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جنگ8سالهتحمیلییابهتعبیربهترمقاومت
8سالهمردمایراندرمقابلحمالترژیمبعثی
عراق،ابعادبسیارگســتردهایدارد؛ابعادیکه
نشــاندهندههمراهیمردمبــرایحمایتاز
رزمندههادرجبهههابود.تامینسالحدرجنگ
نابرابرایرانوعراقودرحالیکهایراندرشرایط
تحریمبهسرمیبردیکیازمشکالتسالهای
ابتدایيجنگبود.قدرتاهللمیرزایی،بنیانگذار
تعمیرسالحدرسپاهاســتکهدردورانجنگ
توانســتازهیچوفقطبااعتمادبهتوانمردم
5کارخانهوابســتهبههمراتحتعنوانصنایع
مهماتسازیاصفهانتاســیسوادارهکند.او
همچنینمبتکر،طراحوسازندهنخستینسالح
انفرادیایرانیاســت.خاطراتمیرزاییکهدر
کتاب»رسا«بهکوششعلیهاشمیوازسوی
انتشــاراتمرزوبوممنتشرشده،نشاندهنده
همراهیمردمدرتامیناسلحهموردنیازدردوران

دفاعمقدساست.

قدرتاهللمیرزایی،مدیرگروهمهماتســازیسپاه
ناحیهاصفهاندردوراندفاعمقدساست.اومبتکر
نخســتینســاحانفرادیطراحیوساختهشده
ایرانیاســتودرطولســالهایجنگتحمیلی
بنابرتوانمندیهایخودوبهصــورتداوطلبانهدر
حوزهتعمیر،بازسازیوتولیدساحومهماتمورد
نیازرزمندگاناســامفعالیتمیکردهاست.بخش
اصلیکتابرســامربوطبهتجربیــاتاودرتعمیر
ساحاستواطاعاتارزندهایدربارهتأثیرجنگبر
تقویتوتوسعهزیرساختهایفنیوصنعتیکشور
بهخوانندهارائهمیدهد.پاسداربازنشستهقدرتاهلل
میرزایی،دردورانجنگتحمیلیباتکیهوپشتیبانی
نیروهایمردمیدراصفهانتوانستمجتمعصنعتی
وکارخانجاتیبرایتولیدســاحومهماتتاسیس
کندکهبخشــیازبارجنگرابردوشمیکشــید.
اومعتقداست:»اکنونکهکشــورمادررویاروییبا
جنگاقتصادیاستبهیقینمیتوانیمباالگوگیریاز
دورانمقدسدفاعمقدسوجنگتحمیلی8سالهبر

مشکاتغلبهکنیمواینپیروزیفقطباتکیهبرتوده
مردمونیرویانسانیکارآمدوتولیددرهمهزمینهها

امکانپذیرخواهدبود.«

ساختسالحدرمغازهتراشکاری
میرزایی،اوایلانقاب،مدتیدرکردســتانخدمت
کردوپسازبرگشــتنبهاصفهان،همکاریخودرا
بهعنواننگهبانباسپاهپاســدارانشروعکرد.اوبنا
بهعاقهشــخصی،زمانهایآزادیکهداشتروی
ساختساحتحقیقمیکرد.هرچندساخت2ساح
درسال1358نتیجهموفقیبرایاونداشت،امااین
باعثنشدتادستازتحقیقبردارد.اوماجرایساخت
ساحرادرکتابرسااینگونهتوضیحدادهاست:»آن
زماندرســپاهفریدنبودموامکانــاتالزمموجود
نبود.هروقتبهاصفهانمیآمدمرویساختساح
کارمیکردم.ساحســادهایباالگوبرداریازساح
ام3آلمانساختمکهدرجنگجهانیدوماستفاده
میشده.ساحیکهتولیدکردم،خاننداشت،یعنی
امکاناتیبرایایجادخاندرلولهنداشــتیم.خانبه
شــیارهایموازیومارپیچگفتهمیشودکهباعث
میشودگلولهباچرخشحولمحورحرکتخوداز
لولهخارجشودودردقتوسرعتگلولهمؤثراست.
وضعیتفنیکشورضعیفبودومنبرایانجامکار
خانکشیداخللولهساح،یکیدوجارفتمتااینکه
کسیراپیداکردمکهمغازهتراشکاریداشت.کارت
سپاهرابهاونشاندادموگفتمکهمیخواهیمیکسری
کارنظامیبرایساختساحانجامدهیم.اوهمقبول
کرد.میایستادمکنارماشینتراشوبااینکهخودم
تراشــکارینکردهبودمراهنماییاشمیکردم.کار
بهجاییرسیدکهدرخودمغازهباساحیکهساختم
یکتیربهدیوارشلیککردم.تیر،دیوارمغازهراسوراخ
کرد!اینکاربرایمنخیلیامیدوارکنندهبود.وقتی
بهبرخیدوستانمیگفتمکهمیتوانیمساحتولید
کنیم،میگفتندچــهداریمیگویی؟!اینحرفها

