى 
خالقانه و ابتكارى زياد داشتيم كه شهيد صياد شيرازى به 
عنوان معجزات مهندسى در جنگ از آن ياد مى كرد. يعنى 

آقاى عظيمى آدم بزرگى بود؛ همه 
خودش  از  را  درشت  و  ريز  آدم ها 
منحصر  واقعا  اين  و  مى ديد  باالتر 
كه  نيست  كسى  هيچ  بود،  فرد  به 
با آقاى عظيمى حشر و نشر داشته 
تواضعى  با  عظيمى  آقاى  و  باشد 
از  پايين تر  را  خودش  داشت،  كه 
آن فرد نبيند و يا تعريفى كه از او 

مى كرد باالتر از خودش نباشد.
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امثال آقاى عظيمى و پورشريفى و ديگران كسانى بودند كه 
در كارهاى مهندسى اعجاز داشتند. به نظر بنده و بسيارى از 
كسانى كه ايشان را مى شناسند، با عوارضى كه از شيميايى 
و از بحث هاى جنگ و نهايتاً و... داشتند شهيد هست و واقعًا 
ما فرماندهان جهاد به عنوان شهيد از آقاى عظيمى همه جا 
ياد مى كنيم. ولى متأسفانه در قطعه شهدا هم ايشان را دفن 

نمى كنند و اين يك مقدارى واقعاً رنج آور هست. 
• اگر بخواهيد آقاى عظيمى را در يك جمله توصيف 

كنيد چى مى گوييد؟
اين كه آقاى عظيمى را در يك جمله كسى بتواند توصيف 
كند، اگر شناختى داشته باشد، سخت است. ولى خب بيشترين 
چيزى را كه مى شود به آقاى عظيمى نسبت بدهيد و در يك 
جمله بگوييد؛ «آقاى عظيمى فردى جهادى بود كه در تمام 

مراحل زندگى صراحت، صداقت و اخالص داشت.»

* دوست داشتيد در مورد آقاى عظيمى چه سوالى 
از شما پرسيده شود، كه پرسيده نشد؟

در مورد آقاى عظيمى سوال هاى مختلفى را شما پرسيديد، 
ولى آن سوالى كه دوست داشتم بشود و واقعاً هم در وجود 
ايشان بود، اينكه ايشان همه افراد را باالتر از خودش مى ديد. 
اين روحيه، روحيه هر كسى نيست. ولى اين به اصطالح 
و  دادند  تذكر  ما  معصوم(ع)  امام هاى  كه  است  روحيه اى 
پايين ترينش  آن  حتى  را  جامعه  افراد  كه  كسى  هر  گفتند 
را از خودش پايين تر ببيند، اين آدم كوچكى هست. چون 
آقاى عظيمى آدم بزرگى بود؛ همه آدم ها ريز و درشت را 
از خودش باالتر مى ديد و اين واقعا منحصر به فرد بود، كه 
حاال دوست داشتم سوال كنيد. هيچ كسى نيست كه با آقاى 
عظيمى حشر و نشر داشته باشد و آقاى عظيمى با تواضعى 
كه داشت، خودش را پايين تر از آن فرد نبيند و يا تعريفى كه 

از او مى كرد باالتر از خودش نباشد. 
* در پايان اگر مطلب خاصى هست بفرماييد.

مطلب كه در رابطه با آقاى عظيمى زياد هست. همين 
روحيه اى كه آقاى عظيمى داشت و به گمانم بيش از 15 
سال با اين مريضى دست و پنجه نرم كرد. چند مرحله به 
جايى رسيد كه گفتند شفا پيدا كرده و واقعاً هم وضعيتش 
خوب شد. آقاى عظيمى روحيه اى كه داشت باعث اين بود 
كه مريضى اش را بارها شكست بدهد و نهايتاً با سن بااليى 
كه به نسبت بقيه داشت و نوعى بيمارى كه خيلى ها را بعضا 
ظرف يك تا دو ماه از پا در مى آورد مدت ها بجنگد. ايشان 
به لحاظ روحيه اش كه همه هم اين را اذعان داشتند، هر 
داشت؛  قبول  ايشان  مى رسيد،  خدا  طرف  از  كه  را  چيزى 
حتى مريضى، حتى سختى، حتى بى پولى و خالصه مصداق 
اين آيه بود كه َولََنْبُلَونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص 
يك  واقعا  ابِِريَن،  الَصّ ِر  َوبَِشّ َوالَثَّمَراِت  َواْألَنُْفِس  اْألَْمَواِل  ِمَن 
آدم صبورى بود كه سختى هايى كه برايش پيش مى آمد، را 

تحمل مى كرد و مصداق صابرين بود. 
دوست  توصيف  براى  را  وقتتان  اينكه  از   *

قديمى تان در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاريم.
بنده هم از شما ممنونم و براى همه عزيزان بخصوص 
دوستان و همرزمان قديمى آرزوى سالمتى و موفقيت دارم.

كه  روحيه اش  لحاظ  به  ايشان 
هر  داشتند،  اذعان  را  اين  هم  همه 
چيزى را كه از طرف خدا مى رسيد، 
مريضى،  حتى  داشت؛  قبول  ايشان 
حتى سختى، حتى بى پولى و خالصه 
َولَنَبْلَُونَُّكْم  كه  بود  اين آيه  مصداق 
َونَْقٍص  َوالُْجوِع  الَْخْوِف  ِمَن  بَِشْيٍء 
ِر  ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَِشّ

ابِِريَن الَصّ
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پيام تسليت مهندس بيژن زنگنه وزير نفت

«انا هللا و انّا اليه راجعون»
سرانجام مهندس عظيمى عزيز، در روزهايى كه به سختى بر ملت ما مى گذرد، پس از عمرى مجاهدت خالصانه در راه خدا، به عالم 

ملكوت و ابديت پيوست.
اينجانب از نخستين روزهاى حضورم در شوراى مركزى جهاد سازندگى در سال 1361 با آقاى مهندس عظيمى آشنا شدم و از همان 
روزها نيز تحت تاثير شخصيت جهادى، سختكوش و جذاب ايشان قرار گرفتم. در دوران دشوار جنگ تحميلى، ايشان در مهندسى 
جنگ جهاد، براى دفاع از رزمندگان و خاك ميهن عزيزمان، محور فعاليت هاى مهندسى آب در جبهه هاى نبرد بوده و در اين بخش 

منشأ خدمات بزرگى شدند. پس از جنگ نيز از مشى جهادى خود دست نكشيده و بر آن طريق استوار بودند.
اينك اين وجود پرتالش، صبور و خستگى ناپذير كه هيچگاه خنده از لبانش نقش برنمى بست، پس از ساليانى دراز تحمل درد و رنج 
ناشى از زخم هاى جسمى دوران جنگ، با نامى نيك در ميان بندگان صالح خدا، بدون ذره اى نگاه به جاه، مقام و زخارف دنيوى، با 
دستانى خالى از مال دنيا، ليكن با ره توشه اى ارزشمند از جهاد فى سبيل اهللا و دلى لبريز از عشق به بندگان خالص خدا، به ديدار پروردگار 
خود شتافت. او بحق از مصاديق مرداِن مردى است كه خداوند در حقشان مى فرمايد «من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوااهللا عليه 

فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال».
درگذشت شهادت گونه ايشان را به همسر، فرزندان و ديگر بازماندگان محترمشان و نيز به همرزمان جهادگرش صميمانه تسليت 
مى گويم و براى آن بزرگوار در جوار رحمت الهى آرامش هميشگى و غفران واسعه مسئلت مى كنم و در همين جا نيز براى ملت فداكار 

ايران سالمت و گذار عزتمندانه از سختى ها مى طلبم.
از خداى شهيدان، عاقبت خيرى براى همه رزمندگان دفاع مقدس و خود حقيرم در اين ايام آخر درخواست مى كنم.»

وجود پرتالش، صبور و خستگى ناپذير كه  
هيچگاه خنده از لبانش نقش برنمى بست
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قدرى  لطفا  سپاس،  و  سالم  عرض  ضمن   *
خودتان را معرفى كنيد و در مورد نحوه آشنايى با 

آقاى عظيمى توضيح دهيد.
من هم خدمت شما و خوانندگان ويژه نامه سالم عرض 
درود  عظيمى  حسينعلى  جهادگر  سردار  روح  به  و  مى كنم 
مى فرستم. من روح اله ايزدخواه هستم و در حال حاضر افتخار 
نمايندگى مردم محترم تهران در مجلس شوراى اسالمى را 

دارم. از سال 86 با حاج آقا آشنا شدم و تا سال 94 كه تهران 
بودم در كنار حاج آقا بودم و تعامالت زيادى با هم داشتيم. بعد 

از آن هم به صورت موردى ارتباطاتى داشتيم. 
اراضى  احياء  خصوص  در  موضوعى  روى  من   86 سال 
كشاورزى كار مى كردم و مسئله مان هم اين بود كه چطور 
بخش غيردولتى و مردمى در بحث احياء اراضى كشاورزى 
كه در واقع يك پروژه زيرساختى است، مى تواند نقش آفرين 

امروز  در مسير پيشرفت كشور يك گمشده  اى 
داريم به نام فرهنگ و مديريت جهادى

از نسل جوان ايران اسالمى و دوستان سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

دكتر روح اهللا ايزدخواه

 

اره
اش

دكتر روح اهللا ايزدخواه از نسل هاى جوانى محسوب مى شود كه با سردار جهادگر حسينعلى 
عظيمى رابطه برقرار كرده و از همراهى با اين سردار پرتالش بهره برده اند.

دكتر ايزدخواه كه پژوهش هاى بسيارى در مورد توسعه و مدل هاى توسعه اى داشته اند، 
اكنون نماينده يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى است. 

وى در مصاحبه اى به بيان خاطراتى از زنده ياد حسينعلى عظيمى پرداخته است.
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باشد و اصطالحا كار را به دست بگيرد. اين موضوع در واقع 
از طرف رياست جمهورى وقت به ما ارجاع داده شده بود، كه 
براى آنها روى اين موضوع يك تحليلى ارائه بدهيم. ما رصد 
كرديم ببينيم پيشكسوتان و فعالينى كه روى اين بحث ها كار 
كردند چه كسانى هستند، از جمله آقاى مهندس عظيمى به 
ما معرفى شد به عنوان كسى كه روى اين موضوع حرف هاى 
بسيار زيادى براى زدن دارد. وقت گرفتيم. آن زمان ايشان 
مشاور وزير جهاد كشاورزى و مديرعامل كانون سنگرسازان 
بى سنگر بود. وقت ندادند. گفتند من وقت مصاحبه و حرف 
زدن و اين ها را ندارم. دو تا سه ماه، ما ايشان را پيدا نكرديم. 
شركت  در  بوديم.  كرده  تهيه  كارمان  از  اوليه  گزارش  يك 
جهاد نصر جلسه  اى براى اين موضوع داشتيم. افراد ديگرى 

هم دعوت شده بودند. در جلسه اتفاقى من با حاج آقا كنار 
هم نشسته بوديم و من اين گزارشى را كه تهيه كرده بوديم 
را براى صحبت روى ميز گذاشته بودم. بين جلسه ديدم حاج 
آقا دارد زيرچشمى اين جزوه ما را نگاه مى كند. به من گفت: 
كار  اراضى  احياء  مسئله  روى  داريم  ما  گفتم:  چيه؟»  «اين 
مى كنيم با اين موضوع. گفت اين بحث ها براى بنده آشناست. 
گفتم شما؟ گفت من عظيمى هستم. گفتم آقاى مهندس ما 
چند ماه هست پى گيرى كرديم با شما طرح موضوع كنيم ولى 

امكان پذير نشد. گفت فردا بيا كانون سنگرسازان بى سنگر! 
ايده  موضوع  اين  اصل  اصًال  فهميديم  و  كانون  رفتيم 
خود  مبدعش  غيردولتى  دست  به  كشاورزى  اراضى  احياء 
مطرح  مسئولين  از  كسانى  با  ايشان  و  بوده  عظيمى  آقاى 
بعد  و  بود  گشته  مرحله  سه  دو،  واقع  در  آن ها  است.  كرده 
رياست جمهورى به ما گفته بود بياييد روى اين موضوع كار 
شخص  ايده  موضوع  اين  اصل  اصًال  فهميديم  يعنى  كنيد. 
آقاى عظيمى هست و راهكارى كه داشتيم به عنوان ايجاد 
توسعه گرهاى مردمى حرف ايشان است. خوشحال شديم و 
رفتيم كانون. منتها جلسه اول، آقاى عظيمى وارد اين بحث ها 
نشد. 3-4 ساعت براى ما موضوع مديريت جهادى را مطرح 
كرد. و اينكه اصًال مديريت جهادى چى هست و تجربه جهاد 
فقط  ساعت  داديم. 4  گوش  پا  تا  سر  ما  بود.  چه  سازندگى 
و  داشتم  گمشده  اى  يك  كردم  احساس  من  داديم.  گوش 
االن پيدا كردم. من رشته تحصيلى ام مديريت MBA است. 
مسئله ام اين بود كه واقعاً چگونه مى شود رابطه بين مردم و 
راهكارى  چه  دارد؟  كارى  و  ساز  چه  كرد؟  تنظيم  را  دولت 
دارد؟ تجربه جهاد سازندگى را كه حاج آقا براى ما ملموس 
مى كرد ما اين را بيشتر مى فهميديم. جلسات ما شروع شد. 
مرتّب در كانون مى رفتيم. 3، 4، 5 نفرى مى رفتيم با حاج آقا 
جلسه مى گذاشتيم و ايشان تجربه جهاد را به ما انتقال مى داد. 
ايشان در واقع بعد از جنگ اولين كسى بود كه روى موضوع 
پژوهش  واقع  در  طوالنى  عميق  كار  يك  جهادى  مديريت 
اجتماعى كرد. خودشان مى گفتند من ساعت هاى طوالنى با 
مديران جهاد سازندگى بعد از جنگ مصاحبه داشتم. ايشان 
از  نكردند.  رها  را  جهاد  سازندگى،  جهاد  ادغام  از  بعد  واقعا 
كسانى بود كه اين موضوع را چسبيد و اگر سخت افزار جهاد 
را منحل كردند، ايشان نرم افزار جهاد را حفظ كرده بود و 

با همه نامهربانى هايى كه مى ديد، 
هيچ گاه من از زبان ايشان نشنيدم 
به  نسبت  يا  بخورد،  افسوس  كه 
يا  و  بخورد  تاسف  انقالب  آينده 
احساس  فعلى  وضع  به  نسبت 
زمان  همان  باشد.  داشته  نااميدى 
زمانى  بود،  بيمارى  بستر  در  كه 
كه  هم  موقعى  بود،  ميز  پشت  كه 
يك  بود  خوزستان  بيابان هاى  در 
ما  به  همين  داشت.  واحد  حالت 

اميد مى داد

گفتگوى اجتماعى
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اين دانش و اين تجربه و اين گنج را به نسل بعدى رساند. 
حضرت آقا مى فرمايند جنگ ما گنج است. مديريت جهادى 
يكى از آن گنج هاى سرآمد جنگ بود و حاج آقا به شخصه، 
آتش به اختيار، دو سه دهه، وقت گذاشت، دل سوزاند تا اين 
موضوع به نسل بعدى برسد. خودش به شوخى مى گفت من 
برگشته ام،  دوباره  منتها  رفتم،  رفتن  مرز  تا  بار  چند  حاال  تا 
معلوم مى شود ما يك وظيفه  اى داريم كه بايد انجام بدهيم. از 
معدود نسل دومى هايى بودند كه دغدغه نسل سوم و بعدى ها 

را داشتند. 

روى  ايشان  فكرى  اعتقاد  فضاى  اين  چقدر   *
رويش نسل جوان جهادى تاثير داشته است؟

نگاه كنيد گروه هاى جهادى كه از حدود 78 - 79 شروع 
تجربه  اى  يك  اين ها  روستايى،  جهادى  گروه هاى  كردند. 
رفتند در روستاها به صورت اردويى و اين ها خدماتى داشتند. 
آقاى مهندس عظيمى طرد نكرد اين حركت را ولى اشكاالت 
جدى هم داشت. نقدهاى منصفانه  اى هم ايشان داشت كه 
را  تجربه  اين  كه  شماست  حركت  اين  سر  پشت  تجربه  اى 
شما گم كرديد. البته تقصير شما هم شايد نباشد. به تعبير من 
چون تكنوكرات ها كنتور انقالب را صفر كردند. كارى كردند 
كه مايى كه سال 83، 84، 85 وارد اين گودها شديم يادمان 
نباشد كه قبل ما 25 - 30 سال پيش هم همچون ماهايى 
رفتند و اين تجربه را خيلى فراتر و وسيع    تر شروع كرده بودند. 
آن تجربه كجاست االن؟ تجربه جهاد در سينه هاست. چند 
تا كتاب نوشتيم؟ چند تا مقاله نوشتيم؟ چند تا فيلم ساختيم؟ 
چند تا دانشكده راه انداختيم كه اين مديريت جهادى را منتقل 
كند؟ حاج آقا يك تنه همه اين كارها را كرد. فيلم ساخت. 
پوستر ساخت. توليد كرد. كار فكرى كرد. مجله زد. همايش 
كرد.  حفظ  را  آتش  اين  تنه  يك  گذاشت.  نشست  گذاشت. 
اين شمع را حفظ كرد كه يك در واقع امروز به حمداهللا به 
يك چلچراغى تبديل شده و واقعاً امروز من عرض مى كنم 
كه مديريت جهادى، فرهنگ و مديريت جهادى اگر مديون 
2 - 3 نفر باشد نفر اولش آقاى عظيمى هست. همسر ايشان 
مى فرمايد كه جنگ در خانه خيلى ها تموم شده، ولى هنوز در 
خانه ما جنگ هست. هنوز ما حالت جنگى داريم. سال 89 
حاج آقا مأمور احياى اراضى كشاورزى شد. به من مى گفت 

بيا برويم خوزستان. گفتم حاج آقا من كار دارم، بساط دارم. 
 8 دفعه  اين  منتها  است.  شده  جنگ  كن  فكر  كه  گفتش 
هم  حقوق  تازه  مى كشد.  طول  كمتر  نمى كشد،  طول  سال 
به شما مى دهند. چه كار مى كنى؟ ما را در يك منگنه بدى 
مستندسازى  واقع  در  براى  مقطعى  يك  رفتم  من  گذاشت. 
و بحث هاى تحليلى در بحث جهاد نصر كنار دست ايشان 
بوديم. ببينيد مثل آقاى عظيمى هستند. منتها نقطه بارز حاج 
سال  اميد  مثل  امروز  اميدش  كه  است  اين  عظيمى  آقاى 
57 و 58 بود با همان انرژى   اش. هيچ لكه نااميدى من در 
با  مى كشيد،  كه  سختى هايى  همه  با  نديدم.  عظيمى  آقاى 
همه نامهربانى هايى كه مى ديد، هيچ گاه من از زبون ايشان 
نشنيدم كه افسوس بخورد، يا نسبت به آينده انقالب تاسف 
بخورد و يا نسبت به وضع فعلى احساس نااميدى داشته باشد. 
همان زمان كه در بستر بيمارى بود، همان موقع كه پشت 

آقاى مهندس عظيمى هم متفكر، 
هم  و  تشكيالتى  هم  عملياتى،  هم 
فرهنگى بود، شما چند نفر را پيدا 
را  ويژگى ها  اين  همه  كه  مى كنيد 
داشته  خوبى  خيلى  حد  در  هم  با 
به  آقا  حاج  كه  قدر  همان  باشد؟ 
تشكيالت قائله، به فرهنگ جهادى 
هم قائل بودند. همان قدر كه آدم 
متفكرى بود، اهل تحليل و آمار بود.

گفتگوى اجتماعى
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ميز بود، موقعى هم كه در بيابان هاى خوزستان بود يك حالت 
واحد داشت. همين به ما اميد مى داد. ماها شايد خيلى كم 
كارى كرديم. شايد بيشتر از اين ها بايد حاج آقا را در مى يافتيم. 
نسل جديد بايد براى اين جور افراد مايه بگذاريم. جوان مومن 
جهادى امروز كم نيست، تحصيل كرده داريم، دكترا داريم. 
منتها اين ها آن دانش و تجربه و آن فضايى كه تجربه خالص 
چه  نكردند.  حس  و  نديدند  را  شده  خلق  در  جهادى  ناب  و 
كسى بايد اين را به اين ها برساند؟ امثال عظيمى ها اين وظيفه 
كرد.  رها  را  مناسبش  آقا  حاج  كردند.  فرض  خودشان  بر  را 
جلسات متعددى كه با گروه هاى جهادى داشتيم، بال استثناء 
شركت مى كرد و برايشان وقت مى گذاشت. در شهرستان ها 

و دانشگاه هاى شهرستان ها مطلب ارائه مى داد، براى اينكه 
اين پيام را برساند. با سازمان هاى متعدد، جلسات مختلف، 
در  اتفاقاً  امروز  كرد  احساس  چون  متعدد،  جلسات  سپاه  با 
مسير پركشش پيشرفت كشور يك گمشده  اى داريم به نام 
فرهنگ و مديريت جهادى و حاج آقا اين چراغ را حفظ كرد. 
در سرماى سوزان دوره يكه تازى تكنوكرات ها، حاج آقا اين 

چراغ را زمين نگذاشت و به امروز رساند.

