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مقدسرادارید.
بله همین هم کار ما س��خت تر مي کند. شاید 
کمتر کسی در ایران باشد که چهارراه ولیعصر 
و پارک دانشجو را نشناسد. غیر از تهرانی ها، هر 
کس مسافر این شهر مي ش��ود گذرش به این 

چهارراه مي افتد. در جلساتی که با کمیسیون 
فرهنگی و شورای فرهنگی منطقه 11 داشتیم 
به این نتیجه رس��یدیم که باید از ظرفیت های 
این نقاط به خوبی بهره ببریم. چهارراه ولیعصر 
یک زیرگذر پرتردد دارد که ان ش��اءاهلل امسال 
در آن نمایش��گاه عکس دفاع مقدس را برگزار 
مي کنیم. کارمند یا کارگری که فرصت رفتن 
به نمایشگاه را ندارد، حین راهش مي تواند از این 
نمایش��گاه دیدن کند. همچنین برنامه حضور 
مردان خاکی و س��یلورمن ها )مردان نقره ای( 
در زیرگذر چه��ارراه ولیعصر)عج( پیش بینی 
شده است. این سیلورمن ها با چفیه و نمادهای 
رزمندگان تابلویی از فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری را با مضامینی چون زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، یا فرمایش 

اخیر آقا در این خصوص که جنگ نخواهد شد، 
مذاکره هم نخواهیم کرد، در دس��ت خواهند 
داش��ت. با توجه به حضور قشر عموماً جوان در 
این نقطه، پیش بینی مي شود تأثیر خوبی هم 

داشته باشد.
پ�ارکدانش�جوفضایخاص�یدارد
وخیل�یازجریانهایفکريس�عی
ميکنندفضایآنرادراختیاربگیرند،
ميتوانیمامسالدرهفتهدفاعمقدس
شاهدبرگزارییکنمایشگاهتأثیرگذار

باشیم؟
ما سعی مان را مي کنیم. امسال یک نمایشگاه 
24 غرف��ه ای در این پ��ارک برپا مي ش��ود که 
بخش های مختلفی دارد. مثل بهداری در رزم 
که در این غرفه ایس��تگاه قند خون و چربی و 
وزن و چک آپ رایگان به بازدیدکنندگان ارائه 
مي ش��ود. همچنین غرفه های معراج ش��هدا، 
ماکت جنگی رزمایش ها و عملیات مرصاد، غرفه 
فضای مجازی )بررسی آسیب ها و جنگ روانی 
دش��من در این فضا(، غرفه اقتصاد مقاومتی با 
شعار حمایت از کاالی ایرانی، غرفه زنان در دفاع 
مقدس که به اقدامات بانوان ایرانی از پشتیبانی 
جنگ تا حضور در میدان نبرد در قالب امدادگر  
مي پردازد، غرفه بازی های فکری برای کودکان از 
این جمله است. امسال برای کودکان و نوجوانان 
برنامه های خاصی داریم. مه��د قرآنی در نظر 
گرفته ش��ده که در آن بچه ه��ا از موضوعات و 
آس��یب های روز و بحث دفاع مقدس نقاشی و 
رنگ آمیزی مي کنند. هدایایی هم برای کودکان 

در نظر گرفته ایم. 
روایتگریدرتاریخدفاعمقدسجایگاه

ویژهایدارد،روایتگریهمدارید؟
امسال یک قسمت به عنوان جنگ شبانه داریم 
که بعد از نماز مغرب و عشا برگزار مي شود. در 
این جنگ شبانه از یادگاران دفاع مقدس دعوت 
به عمل مي آید. از زبان این رزمندگان و ایثارگران 
بخش روایتگری که شما هم اشاره کردید انجام 
مي گی��رد. همچنین ب��رای دانش آم��وزان در 
غرفه ماکت عملیات جنگی هر روز روایتگری 
و تش��ریح نوع عملیات ها را خواهیم داشت. به 
شکل کلی برنامه جنگ ش��بانه به این ترتیب 
اس��ت که چون در ماه محرم قرار داریم، بعد از 
ظهر در همان استیج تعزیه خوانی داریم. بعد از 
نماز مغرب و عشا، با دمامه زنی کار جنگ شبانه 
شروع مي شود. پس از قرائت قرآن هر شب یک 
مهمان عزیز دعوت مي شود که خاطرات جنگ 
و پرسش و پاسخ ها با این مهمان مطرح مي شود. 
گروه سرود و تواش��یح و شعرخوانی حماسی و 
برنامه هایی از دس��ت هم درنظر گرفته ایم. در 
بحث مدافعان حرم، از گروه های تئاتری که این 
حوزه کار کرده اند دعوت به عمل آمده تا در این 

