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سردارمحمدرضاحسنیآهنگر
رئیسدانشگاهجامعامامحسینع

مدلوالگویمادردانشگاهامامحسین)ع(
ایناستکهگنجینهارزشمنددفاعمقدس
رادرقالبدانشوفناوریهاییکهبتواند
بهکتــابتبدیــلشــود،بــهفرماندهــانو
رزمنــدگانآینــدهســپاهمنتقلکنیــم.در
اینحــوزه۱۴گروهتخصصیدردانشــگاه
تشکیلشدهوتبدیلبهکتبمعتبرعلمی
ومنبــعدردســتورکارقرارگرفتهاســتتا
کتبدرســیومنبــعدردانشــگاههاراکه
براساستجربیاتغنیدفاعمقدساست
برایتدریسدردانشگاهامامحسین)ع(
ارزشــمند تجربیــات و آمادهســازيم
دفاعمقــدسبــرایاســتفادهآینــدگانو

تربیتپاسدارانحفظشود.ایسنا

سرداراحمدعلیگودرزی
فرماندهمرزبانیفراجا

مرزبانان،چشــمانبیدارنظــامجمهوری
اسالمیهستند؛نیروهایمسلحجمهوری
اســالمیایــرانباتمــامتــوانآمــادهدفاع
ازایــرانهســتندوحاضرنــدازجــانخــود
بگذرند،امــایکوجــبازخاکایــرانرااز
دســتندهنــد.خوشــبختانهباوحــدتو
همدلیشیعهوســنیدرخراسانجنوبی
وهمراهیآنهابامرزبانــان،امنیتپایدار
درمرزهایایناستانبرقراراست.دراین
سالهاتوجهخاصیبهمرزهایخراسان
جنوبیشدهوباهوشمندسازی،مرزهای

ایناستاننفوذناپذیراست.دفاعپرس
»روطه« در 40قسمت تدوین شده  و شامل مجموعه 
خاطراتی از دومين ســال جنگ تا آخرین روزهای 
دفاع مقدس اســت. مزیت این خاطــرات در متنوع 
بودن حوادث مربوط به عمليات های موفق و ناموفق 
رزمندگان اســالم در مناطق مختلــف عملياتی در 
جبهه های جنوب و غرب كشور و همچنين منطقه 
كردستان است. نخســتين عمليات های تهاجمی 
رزمندگان اسالم و سایر عمليات های شاخص و مهم 
همانند آزادسازی شهرهای بستان و خرمشهر، فتح 
جزایر مجنون و بندر اســتراتژیک فاو و غيره با ذكر 
اســامی فرماندهان و برخی رزمندگان بخش اصلی 
كتاب را تشــکيل می دهد. عالوه بر ایــن، در كتاب 
روطه، خاطرات نویسنده از سفر به عراق در 31سالگی 
و مالقات با امام خمينی)ره( در نجف اشرف و حوادث 
انقالب اسالمی آمده اســت. همچنين سایر حوادث 
مرتبط با جنگ تحميلی ازجمله جمعه خونين مکه 
در حج سال 66، فاجعه انسانی در حلبچه، همچنين 
عمليات تهاجمی منافقين به خاک كشورمان در پایان 
جنگ و مقابله رزمندگان اسالم با منافقين در عمليات 
مرصاد نيز توضيح داده شده كه نویسنده به عنوان راوی 
خاطرات در تمامی این صحنه ها حضور مستقيم داشته 
و به همين دليل خاطرات را با ذكر جزئيات به چاپ 
رسانده است. با توجه به سير منظم تاریخی، خاطرات 
این مجموعه می تواند ارائه گر یک نگاه جامع و كلی 
نسبت  به روند عمومی و كالن جنگ تحميلی و دوران 

دفاع مقدس باشد.

