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ديباچه
حف��ظ خاطرات دف��اع مقدس و نقش خط��ه دالورخيز خراس��ان در دفاع
مقدس ،از طريق ثبت خاطرات سردار شهيدسرلشكر پاسدار نورعلي شوشتري،
جزو آرزوهاي هميشگي كساني بود كه دغدغه حفظ اين خاطرات را داشتند .در
اين چند سال اخير ،تا آنجا كه ميدانم بسياري از افراد و بخشهاي مختلفي از
دس��تگاههاي متولي در پي آن بودند كه هرطور شده سردار شهيد شوشتري را
بنش��انند پاي ضبط صوتي يا دوربين فيلمبرداري ای تا آنچه را كه همراه خود
و در س��ينه پر قصهاش اين طرف و آن ط��رف ميبرد ،نجات دهند .اين آرزوي
نگارنده اين س��طور هم بود .قول وقرارها به جاي خوبي هم رس��يد و قرار ش��د
س��ردار شهيد در آخر هفتههايي كه در مش��هد بود ،طي چند هفته برايمان از
دفاع مقدس بگويد .از نقش خراس��ان در دف��اع مقدس و هرآنچه در اين حوزه
ميگنجد .امري كه نشد و از قضاي روزگار ،به جاي آنكه از سردار شهيد درباره
ديگران بشنويم ،شنونده سخن ديگران در باره او شديم.

آخرين پست در كشيك هشتم

در طول قريب به يك سالي كه از شهادت سردار دالور خراساني ميگذرد و
ش��ايد در اقداميموازي با خيلي از عالقهمندان آن شهيد ،بنا به دسترسيهايي
كه ميسر بود ،در كنگره بزرگداش��ت شهداي خراسان ،براي تاليف مجموعهاي
كه ش��ايد بيش��تر شايس��ته عنوان «يادنامه» باشد تا كتابي مس��تقل ،اقدام به
جمعآوري اطالعات و گفتگو با خانواده و نزديكان و فرماندهان و ديگر همراهان
س��ردار ش��هيد كرديم .اين البته در حد وس��ع جمع ان��دك و امكانات محدود
م��ا بود .خوش��بختانه آنگونه كه شنيدهميش��ود گروه قوي و پ��ايكاري براي
سرگذش��تپژوهي درباره س��ردار ش��هيد تشكيل ش��د كه اميدواريم در آينده،
از ثمره زحمات آنان ،پنجرههاي جذابتري براي ش��ناخت اين س��ردار شهيد
گشوده شود.
ام��ا درباره اين يادنامه ،براي گردآوري مطالب با اس��تفاده از تجربه تعدادي
از نويس��ندگان و خبرنگاران و پژوهش��گران ،به صورت ميداني به سراغ كساني
رفتيم كه گمان ميكرديم دسترس��ي به آنان آسانتر و اطالعات و شناختشان
از س��ردار شهيد شوشتري عميقتر و دقيقتر بود .قرار نيست از سختي بعضي
دسترس��يها به خصوص به چهرههاي مطرح و س��رداران ب��زرگ دفاع مقدس
بنويسيم ،اما خدا را ش��اكريم كه عالوه بر لطف بيمنت خانواده محترم شهيد،
به خصوص همسر مكرمه و فرزندان معززشان ،توانستيم
نقطهنظرات فرماندهان محترم سپاه ،مانند سردار دكتر يحيي رحيم صفوي،
مشاور فرمانده معظم كل قوا و فرمانده سابق كل سپاه ،سردار احمدي ،فرمانده
سپاه امامرضا(ع) ،سردار قاآني ،جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه ،امير كهتري
از فرماندهان س��ابق ارتش جمهوري اسالميو ديگر عزيزاني را كه ذكر نامشان
در اين ديباچه ميسر نيست و به فراخور در ابتداي متن مطالب مربوطه به آنها
درج شده و در بيش��تر موارد به صورت اختصاصي براي اين يادنامه تهيه شده،
كسب نماييم.
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ح��وزه جغرافيايي پژوهش براي اين يادنامه هم محدود به خراس��ان نش��د
و خوش��بختانه ع�لاوه بر عزيزان خراس��اني ،عالقهمندان آن ش��هيد در تهران
و سيس��تان و بلوچس��تان و آذربايجان( ،محل خدمت س��الهاي اخير سردار
شهيدشوشتري) با روي خوش پذيراي همكاران ما شدند.
همانگونه كه گذش��ت و از آنجا كه اين اثر در قالب يادنامه و بيشتر با هدف
كار پژوهش��ي تاليف گرديد ،مناس��بتر دانس��تيم تا حد امكان به اصل گفتهها
و نوش��تهها وفادار بمانيم و از آرايههاي ادبي و ش��يوههاي نوش��تاري مبتني بر
احس��اس و عاطفه ،از اغراق و بزرگنماي��ي و مانند آن پرهيز نماييم و آن را به
اهلش واگذاريم.
استفاده از آثار سردار شهيد ،به خصوص بعضي سخنرانيهاي منتشر نشده
ايش��ان هم اميد ما را براي ثبت اثري غني و خواندني افزون ساختهاست .با اين
وجود اذعان داريم كه شأن ومرتبه سردار شهيد شوشتري ،بسيار فراتر از وسع
اندك ماس��ت .اميدواريم ش��معي كه ما بر مزار اين س��ردار دالور افروختهايم،
مش��علهاي نوراني ديگري را روشن س��ازد و آنگونه كه شايسته شأن آن عزيز
سفركردهاست ،نويسندگان و هنرمندان ايران اسالميبراي شناساندن وي همت
گمارند.
اما در باره نام اين اثر« ،آخرين پس��ت در كشيك هشتم» به گمان من ،اگر
از مهمترين و پر افتخارترين فعاليت سردار شهيد سئوال ميشد ،در كنار افتخار
به س��ربازي امام روحاهلل و رهبر فرزانه انقالب اس�لاميو مجاهدت در راه خدا،
خدمتگزاري در حريم مقدس امام هشتم عليبنموسيالرضا(ع) جزو افتخارات
برجسته سردار شهيد شوشتري به حساب ميآمد .اين را از آن رو ميگويم كه
شخصا شاهد اين ارادت بودم .زماني كه براي عرض گزارشي در خصوص نشريه
«ستارهها» خدمت ايشان رسيدم ،بيشترين تاكيدشان اين بود كه در كنار ساير
ويژگيهايي كه يك اثر مربوط به ش��هدا بايد داش��ته باش��د ،براي نشريهاي كه
9