چیستکهمیزنی؟!«
قدرتاهللمیرزاییکهدرکردستانسختیومشکات
مبارزهبدونداشتنساحکافیراتجربهکردهبود،با
شروعجنگتحمیلیانگیزهاشبرایساختنساح
بیشترشد.اوباخودفکرمیکردکهسپاهدرخوزستان
ودرمقابلارتشعراقبانبودساحچهکارمیتواند
بکند؟آنهمدرجنگتمامعیارباکشــورتادندان

جنگ با دشمن تا دندان مسلح
مدیرگروهمهماتسازیسپاهناحیهاصفهانميگوید

تولیدمیلیونهاگلولهجنگیباهمتمردم،تاثیرچشمگیریدرتامیننیازهایجنگداشت

خاطرهایازلحظهاسارتبهروایت»رضامرادمند«
با هر تیر خالص، نصفه جان شدم

رضامرادمند،وقتیاسیرشد،هنوز22سالش

گزارش


تمامنشــدهبودکهمجروحشــدوبهاسارت
نیروهایبعثیدرآمد.اوحدود8سالازجوانیاش
رادرچنداردوگاهعراقگذراند.کتاب»زندگیدرسایه«خاطرات
اوستکهبهکوششیکیازهمرزمانشبهنامحسینعلیمحمدی
تدوینشدهاست.مرتضیسرهنگیدرکتاب»تابستان1369«
خاطرهلحظهاسارت40رزمندهایرانیراگردآوریکردهاستکه
هرکدامخواندنیاست.یکیازآنهامربوطبهخاطرهلحظهاسارت

رضامرادمنداستکهدرادامهمیخوانیم:

حدسمدرستبودمحاصرهشــدهبودیموهرلحظهعراقیهاجلو
میآمدند.هرجنبندهایراهدفقرارمیدادند.کســیجلویآنها
نبود.گویادستورعقبنشینیرسیدهبودوهرکسیتوانستهبود،از
منطقهخارجشدهبود.فقطجوانیرادیدمکهباهمهوجودباعراقیها
میجنگید.هرچهبهدستشمیرســیدبرمیداشتوباعراقیها
مبارزهمیکرد.شایداینجوان2ساعتگلولهبرسرعراقیهاریخت.
مثلشیرمیغریدومیجنگید.عراقیهااورانیزهدفقراردادند.
هرلحظهمحاصرهراتنگترکردند.آنهادردستههای30-40نفره
باالیتپه175میآمدند.وقتیآنهارادرچندقدمیامدیدم،خودم

رابهمردنزدموزیرپلکهایخاکگرفتهامآنهارازیرنظرداشتم.
عراقیهابادقتجنازهبچههاراوارسیمیکردندوبهبعضیهاتیر
خاصیمیزدند.یکیازعراقیهاازحرکتپلکهایمفهمیدزنده

هستم.بهطرفمآمدوریشهایمراکهنسبتاًبلندشدهبودوداشت
بهیکقبضهمیرسیدگرفتوگفت:»انتحرسخمینی؟«یعنی
توپاسدارخمینیهســتی؟منهمگفتم:»ال!اناجندی«یعنی
منسربازهستم.آنهاباپاســدارانبدبودندوهمانجاکارشانرا
تماممیکردند.لباسهایمرابازرسیکردند.دیدندازچندجاتیر
خوردهام.یکساعتمچیداشــتمکهپسازسالهاخریدهبودم.
اینساعتنظریکیازســربازهاراجلبکردوگفت:»ساعتات
رابده!«بااشارهگفتمکهنمیدانمچهمیگویی.دوبارهبهساعتم
اشارهکردهوباکشیدنگلنگدنتهدیدمکرد.ساعتمرابهاودادم.
بهخاطریکساعتمیخواستمرابکشد.سربازبود.خیلیهمدل
وجرأتکشتننداشــت.همرزمدیگرشباقیافهزمختوخشن
بهطرفمآمد.درجاچندگلولهدراطرافمنشلیککردوبازبان
عربیناسزاهایینثارمکرد.احساسکردمآخرینلحظاتعمرمرا
میگذرانم.شهادتینمراگفتم.باصدایهرشلیکتیری،خودمرا
رفتهمیدانستم.وقتیدوبارهچشمبازمیکردم،میدیدمزندهام.