نوجوانی که می خواست شــکایتش را به گوش 
امام)ره( برساند

احمدرضا طاووسی از نوجوانی در بطن حوادث انقالب 
بود و بعد از پيروزی انقالب اسالمی و همزمان با شروع 
جنگ تحميلی او نيز مانند بســياری از نوجوانان و 
جوانان، داوطلب اعزام به جبهه می شود اما به دالیل 
مختلف نمی تواند رضایت خانواده را به دست بياورد؛ 
»درحالی كــه در حوزه علميــه صاحب الزمان )عج( 
شــهرضا مشــغول تحصيل دروس دینی و طلبگی 
بودم، برای نخستين بار در مرداد ماه 1360 درصدد 
ثبت نام و اعزام به جبهه برآمــدم اما به دليل ثبت نام 
همزمان برادرم غالمرضا و پسرعمویم مهدی، با اعزام 
من موافقت نشد. پســرعمویم مهدی طاووسی كه 
نوجوانی 15 ســاله بود، در مهرماه 1360در عمليات 
ثامن االئمه)ع( به شهادت رســيد. برادرم غالمرضا 
نيز از ناحيه گردن مجروح شد. با شهادت مهدی كه 
نخستين شهيد بسيجی شهرمان در دفاع مقدس بود، 
ميل و اشتياقم برای اعزام به جبهه به شکل فوق العاده 
و غيرقابل وصفی بيشتر شد. به همين دليل با وجود 
مخالفت خانواده، حوزه علميه و ســپاه پاســداران، 

به شدت برای اعزام به جبهه پافشــاری می كردم.« 
طاووسی سرانجام موفق به كسب رضایت خانواده اش 
می شود و درتاریخ 13مهر سال 1360برای گذراندن 
دوره آموزش نظامی به اردوگاه آموزشی سپاه شهرضا 
و بعد از آن به جبهه جنوب اعزام می شود اما با توجه به 
سن كم، اندام الغر و بنيه ضعيفی كه داشته 3هفته ای 
را در خط پدافندی می گذراند. نيروهای رزمنده برای 
عمليات طریق القدس در حال ســازماندهی بودند، 
اما نام احمدرضا جزو این رزمنده ها نبود و همچنان 
باید در خط پدافندی باقــی می ماند. او خاطره اعزام 
برای عمليات را اینگونه روایت می كند: »صحبت با 
ســيدابراهيم ميركاظمی، فرمانده گروهان و بشير 
ابراهيمی، فرمانده گردان برای شــركت در عمليات 
بی فایده بود. من هم كه به شدت شاكی شده بودم و 
وقتی دیدم اصرارم بی نتيجه است به حاج رضا حبيب 
الهی كه در آن زمان مسئول محور بود متوسل شدم. 
باز هم نتيجه ای نگرفتم. شروع به گریه و زاری كردم 
تا جایی كــه كارمان به بحث و درگيری كشــيد. در 
نهایت با سادگی و صداقت نوجوانی به آنها گفتم كه 
اگر مرا در گردان های عملياتی ســازماندهی نکنيد، 
به تهران می روم و از شما به امام خمينی)ره( شکایت 
می كنم! سرانجام با اصرار و چانه زنی فراوان، موافقت 
آنها را به دست آوردم و در گروهان ابوالفضل از گردان 
شهيد بشير ابراهيمی سازماندهی شدم. در آن زمان 
نيروهای گروهان ما كه اكثرا بســيجی بودند به نام 
گروهان ابوالفضل)ع( در گردان معروف به گردان بشير 

سازماندهی شدند.« 

روطه؛ جزیره ای در مجنون 
نام كتاب »روطه« برگرفته از خاطــره ای مربوط به 
عمليات خيبر اســت. زمانی كه نيروهای رزمنده به 
جزایر مجنون در هورالعظيم اعزام شدند، از آنجا در 
منطقه ای به نام »روطــه« در نزدیکی دجله پدافند 
كردند. چاپ اول و دوم این كتاب در سال 1393توسط 
حوزه هنری و انتشارات سوره مهر منتشر شد. چاپ 
سوم آن به صورت مشترک توسط انتشارات سوره مهر 
و انتشارات ستارگان درخشان اصفهان و چاپ چهارم 
در انتشارات به نشــر و زیرنظر آستان قدس رضوی 
منتشر و روانه بازار كتاب شد. نویسنده خاطره عمليات 
خيبر را به طور مفصل و با جزئيات روایت كرده است. 
احمدرضا طاووســی، پــس از عمليــات والفجر 4و 