آخرين پست در كشيك هشتم

قرار اس��ت در مشهدالرضا منتشر ش��ود ،بايد نمادهاي نشاندهنده وابستگي و
دلبستگي به آستان امام هشتم(ع) پررنگ و واضح باشند.
عالوه بر آن س��ردار شهيد شوش��تري در طول دوران دفاع مقدس هفت بار
مجروح ش��د و به افتخار جانبازي نايل آمد .هفت پله صعود براي ديدار دوست،
هفت مرحله عرفاني و گذر از كوچههاي هفت شهر عشق تا آنكه زخم هشتم ،پر
پرواز او را گش��ود و به ديدار دوست نايل آمد و مهمتر از همه ،شهيد شوشتري
در تقس��يمبندي كشيكهاي خدام آستان مقدس رضوي ،جزو خادمان كشيك
هشتم بود .اميد كه لطف امام هشتم(ع) شامل او و همه ما گردد.
در پايان برخود فرض ميدانم از همراهي و پشتيباني همه كساني كه براي
گ��ردآوري مطالب اين يادنامه اقدام كردند ،سپاس��گزاري نمايم .به خصوص از
برادر حس��ن اميري دبير محترم كنگره بزرگداش��ت  23هزار ش��هيد خراسان،
از س��ركار خانم طيبه ثابت كه زحمت ارتباط و گفتگو با خانواده معزز ش��هيد
شوش��تري را متقبل ش��دند ،از جناب آقاي س��يد جالل فياضي ،مدير مسئول
محترم روزنامه مردم مشهد (شهرآرا) و از خبرنگاران اين روزنامه و ساير عوامل
كه عالوه بر آنكه زحمت انجام بعضي مصاحبهها را برعهده گرفتند ،از همراهي
براي پياده سازي ،حروفچيني ،ويراستاري و صفحه آرايي دريغ نكردند.
عليرضا قرباني -مهرماه 1389
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راه و رسم شهادت كور شدني نيست
م��ا ب��راي درك كام��ل ارزش و راه ش��هيدانمان فاصلهای طوالن��ي را بايد
بپيمايي��م و در گ��ذر زمان و تاري��خ انقالب و آيندگان آنرا جس��تجو نماييم.
مس��لم خون شهيدان ،انقالب و اس�لام را بيمه كرده است .خون شهيدان براي
ابد درس مقاومت به جهانيان داده اس��ت و خدا ميداند كه راه و رسم شهادت،
كورش��دني نيس��ت و اين ملتها و آيندگان هس��تند كه به راه ش��هيدان اقتدا
خواهند نمود و همين تربت پاك ش��هيدان اس��ت كه تا قيامت مزار عاشقان و
عارفان و دلس��وختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود .خوشا به حال آنان كه
با شـهـادت رفتنـد! خوشا به حال آنان كه در اين قافله نور ،جان و سر باختند!
خوشا به حال آنهايي كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند! خداوندا! اين
دفتر و كتاب شهادت را همچنان به روي مشتاقان باز بدار و ما را هم از وصول
به آن محروم مكن .خداوندا! كش��ور ما و ملت م��ا هنوز در آغاز راه مبارزهاند و
نيازمند به مشعل شهادت ،تو خود اين چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش.
بخشي از پيام امام خميني (ره) به مناسبت سالگرد كشتار خونين حجاج
خانه خدا و قبول قطعنامه 1367/4/29 -598
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مظهر ارزشهاي شهيدپرور
« ...اين شهيد عزيزمان ،شهيد شوشتري واقعا جزو عناصر پاكيزه سپاه بود.
بنده ايش��ان را از نزديك ميشناختم و ميدانس��تم كه جزو انسانهاي مومن،
پاك ،س��الم ،صميمي ،فعال ،زحمتكش و حقيقتا مظهري از همين ارزشهايي
بود كه متراكم ميشود و يك شهيد را بهوجود ميآورد.
در واقع ،ش��هيد شوش��تري خودش را به اين كنگره رساند و در عداد شهدا
قرار گرفت .خداوند انشاءاهلل درجات ايشان را عالي كند و گوارا باد بر اين انسان
مجاهد و مبارز اين پايان باارزش .بعد از اينكه سالها درجنگ بوده و تجربههاي
جنگ را از س��رگذرانده و س��الم از جنگ بيرون آمده ،باالخره شهادت نصيبش
ش��د .اين خيلي ارزش بزرگي اس��ت .به خانواده ايشان و دوس��تان ايشان بايد
تبريك و تسليت بگوييم»...
بخشي از بيانات رهبر فرزانه انقالب اسالميدر جمع شوراي برنامه ريزي
كنگره بزرگداشت شهداي خراسان 27 -مهر 1388
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متن پيام حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر ّ
معظم انقالب اسالمي
به مناسبت شهادت سرداران شهيد شوشتري و محمدزاده

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جنايت تروريس��تهاي خونخوار در بلوچس��تان ،چهره اهريمني دش��منان
امني��ت و وحدت را كه از س��وي س��ازمانهاي جاسوس��ي برخ��ي دولتهاي
اس��تكباري حمايت ميش��وند ،بيش از پيش آشكار ساخت .به شهادت رساندن
مؤمنان فداكاري همچون س��ردار شجاع و با اخالص ،شهيد نورعلي شوشتري و
ديگر فرماندهان آن بخش از كشور و دهها نفر از برادران شيعه و سني و فارس
و بلوچ ،جنايتي در حق ملت ايران و بهخصوص منطقه بلوچستان است كه اين
انس��انهاي ش��ريف ،همت خود را بر امنيت و آبادي آن نهاده و مخلصانه براي
آن تالش ميكردند.
دش��منان بدانند كه اين ددمنش��يها نخواهد توانس��ت عزم راس��خ ملت و
مسئوالن را در پيمودن راه عزت و افتخار كه همان راه اسالم و مبارزه با جنود

آخرين پست در كشيك هشتم

ش��يطان است ،سس��ت كند و به وحدت و همدلي مذاهب و اقوام ايراني خدشه
وارد سازد.
مزدوران حقير و پليد اس��تكبار نيز يقين داش��ته باشند كه دست قدرتمند
نظام اس�لاميدر دفاع از امنيت آن منطقه مظل��وم و آن مردم وفادار ،لحظهاي
كوتاه��ي نخواه��د كرد و متج��اوزان به جان و مال و امنيت مردم را به س��زاي
اعمال خيانتكارانه ش��ان خواهد رس��انيد .اين جانب شهادت جان باختگان اين
حادثه ،بهويژه س��رداران شهيد شوشتري و محمدزاده و ديگر پاسداران عزيز را
به خانوادههاي محترم آنان تبريك و تس��ليت گفته ،عل ّو درجات آنان و ش��فاي
عاجل آسيب ديدگان را از خداوند متعال مسئلت مينمايم.
س ّيدعلي خامنه اي /27مهر1388/