جسمزخمیامتواننداشت

یکیازنیروهاراکهزخمیشــدهبودبابرانکاردازمنطقهخارج
کردند.تابعدازظهردرهوایپاییزیعینخوشرویزمینماندم.
حدودســاعت4عصربودکهچندنفرآمدندوبایکپتو،جسم
زخمیامراباخودبردند.آنهامیخواســتندازرویتپهمراپایین
بیاورند.مراعاتپایزخمیمرانمیکردند.مجبوربودمبادست

پایمرانگهدارموبادستدیگرلبهپتوراتادرسرازیریسقوطنکنم.
بااینحالچندبارسربازهایعراقیلیزخوردندورویزمینرهایم
کردند.پایمشکستهبودوهرآناحتمالبیرونزدناستخوانش
میرفت.عراقیهاخیلیتوجهنداشتند.دنبالآتلمیگشتمپایم
رابیحرکتکنم.تکهمقواییازدوردیدم.بااشــارهبهعراقیها
فهماندممقوارابهمنبدهند.سربازخوبیبود.مقواراآورد.فهمید
برایبیحرکتکردنپایممیخواهــم.اوهمکمککردوباتکه
چوبیبهعنوانآتلپایمرابست.مراروینفربرانداختندوپشت

جبههخودشانانتقالدادند.

نامههایپیازی
مرتضیسرهنگیدرادامهخاطرهرضامرادمند،بهمعرفیکتابش
پرداختهاســت:»رضامرادمند،دورههایمختلفاســارتشرا
تقســیمبندیکردهودربارههرکدامازایندورههاشرحکوتاهی
دادهاست.یکیازنکاتجالباینتقسیمبندیها،نامتعدادیاز
نگهبانهایعراقیاست.راویدربارهخصوصیاتهریکازاین
نگهبانهاچندسطرنوشتهوخوانندهراباآنهاآشناکردهاست.یکی
ازخاطرههامربوطبهنامههایپیازیاست؛نامههاییکهمعموالًبا
آبپیازنوشتهمیشدووقتیآنرارویحرارتیاروشنیبگیرید
کلمههاظاهرمیشود.اسیرانایرانیبااینروشبهخانوادههایشان
نامهمینوشتند.بعدهاعراقیهاپیبهایننامهنگاریهاینامرئی

بردندوتاروزهایآخراسارتبهاسیرانایرانیپیازندادند.«

خداحافظسردار
نگاهیکوتاهبهزندگیوخاطراتشهیدسیدهاشمدرچهای

چندیپیشسردار»سیدهاشــمدرچهای«ازفرماندهان،
جانبازانوآزادگاندفاعمقدسکهنشــان»فتح«رانیزاز
دستانفرماندهیمعظمکلقوادریافتکردهبود،در۷0سالگی
آسمانیشدوبههمرزمانشهیدخودپیوست.انتشاراینخبر
کوتاهکافیبودتاسیلپیامهایتسلیتازسویهمرزمانشو
آزادگانیکهچندینسالبااودریکاردوگاهزندگیمیکردند
منتشرشود.درچهای،رزمندهایشجاعوآزادهایصبوربود
کهخاطراتبسیاریازعملیاتآزادسازیخرمشهرودوران
اســارتدراردوگاههایعراقداشت.دراینگزارشنگاهی

کوتاهبهزندگیوخاطراتاوازدوراناسارتانداختهایم.

