درس ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﻴﺞ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺸﻖ
راﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ،وﻻﻳﺖ ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ٔ
ٔ
ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒﺎن ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺎﻫﺪان و ﺷﻬﻴﺪان ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی رﻓﻴﻊ آن اذان ﺷﻬﺎدت
و رﺷﺎدت ﺳﺮدادهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺮوزی و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ٔ
١
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوزان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﻮد،
زﻳﺮا ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ،ﻓﺪاﮐﺎر و آﻣﻮزش دﻳﺪه ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪی ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آنﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،اﻳﻦ ﺿﺮورت را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در ﺗﺎرﻳﺦ
 ٥آذر  ١٣٥٨دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ ارﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ )ﺑﺴﻴﺞ( را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺑﺴﻴﺞ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮی ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺞ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ دﻓﺎع از اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﭘﺎﻳﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزان و اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
١ــ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ در درس دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺑﺴﻴﺞ را
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﺴﻴﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ در آن
ﭘﺎک ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻓﺪاﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،در
راه اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ اﻳﻦ اﻣﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن و ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺞ در دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﻫﻨﻮز  ٩ﻣﺎه از ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪام ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ  ٨ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ آن روز ﮐﻪ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ
ﮔﺴﺘﺮده را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ ،ﻓﺪاﮐﺎر و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﺑﺎاﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎع ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ،در راه دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎﻳﯽ آﻓﺮﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺪام ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از  ٨ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺪاری
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ٔ
او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻼح ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ اﻳﻤﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد ،اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
و اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
اراده ﻣﺮدم ،ﮐﺎراﻳﯽ
اﺑﺰار دﺷﻤﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوی اﻳﻤﺎن و ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ و ٔ
اﻳﺴﺘﺎده ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺐ ،از ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوم
ﻧﺪارد .ﻣﺪرنﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ِ
ٔ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﻴﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ارزشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﺮد.
آﻧﻬﺎ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ را از ﺳﺮور ﺷﻬﻴﺪان ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻬﺎدت در اﻳﻦ راه ﻣﻘﺪس را ﭘﺎداﺷﯽ
ﺑﺰرگ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر  ٨ﺳﺎل دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪام ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻬﺎدت در اﻳﻦ راه ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﺮس و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دل راه ﻧﺪادﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن دﻳﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و راه آﻧﻬﺎ را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺷﻬﻴﺪان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻳﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ و راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درس ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ
روز  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٣٤در ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻳﻦ ﮐﻮدک ﻧﺎم ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ را ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٣٥٤ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ در ﮐﻨﮑﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در رﺷﺘ ٔﻪ داﻣﭙﺮوری داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
او در ﺳﺎل  ١٣٥٦ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
اﺧﺮاج و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮار ﺳﺮﺑﺎزان از ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزی را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزان
ﭘﻴﻮﺳﺖ .او در دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی در ﺳﺎل  ١٣٥٨در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
او در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ١٣٥٩ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران درآﻣﺪ و از اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را رﻫﺎ و دﻓﺎع از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺎﻗﺮی ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و دارا ﺑﻮدن ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی اﻳﻔﺎ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﺷﮑﺴﺘﻦ
ٔ
او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان ﺷﺪ ،اﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد را
در راه دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻧﺼﺮ و ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
و رﻣﻀﺎن داﺷﺖ.
او ﻳﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ٢٠ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﻴﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ،ﻳﺤﻴﯽ رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮی و ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ .ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺮد
ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه را از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮی از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺟﺰء ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان ،ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﻴﻦ و آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮد .ﺳﺮدار ﺻﻔﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻳﮑﯽ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻫﺮ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮاب ﻋﻤﻠﮑﺮد آن روزش را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .او در
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺻﺒﻮر و آرام ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻮدﻧﺪ در ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ٔ
ﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ارﺗﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽرود و در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻧﺴﺮدی و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ
٢٠

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻧﮏ دارﻧﺪ،
ﺧﺎﮐﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ آنﻫﺎ در ﮐﺠﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و …  .ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﮐﻨﺎر اﻳﻤﺎن ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﻳﺖ آن ﺷﻬﻴﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻮان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در  ٩ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ١٣٦١و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻓﮑﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ ﺧﻤﭙﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و روح ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای
اﺳﻼم ﭘﻴﻮﺳﺖ.

ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺲ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺗﻬﺎﺟﻢ از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد ١.ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺷﻴﻮه دﻓﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺴﻴﺞ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم
ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی،
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ٔ
ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ،ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و … ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی
ﺑﺴﻴﺎری از رزﻣﻨﺪﮔﺎن دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﻣﺘﺠﺎوز ،اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻓﺎع از دﻳﻦ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻼس ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ.
آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﻮدﻧﺪ و درس
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ را از آن ﺣﻀﺮت آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
 ٣٦٠٠٠ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﻃﻮل  ٨ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﭘﺮﭼﻢ
ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ )ع( را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻳﺴﺘﺎده و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﻘﺪس داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﻴﺪ ،ﺑﺴﻴﺞ
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،در ﻣﺴﻴﺮ
رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
١ــ ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در درس اول اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ودر درس  ٩ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
١ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان؛
٢ــ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻳﻨﯽ؛
٣ــ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
و…؛
٤ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ادﺑﯽ؛
٥ــ آﻣﻮزش رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
ﺑﺎ ﻧﺸﺎط.

ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ :ﺑﺴﻴﺞ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺗﻼش درﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ؛
ب( ﮐﺸﻒ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر؛
ج( ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺴﻴﺠﯽ.
٢ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺴﻴﺞ در راﺳﺘﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ؛
ب( ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی؛
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ج( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ.
٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ :در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز رﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻳﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻻﻳﺖ و … ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدم؛
ب( ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و …
ج( ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.
٤ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ :در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم؛
ب( ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن و …؛
ج( ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﺎن ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﻴﻞ و ….
٥ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ :ﺑﺴﻴﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ورزش ﭘﺮﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ راه در رﺷﺪ ورزش ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺴﻴﺞ؛
ب( ﮔﺴﺘﺮش ورزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ؛
ج( ﺗﻘﻮﻳﺖ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ؛
د( ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در ورزش.
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ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻳﮏ ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺪ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻧﻴﺰ از ارﺗﺶ اﻳﺮان ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دوﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻗﺪس ﻋﺰﻳﺰ و دوﺳﺖ ﻣﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ،دﻳﮕﺮ اﻳﺮان ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻳﺎور ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺘﻢ دﻳﺪﮔﺎن
ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻗﺪرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺣﻖ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺷﻬﻴﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﺘﺢ و … ،ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر و…
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻃﺮف ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧ ٔﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺻﺪام ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ارﺗﺶ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ّ
از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮار ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻌﺪادی از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎه ،از اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﮏ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎزه ،در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٥٨ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺻﺪام ﮐﻪ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ّ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ١٢٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ آﻏﺎز
ﮐﺮد.
ﺻﺪام ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻣﺠﻬﺰی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن را ﺧﻮدش ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از زﺑﺎن ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی آن دوران ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ.
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»روز ﺳﯽ و ﻳﮏ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٥٩ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ ده و ﻧﻴﻢ ،ﻳﺎزده ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮش دهﻫﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ،
ﺑﻴﺮون دوﻳﺪﻳﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ٣٠ــ ٢٠ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زن و ﻣﺮد و ﺑﭽﻪ ﻫﻤﮕﯽ وﺣﺸﺖزده
و ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻳﻢ .ﺻﺪای
ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻴﺰاری ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ٔ
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻤﻪ را ﺗﮑﺎن داد .دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﺠﺎ را زدهاﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف ﮔﻤﺮک و ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ دود
ﻏﻠﻴﻈﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
رادﻳﻮ را روﺷﻦ ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯽﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ  ٢ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮐﻪ رادﻳﻮ از ﺷﺮوع رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد ،ﺻﺪﺑﺎر ﻣﺮدﻳﻢ و زﻧﺪه ﺷﺪﻳﻢ .ﺷﺐ در
١
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد…«
ﺻﺪام ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻇﺎﻟﻢ ،دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان،
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت ﻣﺎ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺻﺪام و ﻧﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی اﻋﺘﻘﺎدات و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺶ ﺻﺪام در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ در  ٣١ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٥٩آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب اﻳﺮان
ﻧﻘﺸﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد .ﺷﻤﺎ در ٔ

١ــ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،٥٩اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ٥٧ــ٥٦
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ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺻﺪام را در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻳﻤﺎن او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن از دﺷﻤﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد» :ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ،
ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ از آن ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،اﻳﻦ ]ﺻﺪام[ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﻋﺮاق ﮐﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ«.