منبع :پايگاه اطالعرساني دفتر رهبر معظم انقالب
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حياتطيبه

گذري كوتاه بر زندگي سردار شهيد شوشتري
از زبان همسر و فرزندان

1
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زندگينامه
در دوازدهمي��ن روز ارديبهش��تماه  1327ه.ش كودك��ي در «ينگج��ه»
س��رواليت نيش��ابور پا به عرصه جهان نهاد كه پدر و مادرش نام او را –به دليل
عشق و محبتي كه به اميرمومنان ،علي(عليهالسالم) در دل داشتند« -نورعلي»
گذاش��تند .خانواده نورعلي ،خان��وادهاي مذهبي ،متدين ب��و د و پدرش «حاج
فرجاهلل» كدخدا و بزرگ «ينگجه» در همه حال از مردم ،دس��تگيري و حمايت
ميكرد .او در خانوادهاي كه عش��ق و عالقه به اهل بيت رسول ،نسل به نسل و
س��ينه به سينه به هم رس��يده بود ،در دامن مادري نيكو خصال به نام«زهرا»
رشد كرد.
«نورعل��ي» همچ��ون دو خواه��ر خ��ود «بت��ول و طاه��ره» و دو برادرش
«غالمحس��ين و غالم حسن» در مكتب مالعباس –پدربزرگش -قبل از هر چيز
ديگري با قرآن آش��نا ش��د و بعد از آن در تنها دبس��تان «ينگجه» تحصيالت
ابتدايي را آغاز نمود.
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در خان��واده «كدخداي ينگج��ه» تحصيل علم و تقوا ،امري الزم بهش��مار
ميآم��د ،به همين دلي��ل «نورعلي» تحصيالت راهنمايي خ��ود را در «چكنه»
ادامه داد.
فرزن��د چه��ارم حاجف��رجاهلل شوش��تري ،از هم��ان نوجواني به رس��م آبا و
اجدادياش همواره در مراس��م مذهبي روستا در صف اول قرار داشت؛ بهطوري
كه مردم «ينگجه» هر محرم از «حس��ن خواني» او كه جواني درش��تهيكل و
خوشص��دا بود و صدايش در ميان دس��تههاي عزاداري تم��ام كوي و برزن را
ميلرزاند ،به وجد ميآمدند.
دوران نوجواني تا جواني «نورعلي» به س��رعت سپري شد و در سال 1347
سربازي او در تهران گذشت.
او پس از پايان س��ربازي در تاريخ  1389/11/26دختر محضردار ينگجه را
كه از دوس��تان قديم و دوران تحصيل حوزه پدرش بود ،به عقد خويش درآورد
و دو سال بعد با وي ازدواج كرد.
س��الهاي  50تا  51براي «نورعلي شوش��تري» و همسرش «طيبه ُدرري
س��رواليتي» كه آن زمان زندگي را با كش��اورزي و خشكس��الي ميگذراندند،
س��الهاي زي��اد راحتي نبود تا اينك��ه او به اهواز رفت و حدود 3س��ال در كار
جادهس��ازي بود و با فوت پدرش –حاج فرجاهلل -در حالي كه مهندس پيمانكار
ي گزيدن در جنوب داشت ،به «ينگجه» بازگشت.
اصرار به ماندن او و سكن 
«نورعلي» در مدت 8س��الي كه در والي��ت پدري خود زندگي كرد ،صاحب
س��ه فرزند به نامهاي؛ مهناز ،فرجاهلل و روحاهلل ش��د و در س��ال  58و بحبوحه
انقالب به نيشابور نقلمكان كرد.
بيترديد در مس��ير حرك��ت هر انقالب��ي ،چهرههايي هس��تند كه بيش از
ديگران بر روند رويدادهاي آن انقالب تأثير ميگذارند .س��ردار ش��هيد نورعلي
شوشتري به ش��هادت همرزمان و همراهانش از چنين ويژگي ای برخوردار بود
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و از صب��ح پيروزي انقالب اس�لاميمردمايران به رهبري ام��ام خميني(ره) در
خطرخيزترين صحنههاي انقالب حضور يافت و با رش��ادت و تدبير به مديريت
بحرانه��اي كوچك و ب��زرگ پرداخت ،بهطوري كه دوس��تانش ميگويند« هر
وقت ميخواستيم سراغ او را بگيريم ،بايد به دشوارترين صحنههاي اداره كشور
سر ميزديم» .
او كه پيش از انقالب اس�لامي ،در فعاليتهاي ضدرژيم ستمش��اهي نقش
بسزايي داشت ،پس از پيروزي انقالب و تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
جزو نخستين كساني بود كه به عضويت اين نهاد مقدس درآمد.
ش��هيد شوش��تري در آغاز دوران طوالني جهاد و مبارزه همچون سربداري
س��ترگ از خراسان به همراه خيل بسيجيان جان بر كف به كردستان شتافت و
با همراهي آنان كه به فرماندهياش برگزيده بودند ،به نبرد سختي مشغول شد
كه نتيجه آن ،آزادسازي سنندج از اشغال عوامل بيگانه بود.
در همي��ن نبرد جانانه ش��جاعت ،تدبير و توانمنديهاياين س��ردار بزرگ
آشكار شد .او با كارداني و درايت توانسته بود نقش بارزي در پيروزيهاي مردم
مسلمان كردستان عليه عوامل استكبار جهاني دراين منطقهايفا كند و نام خود
را با مجاهدتهاي خاموش رزمندگان اسالم در غرب كشور قرين سازد.
تحميل جنگ سهمگين عراق عليهايران ،فرصت  8سالهاي براي اين سردار
دالور به وجود آورد تا جوهره وجودي خود را به منصه ظهور برس��اند و با ورود
به تنور جنگ ،سلس��له مراتب فرماندهي را در پرخطرترين معركههاي جنگ به
دست آورد و از فرماندهي گروهان ،گردان ،محور ،تيپ ،لشكر تا هدايت عمليات
را ط��ي كند .او فرمانده پيروز گردانهاي خطش��كن ب��ود و در جبهههايي كه
هدايت عمليات برعهدهاش بود ،مشحون از اطمينان در پيروزي بر خصم بود.
كارنامه تيپ ظفرمند جواداالئمه (ع) و لشكرهاي خطشكن 21امام رضا(ع)
و 5نصر با ناماين فرمانده پرآوازه و ش��جاع و مدير و مدبر عجين اس��ت و نقش
18
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ارزش��مند وي در آزادسازي مناطق اشغالي خوزس��تان از لوث وجود صداميان
