
چهار شنبه 27 مهر 221401
شماره  8616

 محسن رشیدی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس لرستان
در تولید محتــوا باید بــه ذائقه  مخاطب 
امــروزی توجه شــود و با تولید آثــار ادبی 
و هنری با حجم کم ولی اثرگذاری باال در 
راســتای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
تالش کنیم. بایــد به تأثیر زبــان هنر در 
انتقال مفاهیم ارزشــی توجه بیشــتری 
کنیــم. خاطــرات رزمنــدگان از 8 ســال 
دفاع مقــدس سرشــار از ســوژه های 
ناب اســت کــه باید جهــت تأثیرگــذاری 
بیشتر به فیلم و نمایشــنامه های کوتاه 
تبدیل شوند. از مجموعه کتاب تولیدی 
دفاع مقدس استان لرستان طی 2سال 
اخیــر 4 عنــوان فیلمنامــه و 5 عنــوان 

نمایشنامه چاپ شده اند. ایسنا

 امیر سرتیپ نبی سهرابی
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس
در دوران دفاع مقــدس فاصلــه مــردم و 
مســئولین کم بود و همه مــردم جامعه 
به نوعی در دفاع از کشور دخیل بودند؛ 
طبق آمار های ارائه شده گفته می شود 
که 3 میلیــون رزمنده در خطــوط مقدم 
عرصــه دفاع مقــدس حضور داشــتند؛ 
اما باید گفت که به واقع میلیون ها نفر 
رزمندگان عزیز را در خــط مقدم تدارک 
و پشــتیبانی کردند. مردم ما از گلوله تا 
رســاندن غذا و مهمات در پشــتیبانی از 
خطوط مقدم دفاع مقدس دخیل بودند 
که این نیــز بیانگــر مســئولیت پذیری و 
احســاس تکلیف ملــت در برابر کشــور 

است. تسنیم

فصل پاییز که می شود و نوبرانه انار، درری به یاد سردار 
می افتد؛ مردی که بیشــتر از آنکه همسرش باشد 
رفیقش بود. برای همیــن هر کس مهمان خانه اش 
می شود ظرفی از انار دانه کرده جلوی او می گذارد اما 
خودش رغبتی به خوردن نشان نمی دهد. می گوید: 
»بعد از او، هر بار انار می خورم در گلویم گیر می کند.« 
شاید هم بغض فراق است که راه گلویش را می بندد. با 
همان لهجه شیرین خراسانی سر حرف را باز می کند: 
»حاج آقا انار خیلی دوست داشت. بار آخری که آمده 
بود برای مرخصی کلی انــار خریدم و دانه کردم. در 
ظرف ریختم و روی میز گذاشــتم تا حاجی آنها را 
دید گفت بچه ها مادرتان غوغا کرده است. فرج اهلل 
پسرم گفت بابا، مامان فقط برای شما غوغا می کند 
نه برای ما.« آهی می کشد از سر دلتنگی. خاطراتش 
را دوست دارد برای خلوت خود نگه دارد. با مرور آنها 
حس سبکبالی پیدا می کند. با خیره شدن به گل قالی 
صحبت هایش را ادامه می دهد: »هر بار از ماموریت 
می آمد مثل مهمان عزیــز از او پذیرایی می کردم. 
همه  چیز و همه کسم بود. مهربانی های حاجی حد 
و مرز نداشــت. حاجی بزرگ زاده بود. پدرش شیخ 
فرج اهلل کدخدا و معتمد روستای ینگجه نیشابور بود. 
پدر من هم روحانی بود. هر دو با هم دوست بودند و 
در یک حــوزه درس می خواندند. همدیگر را خوب 
می شناختند اما متأسفانه من پدرم را در 7سالگی از 
دست دادم. مادرم هم ازدواج کرد و مسئولیت من را 