خصوص هنرآفرینی کنند.
غیرازنمایش�گاه،برنامههایدیگری

همدارید؟
در س��طح منطق��ه عزیزانی مثل کاس��ب ها و 
مغازه دارها هس��تند که وقت نمایشگاه رفتن 
ندارند. برای این دسته از مخاطبان ستون کشی 
خودرویی داریم که تداعی کننده اعزام های دوران 
جنگ است. یک سیستم صوت و یک کامیون و 
چند تا خودروی تویوتا که بچه بسیجی ها عقبش 
نشسته اند، در س��طح منطقه حرکت مي کنند 
و دوران جنگ را تداع��ی مي کنند. در کنارش 
حوزه ها و پایگاه ها و مساجد هم موظف هستند 
که به قدر وس��ع خودش��ان یاد و خاطره دفاع 

مقدس را در این هفته گرامي  بدارند.
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88498481ارتباط با ما
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ماجرایاعزامش�مابهجبه�هازکجا
ش�روعش�دودرکداممقطعازدفاع
مقدسبهجمعرزمندگانپیوستید؟

م��ن در 16 س��الگی و در تاری��خ 60/12/15 
در تهران دوره ه��ای آموزش��ی را دیدم و 10 
فروردین به منطقه اعزام شدم. در اواخر عملیات 
فتح المبین به جمع رزمندگان پیوستم و پس 
از فتح المبین، عملیات بیت المقدس ش��روع 
ش��د. در این عملیات زخمي  ش��دم و چندین 
ماه تحت نظر پزشک بودم و پس از بهبودی در 
عملیات های والفجر مقدماتی،  یک، دو و س��ه 
شرکت کردم. پس از آن در عملیات های 4 و 5 
حضور یافتم و تا آخر جنگ در مناطق عملیاتي 
حاضر بودم. بیشتر حضور من در جبهه به بودن 
در لش��کر 17 علی بن ابی طالب به فرماندهی 

سردار شهید مهدی زین الدین سپری شد.
در16سالگیتاچهاندازهشرایطجنگ
رادرکمیکردیدوبنابهچهتصمیمي

عازممنطقهشدید؟
چند عامل باعث می ش��د ما ب��ه جبهه برویم. 
نخس��ت فرمان حضرت امام)ره( ب��ود. وقتی 
ایشان موضوعی را می فرمودند حجت برای همه 
تمام می شد و باید دفاع می کردیم. نکته بعدی 
وطن دوستی و ناموس پرس��تی مان بود. وقتی 
ما می دیدیم دش��من حمله کرده و کشورمان 
را مورد هجمه قرار داده آدم نمی تواند ساکت 
نمی نشیند. من اولین بار در نیمه اول سال 60 
می خواستم اعزام شوم که چون هم قدم کوتاه 
بود و هم 15 س��ال سن داش��تم، من را اعزام 
نکردند. هر کاری کردم قب��ول نکردند. وقتی 
تیرماه 16 س��اله ش��دم دوباره اقدام کردم که 

اعزامم تا اسفندماه طول کشید.
آیاترس�یازجنگیامقابلهبادشمن

نداشتید؟
عنایت خدا به قدری ش��امل حال رزمندگان 
می ش��د ک��ه هی��چ رزمن��ده ای واهم��ه ای 
در دل��ش نبود. ش��ب های عملی��ات دو یگان 
همیش��ه پیش��قراول بودند. یک��ی اطالعات 
عملیات که منطق��ه را شناس��ایی می کند و 
یکی تخریبچی ها که می��دان را باز می کنند. 
گاهی بچه های تخریب معب��ر را باز می کردند 
ولی وقت نمی ش��د تا آخر میدان و معبر را باز 
کنند و دشمن متوجه حضورشان می شد. در 
چنین موقعیتی مسئوالن تخریب به فرمانده 

گردان ها می گفتند تا اینج��ا آمدیم و از اینجا 
به بعد نمی توانیم پیش برویم. یا باید عملیات 
را ول کنیم یا باید نفر باش��د تا روی مین برود. 
زمان��ی که چنی��ن موضوعی مطرح می ش��د 
365 نفر نیرو می گفتند می خواهند روی مین 
بروند. وقتی خاطرات رزمندگان را می شنویم 
می بینیم آنها عش��ق داشتند. ترس در دلشان 
نبود. همیشه مشتاق شهادت بودند. در عملیات 
بیت المقدس ما خط اول را شکس��تیم و پیکر 
تعدادی از عراقی  ها را دیدیم. من یک بسیجی 
کوچک با جثه ری��ز بودم و اس��لحه هم برایم 
سنگینی می کرد. وقتی باالی سر جنازه نظامي  
عراقی رس��یدم و هیکلش را نگاه کردم کمي 
 ترسیدم و دلهره مرا گرفت که نکند زنده باشد. 
باالي سرش رفتم و لگدی به او زدم که مطمئن 
شدم مرده است. همین یک لحظه دلهره گرفتم 
که نکند خودش را به مردن زده باشد. در کل 
نیروهای باشجاعت و وفاداری جلو می رفتند و 