بازگشت از مرخصی 
در دی مــاه 1362به 
تيپ قمربنی هاشم)ع( 
اعزام و با سازماندهی 
جدید گردان یا مهدی 
به عنــوان فرمانــده 

گروهان شهيد مدنی مشغول خدمت شد. طاووسی 
در بخشی از این كتاب شرایط سخت منطقه روطه را 
توصيف كرده است: »با شروع مرحله اول عمليات خيبر 
و فتح جزیره مجنون قرار بود تيپ قمربنی هاشم)ع( 
در مرحله دوم و در محور روطه وارد عمل شود. گردان 
یامهدی)عج( هم ماموریت داشــت تــا پس از عبور 
از آب های هور تا ســاحل رود دجله و نزدیکی شهر 
القرنه پيشروی كند. بنابراین نيروهای گردان را ابتدا 
با هلی كوپتر به جزیره مجنون شمالی بردند تا پس از 
آن به وسيله قایق به منطقه روطه اعزام شویم. مدتی 
در جزیره مجنون شمالی مستقر شدیم و در ساحل 
آن منتظر رســيدن قایق و انتقال به خط پدافندی 
روطه بودیم. با توجه به اینکه هنوز ادوات ضد هوایی 
و قبضه های پدافند هوایی ما به جزیره مجنون منتقل 
نشده بود هواپيماهای عراقی در ارتفاع بسيار پایينی 
پرواز می كردند و عالوه بــر بمباران نيروها در جزیره 
مجنون به راحتی به ما نزدیک شده و با تيربارهای خود 
به طرف ما شليک می كردند. هنگامی كه در جزیره 
مجنون در حال پيگيری اعزام نيروها به روطه بودیم، 
تعدادی از اســرای عراقی كه در حال انتقال به پشت 
جبهه بودند توسط هواپيماهای عراقی مورد هجوم 
قرار گرفتند و تعدادی از آنها كشته و مجروح شدند.« 

روطه نفرین شده را فراموش نمی کنیم
طاووســی در ادامه خاطراتش به بيــان جزئياتی از 
منطقه روطه با وسعتی بسيار محدود با عرض حدود 
10متر می پردازد و در ادامه می گوید: »در شــرح و 
بيان وضعيت ســخت و دشــوار نيروهای ما در خط 
مقدم درگيری روطه، شــاید هيچ بيانی به رســایی 
توصيف سردار شجاع جبهه ها یعنی شهيد محمد علی 
شاهمرادی، مسئول عمليات لشکر قمربنی هاشم)ع( 
نباشد. او كه از شــجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس 
بود در این خصوص دست نوشته ای دارد كه سختی 
شرایط روطه را توصيف كرده است: »در هيچ حمله ای 
اشک نریختم به جز دو حمله، یکی حمله روطه كه 
برای مظلوميت بســيجی ها گریســتم و در والفجر 
4زمانی كه دوست عزیزم ریاحی  از دست رفت.« وقتی 
از روطه بازمی گشــتيم با نگاهی غم انگيز و چشمی 
اشکبار در غم از دست دادن همرزمانمان، روطه نفرین 
شده را رهاكردیم. روطه برای ما جزیره ای نفرین شده 

بود كه هرگز آن را فراموش نمی كنيم.«

کربالی 4؛ نبرد در  ام الرصاص
در هفتمين ســال دفاع مقدس و در نيمه دوم سال 
1365تبليغات زیادی پيرامون عمليات آینده به عنوان 
عملياتی مهم و سرنوشت ســاز انجام می شد. محور 
اصلی تبليغات بر این اساس بود كه با توجه به طوالنی 
شدن جنگ تحميلی قرار اســت در عمليات آینده 
سرنوشت جنگ یکسره شده و به آن پایان داده شود. 
روایت كوتاهی از این عمليــات را از كتاب »روطه« 
به قلم طاووســی مرور می كنيم كه نشــان می دهد 
خبرهای دلگرم كننده از سوی خانواده ها آن هم در 
بحبوحه جنگ تــا چه اندازه در باال بــردن و تقویت 
روحيه رزمندگان تأثير داشته است: »در این عمليات 
كه بعدا به عنوان كربالی 4نامگذاری شــد، لشکر ما 
می بایست در كنار لشکرهای مقتدر امام حسين)ع( 
و نجف اشرف وارد عمل می شــد. بنابراین نيروهای 
ما باید از اروندرود و جزایــر  ام الرصاص و ام البابی كه 
در مقابل خرمشــهر و در ميانه رودخانــه اروند واقع 