برادر بزرگ ترم برعهده گرفت.« 

خدمتسربازیبااعمالشاقه
اواخر دهه 40 بود که نورعلی به خدمت سربازی رفت. 
بدن ورزیده و قوی اي داشــت و همین باعث شده 
بود او را برای آموزش در گارد شاهنشــاهی انتخاب 
کنند. در آنجا دوره های رزمــی را یاد گرفت. از آنجا 
که مهارت زیادی در تیراندازی داشت، توانست در 
مسابقه کشوری مقام اول را از آن خود کند. گاردی ها 
برای تشویق، او را برای گماشتگی پسرخاله پهلوی 
درنظر گرفتند. جابه جایی پیش آمده تأثیر بدی در 
روحیه نورعلی گذاشته بود. از این کار بدش می آمد. 
بی بندباری خاندان پهلوی روحــش را آزار می داد. 
مرتب شکایت می کرد که جایش را تغییر دهند. حتی 
از غصه بیمار شد. به جای جابه جایی تهدیدش کردند 
اگر همکاری نکند به گارد شاهنشــاهی تحویلش 
می دهند. او هم گفت: »دین و ایمانم را به هیچ قیمتی 
نمی فروشم.« وقتی دیدند به هیچ وجهی راضی به 

ماندن نمی شود بیرونش کردند.

حرفهایشآبیبودرویآتشدلم
ســال 1350، نورعلــی به پیشــنهاد اقــوام برای 
خواستگاری درری پا جلو گذاشت. با محبوبیتی که 
او در بین فامیل داشت بساط ازدواجشان خیلی زود 
فراهم شد. درری خاطره آن روزها را به یاد می آورد: 
»وقتی عقد کردیم حاج آقا سرباز بود. یک سال و نیم 

بعد سر خانه و زندگی خودمان رفتیم. 8سال در روستا 
بودیم. آقا نورعلی کشاورزی می کرد. شرایط سخت 
می گذشت اما بد هم نبود. تا اینکه روستا با کمبود 
آب و خشکسالی مواجه شد. آقا نورعلی مجبور شد 
برای کار به خوزستان برود. جاده سازی  می کرد. هر 
6- 5ماه یک بار هم می آمد و ســری به من و بچه ها 
می زد.« با اینکه درری دیر به دیر همسرش را می دید 
اما وقتی مردش به خانه می آمد انگار همه غصه هایش 
فراموش می شد. زندگی با نورعلی همه جوره زیبا بود. 
او تعریف می کند: »همســرم را به نام فامیلش صدا 
می کردم. می گفتم شوشتری. احترام زیادی برایش 
قائل بودم. خیلی دوستش داشتم. بارها با او درددل 
می کردم و می گفتم من نه پدر به خود دیدم و نه مادر. 
تا این را می گفتم سرم را روی سینه اش می گذاشت 
و نوازش می کرد. می گفت چشم هایت را ببند فکر 
کن پدرت اینجاست. می گفت به نعمت هایی که خدا 
به تو داده فکر کن. شاکر باش. حرف هایش آبی بود 

روی آتش دلم.«

رانندهخطنیشابور-قوچان
نورعلی یک ســال و اندی در خوزســتان کار کرد. 
زندگی اش کمــی رونق گرفته بود که باخبر شــد 
پدر و مادرش حال خوشــی ندارنــد. دلش طاقت 
نمی آورد آنها را به حال خــود رها کند. برای همین 
دوباره به روستا برگشــت. یک مینی بوس خرید تا 
بتواند با جا به جایی مسافران کسب درآمدی کند. 
خط نیشابور - قوچان کار می کرد. ناهمواری مسیر 
و خاکی بودن راه کم مشکل ســاز نبود که به وقت 
بارندگی دردسرهای زیادی را برای او درست می کرد. 
با این حال نورعلی به شــاگردش سپرده بود که اگر 
مســافری پول نداشــت کرایه نگیرد. همین باعث 
شده بود هر روز از 30- 20مسافری که سوار می کرد 
نیمی شــان مهمان او بودند. درری به فعالیت های 
انقالبی ســردار اشــاره می کند: »بحبوحه انقالب 
آقانورعلی ارتباط زیادی با روحانیون برقرار می کرد. 
دغدغه های زندگی اینطور نبود که از مسائل جامعه 