ترس در دلشان نبود.
همیناعتق�ادوباورهمنقط�هاتکاو

پیروزیمابود.
علم نظامي  می گوید فرماندهان لشکرها باید 
10 کیلومتر عقب تر از یگان ها حرکت کنند تا 
ستاد فرماندهی دستور پیشروی بدهد اما در 
دفاع مقدس به این شکل نبود. شهید زین الدین 
شب عملیات والفجر4 براي ما سخنرانی کرد 
و ما فکر می کردیم روز عملیات می خواهد به 
عقب برگردد ولی دیدیم روز عملیات جلوتر از 
همه حرکت می کند. ما به ارتفاعات کله قندی 
رس��یدیم و دیدم رگبار ب��ه آقامهدی می زند. 
معاون گردان، ایش��ان را به اس��مش قسم داد 
که اگر برنگ��ردی و عقب ن��روی همین االن 
جبهه را ول می کنم و می روم. ایشان را با یک 
نفربر به عقب برگرداندی��م. دوباره خبر آمد از 
یک محور دیگر به خط زده اس��ت. وقتی یک 
بسیجی با جان و دل عمل می کند از این طرف 
می بیند یک فرمانده لش��کر این طور جلوتر از 
همه حرک��ت می کند. فرمانده لش��کرهای ما 
لب خط می جنگیدند و بس��یجی وقتی اینها 
را می دید ب��ا جان و دل جلو می رفت. ش��هید 
باکری در عملیات بدر در نوک پیکان با دشمن 
می جنگید. حاج احمد کاظمي  یک بار تعریف 
می کرد که به شهید باکری گفته ام آقامهدی! 
به آن منطقه نرو و ش��هید باکری جواب داده 

اینجا بهترین جاس��ت و اگر بیایید صفایش را 
درک می کنید.

اینفرهنگایثارازرزمندهبهفرمانده
وازفرماندهبهرزمندهدرجبههوجود

داشتهاست؟
بله، آن زمان بوده و االن هم هس��ت. االن مگر 
مدافعان حرم چه کسانی هس��تند؟ از جنس 
هم��ان رزمن��دگان دفاع مقدس هس��تند که 
خاطرات ش��هدا را مطالعه کرده اند و نس��ل به 
نسل منتقل شده است. نسل های بعدی هر قدر 
درباره هشت سال دفاع مقدس مطالعه کنند از 

آن بسیار خواهند آموخت.
جانبازیشماچطوراتفاقافتاد؟

مرحله اول عملیات بیت المقدس تا جاده اهواز-
خرمش��هر چهار خاکری��ز از عراقی ها گرفتیم. 
اوایل جنگ س��پاه زرهی و توپخانه نداش��ت 
و عراقی ه��ا در جاده فش��ار می آوردند و پاتک 
می زدند. ما برگشتیم فردا صبح دوباره حرکت 
کردیم. پش��ت جاده اهواز- خرمش��هر به پایم 
گلوله خورد و به عقب منتقل شدم. سوم خرداد 
من در بیمارس��تان خبر آزادی خرمش��هر را 
شنیدم. انتشار این خبر شور و حال خاصی را به 
همه در بیمارستان داد. احساس غرور می کردیم 
و خوشحال بودیم. پس از شش ماه در آذر 61 
دوباره همراه فرمانده ام ش��هید حاج میرزاعلی 

رستم خانی در جبهه بودم.
غواصانلش�کر17درعملیاتکربالی
4حضورچش�مگیریداش�تند.دلیل
اهمیتبهغواصیدرلشکر17چهبود؟

اگر االن وارد استان زنجان شوید روی تابلویی 

نوشته به ش��هر شور و شعور حس��ینی و شهر 
غواصان خوش آمدی��د. غواص��ان زنجانی در 
کرب��الی4، 5 نقش خیلی مهم��ي  ایفا کردند. 
همه یگان ها غواص داش��تند و میزان آمادگی 
غواصان به تمرینات شان بستگی داشت. ما سه 
استان شمالی داریم که ساحل و دریا زیاد دارند 
و بیشترین غواص ها باید از این استان ها باشند. 
اس��تان زنجان دریا ندارد ولی چون آموزش و 
تمرینات مداوم داشتند و چون زنجان منطقه 
سردسیر است توان و طاقت زیادی برای ماندن 
در آب دارند. به همی��ن خاطر بچه های زنجان 
در آب هم طاقت زیادی داشتند و سرما و فشار 
آب را تحمل می کردند. در این دو عملیات هم 