مجنون وار در جزیره مجنون
گفت وگو با احمدرضا طاووسی، از فرماندهان دفاع مقدس كه خاطراتش را در كتابی به نام »روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر« به چاپ رسانده است

مروري بر كتاب »هم مرز با آتش« ؛ خاطرات حميد قبادی
 اسرار خواندنی 

از عملیات های شناسایی 
با گذشــت ســال ها از پایان 8 ســال دفاع مقدس ملت 
مســلمان ایران در مقابل تجــاوز ارتش بعثــی عراق به 
پشتيبانی دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی، بسياری 
از واقعيت های آن رویداد بزرگ همچون راز سر به مهری 
در سينه افرادی نهفته است كه روزگاری به عنوان رزمنده 
عاشق آرمان های انقالب اسالمی و آب و خاک ميهن خود 
در ميدان های نبرد حاضر بودنــد و لحظه لحظه های آن 

سال ها را با گوشت و پوست و خون خود لمس كرده اند. 
البته بخشــی از این وقایع به صورت خاطرات رزمندگان 
حاضر در ميادین نبرد آن ایام در ســال های بعد از پایان 
جنــگ در قالب كتاب هــای خاطرات رزمنــدگان چاپ 
و منتشــر شــده اســت. یکی از این آثار، كتاب خاطرات 
زنده یاد ســردار حميد قبادی با عنوان »هم مرز با آتش« 
اســت كه در زمان حيات وی توســط انتشــارات سوره 
مهر در تهران چاپ و منتشــر شــده اســت. این كتاب 
پانصدو چهاردهمين محصول دفتر ادبيات و هنر مقاومت 
حوزه هنری اســت كه در بخش خاطــرات جنگ ایران و 

عراق، یکصد و پنجاه و سومين كتاب محسوب می شود. 
در ابتدای كتاب، در بخش 
اشاره آمده است: حتی آن 
روزها كه نيروهای ســپاه 
ســتاره ای به دوش خود 
نداشــتند، حميد قبادی 
بــرای مردم كوهدشــت 
ســرداری فداكار بود. چه 
رســد به حاال كــه آوازه 
قهرمانی و فداكاری او دهان به دهان در این شهر كوچک 
گشــته اســت. خاطرات ســردار قبادی حکایت یکی از 
كهنه سربازان جنگ تحميلی است كه ما را با تلخ و شيرین 
آن روزهــا پيوند می دهــد؛ روزهایی كه هــر ثانيه اش با 
حوادثی مهم همراه بود. حميد قبادی در این كتاب عالوه 
بر راوی خاطرات بودن، نویسنده متن كتاب هم محسوب 
می شــود. از این روی، نثر این اثر را می تــوان به قلم وی 
نســبت داد كه در آن صورت هــم محدودیت خاصی در 

كليت كار دیده نمی شود. 
مجموعه خاطراتی كه در این كتاب آمده است از نثر ساده 
و بی پيرایه ای برخوردار اســت. راوی در فصل اول، قبل از 
پرداختن به موضوع اصلی كتاب، نویسنده شرح مختصری 
از تولد و دوران كودكــی و نوجوانی خــود ارائه می دهد 
كه به روزهای وقوع و ســرانجام پيروزی انقالب اسالمی 
ختم می شــود، اما خيلی زود می رود سراغ موضوع اصلی 
كه همان دفاع مقدس اســت و روایت خود را از نخستين 
روزهای آغاز این نبرد هشت ســاله شروع می كند: »دوم 
مهر ماه 1359بود كه برای اعزام به مناطق مرزی در سپاه 
كوهدشــت همراه پدرم ثبت نام كردم. 4 یا 5 روز توسط 
عده ای كه ســربازی رفته بودند به طور فشــرده آموزش 