بعثي و حماس��ههاي آزادي بستان ،فتحالمبين ،شكس��ت ارتش بعث عراق در
عمليات بزرگ آزادس��ازي خرمش��هر و نبردهاي سرنوشتسازي چون ،رمضان
(ش��رق بصره) ،خيبر (جزاير مجنون و شمال ش��رق بصره) ،بدر (شرق دجله)،
فتح فاو (والفجر )8و آزادسازي ميمك در غرب كشور فراموش ناشدني است.
س��ردار شهيد شوشتري نقش برجستهاي در فرماندهي قرارگاه نجف اشرف
نيروي زميني سپاه برعهده داشت و در پيروزيهايي چون فتح مهران ،پيشروي
قواي اس�لام در استان س��ليمانيه عراق و عمليات حماسي كربالي  5كه منجر
به شكس��تن دژ دفاعي بصره و پيشروي نيروي زميني سپاه به سوي بصره شد،
نقش��ي تاثيرگذار و حضوري كارس��از و تعيين كننده در شرايط آن روز جنگ
داشت.
س��ردار حميدني��ا ،از فرمانده��ان دوران جن��گ در ارتباط ب��ا ويژگيهاي
درخشنده شهيد شوشتري ميگويد «:شجاعت و تدبير از ويژگيهاي بارز سردار
شوشتري بود،
به طوري كه با قاطعيت ميتوانم بگويم هيچ گاه از دشمن نترسيد و هميشه
دشمن را حقير شمرد».
سردار حميدنيا با توصيف اقتدار و صالبت شهيد شوشتري ميگويد« :سال
 60در دفاع از تنگه چزابه در منطقه بستان بر اثرايستادگي و تدبيراين فرمانده
بزرگ با وجود فش��ار طاقتس��وز ارتش عراق و به ميدان آوردن چندين يگان
رزميو آماده خود ،خط دفاعي ما شكسته نشد» .
س��ردار ش��هيد شوش��تري تقريبا در همه عملياتهاي بزرگ دوران دفاع
مق��دس ( ب��ه جز عمليات محرم) در منطقه جنگي حضور داش��ت و رش��ادت
مثال زدنياش موجب ش��د به فرماندهي لش��كر  5نصر و پس از مدتي قرارگاه
نجفاشرف برگزيده ش��ود .حضور فعال وي در خطوط مقدم جبهه موجب شد
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تا  7بار به شدت مجروح شود و افتخار جانبازي نيز همچون برگ زرين ديگري
در كتاب زندگي سراسر مجاهدتش به ثبت برسد.
با وقوع عمليات مرصاد ،به توصيه مقام معظم رهبري مسئوليتاين عمليات
دش��وار را برعهده گرفت و به روايت ش��هيد صياد ش��يرازي ،فرماندهي خوبي
از خود به نمايش گذاش��ت ،تا جايي كه در تماس با مرحوم حاج س��يد احمد
خمين��ي براي گزارش پيش��رفت عمليات به امام خمين��ي (ره) ،حضرت امام
خطاب به سردار شوش��تري ميفرمايند« :دراين دنيا كه نميتوانم كاري بكنم،
اگر آبرويي داشته باشم در آن دنيا قطعاً شما را شفاعت خواهم كرد».
با پايان يافتن جنگ تحميلي،اين س��رباز پاكباز اس�لام كه دهها بار تا مرز
ش��هادت پيش رفته بود ،در ادامه مجاهدتهاي خويش ،به منطقه شمال غرب
كش��ور شتافت و با پذيرش فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) تداومبخش
راه نوراني مس��يح كردستان ،شهيد بروجردي گرديد و مسير ترقي را به واسطه
قابليتهاي مديريتي و اخالقي و مردمداري طي نمود و به س��مت جانش��يني
فرماندهي نيروي زميني س��پاه نائل آمد و سازماندهي نوين نيروي زميني سپاه
را برعهده گرفت و در دوران طوالني دراين س��مت باقي ماند و با حفظ س��مت
و هدف تأمين امنيت پايدار و حمايت از مردم منطقه سيس��تان و بلوچستان به
عنوان فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق كشور منصوب شد.
سردار ش��هيد شوش��تري طرحهاي زيادي براي برقراري امنيت در منطقه
سيس��تان و بلوچس��تان داش��ت و عملكردش در مدت كوتاه��ي موجب ترس
ضدانقالب و عناصر وابسته به بيگانگان شده بود؛ چرا كه آنان ميدانستند با به
اجرا درآمدن طرحهاي ش��هيد شوش��تري ديگر جايي براي آنان وجود نخواهد
داشت .حدود يك هفته قبل از شهادت ،طرح وي را براي سران عشاير و قبايل
منطقه جنوب شرق كشور توضيح دادند و با استقبال آنان مواجه شد.اين طرح،
متضمنايجاد شغل و امنيت پايدار از طريق تأسيس بازارچههاي مرزي و ...بود.
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س��ران عشاير نيز با رويي گش��اده براي اجراي طرحهاي شهيد شوشتري اعالم
آمادگي كرده و مشتاقانه پيگير عملي شدن آنها بودند.
ش��هيد شوش��تري راهحل امنيت��ي منطقه را نظامينميدانس��ت و ريش��ه
ناامنيهاي منطقه را در فقر اقتصادي و فرهنگي جستجو ميكرد .لذا با طراحي
طرحهاي متعدد اقتصادي و فرهنگي در پي ريشه كن كردن نفوذ عناصر مخل
امنيت در منطقه بود.
روح بلند س��ردار شهيد نورعلي شوش��تري همواره در افق شهادت در پرواز
بود و ياد دوس��تان و همرزمان شهيدش لحظهاي او را رها نميكردو پس از 30
س��ال مجاهدت هنوز در حال و هواي ش��هادت بود واين روحيه به او اخالص و
معنويتي بخشيده بود كه دل از دنياي فاني بكند و در حسرت پيوستن به سينه
سرخان مهاجر باشد.
س��رانجام در يكشنبه خونين  26مهر  1388در منطقه پيشين سيستان و
بلوچستان ،به همراه ياران به آرزوي ديرينه اش يعني شهادت نائل آمد.
س��ردار شهيد نورعلي شوش��تري عمري با ش��رافت و مجاهدت به سر برد
و ب��راي صيانت از دس��تاوردهاي انقالب اس�لامييعني اس��تقالل و جمهوري
اسالميهمانند س��ربازي جانباز در خط مقدم حوادث و خطرات حضور يافت و
خون خود را نثار توس��عه ،عمران و امنيت پايدار مردميكرد كه به آنان عش��ق
ميورزيد .آري ،او با ش��هادت خود مش��عل باشكوهي را در بلنداي ابديت پيش
روي آيندگان و نيكانديشاناين مرز و بوم روشن كرد.