جنگ،  از  بعد  نسل  و  امروزى  نسل  عنوان  به   *
چه  را  عظيمى  مهندس  آقاى  ويژگى  مهم    ترين 

مى دانيد؟ 
هم  عملياتى،  هم  متفكر،  هم  عظيمى  مهندس  آقاى 
تشكيالتى و هم فرهنگى بود، شما چند نفر را پيدا مى كنيد 
داشته  خوبى  خيلى  حد  در  هم  با  را  ويژگى ها  اين  همه  كه 
باشد؟ همان قدر كه حاج آقا به تشكيالت قائله به فرهنگ 
جهادى هم قائل بودند. همان قدر كه آدم متفكرى بود، اهل 
تحليل و آمار بود. من مهندسى را در آقاى عظيمى فهميدم. 
اولين  از  يكى  ولى  خواندم.  شريف  دانشگاه  مهندسى  من 
كسانى كه مهندسى را به من فهماند آقاى عظيمى بود، آن 
دقت نظرش در بحث ريزگردها، در بحث تسطيح اراضى، در 
بحث هاى كانال كشى، آبيارى و... كم نظير است. ايشان قبل 
از انقالب مهندس خبره  اى بود. شركت پيمانكارى داشت و 
قم  را  ما  متعدد  جلسات  جهاد.  در  آمد  و  كرد  رها  را  اين ها 
پيش علماء مى برد كه ما بايد در مديريت جهادى حوزه را 
فعال كنيم. مبانى فقهى و عميق حوزوى را ايشان به شخصه 
مطالعه مى كرد و براى ما هم بازگو مى كرد. گاهى هم جلسه 
مى گذاشت و فعالين حوزه را به تهران مى آورد. پايبند به مبانى 
اراضى  احياء  ببينيد  بود.  روز  به  و  متفكر  و  اسالمى  عميق 
مسائل  پيچيده ترين  جزء  ريزگردها  بحث  يا  و  كشاورزى 
دنياست و مسئله ساده  اى نيست ولى ايشان شجاعانه ورود 
كرد و با حوصله ابعاد بحث را باز مى كرد. موضوع ديگر اينكه، 
حرف همه با هم حضرت امام(ره) كه آرمان جهاد سازندگى 
بود را من در آقاى عظيمى كشف كردم و ديدم. همين دوره 
خودمان هم هر جا احساس مى كرد فردى مى تواند كمكى 
بكند فارغ از جناح سياسى اش، فارغ از گرايش فكرى اش، 
مى رفت سراغش و كمكش را جذب مى كرد. در قصه احياء 

مهندس  انقالب  از  قبل  ايشان 
پيمانكارى  شركت  بود.  خبره  اى 
آمد  و  كرد  رها  را  اين ها  و  داشت 
قم  را  ما  متعدد  جلسات  جهاد.  در 
در  بايد  ما  كه  مى برد  علماء  پيش 
فعال  را  حوزه  جهادى  مديريت 
كنيم. مبانى فقهى و عميق حوزوى 
را ايشان به شخصه مطالعه مى كرد 
و براى ما هم بازگو مى كرد. گاهى 
فعالين  و  مى گذاشت  جلسه  هم 

حوزه را به تهران مى آورد.

گفتگوى اجتماعى
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اراضى كشاورزى من در واقع منشى و مسئول دبيرخانه ايشان 
در  كسى  مى گرفت  سراغ  جا  هر  چگونه  كه  مى ديدم  بودم. 
اقصى نقاط ايران، روى اين موضوع و ابعاد اين موضوع كار 
كرده دعوت مى كرد، مى آورد جلسه مى گذاشت، حرف هايش 
رو مى نوشت، مدون مى كرد و به معناى واقعى كلمه آن همه 

با هم را بهش اعتقاد عملى داشت. 

يك  نه،  اگر  بفرماييد.  داريد  ديگه  اى  نكته  اگر   *
خاطره اگر تو ذهنتون هست، خاطره  قشنگى هست 

بفرماييد.
خاطره هاى شيرين ما با حاج آقا زياد داريم. يكيش همين 
كه حاج آقا هيچ عكسى از دوره جنگش ندارد. يه كليپ ده 
ثانيه  اى داره كه آن هم دستش را روى صورتش مى گيرد و 
حاج  گفتيم  ديديم.  ما  عكس  يك  هم  جا  يك  مى شود.  رد 
آقا ما مشكوكيم شما در جنگ بوديد يا نبوديد. 4 تا عكس 
مى گذاشتيد از خودت ما هم ببينيم. بله حاج آقا خدمت شما 
عرض كنم كه خاطرات عميقى از جنگ براى ما تعريف كرد. 
من جنگ را، دفاع مقدس را كه از نوجوانى به آن عالقه مند 
بودم در اين چند سالى كه با حاج آقا زيست كردم برايم عينى 
شد مثل روز. خاطرات نابى حاج آقا داشت از جهاد و از تجربه 
جنگ و خيلى به زبان شيوا و همراه با نوعى كنايه و اين ها 
براى ما بازگو مى كرد. آقاى مهندس عظيمى يك آتش به 
اختيار جامع و كامل بود. آقاى عظيمى سال 94-95 آتش به 
اختيار نبود. از همان فرداى جنگ ايشان آتش به اختيار شد 
تا امروز. و من با يك حسرتى بايد بگويم كه اين جمله شهيد 
بهشتى كه بشكند قلمى كه ننويسد به سربازان خمينى چه 
گذشت، اين را ما امروز ديديم، هر مسئله  اى به حاجى دادم 
يك جوابى داشت. اگر جواب كاملى هم نداشت يك سرخط 
خوبى ارائه مى كرد. خداوند ايشان را رحمت كند و با اولياء(ع) 

محشور نمايد.  

* ممنون از وقتى كه در اختيار ما قرار داديد.
و  شهدا  امام  شهدا،  براى  و  سپاسگزارم  شما  از  هم  من 
خداوند  درگاه  از  را  درجات  علو  عظيمى  حسينعلى  مهندس 

خواهانم.

دوره  از  عكسى  هيچ  آقا  حاج 
جنگش ندارد. يه كليپ ده ثانيه  اى 
روى  را  دستش  هم  آن  كه  هست 
مى شود.  رد  و  مى گيرد  صورتش 
ديديم.  ما  عكس  يك  هم  جا  يك 
گفتيم حاج آقا ما مشكوكيم شما در 
جنگ بوديد يا نبوديد. 4 تا عكس 
مى گذاشتيد از خودت ما هم ببينيم. 
جنگ  از  عميقى  خاطرات  ايشان 
و  جنگ  من  كرد.  تعريف  ما  براى 
دفاع مقدس، كه از نوجوانى به آن 
سالى  چند  اين  در  بودم  عالقه مند 
كه با حاج آقا زيست كردم برايم 

عينى شد مثل روز.

گفتگوى اجتماعى
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حجت االسالم والمسلمين محمد قمى رئيس سازمان تبليغات اسالمى

بسم اهللا الرحمن الرحيم

«فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اهللا لخاصة اوليائه»
امام على (عليه السالم)

برادر مجاهدم حسينعلى عظيمى، از اولياء خاصه بود كه غم پر كشيدنش، به تسالى حياِت حركت جوانانه جهادى و بشارِت پيوستن 
به خيل رفقاى شهيدش، آرام مى شود.

مهندس عظيمى، از پيشتازان و مؤسسان جهاد سازندگى و مهندسى جنگ بود، كه هيچ گاه جهاِد نستوهانه به او مجال فرونشاندن 
بى قرارى اش را نداد. درِد محرومان داشت؛ «رسم جهاد» داشت؛ پيشرفت، دغدغه اش بود؛ انديشه را با عمل گره زده بود؛ هزاران فرد 

را تعليم داد و تربيت كرد و صدها جوانمرد را يكه تاز ميدان جهاد ساخت؛...
اينك او به ظاهر در ميان ما نيست؛ اما راِه جهاد، به سوِى پيشرفت ادامه دارد و هسته هاى جهادى با تمسك به والى ها و عظيمى 
ها و آوينى ها و...، در حين مبارزه با محروميت، بى عدالتى، تحريم، توسعه زدگى غربى، جهالت و فساد هستند و گام دوم انقالب را 

رقم مى زنند.
خأل او را به همسنگران جهادى، جوانان جهادى و خانوادة صبورش تسليت مى گويم. باشد كه فراق ما، نيز صبر و شكر ما بر اين 

مصيبت، حركِت جهادى در كشور را بسط و نُضج دهد و به تمدن نوين اسالمى وصل نمايد.

برادر مجاهدم حسينعلى عظيمى از اولياء خاصه بود كه غم پر 
كشيدنش، به تسالى حياِت حركت جوانانه جهادى  آرام مى شود
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ما  اختيار  در  را  وقتتان  كه  ممنون  خيلى  آقا  حاج 
قرار داديد. يك تاريخچه كوتاهى از سوابق خودتان  
وارد  انشاءاهللا  بعد  تا  بفرماييد  ما  خوانندگان  براى 

بحث بشويم.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

با سالم خدمت جنابعالى و خوانندگان محترم اين نشريه؛ 
بنده همزمان با پيروزى انقالب اسالمى مثل ساير جوان ها، 

طالب و دانشجويان آن زمان توفيق داشتم در عرصه هاى 
مختلف مبارزه براى پيروزى انقالب اسالمى حضور داشته 
باشم. بعد از پيروزى انقالب هم، قبل از شروع جنگ در جهاد 
خوزستان  كه  سيلى  با  همزمان  و  داشتم  شركت  خوزستان 
جزء  االن  كه  دوستانى  با  امدادرسانى  در  بود  گرفته  فرا  را 
قديمى هاى جنگ هستند مثل آقاى حاج عباس خيراله زاده 
در  شد؛  شروع  كه  جنگ  داشتيم.  شركت  ديگر  دوستان  و 

مهندس عظيمى، همان عظيمى آب ماند 
و هيچگاه عظيمى نان نشد

از فرماندهان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد و دوستان سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

حجت االسالم صفرعلى مرادى

اره
اش

حجت االسالم و المسلمين صفرعلى مرادى از جهادگران پيشكسوتى است كه در دوران دفاع 
مقدس همرزم سردار جهادگر حسينعلى عظيمى بوده است.

حجت االسالم مرادى سال هاى مسئوليت فرهنگى و تبليغات قرارگاه كربال را بر عهده داشت 
و در بين ايثارگران پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد چهره شناخته شده اى است.

وى در گفت و گو با خبرنگار نشريه به بيان خاطراتى از زنده ياد عظيمى پرداخته است.
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خدمت دوستان مان در دفاع مقدس بوديم و تا بعد از قطعنامه 
هم در جبهه هاى جنوب و هم در جبهه هاى ميانى و هم در 
جبهه هاى غرب خدمتگزار رزمندگان بوديم و خاك پوتين و 

كفش آن ها بر چهره ما هم مى نشست. 

* با آقاى مهندس عظيمى چه زمانى آشنا شديد؟
زمانى  همان  از  هم  عظيمى  مهندس  آقاى  با  ما  آشنايى 
كه در ستاد كربال بوديم و ايشان هم بودند آغاز شد. يكى از 
پرافتخارترين برگ هاى كارنامه زندگى بنده همين است كه 
در خدمت آقاى عظيمى بودم و به تعبيرى راجع به ايشان و 

امثال ايشان بايد بگويم كه 
«گر كسى وصفشان ز ما پرسد، 
بى دل از بى نشان چه گويد باز

عاشقان كشتگان معشوقند، 
برنيايد ز كشتگان آواز»

در  يا  و  كنگره ها  و  سرداران  مجامع  در  كه  وقتى  ما 
خوب  خيلى  را  كسى  يك  مى خواهيم  پاسدارى  محيط هاى 
توصيف كنيم تعبيرمان اين است كه ايشان پاسدار پنجاه و 
هفتى است، يعنى خصال و روحيات و منش پنجاه و هفتى 
در وجودش در واقع رسوخ، بروز و ظهور كرده است و آن 
در  وقتى  من  است.  كرده  حفظ  خودش  با  هم  را  روحيات 
خصوص آقاى عظيمى فكر مى كردم و فكر مى كنم مى بينم 
كه در مورد آقاى عظيمى بايد همين تعبير را تنها به كار ببريم 
كه جهادى پنجاه و هفتى، پنجاه و هشتى آقاى عظيمى بود 

و باقى ماند؛ با همان روحيات. 

* به چه دليل؟ 
اصلى ترين شاخصى كه سبب اين ويژگى در وجود آقاى 
زندگى  براى  را  تابلويش  كه  بود  اين  بود  عظيمى  مهندس 
كارى و زندگى انقالبى خوب انتخاب كرد و زير تابلو «قل انما 
اعظكم بواحده ان تقوموهللا» شخصيت آقاى عظيمى شكل 
گرفت. البته شخصيت ايشان كه يك شخصيت انقالبى بود و  
كار را فقط براى خدا انجام مى داد و اين موعظه الهى را ايشان 
خيلى خوب به گوش جان شنيد و در همان مسيرى كه بايد 
بگويم همه انبياء، اولياء، شهدا و امام راحل امت آن مسير را 
كه ان تقوموا هللا است پيمود. اين واژه ان تقوموا هللا يا همين 

قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا هللا شايد جزء پرتكرارترين 
كليدواژه هايى است كه امام راحل(ره) به آن اشاره مى كردند 
كه كار را فقط براى خدا انجام بدهيد. براى خدا كار كنيد و 

قصد قربت در كارهايتان داشته باشيد. 
مى بينيم كه انبياء و بزرگان و اولياء دين و شهداى ما اين 
هيچ  دليل خسته و رنجيده نشدن شان، دليل اين كه اساساً 
دشوارى و هيچ سختى اين ها را آزار نمى داد به خاطر همين 
است كه كارهايشان براى خدا بود و اساساً احساس خستگى 
نمى كردند. حاال آقايان ديگر يا افراد ديگرى در همين رنج 
بودند كه در جنگ و قبل از جنگ در جهاد بودند، بعد از جنگ 
هم باز در سنگر قرارگاه و ستاد و عنوان سنگرسازان بى سنگر 
بودند، ولى باالخره پيچ و خم روزگار و گذشت زمان آن ها 
واقع  در  كرد.  منش شان  و  مشى  در  تغييراتى  يك  دچار  را 
اگر تركش جنگ را خوردند؛ تركش حاال بگويم دنياطلبى يا 
رفاه زدگى يا بعضى از مسائل مبتالبه بعد از جنگ باز به آن ها 
اصابت كرد. ولى آقاى عظيمى از جمله كسانى بود كه واقعا 
ثابت و استوار ايستاد و خيلى اين موج ها، اين طوفان ها، آن 
چيزهايى كه سبب تغيير مشى و شخصيت و رفتار برخى شد، 

آقاى عظيمى را در واقع تكان نداد.
 من در آخرين ديدارى كه شايد بگويم با آقاى عظيمى 
سال  در  شدنشان  زمين گير  از  قبل  ماهى  چند  يك  داشتيم 
98 بود. ايشان يك مطلبى را دنبال مى كرد در خصوص اين 
موسسه سيمرغ كه الزم بود از طريق رئيس محترم ستاد كل 
نيروهاى مسلح حل بشود. قرار بود كه دانشجويان نخبه اى 
كه در موسسه سيمرغ همكارى مى كردند، موضوع خدمت 
كار  گردش  يك  به  احتياج  اين  و  كند  حل  را  آن ها  وظيفه 
همان  در  ما  كه  همين  خاطر  به  كه  داشت  مراحلى  سير  و 
مجموعه توفيق خدمت داشتيم، قرار شد كه يك مجوزى از 
طرف سرلشگر باقرى براى اين كار داده بشود. ايشان به من 
گفت به سرلشگر باقرى بگوييد آقاى عظيمى آب. گفتند كه 
ايشان من را به اسم آقاى عظيمى آب مى شناسد. يعنى اينكه 
اگر الزم بود توضيح بدهيد براى قضيه و ايشان تداعى بشود، 
مى شود.  يادآورى  آب  عظيمى  اسم  به  ذهنش  در  من  اسم 
بيان لطيف و برداشت ظريفى كه خودم به ذهنم  من واقعاً 
رسيد گفتم كه: «آقاى عظيمى شما هنوزم هم عظيمى آب 
هستيد، چرا كه شما عظيمى نان نشديد.» خيلى ها آب بودند 

گفتگوى فرهنگى
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به دنبال نان رفتند و به كژ راهه و بيراهه رفتند و  ولى بعداً 
با  هستيد  آب  عظيمى  هنوز  شما  ولى  كردند.  گم  را  مسير 
همان زاللى هميشگى و واقعاً االن مى خواهم باز در خصوص 
ايشان همان حرف را تكرار كنم كه «آقاى عظيمى، عظيمى 

آب باقى ماندند و عظيمى نان نشدند.»

*  حاج آقا شما جذب جهاد كه شديد در كسوت 
روحانيت بوديد يا نه؟

بله، من انقالب اسالمى كه پيروز شد يك طلبه جوان 17 
ساله بودم. آن زمان هنوز محاسن مان كامل نشده بود. طلبه 
جوانى بودم كه حتى قبل از پيروزى انقالب يعنى 16 سالگى، 
در سال 56 منبر مى رفتيم، تبليغ مى رفتيم. لذا جهاد آمدن مان 

هم با همان كسوت روحانيت بود. 

چى شد كه جذب جهاد شديد؟  -
 خب انقالب كه پيروز شد باالخره نهادهايى مثل كميته 
جهاد  و  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  اسالمى،  انقالب 
خوزستان  كه  رسيد  خبر  همزمان  گرفت.  شكل  سازندگى 
ما  داشت.  اين ها  و  كمك  و  امداد  به  احتياج  و  آمده  سيل 
هم به عنوان يك نيروى داوطلب و طلبه جوان براى كار 
كمك و امداد حركت كرديم. در سازماندهى كه آن جا صورت 
گرفت طبيعتاً كار دست جهاد بود. ما هم وارد شديم و تقريبًا 
مسئوليت فعاليت در جهاد شادگان را با آقاى حاج خيراهللا كه 
االن الحمدهللا در قيد حيات هستند به عهده داشتيم. همزمان 
با همين حركت با جهاد بوديم تا دفاع مقدس و قرارگاه و بعد 
از آن هم كه ديگر حاال جنگ تموم شد با ساير نهادهاى 

انقالبى همكارى مى كنيم. 

اينكه  از  قبل   -
بدهيم؛  ادامه  را  بحثمان 
من  دوستى  يك  با 
كه  مى كردم  صحبت 
قرآنى  علوم  هم  ايشان 
نظرش  خوانده است، 
حضرت  كه  بود  اين 
امام(ره) آيات جهاد را با 

جهادسازندگى ترجمه سازندگى دادند كه مى شود 
در سازندگى جهاد كرد. نظر شما چيست؟

واژه اى  يك  عنوان  به  را  جهاد  موضوع  كريم  قرآن  خب 
كرده  مطرح  است  گسترده  خيلى  دامنه اش  كه  مفهومى  يا 
است. چون آن جاهايى كه صرف جنگ را قرآن به كار مى برد 
كلمه قتال عمدتاً هست. ولى جهاد يك واژه اى هست خيلى 
مفهومى و گسترده تر از آن مفاهيم و در همه شئونات يعنى 
در جنگ سخت، در جنگ نرم، در كار عمرانى، در كار خدمت 
كاركرد دارد و داراى معنا و  رسانى، در همه عناوين طبيعتاً 
درست  هم  بزرگوار  همان  مى رسد  نظر  به  و  هست  مفهوم 
فرمودند. حضرت امام(ره) در جاى جاى بياناتشان و اساساً با 
انقالب اسالمى ترجمان همه آيات جهادى را در واقع داشتند 
از جمله يكى از مصاديق جهاد را به عنوان جهاد سازندگى آن 
زمان اسم بردند كه ديگر خود به خود با همان اشاره حضرت 
و  گرفتند  شكل  جهادى  گروه هاى  و  جريانات  كه  بود  امام 
بعد تبديل اول به عنوان يك نهاد و بعد به سمت وزارتخانه 
رفت. و بعدش هم حاال آنچه كه بر جهاد گذشت. يكى از 
ويژگى هاى بسيار بسيار هوشمندانه آقاى عظيمى را اگر كسى 
بخواهد پى گيرى كند و به اصطالح دليل بر بصيرت ايشان را 
انسان بخواهد درك كند و بفهمد، همين سوز و گدازى بود 
كه آقاى عظيمى براى موضوع واژه جهاد و همين مسائل 
ادغامى داشتند. آقاى عظيمى خوب مى فهميد كه مقصد و 
مقصود امام از كلمه جهاد چه بود. خوب هم مى فهميد كه آن 
جرياناتى كه آمدند و طرح دادند و ايده ادغام جهاد را دادند 
آن ها هم چه جرياناتى پشت شان بود و چه اهداف و مقاصدى 

داشتند. اين را آقاى عظيمى خوب مى فهميد. 
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* زمان جنگ شما در ستاد قرارگاه كربال مسئوليت 
هم داشتيد؟

بله. مسئوليت تبليغات قرارگاه كربال را داشتم.