نظامی دیدیم. 
تمرینات نظامی در زمين 
خاكــی فوتبــال، اطراف 
سپاه كوهدشت و در كنار 
ميدان توحيد انجام شــد. 
زمين ســفت و ســختی 
بود؛ اما عشــق به شركت 
در جنگ هر مشــکلی را 
آسان می كرد.« راوی در 
ادامه فصــل اول كتاب به 
روزهــای آغازین جنگ 
اشاره می كند كه با فراز و 
نشيب هایی همراه است و 

سرانجام به عمليات فتح المبين در منطقه عمومی شوش- 
دزفول و دشــت عباس ختم می شود. در فصل دوم كتاب، 
راوی به بازگویی خاطرات خــود از عمليات بيت المقدس 
می پردازد. دیده و شنيده های او از این نبرد نظامی حاوی 
نکته های قابل تاملی است كه بسياری از ناگفته های جنگ 

تحميلی را بازگو می كند. 
قبــادی در ادامه این فصل، ماجرای مجروح شــدن خود 
در مرحله دوم عمليات بيت المقدس را شرح می دهد كه 
برای مدتی او را از صحنه های نبرد دور نگه می دارد. فصل 
سوم كتاب با عنوان »یک عمليات بزرگ« به وقایع جنگ 
از بهمن ماه 1362به بعد می پــردازد. فصل چهارم كتاب 
باعنوان »مریوان« به فعاليت های اطالعاتی حميد قبادی 

در جبهه های استان كردستان می پردازد. 
راوی در ادامه این فصل، به شرح چندین عمليات شناسایی 
در خطــوط مرزی و خاک عــراق می پــردازد كه تمامی 
آنها در به ثمر رســيدن عمليات هــای رزمندگان نقش 
تعيين كننده ای داشته است. سرانجام در اوایل فروردین 
1365حميد قبادی به همراه بقيه اعضای گروه شناسایی، 
مریوان را به قصد پادگان شــهيد شــفيع خانی در حوالی 
اندیمشک كه محل اســتراحت و اردوگاه تيپ بوده ترک 

می كنند. 
البته بعد از مدتــی، آنها به جبهه شــمال غرب و منطقه 
حاج عمران در مناطق مرزی شهر پيرانشهر اعزام می شوند. 
او همچنين در این فصل موضوع تبدیل سازمان تيپ 57 

ابوالفضل سپاه لرستان به لشکر را مطرح می كند. 
شــرح وقایع عمليات های كربــالی 4و 5از منظر حميد 
قبادی هم از اهم بخش های فصل پنجــم كتاب هم مرز 
با آتش است. قبادی با شــرح كامل دیده و شنيده هایش 
در عمليات كربالی 4، به توصيف وقایع عمليات كربالی 
5 می پــردازد. او در چهاردهمين روز از ایــن عمليات از 
ناحيه صورت و گوش مــورد اصابت تركش قرار می گيرد. 
حميد قبادی در فصل ششم كتاب به ماموریت های سال 
1366خود پرداخته است. فصل هفتم و آخر كتاب هم با 
عنوان »پایان جنگ« به وقایع سال آخر جنگ می پردازد 
كه در آن، حميد قبادی به شــرح فعاليت های اطالعاتی 
خود در واپســين ماه ها و روزهای جنگ هشت ساله عراق 

عليه ایران می پردازد. 
اشــاره به اتفاقات عمليات مرصاد، آخرین برگ های دفتر 
خاطرات سردار پاسدار حميد قبادی از حضور هشت ساله 

خود در ميدان های نبرد دفاع مقدس است. 

 اجرای فیلم نمایش »4۱۰« 
در برج میالد

فصل اول »ســينمایش 
410« به تهيه كنندگی 
و  كوه فــر  عليرضــا 
كارگردانــی كــورش 
زارعی اجــرای خود را از 
25مهر به مدت 15شب 
در برج ميالد تهران آغاز 
كرده است. »سينمایش« ابداعی تازه از حوزه هنری 
انقالب اسالمی است كه با تركيبی از قالب تئاتر و 
جلوه های ویژه سينمایی اثری متفاوت را به نمایش 
می گذارد. از جلوه های ویژه این اثربزرگ می توان 
به بزرگ ترین آكواریوم تئاتری با ظرفيت 100هزار 
ليتر آب اشــاره كرد.  این برنامــه روایتی متفاوت 
از دفاع مقدس با محوریت شــهيد ســپهبد قاسم 
سليمانی و فتح گردان غواصی لشکر 41ثاراهلل است 
كه در یک سانس در برج ميالد تهران و با ظرفيت 
باالی 4هزار نفر تماشــاگر از ساعت 19 الی 21 در 
محوطه پاركينگ 3 برج ميالد اجرا می شود. ناگفته 