شهیدهاشمدرچهای،فروردینسال1331درشهرمشهدمتولد
شد.پدرشپسرعمویشهیدنوابصفویبنیانگذارفدائیاناسام
ومادرشنوهمرحومآیتاهللسبزواریبود.اودورانکودکیخود
رادرسختیگذراند؛بهطوریکهدراینبارهگفتهاست:»شبها
بایکتکهنانخشــکخودمانراســیرمیکردیم.زمستانها
بهخاطرنداشتنسوخت،سرمایسختیمیخوردیموتابستانها
گرمازدهمیشدیم.«درچهایازنخستینرزمندگانخراسانی
بودکهبهجبهههاینبردحقعلیهباطلشــتافتوبهمقابلهبا
ارتشبعثعراقپرداخت.اودرعملیات»طریقالقدس«بهدرجه
جانبازینایلآمد.شهیددرچهایپسازنقشآفرینیدرعملیات
آزادسازیخرمشهر،جانشــینفرماندهتیپ18جواداالئمه)ع(
شدوتیرسال13۶1درعملیاترمضانبهاسارتنیروهایبعثی
درآمد.شــهیددرچهایبهمدت3سالمشــاوررهبریاردوگاه
2هزارنفریموصــل4بودوبهعنوانرهبریرســمیومخفی
توسطبعثیهاشناختهمیشد.برقراریارتباطمحرمانهوسری
بامعاونتچهاردهموزارتاطاعــاتایرانازعراقباهماهنگی
مرحومحجتاالسامسیدعلیاکبرابوترابی،ازدیگراقداماتاو

دردوراناسارتبود.

خاطرهملیهمهآزادگان
سردارسیدهاشمدرچهای،جانبازوآزادهوازفرماندهاندوران
دفاعمقدس،باحضوردربرنامهشــبخاطرهکهازسویمرکز
مطالعاتوتحقیقاتفرهنگوادبپایداریحوزههنریبرگزار
شدهبود،خاطراتیازسالهایاسارتوساعتسکوتدرآسایشگاه
اسیرانوخودشناسیآنانراتعریفکردهبود.اوبهدلیلشباهت
خاطراتسالهایابتدایاسارت،ازاینخاطراتبهعنوان»خاطره
ملی«یادکردهوگفتهبود:»ماههایاولاسارتکارماناینبودکه
ازهمدیگرخبرمیگرفتیم،ازهمرزمانواینکهبهچهاردوگاهی
منتقلشــدهاند.بعدازیکی،2ماه،صحبتهایاسراباهمدیگر
پیرامونخاطراتشانازدورانکودکی،تحصیلوجبههو...بود.
اسراآنقدراینخاطراترابرایهمدیگرتعریفمیکردندکهدیگر
چیزیبرایگفتنباقینمیماند.گاهیبهتکرارمیرسیدوالبته

خستهکنندهمیشد.«
شهیددرچهایدرادامهخاطراتشبرایعبورازسختیهابرای
رسیدنبهآرامشومقایسهآنباحالوروزاسراییکهدراردوگاه
عراقاسیربودندتوصیفجالبیرابهکاربردهبود:»آبراکهسر
کوهبریزیراهخودرابهپایینبازمیکندتابهدریاوصلشود.از
موانعوسنگهایســرراهشمیگذرد،تکهتکهمیشود،امابه
راهخودادامهمیدهد.حتیاگربخارهمشود،سرانجامدرمیان
موجهایدریابهآرامشخواهدرسید.برادرانیکهدراردوگاهاسیر
شدهبودندخیلیزودراهشانراپیداکردند.بعداز5یا۶ماهشروع
بهنامهنگاریمیکردندونخستینچیزیکهدرنامههامینوشتند
صورتبدهیهایاحتمالیشانبودوحالیتخواستنازپدرو
مادرودوستوفامیل.روزهایاردوگاهباانسباقرآنمیگذشت
وچهخوشبودروزیکهبرســرنوبتدراختیارداشــتنقرآن
میاناسرادعواشــد.همانروزگفتمخدایاشکرکهدعوایمابر
سرداشتنقرآنبود.قرائتقرآنوحفظقرآنموجبشدتادر
اردوگاهیکهمنقریب5سالبودم،حدود100نفرحافظقرآن
شوند.زیرآنهمهفشارهایروحی،چهآرامشینصیبمامیشد
باقرائتقرآن...آنجابرایمانقرارگاهقرببود،آرامشبعدازدعاو
نیایشرامیشدازچهرهآرامهماردوگاهیهایمانبهوضوحدید.«