21

22

مرد آيهها
مروري بر زندگي سردار شهيد شوشتري در گفتگو با همسر و فرزندان اين
سردار شهيد به روايت «طيبه ثابت»
براي يافتن جواب سئوالم بايد عجله کنم .تا سالگرد شهادت مردي كه تمام
لحظه لحظه زندگياش ،چنانآيههاي روشن ،زندگي بخش است ،روزهاي
زيادي باقي نمانده اس��ت .از زمان اولين مصاحبه با اين بانوي صبور و دوس��ت
داش��تني تقريبا  11م��اه ميگذرد .زماني كه در واپس��ين روزهاي مهر ،1388
وقتي كه هنوز پيكر مطهرش به مشهد نرسيده بود و من اولين خبرنگاري بودم
كه از طرف نش��ريه س��تارهها مهمان خانه باصفاي طيبه خانم درري ش��دم ،او
عاشقانهترين روايت را از زندگي خانوادگي اين سردار خراساني برايم بيان كرد.
حكايت آخرين نماز صبح و «اناانزلنايي» كه پش��ت سرش خواند ،حكايت
انار دون شده قبل از آخرين وداع.
چه زود گذشت اين يك سال و حتما چه سنگين بودهاست اين دوازده ماه
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بر ساكنان اين منزل.
خيابانها را به مقصد منزل «مرد آيهها» س��ردار ش��هيد نورعلي شوشتري
زيرپا ميگذارم تا به اولين برگ زندگياش برس��م .رفيق ش��فيق روزهاي دور و
دير سردار ،بانوي صبر و رضايت ،گرم و ساده مثل دفعه قبل دستم را ميگيرد
و با لبخندي كه در چش��مهايم مينشيند ،به روايت زندگياش لب باز ميكند.
قباله ازدواجاش را با افتخار و احترام ورق ميزند.

متولد ماه اردیبهشت

«طيبه خانم» دستش را ميگذارد بر صفحه اول قباله و ميگويد :اينجاست
و من در پلك به هم زدني به  62س��ال پيش ميروم .چنين نوش��ته شده است.
نورعلي شوش��تري فرزند فرجاهلل نام مادر زهرا ،متولد  12ارديبهش��ت 1327
ينگجه سرواليت نيشابور .چشمهاي او به اشك مينشيند و من دانههاي بزرگ
عش��ق را مينگرم كه چگونه از س��ويداي دل ميجوش��د و ب��ي كلمه به بغض
مينش��يند .در کتابي خواندهام كه عشق حقيقي با از بين رفتن كالبد خاكي ،از
بين نميرود .مصمم ميشوم كه كسي جز او نميتواند مرا به تماشاي جاودانگي
حقيقت ببرد .سالهاس��ت به دنبال آنم .مگر دانس��تن راز زندگي سعادتمند و
ش��هادت ،ميتواند تا آخر معادله مجهول ذهن من باش��د؟! ميگويم از خانواده
خودت��ان و آقاي شوش��تري براي ما صحب��ت كنيد و چنين ياده��ا و عواطف،
حسرتها و لحظههاي شكوهمند او و سردار به كلمه در ميآيد:

عمو زادهها

زم��ان تول��د آقا نورعلي كه من ب��ه دنيا نيامده بودم ،اما در شناس��نامهاش
ديديدكه تقريبا 7س��ال با هم اختالف سني داشتيم .پدر آقانور علي و پدر من،
نسبت فاميلي نداشتند اما مثل دو تا برادر براي هم بودند .پدر ايشان كدخداي
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«ينگجه» بود و پدر من هم محضردار .رفاقت اين دو به زمان تحصيل در حوزه
برميگش��ت .پدر ش��وهرم آقا فرجاهلل 3تا پس��ر و 2تا دختر داش��ت به نامهاي
غالمحسين ،غالمحسن ،بتول خانم ،نورعلي و طاهره خانم ،از نظر وضع زندگي،
ب��زرگ و كدخ��داي ده بود و از هر لحاظ كه فكر كنيد به مردم كمك رس��اني
داشت.
آن زمان بچهها به مكتب خانه ميرفتند و آقا نورعلي هم مثل بقيه در محضر
پدربزرگش «مالعباس» با قرآن و حافظ آش��نا شد .خودش تعريف ميكرد كه
دوره دبستان و راهنمايي را در «ينگجه» و «چكنه» گذرانده است.
جوان كه شد ،با عالقه شديدي كه به ائمه داشت ،پاي ثابت مراسم مذهبي
مخصوصا مراس��م عزاداری اباعبداهلل الحس��ین(ع) بود .ب��ا آن قد رعنا و صداي
خوب ،لباس مش��كي به تن ،سردس��ته حس��ن خواني بوده و تا امامزاده ،سينه
ميزدند و بعد از مراسم ،اهل قبور را فراموش نميكردند.
آقا نورعلي تا سربازي در روستا بود .دو سال سربازياش را در تهران گذراند،
بعد هم ازدواج كردیم.
ميپرسم راستي چه زماني و به چه شكلي به خواستگاريتان آمد؟
لبخند شيريني تمام صورتش را پر ميكند .انگار شيرينترين ميوه آفرينش
را به او تعارف كرده باشند ،سپس با مكث كوتاهي دست ميگذارد به روي جلد
قباله ازدواجش و ميگويد :اينجا را نگاه كن و چش��مهاي عاش��قش روي تاريخ
 1349/11/26ثاب��ت ميماند ،در حالي كه حلقهاي در دو س��ياهي چش��مانش
ميدرخش��د :آن زم��ان پدرم به رحم��ت خدا رفته بود و من پي��ش برادرم كه
مدير دفتر دادگستري بود و از ينگجه به درگز رفته بود ،زندگي ميكردم .مثل
اينكه آقاي شوشتري به برادرش آقا غالمحسين گفته بود كه من دختر عمو را
ميخواهم .آن زمان خانواده آنها به من دختر عمو ميگفتند.
بع��د هم با پدر و مادر و برادر و تعدادي از بستگانش��ان كه حدود 12نفري
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ميشدند ،به درگز آمدند تا مرا از برادرم خواستگاري كنند.
هوا س��رد ب��ود و تمام كوههاي اهلل اكبر س��فيد پوش از برف .پس��ر عمهام
محضردار بود و بعد ما به عقد هم درآمديم .حدود يك س��ال و نيم يا دو س��ال
در عقد بوديم و بعد عروس��ي كرديم و به ينگجه آمديم .او كشاورزي ميكرد و
زندگيمان به خوبي ميگذشت تا اينكه خشكسالي شد و آقا نورعلي مجبور شد
پيش يك مهندس پيمانكار در كار جادهس��ازي فعاليت كند .مهندس ،خيلي از
كارش راض��ي بود و به او گفته بود :زن و بچ��هات را بياور اهواز ،خانه و زندگي
برايت ميدهم ش��ما همين جا بمانيد .بعد از اينكه انقالب ش��د ،پدرشوهرم به
رحمت خدا رفت .س��ال بعد مادر ش��وهرم مريض ش��د كه آقا نورعلي از اهواز
براي هميش��ه به روستاي «ينگجه» برگش��ت .ميگفت :زندگي و اعتقاداتم در
همينجاس��ت .يكي دو سال در روستا كشاورزي كرد .يك مينيبوس هم خريد
و داد دست كسي كه رويش كار كند و مردم روستا براي رفت و آمد و نيازهاي
روزانهشان به شهر ،مشكلي نداشته باشند.