غافل شود. سر پرشوری داشت.« 

منافقانخیلیمارااذیتمیکردند
با پیروزی انقالب و شکل گیری نیروی سپاه، شهید 
شوشتری عضو این نهاد شد. او خود را ملزم به دفاع 
از کشور می دانست، به خصوص که غائله کردستان 
شــکل گرفته بود. چند ماهی در نیشابور آموزش 
نظامی دید و به کردستان رفت. این در حالی بود  که 
همسرش باردار بود و 2کودک  دیگرش خردسال 
بودند. بعد از مدتی از روستا به نیشابور نقل مکان 
کرد. آن زمان جنگ هم شروع شــده بود. درری 
تعریف می کند: »حاج آقا یک روز آمد خانه و گفت 
که فردا می خواهد به منطقه برود. گفت عراق حمله 
کرده و او باید راهی جبهه شــود. گفتم من دست 
تنها با 3تا بچه چه کنم؟ حاجی گفت دوست دارم 

زینب وار عمل کنی. تو که از ایشان باالتر نیستی. این 
را که گفت ساکت شدم.« سردار ساکش را بست و 
جزو نخستین گروه های اعزامی، به جبهه رفت. نه 
نامه ای در کار بود که درری خبر از مردش بگیرد و 
نه می شــد تلفنی جویای حالش شود. هر کدام از 
دوستان نورعلی به نیشابور می آمدند، خبر سالمتی 
او را به همسرش می دادند. وضع بدی بود. روزهای 
پرالتهابی که درری آرزو می کند هیچ زنی تجربه 
نکند. می گوید: »حاجی چنــد ماه یک بار به خانه 
می آمد. چند روز می ماند و دوباره برمی گشت. در 
آن مدت حرفی از سختی ها نمی زدم مبادا ذهنش 
درگیر شود و دلش پیش ما بماند. منافقان خیلی 
ما را اذیت می کردند. مرتب روی دیوارمان شــعار 
می نوشتند. برای ما رعب و وحشت ایجاد می کردند. 

من هم خیلی می ترسیدم.« 

عملیاتمرصادوشفاعتامامخمینیره
ماه های پایانی جنگ بود؛ مرداد سال 1367. قرار 
بود عملیاتی برای ســرنگونی منافقــان صورت 
بگیرد؛ عملیــات مرصاد. به توصیــه مقام معظم 
رهبری فرماندهی بخشی از این عملیات برعهده 
شهید شوشتری گذاشته شد. به گفته شهید صیاد 
شــیرازی، نورعلی شوشــتری فرماندهی خوبی 
از خود به نمایش گذاشــت. خبــر موفقیت او به 
بیت امام خمینی)ره( رســید. تا جایی که مرحوم 
سیداحمد خمینی شرح ماجرا را به اطالع امام)ره( 
رساند و ایشان خطاب به سردار شوشتری گفتند: 
»در این دنیا نمی توانم کاری کنم. اگر آبرویی داشته 
باشم در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد.« 

سردار شوشتری؛  علمدار وحدت
ناگفته های زندگی و مجاهدت های شهید نورعلی شوشتری به روایت همسر در سالروز شهادتش