- از آشنايى تان با آقاى عظيمى خاطرتان هست 
كجا آشنا شديد با هم؟

در همان ستاد كربال. البته آن زمان كه بنده بودم ايشان 
هنوز رئيس ستاد نبودند. مسئوليت هاى ديگر را داشتند در 
جاهاى ديگر. ولى وقتى كه به عنوان رئيس ستاد انتخاب 
شدند به يك نحوى در سلسله مراتب رئيس ما بود. آنچه 
كه ما ياد گرفته بوديم سلسله مراتب بود ولى آقاى عظيمى 
رابطه اش در سيستم مسئوليت ستاد قرارگاه كربال، واقعاً يك 
رابطه قلبى، دلى و فرماندهى و حاكميت بر دل ها و قلوب 
بود. لذا ايشان واقعاً نقش سنگ صبور براى همه در شرايطى 
كه احياناً واقعاً كار سخت مى شد بر دوستان را داشت. وجود 
ايشان، آن طمأنينه، عزم و اقتدار ايشان تقريباً آرامش بخش 
براى همه بود. من خودم واقعاً ايشان را يك شخصيت چند 
بعدى مى دانستم و تا همين آخر عمرش هم ثابت كرد اين را 
كه عالوه بر اين كه يك آدم واقعاً متخصص بود كه حاال در 
بعد فنى اش طبيعتاً بايد اهل فن نظر بدهند، آدم هاى عملياتى 
نظر بدهند، همسنگران و فرماندهان جنگ بايد نظر بدهند 
فنى،  آدم  يك  هم  ايشان  همزمان  كه  بودم  قائل  من  ولى 
عملياتى و هم يك شخصيت كامًال فرهنگى بود. يعنى اين 
دو بعد را در وجود خودش جمع كرده بود و ايده هاى همزمان 
با آن ايده هاى فنى و عملياتى كه داشتند، ايده هاى فرهنگى 

ناب هم از آقاى عظيمى سر مى زد. 
يك دست نوشته  و نامه اى از ايشان 
در  زمان  آن  كه  هست  بنده  به  خطاب 
همه  كه  مقدس  دفاع  بحرانى  شرايط 
به  معطوف  غّمشان  و  هم  فرماندهان 
موضوع كار عملياتى و تك و پاتك هاى 
آقاى  كه  نوشته  من  به  بود،  دشمن 
و  تجارب  اين  بنده،  به  خطاب  مرادى، 
خاطرات فرماندهان جمع آورى بشود و 
حتى به خاطر ابزار الزمش به من گفته 
كه براى همه اين ها يك ضبط كوچك 
تهيه كنيد كه بتوانند در اتاق جنگ، در اتاق فرمان، در همان 
قرارگاه هاى تاكتيكى، تمام صحبت هايشان را ضبط كنند كه 
بعداً قابل استفاده باشد. يعنى اينكه ايشان در بحران و كوران 
دفاع مقدس به فكر تاريخ دفاع مقدس بود كه اين حماسه ها 
انقالبى  و  جهادى  روحيات  اين  و  آفرينى ها  حماسه  اين  و 
بعدها دستخوش تحريف نشود. اين را بارها به خود من تأكيد 
داشت هم به صورت مكتوب و هم شفاهى كه به صورت 
يك دستور به بنده ابالغ كردند كه عرض كردم دستورش 
را هنوز هم دارم. به فرماندهان، يك كمى گله هم مى كرد 
كه بايد اين وقايع شايد نظيرش در تاريخ بعد از اسالم وجود 
نداشته باشد، اين ها بايد ثبت بشوند. لذا ثبت وقايع جنگ را 
خيلى اهميت مى داد و بعد از آن هم نگران بود كه در پيچ و 
خم خيلى از مسائل روزگار اين وقايع خداى نكرده گم و محو 
نشوند. تاريخ دفاع مقدس كمرنگ و تحريف نشود. لذا بر اين 

خيلى تكيه داشت. 
جزء  عظيمى  آقاى  دادند  شكل  را  كانون  كه  هم  وقتى 
ارائه  را  ايده  اين  و  بودند  سنگرسازان  كانون  بنيانگذاران 
كردند. حداقل دو تا از اصلى ترين دليل هايش را كه بخواهيم 
بشماريم يكى همين بحث بود كه يك مركز، يك محور و 
يك همان تعبير كانونى باشد كه بتواند اين بچه ها را جمع 
كند و يك حلقه واسطى براى اتصال نيروهاى پشتيبانى و 
مهندسى جنگ جهاد با يكديگر باشد. دوم اينكه اين بچه ها 
آن جنبه و بعد و شخصيت جهادى شان در گير و دار روزگار 
تغيير نكند. حاال يكى مى شد استاندار، يكى مى شد فرماندار، 
يكى مى شد مديركل كذا. باالخره اين ها بچه هاى با جربزه 

گفتگوى فرهنگى



49 | سردار آب  يادنامه سردار جهادگر
حسينعلى عظيمى 

لذا  نبودند،  عادى  آدم هاى  و  بودند  جنم دارى  و  جوهر  با  و 
قابليت هاى زيادى داشتند. هر كدام شان رئيس هر موسسه 
آدم هاى موفقى بودند.  و شركت و هر جايى كه شدند نوعاً 
به همين دليل آقاى عظيمى يكى از نگرانى هايش همين بود 
كه اين ها بروند در جاى ديگر، آن رنگ دفاع مقدسى شان 
در وجودشان كمرنگ بشود و خيلى عالقه داشتند كه به هر 
دليلى، به هر طريقى اين ها حاال چه در هفته دفاع مقدس، چه 
به بهانه هاى مجمع مرتبط با سنگرسازان بى سنگر، كانون و 
گردهمايى ها اين ها دور هم جمع بشوند و واقعاً هم اثربخش 
بود، يعنى همين خيلى هاى شان در اين گردهمايى ها اظهار 
مى كردندكه ما وقتى كه جمع دوستان را مى بينيم در واقع آن 
خاطره هاى دوران دفاع مقدس تداعى مى شود و اساساً يك 
روح تازه اى در وجودمان دميده مى شود. آقاى عظيمى خيلى 
اهداف بلندى از موضوع كانون داشت. حاال ان شاءاهللا كه بعد 
از آقاى عظيمى همه آن كسانى كه دل در گرو محبت آقاى 
عظيمى داشته و دارند، اين احساس را داشته باشند كه واقعًا 
آقاى عظيمى صرفاً به ما هو حسينعلى عظيمى نبود، آقاى 
عظيمى يك آرمان بلند بود. يك آرمان انقالبى بود. آقاى 
عظيمى يك ايده بزرگ و بلند جهادى بود و هر كسى كه 
به ايشان عالقه دارد كه همه هم الحمدهللا به ايشان عشق 
مى ورزند و عالقه دارند بايد به دنبال همان آرمان ها باشند. و 
طبيعتاً ما كه قائليم امثال ايشان و همه شهداى دفاع مقدس 
ما روحشان در واقع احاطه داره بر ما و در واقع زنده گان آن ها 
هستند و ماها در واقع در مقابل آن ها نبايد بگوييم ما زنده 

هستيم. 

* در همان دوره دفاع مقدس غير از اين فرمايشى 
كه فرموديد كه نكته ظريفى هم هست آن ثبت 
خاطرات و اين ها، جايى بود مثالً ببينيد نگاه آقاى 
عظيمى بعد فرهنگ، جداى از مباحث نظامى بوده 
باشد؟ خب مثالً در رفتار با نيروهايش؟ من يادم 
هست يك خاطره اى مى گفتند كه مثالً به يكى از 
فرمانده ها گفته بوده آقا با اين بچه هاى سربازها 
و زيردست هايتان اينجور تند برخورد نكن فردا 
اين ها شهيد مى شوند، دل خودت مى سوزد. يك 

همچنين حاالتى.
بود  كه  بعدى  چند  شخصيت  يك  ايشان  كردم  عرض 
غالب  يك   ايشان  وجود  معنوى  فرهنگى،  جنبه  اين  اصًال 
محمدتقى  شهيد  كه  هست  يادم  من  بود.  شخصيتى اش 
شرعى كه در عمليات كربالى 5 اگر اشتباه نكنم اواخر بهمن 
يا اسفند بود كه به شهادت رسيد، آقاى عظيمى خيلى محو 
شخصيت محمد تقى شرعى بود، خيلى. با اينكه آقاى شرعى 
يك روحانى بود. محمدتقى شرعى پسر آن عالم بزرگوار كه 
پدرشان هم آيت اله شرعى بودند؛ ولى آنقدر كه آقاى عظيمى 
آن زمان آقاى شرعى را شناخته بود، بنده يك طلبه رفيق 
به  نشناخته بودم. بعدها هم هميشه  را  ايشان  آقاى شرعى 
شرعى  آقاى  نگاه  و  انديشه  روى  بايد  ما  كه  مى گفت  من 
و در بسط و گسترشش خيلى كار بكنيم و يك چند تا كار 
مشترك هم انجام شد، چند تا قدم هم برداشته شد ولى اين 
حكايت از آن نگاه بلند و افق ديد آقاى عظيمى مى كرد كه 
آقاى شرعى را نه به ما هو يك روحانى بلكه به آن ايده هاى 
بلند معنوى فرهنگى مى شناخت. طبيعى است كه همه آن 
فرمانده هان استان ها، بله اين توصيه ها را زياد داشتند در بحث 
در  اخوت و برادرى و مهرورزى و در عين حالى كه انصافاً 
و  آسايش  و  خواب  بود.  وجودشان  همه  در  جديت  كارشان 
براى  آرامش نداشتند. كم توقع ترين آدم بودند؛ يعنى اساساً 
خودش منزلت و جايگاه و شأن فرماندهى و مسئوليت ستادى 
كما  بود.  آدم  زيست ترين  ساده  خودش  نبود.  قائل  اين ها  و 
اينكه واقعاً اين معنا را عرض كردم بعد از دفاع مقدس هم در 
زندگيش ثابت كرد. تنها چيزى كه به آن نگاه نمى كرد نگاه 
به زندگى به معنى تجمل، رفاه و مال اندوزى و دنياطلبى و 
عنوان و القاب بود، در حالى كه همه رقم قابليتى در وجودش 
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بود و همه رقم زمينه هم براى اينكه بخواهد 
برايش  بشود  وارد  دنيايى  مسائل  وادى  در 
دنياگريز بود آقاى  وجود داشت ولى انصافاً 
عظيمى. در هر مرحله اى منتها آن منش 
يادم  من  بود.  ثابتى  منش  يك  اخالقيش 
و  مريوان  منطقه  از   10 والفجر  كه  هست 
دزلى كه شروع شد و آن ارتفاعات ملخ خور 
را بچه ها ديگر حاال رفتند عمليات كه انجام 
شد و اين ها، ما در بياره يك مقّرى داشتيم 
كه بياره، هم مال عراق بياره بود و هم بياره 
ايران ولى عمدتاً حاال ما در آن قسمت بياره 

بود  رفته  عظيمى  آقاى  روزها  از  يكى  بوديم.  مستقر  عراق 
در قرارگاه فرماندهى كه گمان مى كنم آن جا تحت فرمان 
قرارگاه حمزه بود و ما هم در كنترل عملياتى قرارگاه حمزه 
آن جا كار مى كرديم، وقتى برگشت من را صدا زد در همان 
خنديد.  كم  يك  و  كرد  تبّسمى  يك  اول  خودشان،  سنگر 
بعد گفت آقاى مرادى يك مأموريت جديد را من رفتم در 
قرارگاه قبول كردم و بايد خالصه آستين ها را باال بزنيد و 
اين مأموريت را انجام بديد. گفتم خير است. ما كه در خدمتيم 
آقاى عظيمى، از شما فرمان و از ما اجرا. من فهميدم كه 
اين يك مأموريت متفاوتى هست. يعنى يك چيزى هست 
كه حاال در طول ساليان گذشته در اين موقعيت ها و شرايط 
گذشته همچنين مأموريتى نبوده است. گفت كه مأموريت 
دفن و كفن اموات حلبچه است. يعنى اينكه آن جا در حلبچه 
ما زن و مرد و دختر و بچه و كوچك و پير و جوان و همه 
چيز روى همه كشته ها تلنبار شده بود. در هر مقّرى، در هر 
خانه اى، در پياده رو، در خيابان، همه جا كشته ها ريخته بودند 
زن و مرد هم قاطى. بعد آقاى عظيمى در جلسه قرارگاه كه 
شركت كرده بود آن جا به ايشان ظاهراً اين مأموريت را سپرده 
بودند و قرار بود كه ستاد كربال يك همچنين مأموريتى را 
انجام بدهد. آمد خب طبيعتاً اين مسأله يكى از ابعادش بعد 
مرد  مّيت  بكنيم  فرض  اگر  اينكه  يعنى  هست.  كار  شرعى 
هست بايد مرد كار كفن و دفنش رو انجام بدهد، اگر مّيت 
زن هست بايد زن ها امورات غسل و كفن و اين ها را انجام 
بدهند و آن جا هم زن وجود نداشت و همه ما خب طبيعتاً مرد 
بوديم و هر چى هم امكان و نيرو داشتيم باز همه از همين 

جنس بودند. با اين تفاوت كه باز هم آنها اهل سنت بودند 
به لحاظ آيين و آموزه هاى دينى شان هم باز با ما تفاوت 
ما  براى  را  كار  اين  كه  بود  تفاوت  تا  سه  دو  يعنى  داشتند؛ 
سخت مى كرد. من گفتم كه چشم آقاى عظيمى! چون از 
كم  كم  داشت  هوا  داشت.  نگرانى  تا  سه  دو  هم  طرف  آن 
گرم مى شد. بوى تعّفن اين جنازه هايى كه همه هم شيميايى 
يك  مى توانست  طبيعتاً  و  مى گرفت  را  منطقه  داشت  بودند 
تهديد جدى براى نيروهاى رزمنده ما، يگان ها و لشگرهايى 
كه آن جا مستقر بودند، باشد. ديگر حاال اين مأموريت در نوع 
خودش بى نظير و بى بديل بود كه ايشان پذيرفته بود و آمد 
به من گفتند و گفت كه بايد آستين ها را باال بزنيد و وارد اين 
كار بشويد. با بعضى از تدبيرهايى كه انديشيده شد و ما رفتيم 
امام جمعه آن جا را كه آن زمان از خود حلبچه آمده بود و در 
كرمانشاه مستقر شده بود پيدا كرديم و بعد ايشان برادرشان 
كه ظاهراً مالعمر بود اسمش، را مأمور كرد و آمد و باالخره 
كار، كار بسيار سخت و سنگينى بود. خيلى سخت و سنگين، 
ولى در عين حال آقاى عظيمى با يك عزم و همتى اين كار 
را دنبال كردند و آن مرحله هم انجام شد. ولى در هر شرايطى 
عرض كردم اين ما مى توانيمى كه امروزه االن به عنوان يك 
شعار رايج شده، ايشان با همه وجودش واقعاً باور داشت و به 
تعبيرى كه فرمودند غيرممكن ها را كامًال ممكن مى دانست. 
اين هم جزء تقريباً آخرين مأموريت هايى بود كه ايشان آن 
زمان ها بخش عمده اش را به عهده ما سپرد و خودشان هم 

كه حضور فعال داشتند و انجام شد.

- يعنى اين كار كفن و دفن توسط بچه هاى جهاد 
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انجام شد؟
حاال مشاركت ساير سازمان ها و ارگان ها و نهادها و اين ها 
هم بود ولى مسئوليت اصليش را ايشان وقتى از جلسه قرارگاه 
حمزه برگشتند بله، به من گفتند كه من رفتم يك همچنين 
مسئوليتى در جلسه قرارگاه به ما سپرده شد، آن موقع ديگر ما 
با مشاركت مردم و بومى ها و امام جمعه و اين ها را آورديم پاى 
كار، چون منطقه كامًال جنگى بود. بمباران هاى هواپيماهاى 
عراق الينقطع انجام مى شد. بومى هاى منطقه همه يا كشته 
شده بودند يا فرار كرده بودند. ما رفتيم آن ها را هم آورديم. 

بله با مشاركت آن ها انجام شد.

- حاج آقاى مرادى عليرغم تمام مسئوليت هايى 
داشتند  اخير  ساله  چند  اين  و  جنگ  از  بعد  كه 
كارگروه فرهنگى كانون سنگرسازان را تقريباً پاى 
جلسات  اين  در  فعال  صورت  به  و  بودند  ثابتش 
شركت مى كردند. چه نگاهى به اين مسئله داشتيد 

كه انقدر براى شما مسئوليت آور بود؟
حقيقت اين است كه يكى از داليلى كه براى بنده ايجاد 
انگيزه مى كرد كه اين انجام وظيفه را بكنم و به عنوان يك 
عضو كوچكى در جمع دوستانمان بيايم در كارگروه فرهنگى، 
ساير  و  عظيمى  آقاى  حاج  كه  بود  آرمانى  و  ايده  همان 
نگاه  همان  با  و  كردند  بنا  را  كانون  نگاه  همان  با  دوستان 
هم كارگروه فرهنگى تشكيل شد. با همان نگاهى كه آقاى 
عظيمى داشتند ما بر خودم فرض و الزم مى دانستيم كمااين 

كه هنوز هم نه تنها كمتر نشده 
آن انگيزه بلكه بيشتر هم شده 
و به اين قائل هستم كه بايد به 
قول علماء كه مى گويند كه "ما 
كله"  يترك  ال  كله  يدرك  ال 
مى شود  فارسى اش  تعبير  به  و 
نتوان  اگر  را  دريا  «آب  همين 
كشيد، هم به قدر تشنگى بايد 
كه  مقدارى  هر  به  چشيد» 
راستا،  اين  در  بايد  مى توانيم 
ارزش ها،  آن  حفظ  راستاى  در 
ارزش ها  آن  داشتن  نگه  زنده 

وظيفه  كارگروه  آن  در  هم  دليل  همين  به  و  بكنيم  تالش 
گه گاهى  حاال  و  باشم  داشته  حضور  كه  مى دانستم  خودم 
هم كه آقاى عظيمى كه حاال اين اواخر هم كه يك مقدار 
كسالت برايشان عارض شده بود باز هم شركت مى كردند، 
خودش يك انگيزه مضاعفى داشت براى ما و آنچه كه واقعًا 
در وجود آقاى عظيمى مى ديديم نه نگاهش محدود بود به 
يك زمان و نه محدود بود به يك مكان. يك جريان داشت 
انديشه و افكار ايشان. من يادم هست اوايل سال 96، جريان 
سوريه وقتى شدتش خيلى خيلى زياد شده بود، ايشان يكى از 
دوستان لبنانى خودشان را كه يك طرحى را داشت شبيه به 
همين مراكز توليدى كارگاه هاى كوچك و اين ها بود، با همان 
طرحش ايشان را به منزل ما آوردند. يك ظهرى را هم ما 
توفيق داشتيم خدمتشان بوديم. ايشان در نظر داشت كه اين 
طرحش در مراكز نهادى در جمهورى اسالمى مطرح بشود و 
هم حمايت ها و پشتيبانى هاى الزم از اين طرح بشود. آن جا 
به من گفت كه من در موضوع سوريه خيلى حيف مى دانم 
كه تجارب ما در دفاع مقدس در آن جا اجرايى نشود. حاال 
خودش هم ديگر تقريباً با بيمارى درگير بود. گفت خيلى دلم 
مى خواهد كه يك امكان سنجى در اين كار بشود و زمينه اين 
كار را بسنجيم و اين تجارب را ببريم آن جا اجرا كنيم. من 
گفتم كه باشد؛ اين كار را مى كنيم. به هر حال يك خواسته 
ايشان بود و يا بگويم يك مأموريت؛ چون ما ايشان را مثل 
گذشته هميشه فرمانده خودمان مى دانستيم و مى دانيم. من 
اين سفر سوريه را انجام دادم. رفتم چند هفته اى در سوريه، 

گفتگوى فرهنگى



سردار آب  | 52
يادنامه سردار جهادگر

حسينعلى عظيمى 

و  ديرالزور  و  حماء  و  حلب  و  دمشق  خود  مثل  مناطقى  در 
تدمر و... و تقريباً همه آن مناطق اين بررسى كاملى داشتم 
براى همين كه زمينه كار را بسنجيم ببينيم چقدر مى شود آن 
تجارب دفاع مقدسى خودمان را به آن جا برد. جالب اين جا بود 
كه روز عاشورا من در نبل الزهرا(س) بودم. ديدم كه يكى 
از دوستان ديگر جهادى مان حاج آقاى دلگرم هم آن جاست. 
گفتم آقاى دلگرم اين جا شما چه كار مى كنيد؟ بعد از حاال 
يك مقدار صحبت گفت كه من آمدم باز زمينه سنجى كنم، 
كردم  احساس  من  مى شود.  چقدر  ببينم  كنم  امكان سنجى 
با  بود  كرده  مطرح  ما  با  كه  مطالبى  همان  عظيمى  آقاى 
موضوع  اين  برآيند  از  حاال  كه  آنچه  و  داشتند  هم  ايشان 
برمى آيد و مهم است اين كه اساساً ايشان فراجغرافيايى فكر 
مى كرد. فراملى فكر مى كرد. فراكشورى فكر مى كرد. اساسًا 
انديشه اش محدود و معطوف به ايران و مردم ايران و انقالب 
ايران نبود. خيلى در گسترده اين افكار و انديشه هاى انقالبى 
حضرت امام تالش داشت. نمونه اش همان كارهايى كه در 
لبنان ايشان داشتند. نمونه اش همان دوستانى كه از لبنان با 
ايشان آمدند و با ما هم مالقات داشتند، خدمتشان رسيديم 
و نمونه اش همين كارى كه برايش هم بنده سفر به مناطق 
جبهه هاى سوريه داشتم و هم آقاى دلگرم هم كه اتفاقى 
كه  آن جا، تصادفى ديديمش و ايشان دنبال مى كرد و بعداً 
آمديم من گزارش كلى به ايشان عرض كردم. تالش داشت 
و  اقدام  و  كار  كه  كنيم  فراهم  را  زمينه هايى  بتوانيم  ما  كه 
آرمان جهادى و فرهنگ جهادى در سازندگى، در مقاومت، به 

كشورهاى مثل سوريه هم منتقل بشود.