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(

ﭘﺎﻳﺪاری ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﺪ .زﻳﺮا ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی و ﻧﻴﺰ رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از آن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻮﺟﻮان  ١٤ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻢ و ٔ
رزﻣﻨﺪه ﻧﻮﺟﻮان را از زﺑﺎن ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان واﻗﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ…» :ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺜﻪ اش
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد :ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ دﺷﻤﻦ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ دﻳﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﻧﻘﺎط ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻄﻠﻊ
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ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،زرﻧﮕﯽ ،ﺷﺎداﺑﯽ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن روﺣﻴﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ١٤ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻔﻨﮓ ژ ــ  ٣اش روی زﻣﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽآﻳﺪ،
ٔ
اﻣﺎم ،اﻧﻘﻼب و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺑﺮ دردﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮑﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ را در ﻓﺮاق ﺧﻮد
١
ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ …«

ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﭼﻬﺎرم آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٥٩ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان رﺷﻴﺪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد ،ﭘﺲ
از  ٣٤روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺻﺪام درآﻣﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮروی دﻳﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»ﻣﺤﻤﺮه )ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ( ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺟﺪادی
»ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻨﺒﻘﯽ« )آﻣﺪهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ( .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رژﻳﻢ ﺻﺪام ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪّ .
ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺮاق آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای اﺑﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
ﺷﺨﺺ ﺻﺪام ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻣﺴﺖ از اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی ادﻋﺎ ﮐﺮد» :اﮔﺮ اﻳﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه را ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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١ــ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ ٤٣٦
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ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ از
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوم آﺑﺎدان ﻧﻴﺰ در
ٔ
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،دﺷﻤﻦ را در ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان را
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺮان دﺳﺘﻮر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ٔ
رزﻣﻨﺪه ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ١٣٦٠در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ«
ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه را آزاد ﻧﻤﻮده و
ٔ
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی رزﻣﻨﺪه ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ
ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از ﻣﺘﺠﺎوزان ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎ
ﺑﺮ ﺧﺪا در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ٔ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن و ﺟﻬﺎد رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ:
»ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪای ،روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای  ١٣ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﺑﺎ ﻳﮏ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺎ ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
١
ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ«.

آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و اﻳﻤﺎن و اﻳﺜﺎر رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ،زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﻴﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻘﺎوم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻬﺎد و اﻳﺜﺎر در راه
ﺧﺪا ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را از ﻣﺘﺠﺎوزان ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی
١ــ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺗﺎﻳﻤﺰ ٧ ،آورﻳﻞ (١٣٦١/١/١٨) ١٩٨٢
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ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٦١/٢/١٠آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ  ٢٣روز ﻃﻮل
اراده رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ آزاد ﺷﺪ و ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن و ٔ
از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﺎ دادن ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد و ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪن ﺑﻴﺶ از  ١٨٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﺶ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦١ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن آزاد ﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﺮا اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﺪا آزاد ﮐﺮد«.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﺷﺪه
ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﻴﻬﻦ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ٔ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ :در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٦٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آزاد ﺷﺪ.
٢ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪر :در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ و ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه و ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﺪ.
٣ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  :١در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی ﻣﻬﺮان از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
٤ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  :٥در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  ٥ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  ٤٥روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻮان ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ٥٩٨ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و درﻧﻬﺎﻳﺖ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٧ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوز اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا:
١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف دﺷﻤﻨﺎن از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻓﺎع
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮥ ﻣﺮدم ﻣﻴﻬﻦ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.
٢ــ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﺟﺪاﮐﺮدن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﻫﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﺮ اروﻧﺪ رود ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
٣ــ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد  ١٩٧٥اﻟﺠﺰاﻳﺮ ١و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ّ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد.
٤ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻳﻢ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ وﺟﺐ از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن در اﺷﻐﺎل ﻣﺘﺠﺎوزان
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
از اﻳﻦ رو وﻗﺘﯽ دﻓﺎع و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻫﺪاف دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺮوز
ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﻳﻞ ﭘﻴﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ،در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﺖ،
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﺮدم از رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ.
در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﻠﻴﻪ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﻴﺰ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺮوان ٔ
در دوران دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر آن ﻋﺪه از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪی و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ آب و ﺧﺎک را ﻳﺎری و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
زن و ﻣﺮد و ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﻠﺖ در دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮود
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﻳﺪ.

ﭼﺮا دﻓﺎع ﻣﻘﺪس؟
ﻣﺎ دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟ ٔﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ را »دﻓﺎع ﻣﻘﺪس« ﻣﯽداﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا:
١ــ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد؛
٢ــ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮد؛
٣ــ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ دﻳﻦ ،ﻗﺮآن و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد؛
٤ــ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻦ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮد.
١ــ اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﺳﺎل  ١٩٧٥ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اروﻧﺪ رود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﻳﺮان و ﻋﺮاق واﮔﺬار
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪام ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺟﻠﻮ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﭘﺎره ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
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دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﻮرد از اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ آﺷﻨﺎ
دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻴﺰ در ﮐﺘﺎب آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ٔ
١ــ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری :ﻣﺎ در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻓﺮوش اﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن
و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﻃﺮف و از ﻣﻴﻬﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﻴﻢ.
٢ــ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ :ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺸﻖ و ﺟﻬﺎد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﻳﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ،زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در دوران دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.