یادداشتی بر مجموعه 7 جلدی»دار و دسته دارعلی« 
نوشته اکبر صحرایی

طنازیدرمیدانجنگ!
داستان دفاع مقدس در سال های اخیر اوج و فرودهای زیادی را 
پشت سر گذاشته که یکی از این مراحل، ورود برخی از نویسندگان 
این حوزه به عرصه طنز است که موفقیت های قابل توجهی هم در 
این بخش تا به حال حاصل شده است. ازجمله نویسندگان فعال 
در این زمینه، اکبر صحرایی، داستان نویس شیرازی است که تا به 
حال آثار متعددی در حوزه ادبیات پایداری خلق کرده و یکی از 
آثار او در این بخش، مجموعه 7 جلدی »دار و دسته دارعلی«است 
که کار متفاوتی در کارنامه این نویسنده محسوب می شود. ویژگی 
کلی داستان های این مجموعه در وهله اول، پررنگ بودن عنصر 
طنز در روایت های داستانی نویسنده است. صحرایی ساختمان 
اصلی طرح های داستانی خود را بر ستون هایی از طنز کالمی استوار 
کرده که همین ویژگی باعث تمایز این آثار با نوشته های قبلی وی 
شده است. هر چند رگه های ظریفی از طنز در دیگر آثار صحرایی 
هم دیده می شود اما در اینجا، این ویژگی برجسته تر شده و به نوعی 

بر سایر عناصر داستانی سایه انداخته است.
ریشه و خاســتگاه اولیه داســتان های مجموعه اخیر صحرایی 
را می توان در کتاب قبلی او؛ »آنا هنوز می خندد« جســت و جو 

کرد که در آنجا هم شــخصیتی 
به نام »دارعلی« خالق ماجراهای 
طنــزی در موقعیت هــای اغلب 
جنگی بوده اســت. البته در آنجا 
این شخصیت به اندازه مجموعه 
اخیر پرداخته نشده بود و تنها در 
برخی از داستان ها حضور داشت 
که رفتار و کردارش برای خواننده 
خنده دار و قابل توجه بود. حاال این 
شخصیت دوست داشتنی تقریبا 

در همه ابعاد شخصیتی گســترش یافته و شعاع شخصیت های 
پیرامونی اش هم تا حدودی زیادشده است. در مقدمه این مجموعه، 
صحرایی با زبانی طنزآلود نوشته اســت:»اهووی ملت! رد شدن 
هر نوع خواننده از داستان های دار و دســته من قدغنه! شرایط 
واســه هر دو دســته، خواننده کم حوصله و پرحوصله حسابی 
جفت و جوره. کم حوصله ها از هر جای کتاب عشقشــون کشید 
داستانی انتخاب کنن و بخونن. البته پرحوصله ها با خواندن کل 
مجموعه اجازه ورود به ماجراهای تودرتو رو پیدا می کنن قربون 
رفیق جبهه و جنگ شما، دارعلی!« عناوین جلدهای هفت گانه 
به ترتیب عبارتند از:»آمبوالنس شتری«، »گردان بلدرچین ها«، 
»برانکارد دربســتی«، »تویوتای خرگوشی«، »مین سوسکی«، 
»بمب کالغی« و »خمپاره های نقلی« اگر بخواهیم این مجموعه 
را در بین آثار مرتبط با موضــوع دفاع مقدس طبقه بندی کنیم، 
بی گمان در ردیف آثاری با ویژگی های بومی قرار می گیرند که در 
آن شخصیت هایی از اقلیم استان فارس در آن حضور پررنگی دارند. 
شخصیت دارعلی و اطرافیانش آدم های ساده و بی آالیشی هستند 
که بدون هیچ گونه ادعا و چشمداشــتی راهی جبهه های جنگ 
شده اند و در آنجا هم در کنار وظایف رزمی که به عهده گرفته اند، 
همان سادگی و صمیمیت بومی خود را هم به نمایش می گذارند. 
نویسنده در بیشتر داستان های این مجموعه از شیوه طنز کالمی 
بهره برده است؛ شاید برای همین است که در اغلب صحنه های 
جدی و غم انگیز هم طنز کالمی خودنمایی می کند: اوهوی ملت! 
نجس شدم. این سگ ماهی های بدترکیب چی می خوان از جونم، 
قباحت داره. تا فیس باد می آد، همه کون و مکان آدم معلوم می شه! 
)ص 35، ج 3( شیوه بیان داستان ها اغلب با قالب خاطره نزدیکی 
دارد و در مواردی تشخیص این دو دشوار است. در بسیاری از این 
داستان ها زبان انتخابی نویسنده، آن را به قالب نویسنده نزدیک 
کرده است. البته انتخاب این زبان صمیمیت داستان ها را بیشتر 
کرده است. بهره گیری از دیدگاه اول شخص هم در این زمینه به 