- ما با آقاى دارايى نژاد كه صحبت 
مى كرديم ايشان مى گفتند كه آقاى 
عظيمى يك شخصيت كاريزماتيك 
دوست داشتنى داشت. به خاطر اين 
كه هيچ موقع اين را نگفت كه مثًال 
فالنى ازمن پايين تر است. هميشه 
همه را برتر از خودش مى دانست. 
شما راز موفقيت آقاى عظيمى را در 
چى مى بينيد؟ كه حاج آقاى مرادى 
بعد از سال ها گذشت از دوران دفاع 

مقدس، ايشان را فرمانده خودش مى داند و چنين 
نظرى دارد.

در نگاه نخبگانى اگر كليد شخصيت افراد را انسان بخواهد 
پيدا بكند، من كليد شخصيت آقاى عظيمى را عالوه بر آنچه 
كه دوستان توصيف كردند كه هيچ شأن ويژه و برترى براى 
خودش قائل نبود كه اين حاكى از همان نگاه متواضعانه اش 
بود، در دو چيز كه متأسفانه بايد بگويم بخشى اش كم تعريف 
شده از آقاى عظيمى مى بينم. يكى بحث واليتمدارى آقاى 
عظيمى بود. من در اين محافل و مجالس كم ديدم كه به 
ميزان واليت مدارى آقاى عظيمى كسى اشاره كند. ايشان 
با همه وجودش واقعاً ذوب در واليت بود. مفهموم واليت را 
زمان  در  چه  امام،  حضرت  زمان  در  چه  بود.  فهميده  خوب 
خامنه اى(مدظله العالى).  اهللا  آيت  حضرت  واليت  و  رهبرى 
ايشان واقعاً به تمام معنا خودش را يك سرباز مى دانست. يعنى 
چيزى بيشتر از شأن يك سرباز در مقابل واليت براى خودش 
قائل نبود و هميشه هم قشنگ ترين تحليل ها را ايشان نسبت 
به وقايع و نسبت به مواضع مقام واليت داشتند. اين يكى از 
برجسته ترين شاخص هاى شخصيتى آقاى عظيمى است كه 
من واقعاً به همه آن كسانى كه االن چه در مجموعه سيمرغ 
كار مى كنند، چه آن هايى كه در مجموعه كانون سنگرسازان 
كار مى كنند مى گويم يك دين آقاى عظيمى به گردن همه 
خوب  را  عظيمى  آقاى  واليتمدارى  بعد  اين  ما  كه  ماست 
تجزيه و تحليل كنيم. خوب تشريح كنيم و خوب بيان كنيم. 
خوب  عظيمى  آقاى  كه  بود  شناسى  دشمن  بحث  دوم؛ 
تشخيص مى داد. يعنى واقعاً تشخيص دشمن آقاى عظيمى 
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مثل يك ديده بانى بود كه در يك جايگاه مرتفع ديده بانى 
رو  دشمن  جبهه  حركات  تمام  تيزبين  نگاه  با  و  گرفته  قرار 
زير نظر داشت و تا همين اواخر همه اين قضايايى كه حاال 
تأسف  كم  يك  با  بايد  حتى  كه  انحرافى  مختلف  جريانات 
بگويم كه بعضى از خودى ها هم در همين نگاه ها لغزيدند 
دشمن  خوب  عظيمى  آقاى  نلغزيد.  عظيمى  آقاى  اين ها،  و 
شناس بود. خوب مى شناخت. سره را از ناسره خيلى خوب 
تشخيص مى داد. اين ويژگى دوم آقاى عظيمى يعنى واليت 
مدارى، دشمن شناسى، موقعيت شناسى و آن عرض اولم كه 
گفتم كار را براى خدا انجام دادن. از اين جهت يعنى اخالصى 
كه در وجودش بود كه اين ها آقاى عظيمى را متفاوت مى كرد 
و اين متفاوت بودن سبب مى شد كه آقاى عظيمى برترى 
نسبت به ديگرى در وجود خودش نبيند و در همه كارها هم 
واقعاً خودش پيشگام بود. يعنى اول گام اول را برمى داشت. 
قدم اول را برمى داشت. آن جاهايى كه حتى الزم بود از نظر 
مالى ايثار بكند، باز هم قدم اول را برمى داشت. من گمان 
نمى كنم كسى در مجموعه هاى مرتبط با جهاد پيدا بشود كه 
اصال  است.  داشته  مادى  گرى  مطالبه  جايى  عظيمى  آقاى 
مطالبه گرى مادى در وجود ايشان نبود و اين ها جزء حاال 
به  عظيمى  آقاى  شخصيت  برجستگى  عوامل  حداقل هاى 
حساب مى آمد و سبب برجستگى ايشان. به عالوه اينكه آن 
آرمان گرايى و بلندپروازى ايشان به حدى بود در زمينه هاى 
نگاه انقالبى كه در حالى كه خيلى از افراد رسالت اصلى شان 
را هم فراموش كرده بودند، ايشان به تنهايى به فكر احياء 
فرهنگ جهادى بود. به همه درى مى زد خودش را تا بتواند 
آن فرهنگ جهادى برگرفته از نگاه امام را دوباره احياء كند. 
يك گامى را برداشت در مسأله اين بحث بسيج سازندگى، 
شايد مثًال اوايلى كه اين بسيج سازندگى كليدواژه اش باب 
نيست  بسترى  بستر،  آن  كه  ديد  مى شد  انجام  و  بود  شده 
جهادى  فرهنگ  بحث  آن  و  كند  اقناع  را  ايشان  بتواند  كه 
را احياء كند، آمد همين مجموعه موسسه سيمرغ را تاسيس 
كرد كه حاال طبيعتاً اهداف ايشان محقق نشد، ولى آمد آن را 
فعال كرد، كه يكسرى جوانان و دانشجويان نخبه را كه من 
بعضى شان را كه مى شناسم، آن روح و صفاى اخالص آقاى 
عظيمى را در وجودشان ديدم كه دميده شده كه آن ها را جمع 
كرد و سعى كرد كه اين فرهنگ را در مراكز دانشگاهى انتقال 

بدهد و فرهنگ جهادى را به عنوان طرح درس دانشگاهى اش 
بكند تا دانشجويان در دوران دانشجويى فرا بگيرند كه پيشينه 
جهاد چه بوده، مفهوم جهاد چه بوده، عملكرد جهاد چى بوده، 
رويكرد جهاد در قبل از دفاع مقدس چى بوده است؟ رويكرد 
جهاد بعد از دفاع مقدس چيست و بتواند باز اين تشكل ها را 
شكل بدهد و اين فرهنگ را در واقع پايايى و ماندگارى اش 
را در واقع يك مقدارى تضمينى تر كند كه آخرين گام هايش 
هم عرض كردم آمده بودند در مجموعه ستاد كل نيروهاى 
مسلح و اين مسأله را دنبال مى كردند كه بتوانند حالت امريه 
سربازى اين دانشجويان نخبه را درست كنند كه الحمدهللا هم 

موفق شدند.

- سوالى هست كه دوست داشته باشيد بپرسيم و 
ما نپرسيده باشيم؟

حاال در خصوص آقاى عظيمى كه اين ها همه يك نّمى 
از آن يّم و يك قطره اى از آن دريا هست كه آدم بخواهد 
من  كه  مى رسد  نظرم  به  ولى  بگويد.  ايشان  خصوص  در 
در همون روز مراسم تدفين ايشان در بهشت زهرا(س) به 
بعضى از دوستانى كه آن جا تشريف داشتند گفتم. گفتم كه 
آقاى  كه  همانطور  مديونيم.  عظيمى  آقاى  به  همه مان  ما 
عظيمى خودش را به انقالب مديون مى دانست، به خانواده 
شهدا مديون مى دانست، به توده ها و مردم محروم جامعه و 
مستضعفين جامعه مديون مى دانست، ما بايد بتوانيم به نحوى 
اين  از  الحمدهللا  ايشان  چون  را،  ايشان  فردى  شخصيت  نه 
حيث مستغنى بود، بلكه آن شخصيت آرمانى ايشان را هم 
خودمان بيشتر و بهتر بشناسيم، هم بتوانيم به نسل رسالت به 
دوشى كه االن تحت عنوان همين مجموعه سيمرغ گرد هم 
آمدند، ما بايد همراهى كنيم، همكارى كنيم، تالش كنيم كه 
اين بنايى را كه، اين سنگ بنايى را كه آقاى عظيمى گذاشته 
ان شاءاهللا استمرار و ادامه داشته باشد. من خودم به عنوان يك 
نيروى بسيجى كوچكى كه تحت امر آقاى عظيمى بودم بر 
خودم فرض و واجب مى دانم كه هر كارى كه از من ساخته 

باشد انجام بدهم.

***

گفتگوى فرهنگى
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در  را  وقتتان  كه  ممنون  خيلى  اوالً  مهندس  آقاى 
اختيار ما قرار داديد. اول اگر امكانش هست يك كم 
بيشتر خودتان را براى خوانندگان نشريه ما معرفى 

بكنيد و بعد ان شاءاهللا وارد مباحث بشويم.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

با  و  عزيز  خوانندگان  و  شما  خدمت  سالم  عرض  با 
عزيزم  دوست  خصوص  به  شهدا  طيبه  ارواح  شادى  آرزوى 
آقاى مهندس عظيمى. در بخش اول كه بحث سوابق من 
هست، اگر چه سوابق درخشانى براى گفتن ندارم، ولى من از 
سال 58 در واقع با فرمان حضرت امام(ره) مبنى بر تشكيل 

جهادگرى مخلص بود
از فرماندهان پ.م.ج.ج و دوستان سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

مهندس فضل اهللا وكيلى فرد

اره
اش

نام مركز تحقيقات مهندسى جنگ جهاد با نام نخبگانى مانند شهيد بهروز پورشريفى، 
مهندس شريفيان و مهندس فضل اله وكيلى فرد گره خورده است.

مهندس وكيلى فرد در دوران دفاع مقدس معاونت اين مركز را بر عهده داشته و بالتبع با 
بسيارى از فرماندهان پشتيبانى و مهندسى جنگ جهاد رابطه اى نزديك داشته است. بعد از 
دوران دفاع مقدس نيز وى در مسئوليت هاى مختلف رابطه خود با اين فرماندهان را حفظ 

نموده است.
مهندس وكيلى فرد پاسخگوى سواالت خبرنگار ما پيرامون مركز تحقيقات مهندسى جنگ 

جهاد و مهندس حسينعلى عظيمى بود.

گفتگوى مهندسى
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جهاد سازندگى، به جهاد سازندگى پيوستم و چون آن موقع 
دانشجوى دانشگاه تبريز بودم، كارم را در روستاهاى آذربايجان 
شرقى شروع كردم. در آن جا پروژه اى براى ساخت تعدادى 
ساختمان هاى پيش ساخته براى استفاده در مدارس ابتدايى، 
دليل  به  بود.  روستاها  ضرورى  ساختمان هاى  و  درمانگاه 
شرايط آن روز، فصل سرماى طوالنى در آذربايجان شرقى و 
صعب العبور بودن جاده ها، قرار بر اين شد كه اين ساختمان ها 
به صورت پيش ساخته طراحى بشوند و در فصل سرما، ما 
زير سقف بتوانيم اين قطعات را پيش ساخته كنيم و در فصل 
بازه  آن  در  و  كنيم  مونتاژ  روستاها  در  ببريم  را  اين ها  گرما 
شود.  ساخته  بتواند  ساختمان ها  اين  گرما،  كم  فصل  زمانى 
جنگ  كه  بوديم  كارها  اين  درگير  بود.  من  كار  شروع  اين 
شروع شد. خدا توفيق داد من به اتفاق تعدادى از دوستان به 

جبهه هاى جنگ رفتيم. در آن جا با نيازهاى جنگ و مهندسى 
جنگ آشنا شدم. با توجه به شرايط آن موقع، كه مهندسى 
ارتش انسجام الزم را نداشت، سپاه هنوز مهندسى اش شكل 
نگرفته بود و نقشى كه جهاد سازندگى بر مهندسى جنگ 
داشت به خصوص افرادى مثل آقاى مهندس عظيمى، خيلى 
خوب توانستيم با بخشى از نيازهاى مهندسى جنگ و نياز به 
ما  كه  نابرابرى  جنگ  شرايط  آن  و  بود  كه  تكنولوژى هايى 
داشتيم در واقع آشنا بشوم. بعد از اين كه از منطقه برگشتم 
با شهيد بهروز پورشريف آشنا شدم. ايشان در واقع به نوعى 
مسئوليت عمليات مهندسى جنگ جهاد در جبهه هاى غرب 
در  بود.  مسلط  نيازها  اين  به  من  از  بهتر  خب  و  داشت  را 
آن جا كارگاهى كه براى ساخت مدارس و ساختمان هاى پيش 
و  طراحى  مركز  يك  به  نوعى  به  بود،  شده  تجهيز  ساخته 
ساخت سازه هاى مورد نياز جنگ و كارهايى كه شد، تبديل 
شد. به عنوان مثال فعاليت روى ساخت پيش ساخته كردن 
استفاده  جبهه  در  موقع  آن  كه  بود  ضلعى  شش  سنگرهاى 
وقتى  مى شد،  استفاده  قبًال  كه  روشى  آن  با  اين ها  مى شد. 
كه موقع نصبشان مى شد، همان جرثقيلى كه اين ها را بلند 
مى كرد كه نصب كند، يك هدف خيلى خوب براى دشمن 
بود كه بتواند مواضع ما را بزند. با پيش ساخته كردن اين ها 
ما توانستيم به شرايطى برسيم كه جرثقيل هاى خيلى سبك 
حتى اگر شرايط اضطرارى مى شد با دست اين ها به صورت 
قطعه قطعه قابل مونتاژ كردن و حمل باشند و سر هم بشوند. 
شروع خوبى بود و اثرگذارى خوبى داشت. بعد از آن يك پل 
شناور طراحى شد بر روى رودخانه بستان در سوسنگرد و در 
يكى از عمليات ها از آن استفاده شد. اين دست مايه ما براى 
كارهاى تحقيقات مهندسى جنگ شد. بعد از مدتى كه مركز 
تحقيقات مهندسى جنگ جهاد سازندگى در تهران در حال 
شكل گيرى بود، بنابر پيشنهاد ايشان من به آن مركز پيوستم. 
مركز  استان هاى  امور  و  برنامه ريزى  معاون  جنگ  زمان  در 
بودم. بعد از آن يك مدتى رئيس آن مركز شدم و بعد كه 
آن جا تبديل به پژوهشكده شد، تا سال 84 رئيس پژوهشكده 
بودم. بعد از آن به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
به عنوان معاون توسعه صنايع پيشرفته رفتم و بعد از آن ديگر 
پست ها و كارهاى مختلف مديريتى كه ارجاع مى شد. در حال 
حاضر هم كه بازنشسته هستم و به خاطر كرونا خانه نشين و 

ايشان به نسل جوان قدرت فكر، 
اعتقاد  تغيير  و  نوآورى  جسارت، 
كه  داشت  شديد  اعتقاد  و  داشت 
احتمالى  اشتباهات  هزينه هاى  بايد 
اين ها را بپردازيم تا اين ها را براى 
بخواهيم  اگر  بدهيم.  رشد  آينده 
واقع  در  افرادى  ما  جديد  نسل 
اثرگذار و تغيير ايجاد كن باشند و 
به نشخوار يافته هاى ديگران اكتفا 
كه  بايستى  نگيرند  تأثير  و  نكنند 

اين هزينه ها را بپردازيم 

گفتگوى مهندسى
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به هرحال در حال طى كردن دوران پيرى و بازنشستگى.
سنگرسازان  خانواده  و  سازندگى  جهاد  جامعه   *
بى سنگر يك فرمانده رشيدش به نام آقاى مهندس 
افرادى  از  شما  داد،  دست  از  را  عظيمى  حسينعلى 
بوديد كه بنده اطالع دارم حشر و نشر بسيار زيادى 
با ايشان داشتيد. هر كجا بحث ابتكارات و تحقيقات 
و اين ها مى شد، اگر جايى اش به شك مى افتاديم، 
تأييد  وكيلى فرد  آقاى  اگر  مى گفتند:  عظيمى  آقاى 
شما  به  اينقدر  يعنى  مى كنم.  تأييد  من  قطعاً  بكند 
دفاع  زمان  در  ايشان  ويژگى هاى  داشت.  اعتماد 
خواهيم  مرور  همديگر  با  ان شاءاهللا  ما  را  مقدس 
كرد، ولى آن چيزى كه ما بيشتر از شما انتظار داريم؛ 
ويژگى اعتقادى كه به جوانان داشت، است و باز هم 
من مطلع هستم كه در بعضى از امور با يكديگر در 
حال همكارى و رايزنى بوديد. اگر اجازه مى فرماييد 
از ويژگى هاى اعتقادى ايشان كه مدنظر شما قرار 
گرفته است شروع كنيم و بعد ان شاءاهللا برسيم به 

مباحث ديگر.
همان طور كه خودتان گفتيد ما از دو منظر مى توانيم به 
تأكيد  من  يا  عظيمى  مهندس  آقاى  شخصيتى  ويژگى هاى 
دارم روى كلمه شهيد عظيمى، در واقع نگاه كنيم. منظر اول 
مهندسى  عمليات  مثل  كارهاى  در  ايشان  كه  تأثيرگذارى 
خوزستان  در  كه  خاكى   - آبى  طرح هاى  داشت.  جنگ 
محروميت  بود.  استاندار  عنوان  به  كه  زمانى  آن  كرد،  اجرا 
زدايى ها و مصائبى كه هستش كه فكر مى كنم كه دوستان 
و همسنگرانى كه شايد بيشتر به ايشان نزديك باشند روى 
اين ها به اندازه كافى تأكيد بكنند و بگويند. ولى من سعى 
مى كنم كه از منظر دوم يعنى يك نگاه كلى و چارچوب يافته 
از ويژگى هاى شخصيتى و مديريتى ايشان در واقع در يك 

تقسيم بندى به صورت چندتا پاراگراف اشاره بكنم. 
اولين چيزى كه در مورد اين شهيد بزرگوار به ذهن مى رسد 
بود.  مخلص  جهادگرى  بگويم  مى توانم  خودم  زعم  به  من 
يعنى چه؟ يعنى اينكه تالش و كوشش براى رفع موانع و 
حتى براى پيشرفت و توسعه كشور را يك وظيفه الهى و بر 
اساس يك اعتقاد دينى مى دانست؛ نه وسيله اى براى گذران 
زندگى، كه اگر مى خواست خيلى بهتر از اين ها برايش فراهم 

بود. پس مهم ترين ويژگى همان جهادگر مخلص بودن است 
و عملكرد بر اساس يك تكليف اسالمى. 