شاهکار کردند.
اگربخواهیدشهیدزینالدینرابرایما
کهایشانراندیدیمتوصیفکنید،چه

مسائلیباعثشدهبودتاایشانآنقدر
شاخصشود؟

ش��هید مه��دی زین الدین با 22 س��ال س��ن 
جوان تری��ن فرمان��ده لش��کر ب��ود. زمانی که 
می خواس��تند ایش��ان را ب��ه عن��وان فرمانده 
لشکر انتخاب کنند، قبول نمی کرد و می گفت 
مسئولیت سنگینی است و من جواب بچه های 
مردم را چطور می خواه��م بدهم. گاهی اوقات 
تعداد نفرات لش��کر به 50 هزار نفر می رسید 
و ش��هید زین الدین احساس مسئولیت زیادی 
بابت فرمانده لشکر شدن می کرد. حتی موقعی 
که دخت��رش به دنیا می آید و به ایش��ان اعالم 
می کنند برای تولد فرزندت به خانه برو، شهید 
زین الدین جواب می دهد اگر ب��ه خانه بروم و 
بچه ام را ببینم محبتش به دلم می افتد و دیگر 
نمی توانم به منطقه برگردم. با عالقه خاصي به 
بس��یجي ها توجه مي کرد. محبت این عناصر 
مخلص در دل او جایگاه ویژه اي داش��ت. براي 
رس��یدگي به وضعیت نیروها و مطلع شدن از 
احوال برادران رزمنده خود به واحدها، یگان ها و 
مقرهاي لشکر سرکشي مي کرد و مشکالت آنان 
را رسیدگي و پیگیري مي کرد. ما چنین نفراتی 
داش��تیم که در قبال جوانان مردم احس��اس 
مس��ئولیت س��نگینی می کردند. وقتی برای 
بچه های لش��کر صحبت می کرد همه مشتاق 
بودند و برای س��خنانش عش��ق می ورزیدند. 
خط ش��کني ش��ب هاي عملیات و جنگیدن با 
دش��من در روز و مقاومت در برابر سخت ترین 
پاتک ها به خاطر روحیه باالی شهید زین الدین 
بود. روحیه اي که اساس و بنیان آن بر ایمان و 
اعتقاد به خدا اس��توار بود. مجاهدت دائمي او 
براي خدا بود و هیچ گاه اثر خستگي روحي در 
وجودش دیده نمي ش��د. شهید رضا حسن پور 
جانشین لشکر بود، ش��هید قامت بیات، شهید 
احمد صادقی و ش��هید حمید احمدی از دیگر 
شهیدان لشکر علی بن ابیطالب بودند. خدا این 
جوانان را انتخاب کرده ب��ود تا با خودش ببرد. 
یکی از نقاط ق��وت ما در دف��اع مقدس وجود 

چنین فرماندهانی بود.
کميهمازحالوهوایمحرمدرجبهه
بگوییدکهع�زاداریحس�ینیتاچه

اندازهفضایجبههراتغییرمیداد؟
من دو محرم را در جبهه ب��ودم. یک بار مرا به 
پادگانی س��مت کرخه مأمور کردند که 900 
نفر از بچه ه��ای زنجان آنجا حضور داش��تند. 
اگر ع��زاداری آذری ه��ا را دیده باش��ید،  یک 
دستش��ان در کمر و یک دس��ت در شانه شان 
است و پاهای شان را محکم به زمین می کوبند. 
مداحان وسط عزاداران می خواندند و رزمنده ها 
پاهای ش��ان را به زمی��ن می کوبیدند و جواب 
می دادند. یک س��ال محرم را به این زیبایی در 
جبهه گذراندم. یک بار هم سال 62 در منطقه 
شیخ صالح در منطقه سرپل ذهاب بودم. اینجا 
همراه بچه های سمنان و مناطق دیگر بودم که 
نوحه خوان ه��ا می خواندند و س��ینه می زدیم. 
مراسم محرم در جبهه خیلی باصفا بود و شور و 
حال عجیبی داشت. این مراسم ها باعث می شد 
رزمندگان روحیه باالیی بگیرن��د. رزمندگان 
عزاداری شان نمونه بود و حالت خاصی عزاداری 
می کردند. ما حتی عملیاتی ه��م به نام محرم 
داشتیم. عملیات محرم در روزهای ماه محرم 
انجام ش��د و اس��تان اصفهان 350 نفر در این 
عملیات ش��هید داد. رزمندگان ب��ر اثر طغیان 
رودخانه دویرج به ش��هادت رس��یدند و مردم 
اصفهان در یک روز پیکر 350 شهید را تشییع 
کردند که به یک نم��اد در دفاع مقدس تبدیل 

شد.
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