نویسنده کمک زیادی کرده است.
به عنوان مثال در بخشی از داستان »شعبده باز« می خوانیم:

»با زانوهای لق لق و صورت عرق نشسته ُهل می خورم توی سنگر 
فرمانده گردان.

مرتضی، بر و بر نگاهم می کند.
اتفاقی افتاده دارعلی؟!

کلی طول می کشــد تا دهنم به اندازه یک کالغ »الفونتن« باز 
می شود:»می خواهم شعبده بازی  کنم.«

کله و صورتم را خوب ورانداز می کند.
شعبده بازی؟! منظورت شیرین کاریه؟

لرزش لب و لوچه ام را کنترل می کنم و کلمه ها، س و ســنگین، 
آویزان زبانم می شوند:»قبون ش شیرینکاری م مال ب بچه هاست. 
ش شعبده بازم.«پشت کله ام، شاپور هل می خورد تو سنگر سالم 
آمرتضی! بُنی اومد اینجا؟ مغزش پارازیت داره! ماسوره و ضامنش 
شه... چشمش به من که می افتد، انگار فنرش تا آخر باز شده باشد، 
از حرف زدن می افتد و صدای قرچ قرچ انگشتانش را در می آورد...«

»روزهایپیامبری«
درکتابفروشیها

کتــاب »روزهای پیام بــری: روایتــی از زندگی غالمحســین  
حدادزادگان پیام رسان و راننده پیکر شهدا« به قلم روح اهلل شریفی 
در انتشارات سوره مهر منتشر شــد. در مقدمه نویسنده کتاب 
می خوانیم: »این کتاب روایت زندگی غالمحسین حدادزادگان 
است؛ کارمند بنیاد شهید شهر قزوین، راننده آمبوالنس پیکر شهدا 
و پیام رسان شهادت تعدادی از شهدای قزوین به خانواده هایشان. 
عده ای می گویند که خبر شهادت هزار شــهید را برده رسانده. 
عده ای دیگر می گویند که بیش از صد خانواده نبوده. اما او یکی 
از ســخت ترین کارهای ممکن در مواجهه با خانواده شــهدا را 
برعهده گرفتــه. برخی می گویند خودش اســت! همین بود که 
داغ بر دلمان گذاشت. همین بود که خبر را تمام نکرده فلنگ را 
بست و یاعلی. خودش اســت که مثل غریبه ها رفتار کرد. برخی 
می گویند حدادزادگان آدم بامزه ای است. ماجراهای او و جنازه ها 
گاه وهمناک اســت و گاه خنده دار. معلوم نیست حدادزادگان 
چطور توانسته این تلخی را از خاطرات بگیرد و آنها را به یک نحو 
شیرین و به یادماندنی برای دیگران تعریف کند. نزدیک شدن به 
زندگی غالمحسین حدادزادگان کار ســختی است. گذشتن از 
مشهورات رســانه ها و دریافت حقیقت زندگی این مرد زیرک و 
شوخ که سال ها پشت یک آمبوالنس لجوج و سرتق نشسته و با 
مهمانان و مسافرانش رفیق شده حداقل 2 سال طول کشید. اولش 
با مصاحبه های کسل کننده شروع شد. با حرف های کلیشه ای او در 
مسجد دباغان. او همیشه افسوس می خورد که سررسیدی داشته 
و همه چیز را در آن ثبت می کرده. اما حیف که آن سررسید نابود 
شده. خاطرات آقای حدادزادگان مثل یک قالی گران قیمت است 
که به خاطر گذشت سال ها و انبوه آالم، بخشی از طرح اصلی اش 
از بین رفته. نیاز داشــت به رفوگری از روی نقشه قالی؛ به مدد 
عکس ها، مصاحبه با دوستان، خانواده شهدا و تخیل و رنگ آمیزی 