بومى؛  فرهنگ  به  اينكه  عين  در  ايشان  دوم؛  ويژگى 
كه  جاهايى  خصوص  به  مديريت،  در  اسالمى  هنجارهاى 
پس  يك  با  روش ها  و  روتين ها  اين  و  هنجارها  اين  وجود 
زمينه هاى اسالمى شكل گرفته بود، اعتقاد عميق داشت و 
هميشه حفظ آن ها را براى كشور الزم مى دانست. ولى بيشتر 
و  نوين  فناورى هاى  كه  بايستى  ما  اينكه  به  چيزى،  هر  از 
آينده كشور را با اين فناورى ها ببينيم و براى كسب آن ها و 
بومى سازيشان تالش بكنيم، اعتقاد داشت و هيچگاه بين اين 
دو تا تضادى نبود. اين ويژگى دومى است كه در واقع من در 

اين عزيز بزرگوار ديدم. 
سومى اش اين بود كه ايشان در عين اينكه اعتقاد كاملى به 
شيوه هاى مديريت جهادى و كار جهادى براى كشور داشت 
و تمام تفكرش بر اين مبنا شكل گرفته بود، ولى از برگشت 
به عملكردها، تحليل آن ها و حتى اگر الزم بود تجديد نظر و 
بيان نقطه ضعف هاى آن ها ابايى نداشت و همواره هم ايشان 
در حال بازنگرى، تجديد نظر و در واقع بِه سازى روش ها و 
چارچوب هايى بود كه بر اساس آن عمرى را كار كرده بود و 

تالش كرده بود و آن ها را براى كشور مفيد مى دانست. 
ويژگى در واقع چهارمى كه در ايشان بود و خيلى خوب و 
ساختار يافته شكل گرفت در راستاى همين تجديدنظرها بود 
كه ايشان به فكر اين افتاد كه بايستى كه يك چارچوب هايى، 
يك اصولى را، بايد، نبايدهايى را با برگرفتن از منابع اسالمى 
و اصول مديريت در واقع تنظيم بكند، تدوين بكند و خودش 
در اين زمينه مثل همه كارها پيش قدم شد. حتى به قم سفر 
تمام  كه  آن هايى  حتى  دانشگاه ها،  مديريت،  اساتيد  با  كرد. 
تحصيالتشان را در غرب انجام داده بودند، نشست و برخاست 
داشت و سعى كرد كه چارچوب هايى را تدوين بكند، بايد و 
نبايدهايى را تدوين كند، اصولى را در واقع بياورد كه در آينده 
به مسائل پيش رو كه پيش مى ايد، كم نياورد و بتواند در آن 
چارچوب مسائل را تحليل و راه حل درست را ارائه بدهد و اين 

در كمتر كسى از مديران اجرايى ما در كشور ديده مى شود.
و  همكارى  افتخار  كه  مدتى  در  من  كه  پنجم  ويژگى 
دوستى با ايشان را داشتم مشاهده كردم، به نظر من با توجه 
به همان چارچوب هايى كه در واقع تنظيم كرده بود و به آنها 
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اعتقاد داشت؛ ايشان با تمام وجودش، تك تك سلول هاى 
بدنش اين آيه شريفه اِن َتنُصُروا اَهللا َينُصرُكم َو ُيَثبِّت اَقداَمُكم 
اعتقاد داشت. و از هيچ سختى و هيچ مشكلى نمى هراسيد 
چون با تمام وجودش به اين اعتقاد داشت كه اگر كارى براى 
خدا باشد، حتماً خداوند در واقع كمك مى كند و به بن بست 

بر نمى رسد. 
ويژگى بعدى اينكه نصر و كمك الهى را در واقع شرط 
اصلى كار مى دانست، ولى از گروه افرادى نبود كه به نّيت 
خير اكتفا كند و كارى به تحوالت در حال وقوع در جامعه 
نداشته باشد. دنبال آينده پژوهى بود و مسائل روز را دنبال 
مى كرد. در يك بستر راحتى به اسم اعتقاد به خداوند و اينكه 
خداوند كمك مى كند، آرام نخوابيده بود؛ بلكه هميشه دنبال 
اين بود كه وظيفه امروز هر مسلمانى آماده شدن براى مقابله 
با تغييراتى است كه در آينده رخ خواهد داد و بايستى كه هر 
مسلمانى بتواند آينده پژوهى كند و خودش را براى آن آماده 
كند و در مقابل تغييرات در حال وقوع عكس العمل مناسب را 

بتواند داشته باشد.
ويژگى هفتمى كه در وجود ايشان من حس كردم برخالف 
بسيارى از ما، حاال منظور از ما كسانى هست كه در سنين 
آن موقع جوانى و نوجوانى اول انقالب بنابر يك شرايطى، 
و  افراط  دچار  هم  معموًال  و  شديم  اجرايى  كارهاى  درگير 
تفريط مى شديم. يا آنقدر عمل زده و درگير كارهاى اجرايى و 
عملى مى شديم و يا بعضى وقت ها حتى گرفتار در يك سرى 
كارهاى تكنوكراتى و اين داستان ها مى شديم؛ همه هم با 
نّيت خير، كه اصال يادمون مى رفت كه ما عقل هم داريم، 
فكر هم داريم. در دنيا اتفاقاتى در حال رخ دادن است. اين ها 
آينده خواهد گذاشت و نسل  ما در  را روى  تأثيراتش  قطعاً 
جوان را از ياد مى برديم. يا از اين طرف دچار تفريط مى شديم. 
فقط نشستن در اتاق هاى راحت و فقط تئورى بافتن و عرض 
كنم يك سرى اصول صد تا يك غازى كه حتى شايد در اجرا 
هم هيچ مشكلى را حل نمى كرد مى شديم. بعد حداكثر كار ما 
دادن يك مثًال مقاله اى، كتابى، نوشته اى بود كه همه اش هم 
بر اساس ايده آل ها بود و وقتى كه مى خواستيم در جامعه اجرا 
كنيم به مشكل بر مى خورد. ايشان در عين اين كه شخصًا 
مى رفت محروم ترين و دورترين روستاها، حتى بعضى وقت ها 
ولى  بشود  انجام  كارى  تا  مى كرد  كار  بنا  و  كارگر  جاى  به 

همان موقع كه داشت كار اجرايى مى كرد همه اش به آينده 
فكر مى كرد. آينده چه خواهد شد؟ ما براى چه كارى بايد 
خودمان را آماده كنيم؟ چه تغييراتى رخ خواهد داد؟ و آن موقع 
چه كار بايد كرد؟ و اين ويژگى منحصر به فردى بود در ايشان 
آن  حزب اللهى  بچه  امروز،  اصطالح  به  از  معدودى  تعداد  و 
موقع من ديدم و كمتر كسى اين دو تا ويژگى را با همديگر 

توانست داشته باشد.
ويژگى بعدى ايشان اين بود، كه نه تنها به خودكفايى و 
جذب، بومى سازى و در واقع تكنولوژى و بازتوليد حلقه هاى 
مفقوده تكنولوژى در كشور كه موجب وابستگى كشور مى شد، 
اعتقاد داشت بلكه واقعاً فراتر از اين فكر مى كرد. ايشان اعتقاد 
داشت كه يك مسلمان ايرانى بايستى كه خودش تغييرآفرين 
باشد. ما بايد زيرساخت هايى را به وجود بياوريم و ذهن و فكر 
افراد را به گونه اى تربيت كنيم، كه اين ها خودشان در آينده 
تغييرآفرين باشند و آن تغييراتى را كه مدنظر ماست به جامعه 
آينده  در  بتوانيم  خارج  جامعه  چه  و  ايرانى  كشور  داخل  چه 
تزريق بكنيم و همين نطفه ى ايجاد موسسه اى به نام سيمرغ 
بود كه ايشان به وجود آورد و زندگى اش را روى اين گذاشت 

تا بتواند در واقع شكل بدهد.
شخصيت  كه  ايشان  وجود  در  بعدى  ويژگى   
شخصيتش  شدت  به  عظيمى  آقاى  بود.  كاريزماتيك شان 
دوستداشتنى بود. اين هم ناشى از همان اعتقادات دينى اش 
بود. ناشى از اين بود كه هر چه را كه مى گفت خودش عمل 
مى كرد. اگر قرار بود گذشتى، ايثارى صورت بگيرد، ايشان بود 
كه اول از خودش شروع مى كرد و هيچ وقت، هيچ كس در 
زندگى ايشان نتوانست يك نقطه تاريك پيدا كند. شما ببينيد 
سخنرانى  مى زند،  حرفى  يك  مى شود  بلند  كسى  هر  امروز 
مى كند، نقدى دارد، تعريف و تمجيدى دارد بالفاصله يك 
را  اين ها  اگر  مى كشد.  بيرون  يكى  را  زندگيش  از  گوشه اى 
دارى پس چرا خودت آنطورى، زندگيت آنطورى؟ چرا بچه 
ات اينجورى؟ چرا خونه ات آنطورى؟ چرا ماشين آنطورى؟ 
هيچ وقت، هيچ كس نتوانست نسبت به اين شهيد بزرگوار 
كوچكترين نقطه و زاويه تاريكى يا مبهمى را در زندگى اش 
پيدا كند و بگويد كه چرا خودت عمل نكردى؟ و همين يك 
ويژگى ممتاز از ايشان ساخته بود. يك شخصيت كاريزماى 
خيلى قابل احترام ساخته بود. نه تنها من، همه كسانى كه ما 
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با يكديگر وقتى صحبت مى كرديم راجع به اين مرد بزرگ 
مى گفتند وقتى آقاى عظيمى يك كارى را، يك مأموريتى را 
مى گويد اصًال نه نمى شود گفت؛ حتى اگر آن كار به نظر ما 
خيلى مفيد يا مورد عالقه مان نباشد. وقتى كه ايشان گوشى 
جا  فالن  بده،  انجام  را  كار  فالن  فالنى،  كه  برمى داشت  را 
سخنرانى را انجام بده، فالن مطلب را بنويس، نمى دانم يك 
همچنين سازمانى؛ اصًال آدم جرأت نه گفتن نداشت. نه اينكه 
از ايشان مى ترسيديم، آن چهره خندان بزرگوار كه اصال ترس 
نداشت؛ ولى نمى دانم چه ويژگى داشت. اين را همه به ما 
مى گفتند. همه آدم هايى كه آن موقع ايشان كارى را به آنها 
مى گفت، مى گفتند كه آقاى عظيمى گفته فالن كار را بكن، 

ما نمى توانيم نه بگوييم. بايد انجامش بدهيم و اين ويژگى را 
نمى دانم خيلى كم من ديدم و يا حتى شايد در كسى نديدم. 

اين ويژگى در واقع شخصيتى ايشان بود.
ويژگى بعدى ايشان به شدت متواضع بود. نقدپذير بود. 
حاضر بود با هر كسى، با هر اعتقادى، با هر سن و سالى حتى 
180 درجه مقابل خودش از لحاظ اعتقادى بنشيند و راجع به 
اصول اساسى اعتقادى اش بحث كند. آنقدر بحث مى كرد كه 
يا متقاعد مى كرد طرف مقابلش را، يا خودش متقاعد مى شد 
كه تجديد نظر كند و اگر هم هيچ كدام اين ها نبود، با يك 
لبخندى كفايت مذاكرات را اعالم مى كرد. هميشه اين اجازه 
را مى داد كه آدم به ايشان نقد داشته باشد. فرد مقابل نقد را 
داشته باشه و بتواند در يك فرصت ديگر، از يك زاويه ديگر 
به اين بپردازد و بتواند باالخره يا خودش قانع بشود يا طرف 
را قانع كند و اين ويژگى اى بود كه در كمتر كسى من ديدم، 

به خصوص در ايشان خيلى بارز و مشخص ديدم.
ويژگى بعدى ايشان اعتقاد به قدرت فكر، جسارت نوآورى 
بايد  كه  داشت  شديد  اعتقاد  و  بود  جوان  نسل  در  تغيير  و 
هزينه هاى اشتباهات احتمالى اين ها را بپردازيم تا اين ها را 
براى آينده رشد بدهيم. اگر بخواهيم نسل جديد ما افرادى در 
واقع اثرگذار و تغيير ايجاد كن باشند، براى آينده و به نشخوار 
نگيرند  قرار  تأثير  تحت  و  نكنند  اكتفا  ديگران  يافته هاى 
فقط  هزينه هايش  و  بپردازيم  را  هزينه ها  اين  كه  بايستى 
هزينه هاى مادى نيست. اين كه مائى كه تجربه اى داريم در 
واقع دانشى پيدا كرديم و يك روزى مملكت خرجمان كرده 
تا اين دانش و اين تجربه را پيدا كنيم، اين تجربه مان را بايد 
خرج اين ها بكنيم تا اشتباهات را به حداقل برسانيم و اين 
هزينه ها را بپردازيم تا نسل جوان بتواند رشد كند، نوآورى 

داشته باشد و آدم هاى اثرگذار و تغيير آفرين باشند.
ايشان يك بحث ديگرى داشت حاال يك جمله معروفى 
از آقاى ماتسوشيتا كونوسوكه بسيارى مى شناسند. وى در 
زيرمجموعه هاى  از  يكى  پاناسونيك  گروه  بنيانگذار  واقع 
قشنگ  خيلى  كتاب  تا  سه  دو  و  هست  ژاپن  در  ناسيونال 
مى گويد  دارد  جمله اى  يك  است.  نوشته  مديريت  در  هم 
ببين اگر تو مى توانى يك رئيس جمهور خوب باشى، ولى 
االن دارى به عنوان يك نخست وزير كار مى كنى، دارى به 
خودت و مملكتت خيانت مى كنى. بايد بروى آن كار رئيس 

بود.  متواضع  شدت  به  ايشان 
نقدپذير بود. حاضر بود با هر كسى، 
سالى  و  سن  هر  با  اعتقادى،  هر  با 
حتى 180 درجه مقابل خودش از 
به  راجع  و  بنشيند  اعتقادى  لحاظ 
بحث  اعتقادى اش  اساسى  اصول 
يا  كه  مى كرد  بحث  انقدر  كند. 
متقاعد مى كرد طرف مقابلش را، يا 
تجديد  كه  مى شد  متقاعد  خودش 
كدام  هيچ  هم  اگر  و  كند  نظر 
اين ها نبود با يك لبخندى كفايت 

مذاكرات رو اعالم مى كرد.
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جمهور را انجام بدهى و اثرگذارى آن را داشته باشى. اين 
جمله را شايد ايشان نخوانده بود، ولى در صحبت هايى كه 
با ما داشت، همواره اين را مى گفت و همواره اين را تأكيد 
مى كرد. ايشان يكى از الگوهاى در واقع موثر كه تا حدودى، 
به آنچه كه مدنظرش بود نزديك شده بود، مركز تحقيقات 
زمان  در  كه  مى دانست  را  سازندگى  جهاد  جنگ  مهندسى 
جنگ به وجود آمده بود. خب كارهايى از آن دستى كه ايشان 
دوست داشت انجام شده بود. فعاليت هاى اثرگذارى را راجع 
همواره  ايشان  و  داشت  مهندسى  و  تكنولوژى  و  جنگ  به 
مى گفت بخش زيادى از منظور من از آن چيزى كه مى گويم 
اين مركز تحقيقات مهندسى جنگ جهاد است ولى، ولى اش 
چه بود؟ اما و اگرى كه داشت چه بود؟ حيف كه اين جا بنابر 
يك الزاماتى در بستر دولت درست شد. همواره بعد از جنگ 
به ما مى گفتند اين وقتتان را و بخش زيادى از وقتتان رو 
تلف مى كنيد. سرتان را بند بعضى از كارهايى مى كنيد كه 
ديگران مى توانند انجام بدهند و شما بايد كارهاى ديگرى 
و  كنيد  كار  ديگرى  روش  بزنيد.  ديگرى  حرف هاى  بكنيد. 
مديريت كنيد و اين نقد را هميشه به آنجا داشت و باز اين 
هم يكى از داليلى بود كه مجبور مى شد دست به كار شود 
و بيايد با يك روش جديد و بر مبناى يك چارچوب جديد 

سيمرغ را  بنيان گذارى كند. 
ايشان  به  راجع  مى توانم  من  واقع  در  كه  بعدى  ويژگى 
بگويم، نوع تفكرات و شيوه هاى مديريتى اش بود. ايشان در 
واقع نه يك روشنفكرى بود كه همه چيز سنت را نفى كند و 
فقط به الگو گرفتن از غرب و پيشرفت غرب بپردازد و تحت 
تأثير آن ها باشد و نه يك غرب ستيز بود. اگر مى خواست يكى 
از اين دو تا طيف باشد به راحتى مى توانست. مرحوم شهيد 
عظيمى دانشگاه شيراز درس خوانده بود و كارشناسى ارشد را 
قبل از انقالب آن جا گرفته بود. به زبان انگليسى بسيار مسلط 
بود و خيلى خوب مى توانست از منابع خارجى استفاده كند و 
خالصه يك سرى كلمه و اصطالحات خارجى را بازخوانى 
كند و بگويد و خودش را در اوج قله روشنفكرى نشان بدهد. 
از اين طرف، با ارتباطى كه با روحانيت داشت، با مطالعات 
اسالمى كه انجام داده بود، مى توانست به شدت يك چهره 
به ظاهر حزب اللهى خيلى عاشق سنت نشان دهد و همه 
چيز را بر مبناى يك سرى چارچوب ها و هنجارهاى سنتى 

يك  نه  عظيمى  مهندس 
روشنفكرى بود كه همه چيز سنت 
را در واقع بگذارد و نفى اش بكند و 
فقط بپردازد به الگو گرفتن از غرب 
و پيشرفت غرب و تحت تأثير آن ها 
باشد و نه يك غرب ستيز بود و اگر 
مى خواست يكى از اين دو تا طيف 
باشد به راحتى مى توانست. مرحوم 
شهيد عظيمى دانشگاه شيراز درس 
را  ارشد  كارشناسى  و  بود  خوانده 
انقالب.  از  قبل  بود  گرفته  آن جا 
به زبان انگليسى بسيار مسلط بود. 
منابع  از  مى تونست  خوب  خيلى  و 
خارجى استفاده بكند و اصطالحات 
خارجى را بازخوانى بكند و بگويدو 
خودش رو در اوج قله روشنفكرى 
نشون بدهد. از اين طرف با ارتباطى 
ارتباطى  با  داشت،  روحانيت  با  كه 
كه با قم داشت با مطالعات اسالمى 
به  مى توانست  بود  داده  انجام  كه 
حزب  ظاهر  به  چهره  يك  شدت 
سنت  كشته  و  عاشق  خيلى  اللهى 

نشان دهد
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ببيند و غرب را به شدت بكوبد. مى توانست هم اين طرف 
طيف باشد، هم آن طرف طيف؛ و پزش را هم بدهد و نانش 
مهندس  آقاى  از  كس  هيچ  وقت،  هيچ  ولى  بخورد.  هم  را 
عظيمى با آن همه اعتقادى كه به ايجاد سيمرغ داشت براى 
اين كه بتواند جوانانى را با اصول اسالمى و اعتقادات دينى 
و تغييرآفرين تربيت كند، هيچ وقت از ايشان نشنيد كه بيايد 
نرويم و  نزديكشان  كه  كند  صحبت  ستيزى  غرب  زاويه  از 
كارى به كارشان نداشته باشيم. اعتقادى به اينكه اين ها باعث 
مى شوند كه ما خودباورى هايمان را كنار بگذاريم نداشت. هر 
دوى اين ها را قبول داشت. ضمن اين كه اعتقاد به چارچوب 
و اصول و اين ها داشت؛ از مدرنيته هم غافل نبود و الزاماتش 

در آينده را هم مى ديد
و در آخر مى خواهم بگويم روحش شاد. يادش گرامى و 
راهش پررهرو باد كه سمبل خداخواهى بود. خوش درخشيد. 