نماند اجرای این برای تماشاگران رایگان است.
زارعی، كارگردان این فيلم نمایش درباره اینکه 
در این اثر محتــوا و تکنيک در چــه جایگاهی 
قرار می گيرند، توضيــح داد: »نمی خواهيم فقط 
توپ و ترقه نشــان بدهيم بلکه اســتفاده از این 
ابزار در راستای اندیشــه كار است. چون محتوا 
و تفکر كار برایمان اهميــت دارد تا به كمک آن 
بتوانيم تأثيرگذار باشــيم آن هم از نظر عقالنی 

و نه احساسی.« 

زنی که قطره قطره فرو می ریخت
كتاب »زود پرستو شو، بيا!« خاطراتی 
از جانبازان شــيميایی 8سال جنگ 
تحميلی به قلم غالمعلی نسائی است. 
در ادامه گوشه اي از زندگی یک جانباز 
را می خوانيم:  »رضوان گریه نمی كرد؛ 
فرو می ریخت. اشــک، زیر پلک های 
كم خواب و خسته اش، در گودی كبود 
چشم هایش می نشست. اشک هایش 
اشــک نبودند؛ خنجری بودند كه بر 

دردهای تلنبارشده اش فرود می آمدند و روح خسته و سرسختش 
را خراش می دادند. حميد، سنگدالنه و بی رحمانه، پسر16ساله اش 
را تا ســرحد مرگ، زیر مشــت و لگد مچاله می كرد. با هر نعره 
حميد، رضوان گریه می شد و قطره قطره و بی صدا فرو  می ریخت. 
گریه اش مرور 15 سال زندگی با رزمنده موج گرفته ای بود كه زیر 

چرخ دنده های خردكننده فراموشی له می شد.
پرسيدم: »چرا او را ترک نمی كنی؟ مگر نمی گویی 7سال تمام 
اســت كه مادرت را به خاطر او ندیده ای؟ آرمان چه گناهی كرده 
كه باید زیرمشــت و لگد پدرش له و لورده شود؟« سکوت كرد؛ 
عميق و طوالنی. بار 7نفر را كه 2نفرشان معلول و مجروح بودند، به 
دوش می كشيد. یکی شان شوهرش بود؛ پسر عمویش كه در سال 
1367در فاو شيميایی و موجی شده بود. رضوان گفت: »می گویند 
موجی است، دیوانه است، باید ازش دور شد. باید دست و پایش را 
به تخت بست، باید با هزار بدبختی هر ماه 100هزارتومان هزینه  
دارو و درمانش كرد، باید 250هزار تومان اجاره خانه داد؛ هزینه ای 
كه با خياطی كردن توی خانه تهيه می شود. اسمم را می خواهی 
برای چه؟ بنویس زینب بالكش! بنویس یک زن؛ زنی كه دلش 
برای شوهرش می ســوزد... مگر شوهرش چه گناهی كرده؟ آدم 
كشته؟ چاقو كشی كرده؟ باباجان! رفته جنگ، رفته جبهه، از من 