صحنه ها و موقعیت ها.«

نقل قول خبر

 خبر

بهیادشهدایحادثهتروریستی
درسیستان

13سال پیش بود که طی یک حمله انتحاری در حاشیه نشست 
سران قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان، چندین فرمانده ارشد 
سپاه پاسداران و همراهانشان به شهادت رسیدند. سرلشکر پاسدار 
شهید نورعلی شوشتری، جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه، 
سرتیپ پاسدار شهید رجبعلی محمدزاده، فرمانده سپاه استان 
سیستان و بلوچستان، سرهنگ پاسدار شهید فرشاد شفیع پور، 
سرگرد پاسدار شهید شهرام زلفی، پاســدار شهید علی عربی و 
پاسدار شــهید روح اهلل نوزاد و 2نفر از خبرنگاران صدا و سیما به 
نام های عباس گودرزی و محمد گونه فراهانی از شــبکه 2سیما 

اسامی 15شهید این حادثه هستند.

یـاد

علیاهللسلیمی؛روزنامه نگاریادداشت

سردارنظامییاسردارآبادانی؟
با پایان جنگ، شهید شوشتری، فرماندهی سپاه 
مشــهد را بر عهده گرفت. بعد از 12سال خدمت 
در مشهد به ارومیه منتقل شــد. درری می گوید: 
»حاج آقا ما را به ارومیه نبرد. می خواســت بهتر و 
بیشتر به کارها برسد. او هیچ وقت محافظ شخصی 
نداشــت. اجازه نمی داد کســی مراقبش باشد.« 
فرماندهی لشکر  5 قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و 
جانشینی فرمانده نیروی زمینی از مسئولیت های 
او بود. او اوایــل فروردین 88 با حفظ ســمت به 
فرماندهی قــرارگاه قدس زاهدان منصوب شــد. 
او با حضورش در استان سیســتان و بلوچستان 
نخستین اقدامی که انجام داد سرکشی به مناطق 
و روســتاهای دورافتاده و محروم بود. یک به یک 
می رفت و مشــکالت را از نزدیک بررسی می کرد. 
پای صحبت مردم می نشست. برای آنها ساعت ها 
وقت می گذاشت تا از دغدغه هایشان بیشتر بداند. 
در وهله اول اغلب باورشــان نمی شد یک سردار 
نظامی برای رســیدگی به کمبودهای روستا قدم 
به جایی بگذارد که ردی از آبادانی نیست. سردار 
شوشتری شاید چند ماه در آن خطه بود و با مردم 
زندگی کرد اما همان مدت کم باعث شــد تحولی 
در استان سیستان و بلوچســتان رخ دهد. کالم 
گرم و مروت ســردار چنان بارقــه امیدی در دل 
جوانان آن دیار ایجاد کرد که او را سردار سیستان 
خطاب می کردند. بعضی هم به او مسیح سیستان 
می گفتند. درری می گوید: »مردم می گفتند اگر 
حاجی یک سال دیگر آنجا بود، سیستان را گلستان 
می کرد. می خواست برای شان بیمارستان صحرایی 
درست کند. مشکل بی آبی شان را حل کند. حتی 
بین سران طایفه اهل تسنن و تشیع وحدت ایجاد 
کرده بود که با کمک هم سروسامانی به آن منطقه 
بدهند.« همین شد که دشمن به دلیل نقش ویژه 
شهید شوشتری در اتحاد، انسجام و وحدت میان 

اقوام و شیعه و سنی برای او نقشه کشید.