مرد جنگ

خان��واده ما و خانواده برادر ش��وهرم در منزل کوچک��ی زندگي ميكرديم.
زندگيمان خوب ميگذش��ت .تا  8سال در روستا بوديم .مهناز ،فرجاهلل ،روحاهلل
دنيا آمده ينگجه هس��تند و زهرا و فاطمه و حس��ين در نيشابور به دنيا آمدند.
وقتي كه به نيش��ابور آمديم ،اول انقالب بود .منافقان ،پشت در خانه ما حرفها
و ش��عارهاي بد مينوشتند .صبح پاك ميكرديم و باز شب آنها مينوشتند .به
محض تش��كيل سپاه ،آقا نورعلي به سپاه پاسداران ملحق شد و براي پاكسازي
منطقه از ش��ر منافقان و دشمنان ،به كردس��تان رفت .آن زمان روحاهلل تازه به
دنيا آمده بود و درست  40روز بعد ما به نيشابور رفتيم.
وضعيت جنگي بود .همس��رم آماده باش بود و خانه نميآمد .روحاهلل حالش
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خيلي خراب بود ،من كس��ي را نميش��ناختم ،جايي را هم بلد نبودم .صبح كه
ايشان آمد ،ديد من ناراحتم،گفت :چي شده خانم جان؟! گفتم :روحاهلل مريضه،
من جايي را بلد نيس��تم،گفت:ميبريم دكتر! بعد هم ميرويم منزل يكي از هم
واليتيهايم��ان .روحاهلل را برديم دكتر و بعد آق��ا نورعلي ما را به منزل فرمانده
سپاه نيش��ابور برد .سه روز آنجا با بچهها بودیم .خودش اما پيش ما نبود .زنگ
زدم گفت��م :ميخواهم برگ��ردم خانه خودمان .آقا نورعلي آم��د و ما را به خانه
برگرداند .بعد گفت امكان دارد دو س��ه ماهي اينجا نباش��م .جنگ شروع شده
است و من بايد بروم.
بعد اسلحهای را به من نشان داد و باز و بسته كرد .گفت :من به تو آموزش
تيران��دازي ميدهم كه اگ��ر اتفاقي افت��اد ،بتواني دفاع كن��ي .آن لحظه بدنم
ميلرزي��د و گريه ميكردم .گفت :چرا اين جوري ميكني؟ ش��ما زن ش��جاعي
بودي ،صبور بودي كه!
گفتم :به خاطر اين اس��ت كه تازه اينجا آمديم و هيچ كس را نميشناس��م.
آق��ا نورعلي جواب داد :هيچ كس را نميشناس��ي و نداري ،خدا را كه داري! او
خداحافظي كرد و رفت و من با چهار تا بچه قدو نيم قد در شهر ،غريب ماندم.
بعد از چهارماه كه برگشت ،خيلي از نيشابوريها به استقبال او آمدند و گاو
و گوس��فند سرراهش كش��تند .حاج آقا را سرشانهشان گرفتند و تا داخل شهر
بردن��د .وقتي رف��ت روحاهلل  3ماهه بود ،وقتي برگش��ت  7ماهه بود .بچهاش را
نشناخت .يك هفته نيشابور بود و دوباره رفت و بعد از آن هر منطقهاي كه بود،
دو سه ماه يك بار ميآمد و باز برميگشت.

تعطیالت در جبهه!

پس��رم حس��ين دوس��اله ش��د كه به ما گفت بياييد اهواز.در زمان جنگ،
تعطيالت تابس��تان را اهواز ميرفتيم .وقتي به باختران (کرمانشاه) منتقل شد.
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زهرا  20روزه بود.در آپارتمانهايي كه متعلق به س��پاه بود ،س��اكن شديم .يك
بار ش��ركت نفت را كه زدند ،تا 24س��اعت هيچكس چشمش را نتوانست روی
هم بگذارد .صداهاي انفجار آن قدر ش��ديد بود كه حاج آقا س��ري به خانه زد و
گفت :بياييد زير پلهها پناه بگيريد ،امنترست .باختران را دود گرفته بود .وقتي
كميصداها خوابيد ،داخل ش��هر آمديم .ش��هيدان خيلي زياد بودند .من گريه
ميكردم .پير و جوان و زن و مرد ،پرپر شده بودند .حاج آقا گفت :باالخره جنگ
است .بايد روحيه داشتهباشي.
تعطيالت ما در منطقه تمام شد .حاج آقا ما را به يك راننده سپرد و گفت:
اينها را به نيش��ابور ببر .بعدها فهميديم كه آن راننده از قضا منافق و س��تون
پنجميب��ود و خ��دا خيلي به م��ا رحم كرد .او يك «بنز» آورده و همه وس��ايل
خودش را پش��ت ماش��ين گذاش��ته بود و من و بچهها در کنار وس��ايلمان به
صورت فش��رده نشستيم .هرطور بود با هزار س��ختي به نيشابور رسيديم .حاج
آقا ميگفت :وقتي در نيش��ابور نيس��تيد و اينجا در منطقهايد ،بيشتر نگرانتان
ميش��وم .اين طور بود كه فقط در بعضي مواقع ،آنهم در تعطيالت حاج آقا را
ميديديم.