ساعتسکوتدرآسایشگاه
روزهایپیدرپیوساعتهایطوالنیباهمبودندرفضاییمانند
اردوگاهموجبشدتامرحومحاجآقاابوترابیپیشنهایارائهدهد
کهبهباالبردنروحیهمعنویاســراکمککرد.شهیددرچهای
درادامهخاطراتشازپیشــنهادمرحومابوترابیبهعنوانساعت
سکوتدراردوگاهیادکردهاست:»حاجآقاابوترابیگفتکهاینجا
هیچکسساعتیبرایخودشوتنهاییاشندارد.اوپیشنهادکرد
تایکساعتبعدازاذانمغربونماز،هیچکسبهدیگریرجوع
نکند،هرکسخودشباشدوخودش....«همهماقبولکردیم.
بعدازآن،ساعتسکوتبرایماآرامشبیشتریبهدنبالآورد.
درخلوتخودماندعاونیایشمیخواندیم.اینیکساعتخیلی
زیبابودوهرچهازآنبگویــمنمیتوانمآنفضاراتوصیفکنم.
هرزمانخودتراپیداکنیبــهاصلخودتبرمیگردیی....وما

بهخودشناسیرسیدهبودیم.«

دلماندوهوایسنگروفرمانده
بنیادحفظآثارونشرارزشهای
دفاعمقدسروایتــیاززندگی
شهیدسیدهاشــمدرچهایرا
درکتابیباعنــوان»دلماندو
هوایسنگروفرمانده«بهچاپ
رساندهاست.اینخاطراتکهدر
جلدهجدهمازمجموعه»فاتحان
خرمشــهر«بهچاپرســیده،
خاطراتبازنویسیشــدهاززبان
سیدهاشمدرچهایازآزادسازی

خرمشهردرجنگتحمیلیاست.آزادسازیخرمشهرپساز
34روزمقاومتمردمیدربرابردشمنوبعداز575روزاشغال،
طیعملیاتی25روزه،باعنوانعملیاتبیتالمقدسدرسوم
خردادماه13۶1صورتگرفتوشهیددرچهایدراینعملیات
حضورداشت.درپایاناینکتاب،تصاویریازهاشمدرچهای

ضمیمهشدهاست.

 سیدیعقوب محمد مرادی
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران

جلوه هــای معنــوی ایثارگرانــه مــردم 
در امتــداد مســیر و آرمان هــای شــهدا 
ادامــه دارد. شــهیدانی کــه در زمــان 
نوجوانی و جوانــی خود با اســتمداد از 
اهل بیــت)ع( راهــی جبهه هــا شــدند، 
یادگاران ارزشــمندی هســتند که باید 
منــش جوانمــردی و ایثارگــری آنان به 
فرزنــدان ایــن جامعــه منتقــل شــود. 
نسل کنونی باید با آموزه های شهادت 
و ایثار آشــنا باشــد و این مهم رسالتی 
اســت که بــر دوش تک تک مــا و آحاد 

جامعه قرار دارد. ایرنا

 مریم مجتهدزاده
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های 

مشارکت زنان در دفاع مقدس
بخشــی از بودجــه دســتگاه ها مربــوط 
بــه نشــر فرهنــگ دفاع مقدس اســت 
کــه بــه خوبــی بــرای آن برنامه ریــزی 
نشــده اســت. بایــد راهــی را ایجــاد 
کنیــم کــه جوانــان ببیننــد کشــور چــه 
دســتاوردهایی بــه دســت آورد و در 
جریان این مجاهدت و آماده سازی  ها 
و دالوری های دفاع مقدس نقش زنان 
بررســی شــود. زنــان مــا جــان و مــال و 
فرزندان و همسران خود را وارد میدان 
کردنــد و شــور و هیجــان را بــه مــردان 

دادند تا با دشمن بجنگند. ایسنا

کشفپیکریکشهید
درمنطقهکردستانعراق

پـــیکریــکشــــهید
دوراندفاعمقــدسبــا
تاشاعــضایکــمیته
جســتوجویمفقودین
ستادکلنیروهایمسلح
وساکنانمحلیدر»درهشــیلر«منطقهپنجوین

عراقکشفشد.
پنجویندرمنطقهکردستانعراقدرمنطقهسلیمانیه
قرارداردکهمحلانجامعملیاتوالفجر4ازسویایران