روزیکهحضرتآقابهخانهماآمد
26مهر مــاه ســال 1388. قرار بــود همایش 
هم اندیشی ســران و طوایف منطقه برگزار شود. 
ساعت 9صبح بود که ماشین سردار از راه رسید. 
شهید شوشــتری قبل از ورود به سالن سری به 
نمایشگاه صنایع دستی زد. با همه کسانی که آنجا 
حضور داشتند دست داد. این کارش حس خوبی 
به مردم می داد؛ حس یکرنگی و خودمانی بودن. 
سردار مشغول احوالپرسی با غرفه داران و بی خبر 
از اینکه چند قــدم آن طرف ترش مردی کمر به 
قتل او بســته است. عبدالواحد ســراوانی، عضو 
گروهک تروریســتی عبدالمالک ریگی خود را 
البه الی جمعیت پنهان کرده بود و منتظر. همین 
که سردار نزدیک او شــد، خود را منفجر کرد و 
همراه با نورعلی شوشــتری ده ها نفر دیگر را به 
شهادت رســاند. درری خاطره ای از حضرت آقا 
درباره شهیدشوشتری را تعریف می کند: »یک روز 
حضرت آقا به منزل ما آمدند و عکس شــهید در 
دستشان گرفتند. مربوط به دورانی که حاجي از 
دست حضرت آقا ترفیع درجه گرفته و مقام معظم 
رهبری پیشاني او را بوســیده بودند. حضرت آقا 
گفتند: »فکر نکنید محاسن سفید ایشان از سن و 
سال شان است. محاسن ایشان در این اواخر سفید 
شده است، وقتی مستضعفین را می دیدند؛ وقتی 

مشکالت را می دیدند.« 

وقتیجنگشروعشد،جزونخستینگروههاییبودکهبهجبههرفت.آنزمانتازهواردنیرویسپاه

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

شدهبود.سرپرشورودلنترسیداشت.همینباعثشدهبوددستراستشهیدمهدیباکریوشهید
عبدالحسینبرونسیبهشماربیاید.درواقععملیاتینبودکهنورعلیشوشتریدرآنحضورنداشته
باشد؛ازآزادسازیسنندجوبستانتافتحخرمشهر...همهجاحضورداشت.امافتحالفتوحاوفرماندهیعملیاتمرصادبودکهمسئوالننظامیمیگفتند
اوگلکاشتهاست.شهیدشوشتریبعدازپایانجنگ،فعالیتخودرادرجبههدیگریآغازکرد؛جبههسازندگیوآبادانی.بهشهرهاوروستاهایمحروم
میرفتتابتواندگرهایازمشکالتمردمبازکند.فروردینسال1388برایکمکبهمردمسیستانوبلوچستانراهیآندیارشد.آنزمانجانشین
فرماندهنیرویزمینیسپاهبود.چندماهیدربیناهالیآندیارحضورداشتوپابهپایشانبرایایجادرفاهوامنیتتالشکرد.بینطوایفاهلتسننو
تشیعوحدتیایجادکردوماحصلهمهزحماتشاینشدکهمردمآنجالقبسردارسیستانرابهاودادند.سرانجاماینسردارنامیدر26مهرماهسال1388

براثرانفجاربمبازسوییکیازعواملگروهکعبدالمالکریگیبهشهادترسید.همسرشطیبهدرریخاطراتسرداررابرایمانروایتمیکند.

به روایت سردار مجیدرضا حسن زاده 
درخواست بازنشستگی

سردارمجیدرضاحسنزادهدرخاطرهايازشهیدشوشتریمیگوید:»زمانیکهسردارجانشینمکث
نیرویزمینیسپاهبود،یکروزبرایاحوالپرسیایشانبهستادنیرویزمینیرفتم.کمیباهم
گپزدیموگفتمسردارشنیدهامقراراستبازنشستهشوی؟قضیهازچهقراراست؟گفتدرست
شنیدی.بازنشستگیذهنمرامشغولکردهاست.خبسنمباالرفته،موهایمسفیدشدهاما....بعد
مکثیکردوادامهدادخیلیدوستانورفقایمشهیدشدند.عمروجوانیامرادرجنگگذراندم.
حاالاگرمرگمبهشهادتختمنشودخیلیسختاست.منتاروزیکهسپاهونظامنیازداشته