روزهای سخت مرصاد

در عمليات مرصاد ،در قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه بوديم .حاج آقا اهواز
بودند .وقتي با هليكوپتر آمدند تا نقشه را بردارند ،بچهها او را ميبينند .دنبالش
ميدوند كه پيش او بروند اما حاج آقا به بچهها ميگويد :وقت تنگ است برويد
و خودش داخل هليكوپتر مينشيند و ميرود تا به ماموريتش برسد.
سفارش کرده بود که از کرمانشاه خارج شویم .تلفنها قطع بود .آقاي برهان
گفت با مينيبوس برويد تهران .گفتم ما تهران كسي را نداريم .با  5تا بچه كجا
سرگردان شوم؟! اگر وسيلهاي باشد ،به نيشابور ميرويم .شب شد .يك خانواده
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سبزواري كنار ما بودند كه بچههايشان خيلي ميترسيدند .گفتم نترسيد .امشب
همه پيش هم ميمانيم .من زير درخت كاج ايستاده بودم .دست زهرا را گرفته
بودم ،فاطمه كنارم بود .انبار مهمات را زده بودند .جعبههاي مهمات يكي يكي
منفجر ميشد و با انفجار هركدام ،به هوا بلند ميشديم و به زمين ميخورديم.
يك لحظه به خودم آمدم ديدم فرجاهلل و روحاهلل نيستند .كميدنبالشان گشتم.
نگهبان را ديدم .گفتم پسرها نيستند! گفت من دو تا بچه را توي سنگر پرتاب
كردم .دويدم س��مت سنگری که آنجا بود ،هر دو را كه كالس اول و دوم بودند
با س��ر و روي خاكي و رنگهاي پريده ديدم .تا مرا ديدند به طرفم دويدند .آن
لحظه خيلي دلم برايشان سوخت.
بع��د آقاي م��روي كه از نيروهاي س��پاه بود ،غروب آمد و گف��ت :بچهها را
برداريد برويم نيش��ابور .حاج آقا ،وقتي اعالميه را خوانده بود كه تا ظهر ش��هر
را محاص��ره ميكنند ،نگران ش��ده بود كه اگر بچههايش دس��ت آنها بيفتند،
زجركش ميشوند .به آقاي مروي گفتم برويم اما بچهها گفتند نميرويم .گفتم
اگر نرويم و -خداي نكرده -اتفاقي بيفتد ،بابا ناراحت ميشود .نماز صبح حركت
كرديم .وقتي بيرون آمديم ،شهر خالي شده بود .انگار فقط ما مانده بوديم .اذان
ظهر را كه ميگفتند ،تازه توانستيم از شهر بيرون بياييم.
وقتي كه به نيش��ابور رس��يديم ،حاج آق��ا زنگ زد و به ش��وخي گفت :اي
رفيقه��اي نيمه راه! من را گذاش��تيد و رفتيد؟ با هم��ان پاكه رفتيد ،برگرديد.
گفتم :خيلي خس��تهايم! گفت :برگرديد بهترس��ت! دوباره برگش��تيم .شب كه
رس��يديم به آنجا ،دوباره حاجآقا را به اهواز خواس��تند15 ،10 .روزی اهواز بود.
تلفني گفتم :انگارداريم قايم باش��ك بازي ميكنيم! ما ميآييم ش��ما ميرويد،
ش��ما ميآييد ما ميرويم! روزهایی بود كه امام قطعنامه را قبول كردهبود .حاج
آقا كه تا به حال گريهاش را نديده بودم ،گريه ميكرد.
او را به مش��هد خواستند .مشهد كه آمد ،مسئوليت فرماندهي سپاه را به او
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دادند ما همان جا بوديم كه زنگ زد كه نميتواند بيايد و از ما خواس��ت كه با
حاج آقاي مروي به نيش��ابور برويم .حاج آقا بین مش��هد و نیشابور رفت و آمد
میکرد تا اينكه خانهمان به داخل س��پاه در خيابان فلس��طين مش��هد منتقل
ش��د .مدتی بعد خواستند آقاي شوش��تري به تهران برود .گفتم :اگر خانهاي به
ما بدهند كه اينقدر جابهجا نش��ويم ،بهتر اس��ت .گفت اگ��ر بدهند ،من قبول
نميكنم! به اين ترتيب سه روز تهران و سه روز مشهد بودند .اين رفت و آمدها
ادامه داشت.

قدرشناسي تا آخر عمر

از ديگر خصوصيات ش��هيد شوشتري اين بود كه اگر يك نفر قدم كوچكي
برايش برميداش��ت ،حاجآقا هميشه درصدد جبران برميآمدند .روزي به اتفاق
هم از روس��تا ميآمديم كه ديدم از ماش��ين پياده شد و به پيرمردي كه به نظر
نميرس��يد وضع اقتصادي بدي داشته باش��د ،پولي داد .از آقا نورعلي پرسيدم:
موض��وع چيه؟! گفت :اين مرد براي م��ن يك روز كه چوپان كوچكي بودم ،كار
بزرگ��ي انجام داد .باران ش��ديدي ميباريد .اين مرد ،وقت��ي مرا ديدَ « ،ك َپ َنك»
(نوع��ي لباس نمدي مخصوص چوپانان) خودش را از روي دوش��ش درآورد و
روي من انداخت و گفت :اين را بگير و اينجا اس��تراحت كن .من هيچ وقت اين
محبت او را فراموش نميكنم و تا زنده هس��تم كمكش ميكنم .حاجآقا محبت
هيچكس را فراموش نميكرد و اين را «قهرقلي» كه آن چوپان است به ياد دارد.
برايم سئوال بود كه سرلشكر شوشتري كه در بين بچههاي جنگ پرهيبت
و با جبروت بود ،در خانه با بچهها چطور برخورد ميكرد.
خانم درري ميگويد« :همس��رم خيلي مهربان و رئوف بود .با همه مش��غله
كاري ك��ه داش��ت ،وقتي پايش به خانه ميرس��يد ،س��ر تكت��ك بچهها را به
سينهاش ميچسباند .ما چهار تا نوه داريم .آنها از سر و كولش باال ميرفتند.
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ميگفتم شما خستهايد ،ميگفت :بگذار بچهها آزاد باشند ،من خانه پدربزرگ و
مادربزرگم را دوست داشتم ،برايم آرزو بود ،بگذار بچهها راحت باشند».
ط��وري كه گوي��ا دارد آن لحظههارا حس ميكند ،ادام��ه ميدهد« :وقتي
ميآمد ،مثل بچهها دستي هم بر سر من ميكشيد و از من معذرت ميخواست
و ميگفت« :طيبه خانم! من مديون ش��ما هس��تم ».ميگفتم چرااين حرفها
را ميگوييد؟ ميگفت« :من ش��ما را خيلي تنها گذاش��تم و رفتم .هر چه فكر
ميكنم به ذهنم نميرسد كه يك سال كنارهم زندگي كرده باشيم».