دردوراندفاعمقدسشد.
عملیــاتوالفجــر4درتاریــخ13۶2/7/27تــا
13۶2/8/30درجبههشمالیودرمنطقهسلیمانیهو
پنجوینعراقانجامشد.هدفازاجرایاینعملیات،
تصرفدرهشیلربودکهدراینصورتمعابرورودی
عناصرضدانقابازعراقبهایرانمســدودمیشد.
اینعملیاتبافرماندهیســپاهوارتشدر2محور
بانهومریوانانجامشدودرنتیجهآن،اغلبارتفاعات
موردنظردرهردومحوربهتصرفدرآمد،لیکنبراثر
پاتکهایدشمنرویقلههایکانیمانگا،برخیاز
قلههایآنارتفاعدستبهدســتشدودرنهایتدر

اشغالدشمنباقیماند.
درعینحال،اینعملیاتبانتایجیهمچونآزادسازی
بخشیازخاکایراناسامی،تصرفمنطقهوسیعدره
شیلرودرنتیجهانسدادتعدادیدیگرازمعابرمهمتردد
ضدانقابونیزاشرافخودیبرشهرپنجوینوچند

روستایعراقپایانیافت.

راهاندازیپلتفرمسالمتروان
برایایثارگران

پلتفرمســامتروانباهدفحمایتهایروانــیازایثارگران
راهاندازیمیشود.جالسیانی،سرپرستادارهکلپیشگیری
وبهداشتروانیبنیادشهیدوامورایثارگران،بابیاناینکهدفتر
ســازمانجهانیبهداشــتدرمنطقهمدیترانهشرقی،پلتفرم
سامتروانوحمایتهایروانیراراهاندازیکردهگفت:»وزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیباالگوبرداریازآن،نسخهایرانی
وبومیشدهرادرایرانراهاندازیکردهونتیجهاینفعالیت،پلتفرم
خودارزیابیروانشناختیدرراستایخودمراقبتیسامتروان
درشرایطهمهگیريکووید-1۹است.توجهبهگسترشکووید-
1۹درجهان،آثاراینهمهگیریبرسامتروانآحادجامعهبه
شکلاسترسواضطرابنمایانشدهواینآثاردرگروهخاصیاز
جمعیتازجملهسالمندان،ایثارگرانمبتابهبیماریهایخاص،
بیمارانمبتابهکروناوکودکانوزنانبارزتراست.باهماهنگی
ادارهکلپیشــگیریوبهداشــتروانیبنیادودفترســامت
روانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشــتاینپلتفرمباآدرس
salamat.gov.irدردســترسایثارگــرانعزیزوعمومجامعه
قراردارد.برایورودبهآن،نیازبهواردکردنمشــخصاتهویتی
نیســتوافرادمیتوانندبامطرحکردنمشکاتروانشناختی
خود،اطاعاتالزمدرخصوصدریافتمشاورهومراجعهبهمراکز
بهداشتیودرمانیرادریافتکنند.«سیانیدرپایانبهایثارگران
عزیزتوصیهکرد:»فارغازنتیجهارزیابیروانشناختیکهسامانه
فقطبازخوردخواهددادوپاسخهادراختیارهیچشخصدیگری
قرارنخواهدگرفت،ایثارگرانمیتوانندبهبخشدوممراجعهکرده
ومطالبآموزشیخودمراقبتیســامتروانرامطالعهکنند.
همچنینمیتواننددرصورتتمایلبهصورتحضوری،بهبخش
سومسامانهمراجعهکردهومراکزموردنظرراشناساییکنندواز
خدماتروانپزشکانوروانشناسانبالینیدربیمارستانها،مراکز
مددکاریومشاورهبنیادشهیدوامورایثارگرانبهرهمندشوند.«

نقلقولخبر

خـبر

خـبر

زهراراد؛روزنامهنگاریـاد

رسا؛ سالح انفرادی

مکث
میرزاییاوایلسال1361وبعدازعملیاتفتحالمبینکارساختسالحراشروعکرد.او
کهبهعنوانتعمیرکارسالحشهرتداشــت،ساختسالحرابنابرعالقهشخصیخود
دنبالکرد؛»4قبضهسالحمعروفرابرداشتموباکمکاطالعاتفنینقاطضعفوقوت
هرقطعهازسالحرابررسیکردم.ازسال1361تا64تحقیقکردموسرانجامتوانستم
سالحیبهنام»رسا«رابسازم.تیرماهسال1364آزمایشسالحنتیجهداد.2قبضهازآن