زود افول كرد. اى كاش كه بيشتر مى ماند.
كه  فرموديد  دقيق  شما  انقدر  مهندس  آقاى    -
نكته  تا  چند  گذاشتيد.  كم  خيلى  سوال  جاى  ديگر 
عينه  به  خودم  من  كه  فرمايشاتتان  ميان  فرموديد 
ديدم. نگاهشان به جوان ها يك نگاه تقريباً منحصر 
به فرد بود. در خيلى از اين مباحث ارتباط با جوانان 
جناب آقاى مهندس وكيلى فرد در كنار آقاى عظيمى 
به  اين قدر  شما  كه  داشت  وجود  داليلى  چه  بود. 
مى دانم  من  هم  االن  و  داشتيد  گرايش  سمت  اين 
با  و  مى دهيد  ادامه  را  كارها  اين  همچنان  شما  كه 
موسسه فرهنگى ايشان در ارتباط هستيد. اوالً، نگاه 
شما و نگاه آقاى عظيمى به جوانان به چه شكلى بود 

و چه انتظاراتى از اين جوان ها داشتيد؟
خب ببينيد ارتباط ما با آقاى عظيمى در واقع ارتباط يكى 
دو تا جلسه و حضور در يكى دو تا سمينار و اين چيزها نبود. 
در همان زمان جنگ بخشى از نيازهاى عملياتى مهندسى 
براى  مى كرد  پيدا  انتقال  ما  به  كه  بود  ايشان  توسط  جنگ 
يا  بكنيم  تكنولوژى ها  آن  براى  فكرى  يك  بتوانيم  اينكه 

تجهيزاتى را بسازيم يك كارى را انجام بدهيم.
* به جهت زبان مهندسى دانستن ايشان يا داليل 

ديگرى هم داشت؟
بله اوليش دقيقا همين بحث زبان مهندسى بود كه داشت 

و  كند  بيان  مى توانست  مهندسى  زبان  به  را  نيازها  اين  و 
از  واقع  در  باشد.  داشته  هم  را  مهندسى  معقول  انتظارات 
كه  كاريزمايى  شخصيت  آن  خب  دوميش  بود.  جهت  اين 
را  كارى  كه  بايستى  و  مى شد  جذبش  آدم  خب  كه  داشت 
شد  باعث  اين  مى داديم.  انجام  مى گفت  و  مى خواست  كه 
كه روز به روز بيشتر با يكديگر آشنا بشويم. مركز تحقيقات 
مهندسى جنگ جهاد سازندگى واقعيت اين است كه آنچنان 

در چارچوب جهاد سازندگى نمى گنجيد.
زمانى  يك  نه؟  يا  بنويسيد  مى توانيد  را  اين ها  نمى دانم 
مى گفتند كه بچه هاى تحقيقات مهندسى يعنى سوسول هاى 

جهاد. حقيقتاً اين را مى گفتند.
- نبودند؟ 

به نظر من كه نبودند و تجمع نيروهاى تحصيل كرده و 
نخبه ها در آن مركز نشانگر اين هست كه نبودند. كارهايى 
كه مى كردند، يكى از حلقه هاى مفقوده سازماندهى جنگ در 
كشور بود. ولى ايشان هيچ وقت چنين نگاهى نداشت. بارها 
مى شد كه خودش آدم هايى را كه در جبهه هاى جنگ بودند 
بچه هاى نخبه اى مى ديد و مى ديد اين ها اگر بيايند يك كار 
را  آنها  و  هستند  مفيدتر  بدهند،  انجام  تحقيقاتى  مهندسى 
اين ها  و  بكنيم  استفاده  اين ها  از  كه  مى كرد  معرفى  ما  به 
جبهه  پشت  برگشتند  كه  وقتى  الاقل  يا  كنيم  جذبشان  را 
يك سازمانى باشد اين ها را جذب كند و از توانشان استفاده 
كند. پس بنابراين ايشان اين اعتقاد را نداشت. مجموعه اين 
از  بعد  كه  شد  باعث  داشت  ايشان  كه  نگاهى  و  ويژگى ها 
زيادتر  روز  به  روز  تعامل هايمان  ايشان  با  بتوانيم  ما  جنگ 

كنيم.
خب بعد از جنگ تحقيقات مهندسى جنگ جهاد سازندگى 
بى مهرى هايى  سرى  يك  شد.  دگرديسى هايى  يك  دچار 
به  كه جنگ تمام شد،  موقع  آن  اين مركز شد.  به  نسبت 
طور طبيعى يك سرى بودجه ها و اعتبارات كم شد. از طرفى 
جنگ تمام شده بود، يك انگيزه بزرگ از مردم و در واقع 
رقابت هاى  و  شد  گرفته  حداقل  موقع  آن  دولت  و  جامعه 
بود.  نشسته  جايش  به  كشورى  درون  و  سازمانى  درون 
صنايع دفاع به قول خودش مى گفت هر نمايشگاهى هر جا 
ما مى گذاريم مى بينيم بچه هاى جهاد قبل از ما آمدند يك 
چيزى را گذاشتند. ما هم در جواب مى گفتيم كه اين يعنى 
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چى كه شما مى گوييد؟ و اصًال مگر دفاع و غير دفاع دارد؟ 
يك عده با اين ديسيپلين ها، با اين چارچوب ها مى توانند كار 
كنند و يك عده اى هم با آن ديسيپلين ها! و هر دو هم براى 
مملكت الزم است. آقاى شهيد عظيمى از آن هايى بود كه 
اين را خوب دركش مى كرد و با ارتباطاتى كه با وزير، خارج 
از مجموعه، بچه هاى جنگ جهاد و جاهاى ديگر داشت، نياز 
به اين ويژگى را خوب بيان مى كرد و مى خواهم بگويم يك 
سنگ صبورى بين ما و آن طرف بود و از اين جهت ارادت 
ما روز به روز به ايشان بيشتر شد و بعد از جنگ هم اين ها 

ادامه پيدا كرد.
از سوى ديگر ايشان با آن سعه صدرى كه داشت مى آمد 
انجام  برايشان  مى خواست  را  مأموريتى  و  كارى  ما،  سراغ 
بدهيم و اين باعث مى شد كه روز به روز ارادت ها و تعامالت 
بيشتر شود. هيچ وقت پاى ايشان از آن مجموعه قطع نشد. 
به بهانه هاى مختلف در هر مراسمى كه ما داشتيم ايشان به 
محض اين كه مى شنيد كه يك سرى بچه هاى تحقيقات 
همان  مى كرد.  پيدا  حضور  شده اند،  جمع  هم  دور  مهندسى 
جا هم از فرصت استفاده مى كرد، تجارب خودش را در جنگ 
مى گفت. نقطه نظراتى را راجع به آينده ارائه مى كرد و هميشه 
هم اين نق را به ما مى زد كه خالصه خيلى جاها داريد وقت 
تلف مى كنيد. شما كارهاى ديگرى بايد بكنيد خيلى مهم تر 

از اين.
به  شد  چى  كه  نفرموديد  را  جوانان  بحث  اين   -
اين نتيجه رسيديد كه با آقاى عظيمى باشيد در اين 

مباحث سيمرغ و جوانان.
به هر حال از يك طرف ما خودمان هم يك روزى جوان 
مى رفت  سالمان  و  سن  هم  ما  باالخره  بعدش  ولى  بوديم. 
هم  خودمان  تعارف  بى  را  محافظه كارى  نشانه هاى  و  باال 
مى ديديم. از طرف ديگر اثرات آن اعتمادى را كه جامعه آن 
روز به ما كرد و آن بودجه و امكانات را در اختيار ما گذاشت و 
يك سرى نيازهاى جنگ را اعتماد به ما كرد و به ما تكيه كرد 
تا انجام بدهيم، اين را هم ديده بوديم و مى ديديم. از طرفى 
نيروى انسانى در سازمان و جامعه مثل يك آب سيال است 
شدند  آن جا  جذب  آمدند  عده اى  يك  مى رود.  و  مى آيد  كه 
حقوق  و  جهاد  شرايط  باالخره  بعضى هايشان  كردند،  رشد 
مى رفتند  بايد  بودند  كرده  رشد  اصال  يا  برنتابيدند.  را  آن جا 

كردم  عرض  من  مى كردند.  آفرينى  نقش  ديگر  جاهاى  در 
يكى از ويژگى هايى كه آن مركز داشت آدم ها را نقش آفرين 
تربيت مى كرد. خب وقتى در آن مركزى كه در حوصله شان 
نمى گنجيد كه بتوانند نقش آفرينى داشته باشند، جاهاى ديگر 
مى رفتند و بعضا خيلى هم موفق مى شدند. شما  مثًال شركت 
مبناى امروز را ببينيد،  بنيانگذارش چه كسانى بودند؟ بچه هاى 
تحقيقات مهندسى جنگ جهاد. خب شركت مبنا امروز يكى 
از چند كشور معدودى هست كه تكنولوژى ساخت توربين 
شركت  يك  عنوان  به  دارد  باز   OTC شركت  يا  دارد.  را 
توربين ساز توربين هاى 25 مگا وات را مى سازد كه هنوز هم 
از باالترين تكنولوژى هاست. شركت جنرال الكتريك آمريكا 
توربين ساخته شده به ما نمى فروشد و حاضر نيست كه به 
خاطر اهميت اين تكنولوژى اين ها را بفروشد ولى دوستان 
در همين شركت توربين هاى 25 مگا وات را مى سازند. شما 
زنگنه  آقاى  هستند؟  كسانى  چه  موشك  بينانگذاران  ببينيد 
جلوى  بارها  و  بارها  ايشان  شد.  نيرو  وزير  جنگ  از  بعد  ما 
معاونين شان در وزارت نيرو مى گفت كه از آن مركز تحقيقات 

من خيلى چيز ياد گرفتم. 
وقتى  جوان  يك  عنوان  به  ما  كه  مى ديديم  كه  وقتى 
تزريق شديم به آن سازمان و در كنار نيروهاى با تجربه و 
بعد اعتمادى كه به ما شد، توانستيم كارى كنيم فراتر از آن 
كارى كه آن موقع انتظار جامعه بود. اين اعتقاد برايمان بود 
كه اگر قرار باشد كارى بشود، جوان ها بايد انجام بدهند و 
بايد اين ها براى آينده تربيت بشوند. اين ويژگى مشترك بين 
نيروهاى مركز تحقيقات مهندسى با آقاى مهندس عظيمى 
بود. زمانى كه ايشان پيشنهاد سيمرغ را مطرح كرد و جذب 
جوانان را، قرار شد كه من در خدمتشان باشم و اگر كارى از 

دستم برمى آيد انجام بدهم.
- آقاى مهندس وكيلى فرد در قسمت هاى مختلفى 
مديريت كرده و هميشه هم يك نگاه خاصى به جهاد 
داشته پس مى توان گفت كه يك مدير جهاديست. 
تعريف آقاى وكيلى فرد از يك مدير جهادى چيست؟

من  شماست.  لطف  نظر  اين  حاال  مى كنم.  خواهش 
خودم را در اين حد نمى دانم. ولى تعريفى كه از يك مدير 
جهادى ايده آل دارم مهندس عظيمى است و آن طرز تفكر 
و آن روش كار كردن و همان كارى كه يك گوشه اش در 
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تحقيقات مهندسى جنگ جهاد انجام مى شد. امروز هم من 
از  خيلى  مى شود  روش ها  و  شيوه ها  همان  با  مى كنم  فكر 
مشكالت كشور را حل كرد. شما ببينيد در تحقيقات مهندسى 
جنگ يك زمانى همه ظرفيت آن جا در اختيار جنگ بود؛ كار 
خيلى خوبى هم انجام شد. يكى از آن كارها كسب تكنولوژى 
طراحى و ساخت موشك هاى سوخت جامد زمين به زمين 
بود، آن هم با آن ايده و شرايط سخت آن روز كه از سنگ 
آهن تا سنگ نمك مشكل داشتيم. كسب تكنولوژى رادارها 
و در واقع پروژه هاى خيلى خوب ديگرى كه انجام شد. حتى 
وقتى كه قرار شد بخشى از نيازهاى جهاد را هم آن جا بتواند 
انجام بدهد، براى اولين بار كسب تكنولوژى طراحى و ساخت 
كشتارگاه هاى صنعتى را انجام دادند. كسب تكنولوژى طراح 
و ساخت كارخانه توليد شير خشك و پودر آب پنير در واقع 
داخل  ساخت  شد.  انجام  مركز  اين  در  لبنى  صنايع  كنار  در 
ديگر  از  نيشكر  از  شكر  توليد  كارخانه   5 تجهيزات  كردن 
و  طراحى  تكنولوژى  سازى  بومى  بود.  مركز  اين  كارهاى 
ساخت تجهيزات توليد سيمان در اين مركز بود. اين ها همه 
بعد  و  مى شود.  امروز  مقاومتى  اقتصاد  كه  بود  كارهايى  آن 
ببينيد انتقال اين تكنولوژى به جامعه و حبس نكردنشان در 
دولت از ديگر نقاط مثبت بود. يك زمانى تكنولوژى طراحى 
و ساخت كشتارگاه هاى صنعتى در پژوهشكده مهندسى جهاد 
سابق  جنگ  مهندسى  تحقيقات  مركز  همان  كه  سازندگى 
هست به وجود آمد ولى در كمتر از 4 سال به گونه اى اين 
تكنولوژى بومى شد و به بيرون از جامعه بسط داده شد كه ما 
قابل رقابت با شركت هاى خصوصى براى جذب پروژه هاى 
كشتارگاهى نبوديم. اين يعنى به مفهوم واقعى بومى سازى 
تكنولوژى و حبس نكردنش در دل يك ساختار دولتى و نقش 
دولت در رشد تكنولوژى و انتقالش به بيرون و بعد كار را به 
عهده بخش خصوصى گذاشتن و بزرگ نكردن بيش از حد 
دولت. اين ها همان شيوه هايى است كه امروز اقتصاد مقاومتى 
به نظر من همان هاست و اگر برگرديم به آن شيوه ها مى تواند 

جوابگو باشد.

- اولين صحنه اى كه از آقاى مهندس عظيمى در 
خاطرتان هست چيست؟

واال راستش را بخواهى يادم نمى ايد. ولى مى دانم كه اولين 

بارى كه ايشان را ديدم من در ستاد كربال ديدم. آن موقع 
تازه مركز تحقيقات مهندسى جنگ جهاد تحت عنوان همين 
تهران 4  از  غير  ما  كه  مى دانيد  و  بود  آمده  وجود  به  مركز 
تا مركز تحقيقات مهندسى جنگ در 4 مركز استان  داشتيم 
هم  كربال  ستاد  در  مى كردند.  كار  تخصصى  صورت  به  كه 
يك بخش تحقيقاتى بود كه يك سرى كارهايى را كه نياز 
امور  مسئوليت  آن  دليل  به  مى داد.  انجام  بود  جنگ  فورى 
استان هايى كه من داشتم در ستاد كربال ايشان را ديدم و راجع 
به تحقيقات مهندسى جنگ و پروژه هايى كه داريم و بحث 
انجام  داشتيم  موقع  آن  كه  كارهايى  و  زيردريايى  موشك، 
نيازهاى  از  سرى  يك  هم  ايشان  و  دادم  توضيح  مى داديم 
ملموس منطقه را براى ما بيان كرد. آن اولين برخوردمان بود 
و همان بيان آن مسائل با زبان مهندسى براى من خيلى مهم 

داشتيم  ما  كه  مراسمى  هر  در 
مى شنيد  كه  اين  محض  به  ايشان 
كه يك سرى بچه ها دور هم جمع 
مهندسى  تحقيقات  بچه هاى  شدند 
هم  جا  همون  مى كرد.  پيدا  حضور 
از فرصت استفاده مى كرد تجارب 
مى گفت.  جنگ  توى  را  خودش 
و  آينده  به  راجع  رو  نظراتى  نقطه 
هميشه هم اين نق را به ما مى زد كه 
تلف  وقت  داريد  جا  خيلى  خالصه 
مى كنيد. شما كارهاى ديگرى بايد 

بكنيد خيلى مهم تر از اين.
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و در واقع خوب بود.

از  عظيمى  مهندس  آقاى  كه  بود  زمانى  اين  و   -
يك  روحيه  يعنى  جهاد.  به  بود  آمده  استاندارى 

استاندار را چقدر تو وجود آقاى عظيمى ديديد؟
هيچى.

- واقعا هيچى؟

هيچى آقاى مهندس عظيمى مثل آقاى رضوى، مثل آقاى 
در  كه  ديگر  كسان  خيلى  مثل  لطفى،  آقاى  مثل  شمايلى، 
ستاد كربال بودند. هيچ كس نمى توانست تصور كند كه آقاى 
عظيمى يك استاندار بوده و از موضع يك استاندار دارد با آدم 
حرف مى زند. همان بچه رزمنده جنگ و همان لباس سربازى 
و همان لباس هاى خاكسترى كه بچه هاى جهاد مى پوشيدند 

و همان سادگى ها و همان ويژگى ها.
- به هرحال يك كسى كه يك پست استاندارى 
نخواهد  بخواهد  را  خصوصياتى  سرى  يك  داشته 

مى گيرد. نمى گيرد؟
خودش.  به  بود  نگرفته  كه  بود  اين  ويژگى اش  اين  خب 
به  ولى  باشد.  جور  همين  بايد  اسالمى  استاندار  يك  البته 
عنوان حاال آن چيزى كه مرسوم يك استاندار و تحكم از 
باال بخواهد داشته باشد كه در همان استاندارى مى ماند و بعد 
مى شد استاندار يك استان بزرگ تر و بعد هم پست هاى ديگر 
اصًال  آن ها.  در  نمى گنجيد  خب  داستان ها،  اين  و  وزارت  و 
نمى توانست آن ها در باورهايش شكل بگيرد. جدا شد و آمد 

به جنگ چسبيد.

- آقاى مهندس، آقاى مهندس عظيمى رو در يك 
جمله مى تونيد برامون تعريف كنيد.

يك جهادگر مخلص.
- دوست داشتيد چه سوالى در مورد آقاى عظيمى 

از شما پرسيده بشود و ما نپرسيديم.
واال دوست داشتم بپرسيد اين آقاى مهندس و اين شهيد 

بزرگوار با اين ويژگى ها پس چرا اينقدر مظلوم مرد؟
به  حقيقتاً  بپرسم  رو  اين  مى خواستم  من  خب   -
چند دليل نپرسيدم. يكى اين كه احساس كردم يك 
مقدار روحيه تان زمان ابتداى مصاحبه خراب شد با 
ياد اين شهيد. نخواستم ديگه آن بحث مظلوميت 
و غربت ايشان را مطرح كنم و يك بحث ديگر هم 
اين بود كه يك ذره پيش خودم حقيقتاً فكر مى كنم 
آقاى عظيمى در غربت آنچنانى نبود. آقاى عظيمى 
حداقل  باشد.  شكلى  اين  كه  كرد  انتخاب  خودش 
آقاى  كه  فهميديم  ما  آمد  بعدش  كه  پيام هايى  از 

عظيمى خودش انتخاب كرد.

مدير  يك  از  كه  تعريفى  ولى 
مهندس  دارم  آل  ايده  جهادى 
عظيمى است و آن طرز تفكر و آن 
كارى  همون  و  كردن  كار  روش 
تحقيقات  در  گوشه اش  يك  كه 
مهندسى جنگ جهاد انجام مى شد. 
همون  مى كنم  فكر  من  هم  امروز 
واقع  در  روش ها  همون  با  شيوه ها، 
را  كشور  مشكالت  از  خيلى  ميشه 
حل كرد. شما ببينيد در تحقيقات 
زمانى  يك  خب  جنگ  مهندسى 
همه ظرفيت آن جا در اختيار جنگ 
بود كار خيلى خوبى هم انجام شد. 
تكنولوژى در واقع كسب تكنولوژى 
موشك هاى  ساخت  و  طراحى 

سوخت جامد زمين به زمين.

گفتگوى مهندسى
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شدن  عوض  يكى  خب  شد؟  چنين  اين  چرا  ببينيد 
ارزش ها در جامعه بود. ارزش ها جابه جا شده، عوض شده 
يك  نداره.  خوبى  تاريخى  حافظه  ما  كشور  متأسفانه  است. 
چيزهايى را يادش مى رود. درگير شدن مردم در مسائل آب 
و نان و اين شانتاژ رسانه هاى مجازى روى زير سوال بردن 
جنگ و نمى دانم عملكردهاى اشتباه مسئولين و همه اين ها 
جابه  مى گذارم  را  اسمش  من  بكنيد  جمع  هم  روى  كه  را 
جايى ارزش ها. يك عامل اين بود كه شايد كمتر كسى سراغ 
ارزش ها مى رفت. دوم عدم درك آن تفكر بزرگ در وجود 
ايده  يك  عنوان  به  شايد  خيلى ها  و  بود.  عظيمى  مهندس 
بلند  خيلى  خيلى  كه  بكنند  تصورشون  را  ايشان  مثًال  پرداز 
فكر مى كند و اصًال نمى شود اجرايش كرد و چيزهاى نشدنى 
را مطرح مى كند و باعث شد يك مقدارى از ايشان فاصله 
بگيرند. حاال خواست خودش هم بود كه مظلوم كار بكند. يك 
گوشه اى كار بكند. آقاى عظيمى بله، دوست داشت گمنام 
باشد و كار بكند و براى خدا كار بكند و اجرش را ان شاءاهللا 
آن طورى كه مى خواهد در آخرت خداوند به ايشان عنايت 
كند ولى به ما هم نگفته بودند كه حاال يك آدمى كه دارد 
نمى آيد  و  نمى كند  مطرح  را  خودش  و  مى كند  گوشه گيرى 
را  خودش  و  داده  روشنفكرى  پز  نه  گفتم  كه  همينطورى 
مطرح كند و نه پز سنت گرايى بدهد و حرف هايى را بزند كه 
بخواهد يك سرى را جذب كند و آنطورى خودش را نشون 
بدهد رها كنيم. وظيفه مسئولين و بقيه هم بود كه ايشان را 
آن  بتواند  تا  كنند  فراهم  برايش  را  شرايطش  و  كنند  درك 

ايده ها را به اجرا بگذارد. 
داستان ها  اين  كه  زيادند  اين ها  و  عظيمى  آقاى  امثال   
مى شود. خب چرا نمى شود؟ درست است كه هر چقدر كه اين 
دنيا كمتر از اين ها تجليل بشود، كمتر مطرح بشوند قطعاً در 
آخرت ثوابشان بيشتر است و خداوند چند برابر اين را جبران 
مى كند ولى باالخره جامعه هم يك وظيفه اى نسبت به اين 

جور آدم ها دارد. اين حرف من است.