٣ــ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر :ﻳﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺟﻨﮓ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد «.ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ
ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻳﻢ ،اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎری
از ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻳﻢ .اداﻣﻪ
اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی دورﺑﺮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
٤ــ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻧﻈﺎﻣﯽ :ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺻﺪام ،ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻓﺎع ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺸﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻴﻬﻦدوﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی زﻣﻴﻨﯽ ،درﻳﺎﻳﯽ و ﻫﻮاﻳﯽ را در ﻣﻴﺪانﻫﺎی دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻳﻨﺪ.
٥ــ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت :اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻇﺎﻫﺮی زﺷﺖ و ﺗﺮﺳﻨﺎک دارد اﻣﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻳﺜﺎرﮔﺮ ﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ
ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨ ٔﻪ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آن
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دﻟﻴﺮﻣﺮدان از ﻗﺪرت دﻳﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از
وﻃﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪ »ﻳﺎزﻫﺮا«،
»ﻳﺎﺣﺴﻴﻦ« و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.

٦ــ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ در دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ :ﻣﺴﺎﺟﺪ از اﺑﺘﺪای ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪهای
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،اﻋﺰام ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ،ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و … ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﻴﺪان ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن  ٨ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاواﻧﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ
ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن را از اﺷﻐﺎل ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻴﺶ از  ١٨٨٠٠٠ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ دوران ﺑﻴﺶ از  ٤٠٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻔﺎن ﻣﻴﻬﻦ
ﺑﻪ درﺟﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ.
در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻴﺶ از  ٤٢٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺎ
اﻳﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﺎرت ارﺗﺶ ﺻﺪام درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در دوران اﺳﺎرت ،ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺪردان ﺧﻮن ﺷﻬﺪا و اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

درس ﺷﺸﻢ

ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎن
و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻳﺜﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻟﻬﯽ ،دوران دﻳﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺟﻬﻞ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮑﺘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( در ﻃﻮل  ٢٣ﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم
را در ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﯽ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ .اﺻﺤﺎب و ﭘﻴﺮوان آن ﺣﻀﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در
اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ را ﻳﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﺳﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ ،اﺑﻮذر و ﻣﻘﺪاد .اﻳﻨﺎن ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﱣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ در ﭘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻳﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ وﻓﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ درس
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.

ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻴﺴﺖ؟
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻳﮑﯽ از آن ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺒﺎرزی اﺳﺖ ﮐﻪ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﺸﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮﺳﺪ.
او ﺳﺎلﻫﺎی زﻳﺎد از ﻋﻤﺮش را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .رﻧﺞ ﺳﻔﺮ ،دوری از وﻃﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ،ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺮدﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻤﺸﺪهاش ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﻴﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ »ﺟﯽ« اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻧﺎﻣﺶ روزﺑﻪ ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ آﻳﻴﻦ زردﺷﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
روح ﭘﺎک و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ روزﺑﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻳﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﻮق داد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﺪرش ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن دﻳﻦ زردﺷﺖ
ﺑﻮد از اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ و روزﺑﻪ را در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ از آﻳﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪش دﺳﺖ ﺑﺮدارد .اﻣﺎ روزﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ
ﮐﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را آزاد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺰدﻳﮑﺎﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺷﺎم ﺑﻮد رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻤﺸﺪهاش را در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﻴﺎﺑﺪ.
روزﺑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﺒﺎدت در ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺎم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ راﻫﺐ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺷﻨﻴﺪ ﺑﻪ زودی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺠﺎز ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ ﻋﺎزم آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺪ.
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ﮐﺎرواﻧﻴﺎن در ﺑﻴﻦ راه ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و روزﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻳﻬﻮدی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ روزﺑﻪ
در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪهاش ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺮد ﻳﻬﻮدی روزﺑﻪ را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻫﻢﮐﻴﺸﺎن ﺧﻮد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻳﺜﺮب ،ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔاﻟ ّﻨﺒﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮوﺧﺖ.
روزﺑﻪ در آنﺟﺎ وﻗﺘﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ارﺑﺎﺑﺶ ﺷﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪه ،ﻫﺮﻃﻮر ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( رﺳﺎﻧﻴﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﺎن ﮐﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! »اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺮدهای ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻢ و
ﻫﻴﭻ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻳﮑﯽ از ﻳﺎران و اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻦ!« رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
و روزﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
روزﺑﻪ وﻗﺘﯽ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎزش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( او را ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ و او زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ارﺑﺎب ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﺮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺻﺤﺎﺑﺶ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻃﻼ و ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﻧﻬﺎل ﺧﺮﻣﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘ ٔﻪ ارﺑﺎب
ﺳﻠﻤﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﺮد و او ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا از ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﺷﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﺸﺎوری اﻣﻴﻦ و ﻳﺎری ﻓﺪاﮐﺎر در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم و رﺳﻮل ﮔﺮاﻧﻘﺪرش ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﺑﺮای ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( آوردﻧﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( درﺑﺎره ﺷﻴﻮه دﻓﺎع از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق )ﮐﺎﻧﺎل(
در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﻫﺮﮐﺪام
١
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن را از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞﺑﻴﺖ اﺳﺖ«.
روزی ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از اﺻﻞ و َﻧ َﺴﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ وﻗﺖ ﻳﮑﯽ از آن ﺟﻤﻊ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن از او درﺑﺎره اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮑﺘﺎ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮد،
ﺑﺮده ﺑﻮدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ آزادم ﮐﺮد .ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﯽﭼﻴﺰ ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯽﻧﻴﺎزم ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ٰ
اﻓﺘﺨﺎرآﻣﻴﺰ ﻫﺮﮐﺲ دﻳﻦ اوﺳﺖ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﻼﻳﻪآﻣﻴﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن! ﻧﺴﺐ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اوﺳﺖ و اﺻﻞ و رﻳﺸ ٴﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اوﺳﺖ.
ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد و ﻟﺤﻈﻪای از او ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﻮذر،
ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘ ٔﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﻳﺮان ،ﺧﻠﻴﻔ ٔﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪاﺋﻦ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی را دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻋﺮب ﻣﯽآﻳﺪ .ﺳﻠﻤﺎن وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺪاﺋﻦ ﮐﻪ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻮد و از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽاش َﺣﺼﻴﺮ و زﻧﺒﻴﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺧﺮج ﻓﻘﻴﺮان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﺑﻬﺸﺖ
١ــ ﺳﻠﻤﺎن ِﻣ ّﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
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ﻣﺸﺘﺎق ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ «.ﺗﻌﺪادی از ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ از رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎم آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺳﺆال ﮐﺮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﻋﻠﯽ ﺗﻮ از آﻧﺎن و ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﻴﻦ آنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎور و ﭘﻴﺮو ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﺪاﺋﻦ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ،ﭘﻴﺎمآور اﺳﻼم ﻧﺎب و آﻳﻴﻦ ﺗﺸﻴﻊ و
ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎل  ٣٥ﻫﺠﺮی ،ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮو اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪاﺋﻦ
دﻧﻴﺎی ﺧﺎﮐﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺪاﺋﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺮﻳﻒ او را ﺗﺸﻴﻴﻊ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺎک اﻳﻦ ﻳﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﺪاﺋﻦ واﻗﻊ در  ٢٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻐﺪاد و در ﻧﺰدﻳﮏ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی ﻗﺮار دارد.

ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

٭٭٭٭
ﻣﺮدان ﺗﻼشﮔﺮ ،ﻣﺒﺎرز و ﻣﻴﻬﻦدوﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻬﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺒﺎل از دﻳﻦ اﺳﻼم و ﭘﺬﻳﺮش
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،وﺟﻮد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺪت و ﻗﻮت
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮدان از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺪفﺷﺎن ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،واﻟﻴﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ،ﻣﺠﺎﻫﺪان و آزادیﺧﻮاﻫﺎن ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻴﻬﻦ و… در
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺰرگﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻣﻴﺮزای ﺷﻴﺮازی ،ﺳﻴﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺣﮑﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﻌﺪی
ﺷﻴﺮازی ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ،رﺋﻴﺲ ﻋﻠﯽ دﻟﻮاری ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ،ﻣﻴﺮزاﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ،و … ﻧﺎمﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ
و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻴﻬﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش دﻳﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ ،رﻫﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﺘﺒﺪان داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻼش
ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزادهای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﻦﺳﺘﻴﺰی و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﭘﻬﻠﻮی اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ.
آنﻫﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ دوران ﻣﺒﺎرزه ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم و
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺮاغ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ،ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ
اﻧﺪرزﮔﻮ ،ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﯽ و … از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺒﺎرز ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻫﺠﻮم
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖٔ ،
ﺻﺪام اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻣﺖ دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﺷﻬﻴﺪان دوران ﻫﺸﺖ ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات آنﻫﺎ اﻟﮕﻮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ
در ﺳﺎل  ١٣٣٣در ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﭘﺴﺮی دﻳﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن رﻓﻴﻊ ﺷﺪ .ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی در
دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺳﺎل  ١٣٥١ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ ٔ
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٥٦از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ٔ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻬﺪی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﮐﺮی ،در ﺳﺎل  ١٣٥٣ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ و
اﻳﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدی ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﺪ .ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی در ﺳﺎل  ١٣٥٨ﺑﻪ
ﻣﺪت  ٩ﻣﺎه ﺷﻬﺮدار اروﻣﻴﻪ ﺷﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت اﻧﺪک ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و از ﺧﻮد ﻧﺎم ﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﻴﻮﺳﺖ و در اﻧﺪک ﻣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای ﺷﺪ
ﮐﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ،١٣٦٢در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ ،ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎون او در ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺗﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﺷﻤﻦ ،ﭘﻴﮑﺮ وی و ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭘﻴﮑﺮ ﺣﻤﻴﺪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪاﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش داﺷﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﮑﺮ ٔ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦﻃﻮری روح ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻢ راﺿﯽﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ١اﻳﻦ واﻗﻌﻪ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ آﺗﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺷﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﻢ .اﺣﺴﺎس
ﺧﻤﭙﺎره ﺷﺼﺘﯽ آﻣﺪ ﺧﻮرد ﮐﻨﺎرﻣﺎن و …
ﻣﯽ ﮐﺮدم راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ … ﮐﻪ
ٔ
دﻳﺪم ﺣﻤﻴﺪ اﻓﺘﺎد و … دﻳﺪم ﺗﺮﮐﺶ آﻣﺪ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻳﺶ و … دﻳﺪم ﺧﻮن از ﺳﺮش
ﺟﻮﺷﻴﺪ روی ﺧﺎک و … دﻳﺪم ﺧﻮن راه ﺑﺎز ﮐﺮد آﻣﺪ ﺟﻠﻮ … دﻳﺪم دارم ﺻﺪاﻳﺶ
ﻣﯽزﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪ و … دﻳﺪم ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮردهام و … دﻳﺪم ﺑﯽ ﺳﻴﻤﭽﯽام آﻣﺪ
٢
ﺧﻮن دﺳﺘﻢ را دﻳﺪ و اﺻﺮار ﮐﺮد ﺑﺮوم ﻋﻘﺐ«.
ﻣﻬﺪی ﺣﻮاﺳﺶ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮ و ﻣﻦ دور از ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
١ــ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﺠﺎع و دﻻور دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٤در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوی زﻣﻴﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،در ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﮐﺮی  /ص ٥٧