باشددرهمینلباسمقدسخدمتمیکنم.درخواستبازنشستگیهمنکردم.«

به روایت سردار مجتبی غفوری پور 
مقتدر اما مهربان

سردارمجتبیغفوریپوردرخاطرهايازفرماندهگردانخودمیگوید:»سال1361بودکهبهعنوانمکث
یکبسیجیبهمناطقجنگیاعزامشدم.شهیدشوشتریفرماندهگردانمابود.اوظاهریبا
صالبتداشت.نشانمیدادفرماندهمقتدریاستاماوقتیبااوهمنشینمیشدیپیمیبردی
چقدرمهرباناست.اومرتبدرمحدودهشرقکشورفعالیتمیکرد.معموالشنبههابهمنطقه
میآمدوفقطآخرهفتهازمنطقهخارجمیشد.خستگیبرایاومعنایینداشت.ازصخرههای
صعبالعبورباالمیرفت.نیمههایشببهپاسگاههاونقاطمرزیسرکمیکشیدوبهرزمندگان

خداقوتمیگفت.«

شــهید نورعلی شوشــتری در قســمتی از 
وصیتنامه اش نوشــته بود: »دیروز از هر 
چه بود گذشــتیم، امروز از هــر چه بودیم 
گذشــتیم. آنجــا پشــت خاکریــز بودیــم و 
اینجا در پناه میــز. دیروز دنبــال گمنامی 
بودیم و امروز مواظبیم نام مان گم نشود. 
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمان مان 
بو می دهد. آنجا بر در اتاقمان می نوشتیم 
»یاحســین« فرماندهــی از آن توســت. 
االن می نویســیم بــدون هماهنگــی وارد 
نشــوید. الهــی نصیرمــان بــاش تــا بصیر 
گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم. 

آزادمان کن تا اسیر نگردیم.«

اسنادفرهنگی»شهدایمدافع
سالمت«جمعآوریمیشود

اداره کل اســناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، همزمــان با انجام طــرح خاطره نگاری 
والدین و همسران معظم »شهدای سالمت«، اسناد 
فرهنگی این شــهدا را که شــامل »وصیت نامه«، 
»زندگی نامه«، »خاطرات شفاهی« و »آلبوم تصاویر« 
است، از خانواده معظم شــهدا جمع آوری می کند. 
براســاس اعالم اداره کل اسناد و انتشــارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، تا امروز 329 شهید مدافع 
سالمت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز 
هویت شــده اند که در این میان اســتان تهران با 
59 شهید بیشــترین تعداد شهید مدافع سالمت را 
داراست و استان های آذربایجان غربی، مازندران و 
خراسان رضوی هرکدام با 24 شهید مدافع سالمت 
در رتبه بعدی قرار دارند. شــهدای مدافع سالمت 
به شــهدایی اطالق می شود که از ســال 1398 در 
راه مبارزه با ویــروس کرونا جان خود را از دســت 
داده اند. رهبر معظم انقالب اسالمی در 20اسفندماه 
1398 با پیشــنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مبنی بر شهید خدمت خواندن جانباختگان 
کادر پزشکی، پرستاری، بهداشــتی و خدماتی در 
خدمت رســانی به بیماران مبتال بــه ویروس کرونا 
موافقت فرمودند. ایثار اجتماعی شــهدای سالمت 
در عرصه کشوری تبلور اوج از خودگذشتگی و نقطه  
عطف حماســه آفرینی برای هموطنان بود که این 
عزیزان در دوران همه گیری کرونا عاشقانه و خالصانه 
به منصه ظهور رســاندند و این عزیزان بهترین الگو 

برای نسل جوان و نوجوان کشور هستند.

 خبر