و شما دفاع كرده. از من و شما، از ناموس شما.«

نقل قول خبر

خاطره

 خبر

علی اهلل سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت

شــده بود عبور می كردند و پس از پاكسازی ساحل 
تا منتهی اليه این منطقه عملياتی پيشــروی كنند. 
نيروهای ما ماموریت داشتند تا پس از قطع جاده های 
اصلی منطقه تا ساحل آب های خورعبداهلل پيش رفته 
و با ادامه عمليات، نيروهــای عراقی را در منطقه فاو 
محاصره كنند. به همين دليل گردان ما مأمور بود تا 
پس از نفوذ نيروهای غواص به مواضع دشمن، در یک 
عمليات آبی- خاكی به عنوان گردان خط شکن وارد 
عمل شده و پس از درگيری با نيروهای عراقی مستقر 
در این منطقه عملياتی به اهداف مورد نظر خود دست 
یابد. در آذر 1365درحالی كه تمام دغدغه ذهنی من 
عمليات آینده و سازماندهی و برنامه های آموزشی و 
آمادگی رزم گردان بود شــنيدن خبری به شدت مرا 
شوكه كرد. در تماس تلفنی مطلع شدم كه همسرم 
باردار است و به زودی پدر خواهم شد. پس از شنيدن 
این خبر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجيدم... .« 

زنان؛ ایثارگران گمنام دفاع مقدس
همواره پشت ســر یک رزمنده  سلحشــور و موفق، 
همسر و خانواده ای صبور، مقاوم و ایثارگر حضور دارد 
كه در ادبيات دفاع مقدس به آنها پرداخته شده است. 
احمدرضا طاووسی در 6فروردین 1365و در گرماگرم 
دوران جنگ تحميلی ازدواج می كند. او با پای مجروح 
و لنگ لنگان در مجلس عقدكنان حاضر می شــود و 
بعد از آن دوباره به جبهه می رود. 30ماه پایانی جنگ 
كه همزمان با زندگی مشترک او بوده اكثر اوقات در 
جبهه بوده و فقط گاهی به مرخصی می آمده؛ آن هم 
یا در مواقع مجروحيت و یا برای ادامه درمان، مدتی 
را در كنار خانواده ســپری می كرده است. دو سه ماه 
از ازدواجش نگذشــته بود كه از ناحيه دست و فک و 
صورت مجروح می شود. او در عمليات كربالی 5كه 
همزمان با دوران بارداری همســرش بوده به شدت 
مجروح می شــود، اما به گفته خودش، همسرش با 
صبر و تحمل مثال زدنی این دوران حماسه و خون را با 
افتخار و سربلندی پشت سر می گذارد. طاووسی معتقد 
اســت: »درباره ایثار و فداكاری مادران، همسران و 
خانواده های رزمندگان در خاطرات دفاع مقدس كمتر 
اشاره  شده اســت درحالی كه خاطرات این ایثارگران 
گمنام و شرایط روحی و روانی آنها در دوران حماسه 
و خون به ویــژه در زمان عمليات هــای تهاجمی در 
جبهه های نبرد، به تنهایی می تواند موضوع مقاالت 
و كتاب های گوناگون و متفاوتی باشــد. متأســفانه 
تاكنون كمتر در این مورد اقدامی شــده و در ادبيات 
دفاع مقدس بيشــتر به شــرح حال و نقل خاطرات 
رزمندگان جانبازان و آزادگان پرداخته شده كه الزم 
است مسئوالن فرهنگی كشور در این راستا تجدید نظر 
كنند. بنابراین شرح حال این ایثارگران گمنام و تقدیر 
و سپاس از همت و فداكاری آنها بسيار الزم و ضروری 
است. چرا كه زمانی یک نيروی رزمنده می توانست با 
اطمينان خاطر در جبهه ها بجنگد كه احساس می كرد 
همسر و خانواده اش در آرامش بوده و ظرفيت و تحمل 
دوری از همسر یا فرزند خود و مقابله با حوادثی مانند 
مجروحيت، شهادت یا اسارت و معلوليت و جانبازی 
آنها را دارند. معتقدم واژه ایثارگران گمنام تا حدودی 
می تواند بيانگر نقش بارز و تعيين كننده این ایثارگران 
خاموش پشــت صحنه در روند پيروزی های 8سال 

دفاع مقدس باشد.«

۱7ساله بود که مسئولیت فرماندهی دسته عملیاتی به او واگذار شد. بعدها در سال های حضور خود در 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

جبهه جنوب و غرب کشور، فرماندهی گروهان، معاون گردان، فرمانده گردان خط شکن و مسئولیت 
عملیات تیپ در عملیات های مختلف را برعهده داشته است. »احمدرضا طاووسی« خاطراتش از دوران 
دفاع مقدس را در کتابی به نام»روطه؛ جبهه ای به عرض ۱۰متر« جمع آوری کرده است. یکی از ویژگی های این کتاب ذکر اسامی افراد مختلفی است که در طول 
جنگ تحمیلی با احمدرضا طاووسی همرزم بوده اند. نویسنده، کتاب را به ۱88هزار شهید 8سال دفاع مقدس و تمام رزمندگان، آزادگان، جانبازان و به ویژه 

جانبازان اعصاب و روان تقدیم کرده است. همراه او خاطرات تلخ و شیرین از دوران حضورش در جبهه را مرور کرده ایم.