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ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺮو ﺟﻨﺎزه ﺣﻤﻴﺪ را ﺑﺮدار ﺑﻴﺎور «.ﻣﻬﺪی ﮔﻔﺖ» :ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﮕﺬار ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﺸﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺣﺪس دﻳﮕﺮ
زده .ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ﻳﮏ دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ …« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ اﻵن وﻗﺘﺶ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮد «.ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ
ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪش «.ﮔﻔﺖ » :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﺮا؟« ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮوﻗﺖ ﺟﻨﺎزه ﺑﻘﻴﻪ را رﻓﺘﻴﻢ
آوردﻳﻢ ،ﺟﻨﺎزه ﺣﻤﻴﺪ را ﻫﻢ ﻣﯽآورﻳﻢ «.اﺻﺮار ﮐﺮدم »ﺑﮕﺬار ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﺐ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﻫﻨﻮز دﻳﺮ ﻧﺸﺪه «.ﺳﺮﺗﮑﺎن داد
١
و ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﻗﺪر اﺻﺮار ﻧﮑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﻫﻴﭻﮐﺲ«.
ﻣﻬﺪی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪر ،وﻗﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﯽﺳﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻌﺪادی از رزﻣﻨﺪﮔﺎن را
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ آن ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .او ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﮔﻠﻮﻟﻪای
ﺑﻪ ﺳﺮش اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ او را داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﻗﺎﻳﻖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺎک او را ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ روﺣﺶ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﻳﺪ.
٢
ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی واﻗﻌﻪ ﺷﻬﺎدت او را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه .ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﻣﻬﺪی ]ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻳﻪ ای
از ﻗﺮآن[ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﺮد .آﻳﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻳﮏ دﻓﻌﻪ دﻳﺪم آﻗﺎ ﻣﻬﺪی ﭘﺮت ﺷﺪ ،اﻓﺘﺎد ﻋﻘﺐ .رﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ
دﻳﺪم ﺗﻴﺮﺧﻮرده ﺗﻮی ﺳﺮش .ﺗﺎ رﻓﺘﻢ اورا ﺑﺮدارم ﺣﺲ ﮐﺮدم ﻧﻔﺲ آﺧﺮش را ﮐﺸﻴﺪ و در دم ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ
ﺗﻮی اﻳﻦ ﺑﯽﮐﺴﯽ و ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ! ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ ﻋﻘﺐ .آﻗﺎ ﻣﻬﺪی را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ،ﺑﺮدم رﺳﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻘﯽ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮد «.ﻣﻦ اﻳﻦ
را اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺗﻴﺮ ﺧﻮرد.
ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ﻣﻬﺪی را ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮی ﻗﺎﻳﻖ ،زدﻳﻢ ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻳﻢ رﻓﺘﻴﻢ ﭘﻴﺶ .ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ و ﻣﺎ و آب از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺗﻴﺮ
ﻣﯽزدﻧﺪ؛ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺟﺰ دﻋﺎ .وﺳﻂ دﺟﻠﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ آﻣﺪ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ
و ﻣﻨﻔﺠﺮش ﮐﺮد .از اﻧﻔﺠﺎر ﭼﻴﺰی ﻳﺎدم ﻧﻤﯽآﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﮏ دﻓﻌﻪ دﻳﺪم ﺗﻮی آﺑﻢ؛ و از ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻘﻴﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزهاش آر.ﭘﯽ .ﺟﯽ .زدﻧﺪ .ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮدم را از آب ﮐﺸﻴﺪم
ﻣﻦ اﻳﻦ را دوﻣﻴﻦ
ٔ
ﺑﻴﺮون و دﻳﺪم ﻗﺎﻳﻖ دارد در آب ﻣﯽﺳﻮزد .ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ آن ﺑﺎک ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻮد و ﺑﻨﺰﻳﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻗﺎﻳﻖ و آن ﺟﻨﺎزهﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤ ًﺎ از آن
آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺶ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
ﻣﻦ اﻳﻦ را ﺳﻮﻣﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﺟﻨﺎزهاش ﺗﻮی دﺟﻠﻪ ﻏﺮق ﺷﺪ .درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﻏﻮاصﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهﻫﺎﺷﺎن را آب ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻴﺎورد .ﻣﻬﺪی از ﻫﻴﭻﮐﺪام
از ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﺶ ،ﺣﺘﯽ از ﺷﻬﻴﺪﻫﺎﻳﺶ ،ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻴﺮﺧﻮرد ،آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ ﺧﻮرد ،آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺟﻨﺎزهاش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آزادﻣﺮدان ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ارزشﻫﺎی دﻳﻨﯽ و ﺣﺮﻳﻢ وﻻﻳﺖ و ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در روز  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٦٣در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﭘﺎﮐﺶ در اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ ﻓﺮوﻣﯽرﻓﺖ ،روح ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ
ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ ﭘﻴﻮﺳﺖ.

١ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﮐﺮی  /ص  ٥٩ــ ٥٨
٢ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی  /ص  ٥٤ــ ٥٣
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ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ
در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢٩در ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی او از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪ ،رﺷﺘ ٔﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن
دوره ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ٔ
ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ در ﺳﺎل  ١٣٤٨ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﺰام ﺷﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﻳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺎدی! ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻳﺮا او ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬتﺟﻮﻳﯽﻫﺎﻳﯽ
در
ٔ
ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽرﻓﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺮﻋﺎدیﺗﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﻳﮏ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺷﺐ ،او را در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺣﺎل دوﻳﺪن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﻳﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﻓﮑﺎر ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ او را آزار ﻣﯽداده و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دوﻳﺪن ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺶ رﻓﺖ زود
ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮداﻳﯽاش ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﮑﻤﺖ ازدواج ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ،ﺑﺎ درﺟﻪ
درﺟﻪ ﺳﺮﺗﻴﭙﯽ ﻧﺎﻳﻞ و ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوی
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﻳﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺷﺎدتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻪ
ٔ
ﻫﻮاﻳﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺟﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٦٦ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ او در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﮑﻤﺖ
واﻗﻌﻪ آن روز را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻳﻢ .روز ﭘﺮواز در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻳﻢ .ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎکﻫﺎﻳﻤﺎن در ﭼﻬﺮه ﻋﺒﺎس
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ دﻳﺪم .او ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﺟﻬﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ از ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﺧﺎرج ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﻪ ﭘﺎی ﭘﻠﮑﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺒﺎس ﻣﺮا ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن.
ﻣﻦ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ،ﮐﻪ از آﺷﻨﺎﻳﺎن و ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻳﻢ .ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﻳﯽ؟ ﺳﺮش را ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و زﻳﺮ ﻟﺐ آرام ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ.
ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺻﺮار دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﻔﺖ:
»ﻣﮑﮥ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ .ﻣﮑﮥ ﻣﻦ آبﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ،اﻣﺎ در راه ﺧﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﺬﺷﺖ .ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :روزی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﭘﻮﺷﻴﺪﻳﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮوﻳﻢ او از اﻳﺮان ﺗﻠﻔﻦ زد و ﭘﺲ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ و اﻟﺘﻤﺎس
دﻋﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﮔﻔﺖ :دﻳﮕﺮ ﻣﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻮار و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎش.
ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :آﺧﺮ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﮔﺮدم و ﺗﻮ را ﻧﺒﻴﻨﻢ؟… و ﻋﺒﺎس ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و رﺷﺎدت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ،در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٦٦در روز ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ
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ﺧﺪا ﻣﯽروﻧﺪ ،آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوازش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺮوازی ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽرود.
واﻗﻌﻪ روز ﺷﻬﺎدت ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ،از ﻗﻮل دوﺳﺘﺎن آن ﺷﻬﻴﺪ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:١
ﺟﻤﻌﻪ  ١٥ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٦ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﭘﺎﻳﮕﺎه دوم ﺷﮑﺎری ،ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری وارد ﮔﺮدان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪﻧﺪ .او ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭘﺮوازی را در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺖ و زﻳﺮ آن را اﻣﻀﺎ
ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮔﻔﺖ :ﺗﻴﻤﺴﺎر! ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ آﻗﺎی ﻧﺎدری! ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﺳﭙﺲ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه آﻣﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻴﺮه ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﻧﺎدری ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ! ﺑﮕﻮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻋﺒﺎس ﺟﺎن! اﻣﺮوز ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﭼﻄﻮره اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻴﻢ؟
او ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﯽ آرام ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز روز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ )ﻗﺘﻠﮕﺎه( ﻋﺸﻖ رﻓﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار دارﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺳﺮش را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ و آرام ﮔﻔﺖ :اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ!
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪ .روی ﺑﻪ ﻧﺎدری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺑﺮﻳﻢ؟
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ﺻﺪای او ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﮔﻮش ﻧﺎدری ﭘﻴﭽﻴﺪ :ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺗﻮ و
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد .آنﮔﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ روز ،روز ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎدری ﻳﺎدآوری ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای او از رادﻳﻮی
داﺧﻠﯽ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﻴﺪ ﮐﻪ زﻳﺮﻟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮواز ﮐﻦ! ﭘﺮواز ﮐﻦ! اﻣﺮوز روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﻮری در آﺳﻤﺎن ،ﺳﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اوجﮔﻴﺮی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ و ﺷﻴﺮﺟﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
دﺷﻤﻦ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺑﻤﺐﻫﺎ ﮐﻮﻫﯽ از آﺗﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﻴﺪ .ﺻﺪای ﺗﻴﻤﺴﺎر در ﮔﻮش ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﭘﻴﭽﻴﺪ:
اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ! اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ﻣﯽروﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻴﺮوﻫﺎی زرﻫﯽ دﺷﻤﻦ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎران ﮔﻠﻮﻟﻪ و راﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺎرﻳﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ،ﺗﻴﻤﺴﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﻋﺒﺎس ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﻴﻦ را ﭘﺮﮐﺮد .او اﻳﻦ ﻣﺼﺮاع را از ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻣﺴﻠﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد:
»ﻣﺴﻠﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ!«
و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﻴﺒﯽ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .او در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ در ﺣﺎل ﻃﻮاف اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺮم و آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﮏ ،ﻟﺒﻴﮏ ﻻ ﺷﺮﻳﮏ ﻟﮏ ﻟﺒﻴﮏ …
و آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ و ﺑﺎزوﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﮐﺎﺑﻴﻦ ﭘﺮ از دود ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری درد ﺷﺪﻳﺪی در ٔ
وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه .ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻮد.
١ــ ﮐﺘﺎب ﭘﺮواز ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ــ ﻳﺎدﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ /ﺻﻔﺤﺎت  ٢٥١اﻟﯽ ٢٦١
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ﻧﺎدری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪه را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ١٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ درآﻣﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻫﺎ ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﺑﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪ و از ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی ﻟﺮزان از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎس اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎدری ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺷﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف و آنﮔﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را در آﻏﻮش
ﺗﻴﻤﺴﺎر رﺳﺘﮕﺎرﻓﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﻳﺴﺖ.
ﺳﺮﮔﺮد ﺑﺎﻻزاده ،اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ در
ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﺎﺗﻢزده ﺣﺎﺿﺮان ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﻮﺑﻴﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد :ﻋﺒﺎس داﺧﻞ ﮐﺎﺑﻴﻦ اﺳﺖ .او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ در
ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺪه!
آﺧﺮﻳﻦ ﮐﻼم ﻣﺆذن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪ :اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ … اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ
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