- آقاى عظيمى در مراسم بزرگداشتشان كه فكر 
مى كنم خود حضرتعالى هم تشريف داشتيد جمله اى 
من  اينكه  بود؛  جالب  من  براى  خيلى  كه  گفتند  را 
چون  نه،  يا  بيايم  كه  مى كردم  فكر  خودم  پيش 

يك جهادى هيچ وقت در تجليل از خودش شركت 
نمى كند و خداوند روح ايشان را شاد كند. در پايان 

اگر مطلب خاصى هست بفرماييد.
خيلى ممنونم. براى اين شهيد بزرگوار و همه شهداى جهاد 

سازندگى و دفاع مقدس علو درجات را از خداوند خواهانم.

در  ارزش ها  شدن  عوض  يكى 
جامعه بود. ارزش ها جابه جا شده، 
كشور  متأسفانه  است.  شده  عوض 
ما حافظه تاريخى خوبى نداره. يك 
درگير  مى رود.  يادش  را  چيزهايى 
شدن مردم در مسائل آب و نان و 
اين شانتاژ رسانه هاى مجازى روى 
نمى دانم  و  جنگ  بردن  سوال  زير 
عملكردهاى اشتباه مسئولين و همه 
بكنيد  جمع  هم  روى  كه  را  اين ها 
من اسمش را مى گذارم جابه جايى 

ارزش ها.

گفتگوى مهندسى
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پيام تسليت محمد زهرايى رييس سازمان بسيج سازندگى

عشق خدمت به محرومان و مستضعفان او را به "جهاد سازندگى" كشاند و در زمره اولين كسانى بود كه براى خدمت به 
"بشاگرد" رفت و مديريت جهادى با نام عظيمى عجين شده است.

 
مهندس عظيمى مديريت جهادى را "ايمان و معنويت، خدمت داوطلبانه براى خدا، وقف خود براى خدمت به مردم به خصوص 

محرومان و حل مشكالت آنها، فراجناحى و اجتناب از جناح بازى، اهتمام بر كارجمعى، " مى دانست. 
 

سالهاى بسيارى از زندگى خود را صرف خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى  نمود و در اين راه از هيچ تالش سازنده و 
ارزنده اى فروگذار نكرد.

 
اينجانب ضمن تسليت به خاندان محترم ايشان، رحمت واسعه و فضل الهى  را براى آن مرحوم از درگاه خداوند سبحان و براى 

عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

عشق خدمت به محرومان و مستضعفان او را به 
«جهاد سازندگى» كشاند

گفتگوى مهندسى
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سالم و خيلى ممنون كه وقتتان را در اختيار ما قرار 
داديد. من مجبورم كه بگويم، يك مصاحبه اى با حاج 
حالليت  نفر  يك  از  كه  گفتم  ايشان  به  داشتم،  آقا 
بخواهيد از چه كسى هست؟ بدون لحظه اى تامل 
گفت از خانمم. براى همين الزم دانستيم كه در اين 
ويژه نامه حتما با شما صحبتى داشته باشيم. در ابتدا 
خواهش مى كنم خودتان را معرفى كنيد و كمى در 

مورد نحوه ى آشناييتان با حاج آقا هم بفرماييد.
بسم اهللا الرحمن الرحيم. بنده هم خدمت شما سالم عرض 
مى كنم. اين مصاحبه را هم فقط براى رضاى خدا مى كنم كه 
ان شاء اهللا راضى باشد. تا خود خدا هم نخواهد برداشته نمى 
شود. من به اين معتقدم و خود آقاى عظيمى هم به اين معتقد 
بود. من بهجت تن پوش هستم همسر حسينعلى عظيمى. ما 
در سال پنجاه و نه بود كه با هم ازدواج كرديم. موقعى كه براى 

يكى از چيزهايى كه خيلى از خدا شاكر هستم  
ازدواج با ايشان بود

همسر و همراه سردار جهادگر حسينعلى عظيمى

سركار خانم بهجت تن پوش

م  
اره

اش

تهيه ويژه نامه زندگى سردار جهادگر حسينعلى عظيمى، بهانه اى شد كه در اين ايام كرونايى 
مهمان خانواده ايشان شويم.

سركار خانم تن پوش كه در صحبت هايشان خود را عظيمى معرفى مى كردند، مادرانه پذيراى 
ما شد و بدون تكلف پاسخگوى سواالتمان گرديد.

بغض ها و لبخندهاى همراه و همسر سردار عظيمى، براى ما فضايى عاطفى ايجاد كرده بود 
كه صحبت  كردن از آن قدرى سخت است. 

گفتگوى خانوادگى
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ازدواج صحبت مى كرديم عهد كرديم از آن موقع كه انقالبى 
باشيم، انقالبى زندگى كنيم و براى رضاى خدا هر كارى از 
دستمان بر مى آيد، انجام بدهيم. موقعى كه من با ايشان 
منزلشان  رفتن  كه  موقعى  بعد  بودند،  فرماندار  كردم  ازدواج 
استاندار بودند. خيلى سفارش مى كردند كه من اسباب بسيار 
ساده اى بياورم، عقيده ى خودمم همين بود. وقتى كه رفتم 
منزل ايشان يك خانه ى ساده داشتند. اوال بندرعباس بوديم، 
اولين بار رفتم بندرعباس. بعد از عقدمان كه رفتم آنجا، يك 
خانه ى خيلى ساده اى داشت، كه البته خانه ى استاندارى نبود. 
همه بچه هاى فرماندارى آنجا زندگى مى كردند و تقريبا نفرى 
يك اتاق داشتيم. بسيار ساده، بسيار ساده. اصال قابل فهم 
زندگى  داريم  اينطور  مى گفتيم  ما  كه  نبود  هيچكس  براى 
مى كنيم. قبول نمى كرد اصال باور نمى كرد. الحمدهللا خيلى 
خوب تو همان خونه بسيار ساده ما زندگى كرديم و بسيار 
مى كند  زندگى  ساده  آدم  وقت هايى  يك  حاال  بى آاليش. 
ولى يك آاليش هايى در زندگيش هست، ولى براى ما نبود. 
ايشان شبانه روز آنجا زحمت مى كشيد. شبانه روز در هواى 
گرم و رطوبتى كه براى خود من غيرقابل تحمل بود، فعاليت 
مى كرد. براى من تحمل گرماى بندرعباس خيلى گرم بود، 
ولى آدم براى خداوند كار مى كند، خودش همه چى را درست 
مى كند و يك صبرى به من داد. من روز اولى كه وارد آنجا 
شدم، نوزده نفر مهمان وارد اين خانه شد و من با آن گرما 
آشپزى كردم. بعد از اين ديگر زندگى انقالبى شروع شد و 
نميدانم هرجور كه مى شد آن موقع گفت و من راضى بودم از 
اين كه دارم يك كارى براى خدا مى كنم. چون زمان انقالب 
وقتى راهپيمايى و كارهاى ديگر بود، من شركت مى كردم 
و دوست نداشتم بروم در خانه بنشينم. به عنوان يك همسر 
استاندار برايم خوشايند نبود. آقاى عظيمى هم از اين مساله 
خيلى راضى بود. مادر شوهرم خدا رحمتشان كند، خيلى خانم 
مهربانى بود، از اين مسئله ناراحت بود. به من مى گفت ببين 
اينجا اگر بايستى مريض مى شوى، بيا با من برويم شيراز! 
اصال  شيراز؛  برم  پاشم  زندگى  اول  كه  نميشه  گفتم «آخه 
عيبى نداره». كم كم خالصه آنجا را شكل داديم. بعد حاج آقا 
خانه ديگرى را اجاره كردند، تقريبا يك سالن بيست مترى 
داشت، يك حال كوچيك تر و دو تا اتاق. رفتيم در محله ديگر 
كه يك محله معمولى آنجا بود زندگى مى كرديم. اين زندگى 

اوليه ما بود. كم كم ديگر اين روال گذشت و ايشان صبح 
مى رفتند، مى آمدن ناهار مى خوردند، دوباره مى رفتند و  2-1  

شب مى آمدند. 
يك بار منافق ها ريختن در خانه ى ما خيلى شلوغ كردند. 
من رفتم دم در گفتند بگو استاندار بيايد. اول باورشان نمى 
شد كه اينجا خانه ى استاندار باشد. به هر حال گفتم استاندار 
اگر  شما  هستند.  كارشان  محل  در  و  نيست  خانه  االن  كه 
مسئله اى داريد، آنجا برويد. آنقدر ديگر آنجا مرگ بر استاندار 
و اينها گفتند تا خسته شدند. از آنجايى كه خدا مى خواست 
آن ترس و واهمه را از من و خانواده ام گرفته بود. ولى با اين 
همه، من سختى هايش را نفهميدم. واقعا كار خدا بود. كار ما 
نبود، كار حاج آقا هم نبود. من االن يك موقع فكر مى كنم، 
پيش خودم مى گويم چطور مثال من توانستم تحمل كنم. و 
مى كردند  تلفن  چقدر  كه  بگذريم  حاال  گذشت.  مسيله  اين 
و تهديدمان مى كردند. يك بار زنگ زدند گفتند حاج آقا را 
رفته  قشم  آقا  حاج  گفتند  استاندارى.  زدم  زنگ  من  دزديم. 
است. حاال وسط راه قشم رفته بودند يكى از اين جزيره هاى 
ديگر و هيچ كسى هم خبر نداشت. ما حرف اين منافق را 
قبول كرديم. ديگر آن موقع دنيايى شد. به هر حال اين اول 

زندگى ما بود الحمدا....
استعفا  استاندارى  از  مى خواست  وقتى  آقا  حاج 

بدهد به شما گفته بود يا نه؟
بله. گفت اينجا من ديگر نميتوانم كارى انجام بدهم. حاج 
آقا يك اخالق خوبى كه داشت اين بود كه تا زمانى سر يك 
كارى بود كه مى توانست مفيد كار كند. تا آخر عمرش هم 
اينطور بود. همين كه مى ديد نمى تواند مفيد كار كند، استعفا 
مى داد و  بيرون مى آمد. حاال هرچقدر بيكار بود، ضرر كرده 
بود، هر برنامه اى بود، برايش مهم نبود. آنجا هم همينطور 
بود. گفت ما ديگر يواش يواش بايد از اينجا برويم. من ديگر 
نميتوانم كارى انجام بدهم و كارهايى كه بايد بكنم را انجام 
داده ام. آنجا پايه اى گذاشته بود. طورى شده بود كه يك بار 
من رفتم بازار خريد كنم، چند نفر با هم صحبت مى كردند، 
مى گفتند كه اين استاندارى كه آمده ديوانه است، خودش در 
اتاقى كه مى نشيند كولر را خاموش مى كند. آن زمان برق 
خيلى زياد مى رفت. بعد من كه از بازار آمدم به ايشان گفتم 
را  كولرتان  شما  چرا  شده،  شايع  اينطور  مردم  بين  در  ببين 

گفتگوى خانوادگى
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خاموش مى كنيد؟ گفت براى اينكه همه ى مردم برق ندارند 
و وقتى برق مى رود، مى خواهم من هم احساس كنم كه اين 
گرما چه كارى دارد با مردم مى كند. يعنى خودش را مى آورد 
در حد پايين ترين افرادى كه آن زمان بودند. بعضى اوقات هم 
به كل استاندارى دستور مى داد كولرها را خاموش كنند، براى 
اينكه كم كارى مى كردند و مى گفتند كه شما با اين وضعيت 

نمى فهميد كه مردم ازگرم چى مى كشند. 
دختر  يك  شده،  مطرح  برايم  سوالى  يك  خب   *
خانمى آمده همسر استاندار اين مملكت شده، يك 
دفعه اين استاندار تصميم مى گيرد كه همه مناسب 
دولتى را رها كند و به عنوان يك جهادگر به روستاها 

و جنگ برود. حس آن دورانتان چه بود؟
 هيچى!

* واقعا هيچى؟
 واقعا هيچى. به روحش قسم برايم مهم نبود. يعنى ايشان 
خيرشان  خدا  بود.  انداخته  جا  را  اين  ما  براى  جورى  يك 
بده، آن موقع هم اينطور بود. واقعا ما اين طور تربيت شده 
بوديم. اين هم در اصل حاصل تربيت امام بود. حتى اگر يك 
كه  بود  عجيب  برايمان  خيلى  مى كرد،  زندگى  مرفه  فردى 
چرا اينطورى زندگى مى كند؟ اين حس برايمان خيلى بهتر 
بود تا آن حس كه فرد مرفهى داشت. ايشان زندگى قبل از 
انقالبشان يك زندگى خوب و مرفه بود. پدرشان خيلى مرتب 
زندگى مى كردند، همه را با هم گذاشت كنار و هر چيزى كه 
مال خودش بود بخشيد.  هميشه هم به خانواده اش مى گفت 
شما نبايد اين طورى زندگى كنيد، اين زندگى شما را امام 
دوست ندارد. خيلى مريد امام بود؛ تا روز آخر هم اين رابطه 
را حفظ كرد. امام خدا رحمتشان كند آن اوايل توصيه مى 
فرمودند كه طلبگى زندگى كنيد. اين طلبگى زندگى كردن 
براى ما جا افتاده بود؛ براى آقاى عظيمى جا افتاده بود كه ما 
بايد اين طورى زندگى كنيم، تا درد مردم را بفهميم. من يك 
مسئله اى را عرض كنم. ما آن موقع با اتوبوس برمى گشتيم، 
ديگر با هواپيما برنگشتيم، با اتوبوس برگشتيم رفتيم شيراز. 
من وقتى زنان بندرعباسى را در اتوبوس مى ديدم با آن حجم 
از مشكالت پيش خودم مى گفتم خدا را صد هزار مرتبه شكر 
زندگى  شما  خود  مثل  من  نيستم.  بدهكار  شما  به  من  كه 
كردم، من حاال من بار روى سرم نگذاشتم، ولى تمام كارهاى 

زندگى را خودم انجام مى دادم. در محله اى كه زندگى مى 
كرديم، اجناس گران تر از بازار بود. من مى رفتم بازار خريد 
مى كردم با يك زنبيل قرمز رنگ كه آن زمان رايج بود كه 

ارزان خريد كنم، تا خرجى كه حاج  آقا به ما مى داد برسد. 
اگر دو روز سه روز غذاى خوب ما سر سفره مى گذاشتيم، 
اين  گرسنگان  از  ما  كه  مى گفت  مى شد و  ناراحت  آقا  حاج 
شهر و روستاها غافل هستيم. واقعا زندگى طلبگى داشتيم كه 

خيلى هم از لحاظ روحى راحت بود. 
شرق  هميشه  من  كه  كرديد  اشاره  خانم  حاج   *
بودم، حاج آقا غرب؛ ولى اينطورى نبوده، چون خانم 
آنجا  و  اهواز  مى برند  تشريف  آقا  حاج  با  عظيمى 

زندگى مى كنند. چند سال آنجا بوديد؟ 
چهار سال و نيم ما اهواز بودم. 

* چطور شد كه اين كار را كرديد؟ 
من هر كجا كه حاج آقا رفتند با ايشان رفتم. رفتند روستا، 
من هم رفتم. مثال تفاوت شايد يك ماه تا دو ماه مى شد، ولى 
اهواز اين زمان بيشتر شد. چون بچه ها مدرسه مى رفتند. ما 
خيلى اصرار مى كرديم، ايشان مى گفتند امن نيست و شما 
دست و پا گير مى شويد. يك خاطره اى را هم عرض كنم. 
قبل از گفتن خاطرات اهواز مى خواهم به خاطره اى از شهيد 
منتظرين و آمدنمان با حاج آقا به تهران اشاره كنم. حاج آقا 
يك دوستى داشتند به نام منتظرين كه شهيد شده بود. خدا 
رحمتش كند. براى من ديگر مثل برادر شده بود، هر موقع 
دلم مى گرفت به مزار اين شهيد عزيز مى رفتم. هر موقع هم 
شهدا  گلزار  برگشتن  موقع  مى بردم،  فرودگاه  به  را  آقا  حاج 
مى رفتم و بر مزار اين شهيد فاتحه اى مى خواندم. يك بار كه 
حاج آقا رسانده بودم، چون غالبا ايشان مى رفت شهرستان ها، 
اين دفعه طوالنى شده بود يك ذره ناراحت شده بودم. من 
شب يكشنبه رفتم پيش اين شهيد گفتم شهيدمنتظرين به 
نظر شما درسته كه حاج آقا هميشه در سفر باشد، من تنها 
در اصفهان زندگى كنم. من در اصفهان غريب بودم. به هر 
حال اين را گفتم آمدم. يك كمى دلم گرفته بود كه چقدر 
من ايشان را ببرم فرودگاه و تنها برگردم. فرودگاه اصفهان 
هم خارج از شهر بود و راه خيلى خطرناكى هم داشت. من 
اين مسئله را به شهيد گفتم و آمدم منزل. سه شنبه حاج آقا 
از تهران زنگ زد به اصفهان كه حاج خانم من ديگر اينجا 
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نمى توانم تنها باشم. شما بار سفر ببند كه بايد تهران بياييد. 
البته اين براى سال 69 بايد باشد. 

* خب خدا حاج آقا را رحمت كند. قوى ترين نكته 
و خصوصيت حاج آقا به عنوان يك همسر چه بود؟

 من يكى از چيزهايى كه خيلى از خدا شاكر هستم اصال 
ازدواج با ايشان بود. آن زمان كسان ديگرى هم بودند كه به 
خواستگارى آمده بودند. االن هم ثروت هاى بى كران دارند. 
ايشان كه آمدند خواستگارى گفتند هيچى ندارم. البته بعدا 
فهميدم كه همه چير دارد ولى انقدر زندگى ساده اى مى كند. 
بزرگ ترين خصوصيت ايشان انقالبى بودنش بود كه تا آخر 
هم  انقالبى ماند. مسئله ديگر ساده زيستى بود كه به بركت 
ايشان من هم آلوده به دنيا نشدم. اينها خصلت هاى خيلى 
خوب بود. خيلى سختكوش بود. اگر يك كارى براى رضاى 
خدا بود، جلوى من را نمى گرفت كه مثال نبايد بروى يا نبايد 
بكنى. براى  رضاى خدا خيلى كار مى كرد. هميشه به من 
و بچه ها هم مى گفت يك كارى كه مى كنيد، براى رضاى 
خدا باشد. اگر براى خدا نيست، نكنيد. من فكر مى كنم يك 
زندگى پاك و خوبى را ايشان براى من و بچه ها پياده كرد. 
رفاهيات هم داشتيم، بد نبود. افراط نداشتيم ولى كم و كسر 
هم نداشتيم، زندگيمان مى گذرد. خيلى آن طور كه بگويم در 
فشار باشد و اينها نبود، ولى يك زندگى فوق العاده روحانى 
داشتيم. مثال من مى بينم بعضى از خانم هاا نمى توانند كارهاى 
خير بكنند چون همسرانشان اجازه نمى دهند و عكس اين 
قضيه هم وجود دارد. االن هم داريم. خيلى از خانم ها بودند 
كه شوهرانشان را از جبهه برگردانند، ولى ايشان به ما يك 
مقدس  زندگى  يك  را  جبهه  ما  كه  كرد،  برخورد  جورى 
من  نه  خودم،  بگويم  اين كه  نه  دارم  ايشان  از  مى ديديم. 
در  شد  تربيت  كه  خودش  كرد،  تربيت  را  ما  ايشان  نيستم! 
اين انقالب، ما را هم تربيت كرد. هرچه امام گفت ايشان 
خودش اطاعت كرد و ما را هم اينطورى تربيت كرد. شما 
اگر در زندگى بچه هاى ما وارد شويد مى بينيد كه هيچكدام 
اهل تجمل نيستند. شغلى خوبى هم دارند، ولى من مى بينم 
كه آلوده تجمل نشدند. اين را هم از پدرشان دارند. كار خير 
خيلى زياد انجام مى داد. اينها خصلت هاى آقاى عظيمى بود 
كه ما را هم دنبال خودش كشاند. اينها براى ما خيلى خوب 

بود و ما درس مى گرفتيم.

زندگى  شيرينى هاى  از  يكى  وجدل  بحث   *
زناشويى است. 