ساختهشد،امابهتولیدنرسید.«

مسلحبهانواعســاحهایمدرنروز.بههمیندلیل
وقتوتمرکزبیشتریبرکارهایتحقیقاتیساخت
ساحگذاشــت؛»باحقوقمختصریکهمیگرفتم
هزینهکارهایتحقیقاتیراتأمینمیکردم.مدتی
بعدمسئوالنسپاه،نیروهایفنیسپاهرابهصنایع
نظامیبردندومنهمعضوصنایعنظامیآنجاشدم.«

تعمیرسالحهایجنگیدرجبهه
ساختپوســتهنارنجکوتاشبرایساختیک
قبضهخمپارهانداز82میلیمتــریازفعالیتهای
میرزاییبرایتامینساحدردورانجنگتحمیلی
بود،اماساختایننوعخمپارههمبهدلیلنداشتن
امکاناتبامشکاتیروبهروشدوليباالخرهساخته
شــد.میرزایی،ســال13۶0کارتعمیرساحهای
اســقاطیرادراصفهانشــروعکردوبعدازآنکار
دراسلحهخانهدارخوینادامهیافت؛»قبلازشروع
عملیاتشکســتمحاصرهآبــادان،اصغرصبوری
کهمســئولتدارکاتجبههدارخوینبود،یکوانت
ازساحهایاسقاطیدوشــکا،تیربار،کاشینکف،
تیربارژ3وهرچهاســلحهتکهپارهشدهوساحهایی
راکهگیرکردهبودوکارنمیکــردواکثراًغنیمتی
بودبهاصفهانفرستاد.یکروزصبحیکوانتپراز
ساحهایاســقاطیواردکارخانهشد.گفتندآقای

صبوریاینهارافرســتادهوبرایهر
کدامازساحهامقداریفشنگبرای
آزمایشدادهوپیغــامدادهکهاینها
راتعمیرکنیدوبهجبههبفرســتید.
نیروهایجبههخیلیدرمضیقهساح
ومهماتبودند.منهمکهعشقتعمیر
ساحداشتمکارراشروعکردم.اصا
چیزیراجعبهاینساحهابلدنبودم
وتاآنزمانهمبسیاریازآنهاراندیده
بودم.ساعتهابااینساحهامشغول

بودم.هرقسمتکهخرابشدهبودرامیبردمداخل
کارگاهوجوشکاریوسوهانکاریشمیکردمودوباره
میبستم.چندهفتهطولکشــیدتاهمهراتعمیر
کردم.اسلحهخانهایدردارخوینمستقرشد.بهدلیل
کمبودناســلحه،مجبوربودیمآنهاراتعمیرکنیمو

دوبارهبهرزمندگانبدهیم.«

خودکفاییورونقاقتصادی
اوبعدهابهواحدخودکفایــیبنیادجانبازانرفتو
دراینبنیادمشغولبهکارشد.اوواحدخودکفایی
بنیادجانبازاناصفهانراراهاندازیکردودرکارگاهی
کوچک،تولیدویلچرمعمولیوویلچرورزشــیرا
شروعکرد.ساختویلچرتکمحوربرایجانبازان
یکدســت،دوچرخهثابتوعصایســفیدبرای
نابینایانازکارهایدیگــراودرایــنکارگاهبود.
میرزاییبا28سالسابقهازخودکفایینیرویزمینی
تهرانبازنشستهشدوبعدهادرکارتولیدقطعاتودر
صنایعغذاییفعالیتکرد.اودربارهثبتخاطراتش
درکتابرسامیگوید:»خواستمتجربهعملیخودم
رابهگوشجوانانبرسانمکهبدانندمردمدرزمان
جنگعاوهبرکمکهاینقدیباارسالاجناسمورد
نیازجنگ،همتیواالکردند.تاسیسکارخانههای
اسلحهومهماتســازی،درتأمیننیازهایجنگ
تأثیرچشــمگیریداشــت.در
همینکارخانههامیلیونهاگلوله
جنگیازقبیلانــواعگلولههای
خمپارهتوپوموشــکباهمت
مردمتولیدشــد.تجربه47سال
کاروتــاشوکوشــشوتوکل
بهخدابهمننشــاندادکهبرای
هــرکاریگشــایشوموفقیت
حاصلنمیشودمگرپسازعبور

ازسختیهاومشکات.«