دلگرمیرزمندهها

مکث
او در ادامه از حضور آیت اهلل خامنه ای، رئیس جمهور وقت در جبهه های جنوب می گوید: »حضور 
ایشان در شرایط بحرانی پس از پذیرش قطعنامه بسیار آرام بخش و تسکین دهنده بود. آیت اهلل 
خامنه ای به مدت 2هفته از نزدیــک با رزمندگان مالقات می کردند تا احساســات و عواطف 
آسیب دیده آنان را بعد از پذیرش قطعنامه ترمیم کنند. ایشان با سرکشی و بازدید هر روزه خود 
از تیپ ها و لشکرهای مختلف و سخنرانی در جمع رزمندگان و تحلیل شرایط سیاسی و نظامی 
کشور باعث تقویت وحی نیروهای رزمنده بودند. بدین ترتیب در آن شرایط حساس تاریخی 
ایشان با حضور اثربخش روحیه خود روح تازه ای در جبهه های جنگ دمیدند.« جنگ به پایان 
رسید، اما ویژگی شاخص و بارز در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8ساله ایران چه بود؟ طاووسی 
در این باره می گوید: »بُعد اعتقادی، مشارکت گسترده مردمی و حضور نیروهای داوطلب بسیجی 
در جبهه های جنگ بود که قداست ویژه ای به دفاع مقدس داده بود. حمایت و پشتیبانی مردمی 
باعث شده بود تا نظام نوپای جمهوری اسالمی بتواند در آن شرایط حساس و حیاتی و به رغم تمام 
محدودیت های اقتصادی، نظامی و تسلیحاتی و با وجود اجماع ابرقدرت ها و دولت های وابسته به 

آنها، علیه کشورمان با موفقیت جنگ را پشت سر گذاشته و مانع از تحقق هداف دشمن شود.«

وقتينیروهایايرانیوعراقیبرايهمديگردستتکانميدادند

مکث
پس از پذیرش قطعنامه 598توسط 2کشــور ایران و عراق، نیروهای ناظر سازمان ملل متحد 
به کشورهای ایران و عراق اعزام شدند. این نیروها در جبهه های جنوب و غرب مستقر شدند 
تا به عنوان ناظران صلح بر اجرای قطعنامه و روند آتش بس نظارت داشــته باشــند. در مرداد 
۱367تعدادی از این ناظران که ملبس به یونیفرم ســازمان ملل و از ملیت های مختلف بودند 
برای نظارت بر جبهه های جنوب وارد شهر اهواز شدند. طاووسی خاطره آخرین روزهای جنگ 
را اینگونه توصیف می کند:»در روزهای پایان جنگ و در چند روز باقی مانده تا زمان مقرر جهت 
آتش بس به تدریج درگیری ها و آتش طرفین متوقف شد و نیروهای ایرانی و عراقی روی خاکریزها 
و سنگرهای خود آزادانه تردد داشــتند. به همین دلیل روز قبل از زمان آتش بس رسمی که به 
نوعی آخرین روز جنگ تلقی می شد به اتفاق برادر نصراهلل نصیری مأمور شدیم تا وضعیت خطوط 
پدافندی را به نیروی زمینی سپاه گزارش کنیم. در قسمتی از خط پدافندی شلمچه در منطقه 
معروف به کانال ادب فاصله نیروهای ایرانی و عراقی تنها به اندازه یک کانال انتقال آب بود. در این 
روز نیروهای ایرانی و عراقی در دو طرف کانالی که عرض آن کمتر از 5۰متر بود ایستاده بودند و 

یکدیگر را صدا می زدند و برای همدیگر دست تکان می دادند.«