ما هم داشتيم (با لبخند)
* خب چه كسى اول آشتى مى كرد؟

 ايشان وقتى عصبانى مى شد، داغ مى كرد، خيلى زياد. ولى 
من سكوت مى كردم. ولى زود خاموش مى شد ولى من زود 
خاموش نمى شدم، دلم مى گرفت. خيلى زود مى آمد و صحبت 

مى كرد.
* اهل معذرت خواهى هم بود؟

* بله. دو سه بار خيلى به من ظلم شده بود، حاال از طرف 
ديگرى بود ولى خب ايشان آمد عذرخواهى كرد. بعد همين 
حرفى كه شما در ابتداى مصاحبه گفتيد را خيلى مى زد كه 
من گير كسى يا جايى نيستم، اگر گير باشم، گير شما هستم. 
اول اين را مى گفت كه من از تو خيلى راضى هستم، كه من 
را در يك عمل انجام شده قرار بدهد.(با لبخند) تو هم از من 
راضى هستى؟ نمى شود زندگى بدون بحث باشد. اصال لطفى 

هم ندارد. ما سر بچه ها و ازدواجشان خيلى بحث داشتيم. 
* روابط حاج آقا با بچه ها چطور بود؟

خيلى خوب بود حاال گاهى در برابر مثال اشتباهاتى كه از 
فرزند ممكن است سر بزند خيلى سخت بود. به خصوص گناه 
اگر بود خيلى عصبى مى شد و سخت در مقابل آن مى ايستاد. 
سرشان  حرام  و  حالل  شدندو  حالل خور  بچه ها  اگر  ببينيد 
مى شود به خاطر اين بود كه پدرشان همينطور تذكر مى داد. 
به خصوص محمد من خيلى زياد به اين موضوع توجه مى كند. 

* به عنوان سوال آخر، با حاج آقا صحبت كنيد.
(در حال بغض) خيلى بى وفايى كردى. ما هميشه با هم 
بوديم. من هيچ موقع شما را تنها نگذاشتم. هر جا رفتى با شما 
آمدم. ولى االن يك سال است كه من را تنها گذاشتى و اين 
خيلى سخت است. جايت خيلى خالى است. من هميشه همه 
كارهاى منزل را خودم انجام مى دادم و شما كمك خاصى 
نداشتى، ولى االن چطور شده كه انجام كارها اينقدر برايم 

سخت شده است. نبودنت خيلى سخت است. سفرت بخير.
* ايشان از خوب هاى دوران بودند و تا ابد هم ان شاءاهللا 
از ايشان به خوبى ياد خواهدشد. ممنون كه پذيراى ما بوديد.
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فراغ
پس از گذشت يك سال از نبودن پدر، بيشتر جاى خالِى 
نبودنش را احساس مى كند. شايد به راستى از سال 82 كه پدر 
اولين دوره ى شيمى درمانى را انجام داد، تا سال 90 كه به 
دومين دوره ى بيمارى و پرتودرمانى رسيد، هيچ گاه به طور 

جدى خطر از دست دادن پدر را در خود احساس نمى كرد. اما 
از سال 94 (دومين دوره ى شيمى درمانى) تا زمان درگذشت 
ايشان در پايان سال 98، پيوسته در حالت خوف و رجا و نگراِن 
از دست دادن رفيق ديرينه اش بود. با اين كه مى دانست او 
تا  هم چنان  اما  كرده،  تنظيم  را  وصيت نامه اش  سال 74  از 

مردى از جنس باران
سردار جهادگر مهندس حسينعلى عظيمى از زبان فرزند و به قلم مهدى محمدى

سيامك (محمد) عظيمى

اره
اش

نوشتن از بزرگ مردى چون زنده ياد حسينعلى عظيـمى، بدون تعارف كار سختى است 
و مطالعات چندجانبه در ابعاد مختلِف شخصيت ايشان را مى طلبد. شخصيتى كاريزماتيك 
و پويا در همه ى زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، دوستان و خانواده؛ كه در مراحل 
مختلِف زندگى و فراز و نشيب ها، با تصميمات به جا و مديريت ذاتِى ايشان، بر اهميت اين 
پويايى افزوده شد. با همكارى پسر بزرگوار ايشان و از دوستان خوبم، آقاى سيامك (محمد) 
عظيـمى، تالش شد تا بخشى از شخصيت زنده ياد عظيـمى در زمينه ى ارتباط با پسرانش را، 
نه از ديدگاه پدر و فرزندى بلكه به عنوان يك ارتباط رفاقتى و عاشقانه، بر روى كاغذ آوريم.
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اواخر مهر 98 كه همراه با پدر جهت تزريق داروى هسته اى 
به بوشهر رفت و در آن سفر، پدر به وصيت نامه اشاره كرده 
و صراحتا از آن حرف زد، هنوز اين صحبت ها به مذاق پسر 
خوش نمى آمد. از آنجا كه پدر را سال ها در كسوت بيمارى 
ديده بود، تا همين ماه هاى آخر فكر نمى كرد كه اين بيمارى 

مى تواند پايان ناگوارى داشته باشد.

رفاقت
از همان دوران كودكى، پدر رفاقتى ديرينه ى با فرزندانش 
داشت كه سواى ارتباطات معمولِى پدر و فرزندى بود؛ گويا 
از همان دوران، برنامه ى ويژه اى براى فرزندانش داشت. در 
روزهايى كه اكثر والدين براى كودكان شان اسباب بازى هاى 
فكرى  اسباب بازى هاى  آن ها  براى  پدر  مى گرفتند،  معمول 
و  ساختمان سازى  و  لِگو  چون  اسباب بازى هايى  مى گرفت؛ 
بازى هاى معمايى. پدر با هر كدام از پسرها به فراخور نوع 
البته  داشت.  متفاوت  رفاقتى  اخالقى،  منش  و  ارتباط گيرى 
رفاقت حاج آقا مختص پسرها نبود و رفاقتى به مراتب بيشتر را 
با دخترهايش داشت. در واقع وقتى را كه كال با دخترهايش 

گذراند، بيشتر بود و رفاقتى عجيب بين شان جارى بود.
در كار و درس، از آنجا كه هدف را باال در نظر مى گرفت 
كمى سختگير ؛ اما در رفاقت، هميشه معتدل بود. اين مسئله 
در مورد همكارانش نيز صحت داشت. پسر در سال 65 از 
در  اصفهان  رزمنده ى  جهادگران  از  يكى  صانعى،  مهندس 
«بعضى  مى گفت:  كه  شنيد  اين گونه  پدر  درباره ى  جبهه، 
آقاى  با  كارها  در  چگونه  تو  كه  مى پرسند  من  از  همكاران 
آقاى  كه  مى گويم  جواب  در  من  مى كنى؟  تعامل  عظيـمى 
عظيـمى در كارها هميشه 100درصد را مى بيند، اما شما هر 

چقدر كه توانش را داشتيد انجام دهيد!»

مشورت
و  بود  مشورتى  هميشه  خانه،  فضاى 
پدر به جز مسائل شرعى، در باقِى موارد 
نظرخواهى  خانواده  اعضاى  همه ى  از 
نداشت  سابقه  كه  به گونه اى  مى كرد؛ 
اين  بر  ايشان  نظر  كند.  حكم  را  چيزى 
روزمره ى  امور  در  كه  بود  استوار  مبنا 

زندگى، هميشه ارائه ى نظر و مشاوره، مفيدترين گزينه است 
و اين قضيه، تاثير خود بر تصميم گيرى ها را به مرور زمان 
نشان مى دهد. نكته ى جالب اين كه همين فضاى مشورتى، 
باعث شد تا فرزندان با استفاده از مشاوره و پيشنهاداتى كه 
در تصميم گيرى هاى مهِم زندگى از پدر مى گرفتند، بتوانند 
تصميمات درستى را به صورت كامال مستقل بگيرند. خود 
مسائل  و  امور  در  فرزندان  وابستگِى  عدم  بر  نظرش  پدر، 
بود و هميشه با وجود ارائه ى مشاوره، يك نوع استقالل در 

تصميم گيرى را براى فرزندانش قائل مى شد.

الگو
 فرزندان از همان بدو كودكى، پدر را الگو قرار داده بودند؛ 
به طورى كه پسر به ياد دارد حتى تا نوجوانى، براى اين كه 
هر چه بيشتر شبيه پدر باشد سعى مى كرد كارهاى او را تكرار 
كند. پدر، يك الگوى رفتارى براى همه ى فرزندان بود. پسر 
و  ايثارگرى  فعاليت هاى  به  توجه  با  پدر،  كه  دارد  خاطر  به 
رزمندگى، تا سن 20 سالگى براى او يك موجود مقدس بود، 
و از آن به بعد نيز اين تقدس، تبديل به احتراِم مضاعِف همراه 
با عشِق بى حد و حصر داشت. برايش بسيار لذت بخش بود 
كه در جايگاهى است كه چنين الگوى كاملى را براى زندگى 
در كنارش دارد. الگويى كه آن را موهبتى الهى براى خود 

مى دانست.

بارزترين خصوصيات
اهل دل بود. همه ى  منش رفتارى و برخوردهايش، دلى 
و معنوى بود. آنجايى كه صحبت از قانون و شرعيات بود، 
سخت گير بود،  اما با زبان دل، حكم مى داد. صبور و با گذشت 
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و مؤدب بود. خوبى و حسن شهرِت شش فرزند، ريشه در 
كسب ناِن حالل و نگاه و منش پدر به زندگى داشت. هميشه 
مذاق  به  كه  اين  ولو  را  حق طلبى  و  بود  عدالت  دنبال  به 
بعضى ها خوش نيايد، شيوه ى زندگى قرار داده و به فرزندان 
هم آموخته بود. پدر، مردى مستقل و با اراده بود و حتى تا 

روزهاى پايانى هم اين خصيصه را حفظ كرد.

ميراث
هر شش فرزند، قسمت هايى از صفات پدر را به ارث برده اند 
كه با كنار هم قراردادن آن ها، به پدر مى رسيم. بخش اعظمى 
از منش پدر و تفكرات او، در فرزندانش به جاى مانده و اين، 
تنها بخش كوچكى از ميراث عظيم پدر است. پسر به ياد دارد 
زمانى كه حدودا 30 ساله بود، روزى پدر براى او و برادرش 
عنوان كرد كه: «ميراث من شماييد؛ همه ى اعمال شما در نام 
من تاثير دارد و آبروى من در دستان شماست.» پسر، امروز 
معناى واقعِى اين حرف را مى فهمد. ميراث ديگِر پدر براى 
فرزندانـ  به جز ناِم نيك و بزرگش،ـ  دست نوشته هايى است 
كه بيشتر در قالب دل نوشته بيان شده و شايد تاثير زيادى در 

شناخت مرام پدر براى مخاطب داشته باشد.

وظيفه
پسر با خود مى انديشد كه حاال چه بار سنگينى بر دوشش 
افتاده؛ وظيفه ى نگه داشتن يك ناِم بزرگ، كه همِت بزرگ 
براى  بزرگى  چالش  پدر،  نيِك  نام  نگه داشتن  مى خواهد. 

فرزندان است؛ چرا كه نام، باِر سنگينى دارد.
اين  مى بيند  خود  گردن  بر  پسر  كه  ديگرى  وظيفه ى 

است كه تالش كند پدرش آن گونه كه واقعا بوده، معرفى و 
شناسانده شود؛ نه بيشتر و نه كمتر. چرا كه اعتقادش بر اين 
است كه در هر دو صورت، به شخص پدر ظلم شده است. 
ايمان دارد كه نظر پدر هم همين بود كه نه چيزى بيشتر، به 
او منتسب شود و نه چيزى كمتر، از او بيان شود. پسر مى گويد 
كه اشخاص، در نتيجه ى عالقه ى وافر و يا احيانا انتقاداتى 
كه از پدر دارند، ممكن است او را باالتر و يا احيانا پايين تر از 
آن چه كه بوده توصيف كنند؛ ولى پويندگان واقعِى راِه اين 
جهادگِر سرافراز، بايد از هر دوى اين قطب ها دورى كرده و 

سعى كنند راه و رسم واقعِى او را جستجو و پيگيرى كنند.

خواب
پسر، در چهل روزى كه از رفتن پدر گذشته، چهار خواب 
فرق  دفعه  اين  اما  نيست  خواب ديدن  اهل  زياد  ديده.  او  از 
مى كند. در خواب دوم، پدر به ديدنش آمد و پسر با علم به 
اين كه پدر به ديار باقى شتافته، با حس دلتنگِى شديد، دست 
او را روى صورت خود گذاشت. اصال دلش نمى خواست بيدار 
اين صحنه را هرگز در عالم بيدارى  شود و مى دانست كه 
نخواهد ديد؛ اما چه غنيمتى است ديدن دوباره ى پدر. با همان 
احساس دلتنگى، بيدار شد و با همان احساس، روزش را آغاز 

كرد.
و در آخر؛

در  و  فرزندانش  براى  چقدر  كه  مى دانست  خودش  پدر، 
چقدر  كه  نمى دانستند  آن ها  اما  دارد،  اهميت  آن ها  زندگِى 
پدر در زندگى شان مهم است؛ پسر، حاال عمق معناى اين 
حديث را درك مى كند كه؛ قدر و ارزش واقعِى نعمت ها را 
هميشه پس از اين كه از دست شان داديم 
تنها  امروز  مى انديشد  پسر  مى فهميم...؛ 
اين  مانده،  قلبش  و  دل  بر  كه  حسرتى 
ساعات  مى توانست  كاش  اى  كه  است 
بيشترى را در كنار پدر باشد؛ و اين، تنها 

نكته اى است كه قلب پسر را مى آزارد. 

گفتگوى خانوادگى
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كارمان مبهم بود؛ اما عزممان محكم. يك احساسى به ما 
مى گفت غير از اين چيزهايى كه در دانش مديريت وجود 
و  فرهنگ  با  بيشتر  كه  هست  هم  ديگرى  چيزهاى  دارد، 
اهداف ما مى خواند. عزم كرده بوديم آنها را بيابيم و تدوين 
كنيم. البته از اول هم اصرارى نداشتيم كه حتما چيز ديگرى 

هست؛ اما بايد مى گشتيم. 
خوب، كجا بگرديم؟ در منابع دينى اعم از قرآن و احاديث؟ 
در كتبى كه درباره مديريت اسالمى نوشته شده؟ در ميان 
افراد  بين  در  و...؟  سپاه  و  جهاد  مثل  انقالبى  هاى  سازمان 
شاخصى كه كار جهادى كرده اند، مثل حاج عبداهللا والى؟ در 

بزرگترها بدانند، جوانترها به دقت بخوانند
از نويسندگان كتاب رسم جهاد 

على مشايخى

اره
اش

سازندگى به روايت  جهاد  كتاب «رسم جهاد» با موضوع تجربه هاى كارهاى جمعى در 
حسينعلى عظيمى كتابى است كه در سال 1396 به زيور طبع آراسته شد و تاكنون چاپ 

چهارم آن به بازار نشر ارائه شده است. 
اين كتاب كه به تحقيق على مشايخى و محمدرضا حسينى نگاشته شده است، حاصل 

ساعت ها بحث و جلسه نويسندگان كتاب با سردار جهادگر حسينعلى عظيمى است. 
يكى از نويسندگان كتاب شرحى از آن را ارائه داده است.

كتابشناسى
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ميان خاطرات فرماندهان شهيد؟ يا...؟
بدون تعارف، بدون اينكه دركى از اندازه و ابعاد پژوهش 
چيزى  و  بپردازيم  اينها  همه  به  خواستيم  مى  باشيم،  داشته 
را از همه اينها استخراج كنيم. اما خيلى زود، يعنى چند ماه 
بعد، فهميديم كه با اين ِعده و ُعده بهتر است يك قسمت را 
انتخاب كنيم و آنجا دنبال جواب سوالمان بگرديم؛ سوالى كه 

در آن ابتدا چندان هم روشن نبود. 
آنها  بين  از  و  انقالبى؛  هاى  سازمان  سراغ  برويم  گفتيم 
پاسداران انقالب اسالمى را  انقالب جهاد سازندگى و سپاه 
انتخاب كرديم. از اين و آن مى پرسيديم كه در اين دو نهاد 
چه كسانى درباره مديريت جهادى حرف دارند. يكى دو نفر 
را پيدا كرديم و شروع كرديم به گرفتن مصاحبه ها. سوالمان 
تجربه هاى مديريتى بود. نگاهمان هم به دهه اول انقالب 
بود. كمى بعد هم ديديم بهتر است فقط بر يكى از اين دو 

متمركز شويم؛ و جهاد سازندگى را انتخاب كرديم.
حسينعلى  شهيد  با  مان  جلسه  اولين  يا  و  مصاحبه  اولين 
عظيمى بود آبان ماه سال 91. بدون ترديد آشنايى ما با او 
اين  نيت  به  جلسه  اين  از  قبل  روز  دو  يكى  بود.  خدا  لطف 
پژوهشى كه شروع كرده بوديم تفألى به حافظ زدم. اين بيت 
آمد: «گر طمع دارى از آن جام مرّصع مى لعل / اى بسا ُدر 
كه به نوك مژه ات بايد ُسفت»؛ اگر مى خواهى به مرادت 
سوراخ  است  مژه  نوك  با  را  زيادى  مرواريدهاى  بايد  برسى 

كنى! فهميدم كه كار سختى در پيش داريم.
حاج آقا عظيمى درباره مديريت جهادى فكر كرده بود و 
حرف داشت. بسيار ابراز خوشحالى كرد كه ما چنين كارى را 
شروع كرده ايم. در همان جلسه با واسطه اى از قول عالمه 
حسن زاده آملى به ما گفت «كسب دانش سخت است. مثل 
اين است كه بخواهى با مژه هايت چاه بكنى. بايد تصميم 

بگيريد كه اين طور علم را حاصل كنيد».
سال 91 جلساتى بود كه با حضور آقاى عظيمى و جوانان 
تشكيل مى شد. ما هم وارد اين جلسه شده بوديم. از هر درى 
سخنى گفته مى شد، و در اين بين هر وقت فرصت مى كرديم 
سواالت خودمان را مى پرسيديم. از ابتداى سال 92 از ايشان 
خواستيم كه براى پژوهشمان اتاقى در اختيار ما قرار بدهد. 
پذيرفت؛ و ما در مكان جديد كانون سنگرسازان بى سنگر 
گذشته  سال  در  هم  اولمان  جلسه  همان  در  شديم.  مستقر 

به ما گفته بود كه «اينجا خانه خودتان است». همچنين از 
ايشان وقت جداگانه براى مصاحبه گرفتيم و چندين جلسه 
مصاحبه منظم برگزار كرديم. ما يك سوال كلى داشتيم كه 
نحوه مديريت در جهاد چگونه بود؛ و به فراخور سواالت جزئى 
يا مصداقى هم مى پرسيديم. هيچ اصرارى هم نداشتيم كه 
نباشد.  يا  باشد،  مديريت  موجود  دانش  قالب  در  ما  سواالت 
چيزى را كه نياز مى دانستيم مى پرسيديم. البته جواب هاى 
ايشان بيشتر از سواالت ذهن خام ما بود. در جلسه اى ايشان 
تازه شروع كرده بود به بيان پ م ج ج؛ اما به دليل مشغله 

ايشان و شايد پيگيرى كم ما، شد آخرين جلسه.
و  ها؛  مصاحبه  و  جلسات  كردن  پياده  به  كرديم  شروع 
شب  و  روزها  آن  در  بعد،  آنها.  بخش بندى  و  عنوان گذارى 
خودمان  بين  بود،  تعميرات  حال  در  كه  كانون  سرد  هاى 
جلساتى داشتيم براى استخراج مفاهيم از اين متن ها و پيدا 
پژوهشى  كار  يك  هدفمان  مفاهيم.  اين  بين  ارتباط  كردن 
بلندمدت بود كه مدل مديريت در جهاد سازندگى را تدوين 
كنيم. اصال تصميم نداشتيم وسط كار كتابى منتشر كنيم و 
به قول خودمان خروجى ميانى دربياوريم. اما اراده خدا غير 

از اين بود. 
يك  كه  آمد  فشار  ما  به  طرف  آن  و  طرف  اين  از  كمى 
خروجى از كارتان بدهيد. ما هم با اكراه يك طبقه بندى اوليه 
از مطالب كرديم و داديم به حاج آقا عظيمى؛ كه برويم دنبال 
كار خودمان را بگيريم. جالب آن بود كه هر كسى آن طبقه 
بندى و خصوصا فهرست مفّصلش را مى ديد بسيار خوشش 
مى آمد؛ از جمله خود حاج آقا. ما هم گفتيم كه خوب، بقية 
اين قسمت كار و تبديل آن به كتاب را ديگران انجام بدهند. 
اما واقعيت اين بود كه نمى شد؛ و ما در هر مرحله اى آن را 
به هر طرفى كه پرتاب مى كرديم، باز به سمت خودمان بر 

مى گشت. 
تا اين كه خدا ما را به اين نتيجه رساند كه انتشار اين كتاب 
را  كار  باالخره  است.  ما  خود  وظيفه  هم  و  است  نياز  هم   ،
تمام كرديم و در پانزده اسفند سال 96 در مراسم «پاسداشت 
انديشه جهادى» كه براى بزرگداشت جهادگر فكور حاج آقا 

عظيمى برگزار كرديم، كتاب رسم جهاد1 رونمايى شد.

كتابشناسى
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