در آستانه بازنشستگی

در س��ال  88يك ماه قبل از ش��هادت به او گفتم :آقا نورعلي! من مريضم!
من را پيش «آقا» ميبري؟ گفت :ميخواهي پيش آقا بروي ،چه بگويي؟ گفتم:
بازنشستگي تو را از ایش��ان ميخواهم .گفت:همين يك مثقال آبرويي كه دارم
را ميخواهي بري��زي خانم؟! گفتم :مگر آبروريزي دارد؟ هربار كه ميگويم كي
بازنشسته ميشويد ،از اين سال به آن سال مياندازيد .اگر پيش آقا بروم ،زودتر
بازنشسته ميشويد .خالصه از اين حرف گذشت.
موقعي كه ميخواس��ت به زاهدان برود ،گفتم :من هم با شما ميآيم ،گفت:
نه! تا ش��ما بيايي ،ما بازنشسته ش��ديم! گفتم :عيبي ندارد با هم برمي گرديم و
خنديد.
***
بخ��ش پاياني اين روايت از ديدار با خان��م درري را گريزي ميزنم به اولين
ديدارم با او ،وقتي كه از آخرين ديدارش با همس��ر شهيدش برايم نقل ميكرد.
امسال هم آخرين ديدار را دوباره روايت كرد ،اما من هنوز لطف آن روايت اول
را كه دو روز پس از شهادت سردار از زبان طيبهخانم شنيدم ،احساس ميكنم
و حيفم ميآيد آن را با چيز ديگري عوض كنم:
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شور شهادت

خانم درري دستم را محكم در دستهايش گرفته است .تكانهاي شانهاش،
بندبند وجودم را ميلرزاند .چگونه اس��ت كه ش��انهها تنها ميشوند ،ميلرزند و
تنها صبر،اين موهبت شگفتانگيز خدا قدم به ميدان ميگذارد تا ادامه بدهيم
در ف��راق و حس��رت و از پا نيفتي��م .او از آن روز ميگويد :چهارش��نبه آخري
(22مه��ر )88وقتي به خانه آمد دس��تم را گرفت و ت��كان داد و احوال همه را
پرس��يد .بچهها جمع ش��دند و دور هم بوديم .بعد از اس��تراحت كوتاهي گفت:
ميروم كنگره شهدا ،جلسه دارم ،زود برميگردم.
موقع ناهار گفت :چطور غذاي بلوچي درس��ت كردي؟! گفتم :همينطوري
درست كردم و هر دو خنديديم .گفت :برويم قوچان يك سري به بچهها بزنيم.
گفت��م :مهمان دارند و تصميم گرفتيم بعدا ً س��ري به بچهها بزنيم .از جلس��ه
كنگره ش��هدا كه برگشت ،انار برايش دانه كرده بودم .يك ظرف كوچك برايش
انار كش��يدم .ش��روع به خوردن كرد و به بچهها گفت :نگاه كنيد ،مامانتان چه
كرده است! گفتم :بفرماييد!
آن چيزي كه خوب باش��د ،ش��ما اول بايد ميل كني .بچهه��ا و ما همه انار
خورديم .بچهها شوخي كردند و گفتند :مامان! غذا كم درست كردي! به شوخي
گفتم :ش��ام براي دو نفر درست كردم .بعد همه دور هم نشستيم و غذا به همه
رسيد ،اضافه هم آمد .آخرين غذايي بودكه با هم خورديم.
صبح س��اعت چهار صبح با صداي نماز خواندنش بيدار شدم .وضو گرفتم تا
نماز بخوانم .نمازش را كه خواند ،ديدمايستاده كنارم .پرسيدم ميآيند دنبالتان؟
گف��ت :آره! لباسهايش را پوش��يد و گفت :پولي الزم ن��داري؟ گفتم :الزم
نيست ،دارم .مقداري پول به من داد و گفت :بگير تا بيايم ،كم پول نشوي!
گفتم :من هم با ش��ما ميآيم .گفت:جاي ش��ما نيست .شما بايد بماني كنار
بچهها.
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آمدي��م بيرون .گفت :انار نداريم؟! گفتم :چرا هنوز هس��ت و از يخچال يك
كاس��ه انار برايش آوردم .دو سه قاشق انار خورد .صداي در آمد ،همينطور كه
دستم را گرفته بود تا جلوي در ،دستم را رها نكرد .دستم را محكم فشار داد و
تكان داد .هيچ وقت دس��تم رااين طور فش��ار نداده بود .گفت :حاج خانم! كليد
برق را بزن .راهپلهها تاريك اس��ت .كليد برق را زدم .كفشهايش را پوش��يد و
رفت .پشت سرش «انا انزلنا» خواندم و بهاتاق برگشتم.
بعد از رفتن او ش��ور عجيبي دردلم افتاد .احساسم با همه رفتنهاي او فرق
داشت .انگار قلبم ميدانست كه دارم براي هميشه خداحافظي ميكنم.
ديدم خيلي بيقرارم .آن قدر كه انگار طاقت از من رفته بود .گفتم :خدايااين
چه حالياست كه من دارم .واقعا معناي آن همه شور و بيقراري را نميدانستم.
قرآن را باز كردم .خواندم و اس��تغفاركردم .باز هم آرام نش��دم .به جلس��ه قرآن
رفتم ،مدتي آنجا بودم ،ميخواس��تند تفسير قرآن بگويند كه طاقت نياوردم و
به خانه برگشتم.
ديدم يكي از خانمهاي پاسدار آمد جلو و گفت :حاجخانم كجا بوديد؟ گفتم
جلس��هقرآن .پرسيد تمام شد؟ گفتم :نه ،از شدت بيتابي كه علتش را نميدانم
برگشتم .ديدم جلوي در عدهاي جمعاند .پرسيدم چي شده است؟
گفتند :مهمان داريد .گفتم:نه! ...حاجآقا ش��هيد ش��ده است؟ من از ديشب
بيقرارم .تااين حرف را گفتم ،ديدم آقاي وارس��ته با دو دس��تش به سرش زد و
گريهكرد»...
***

جور ديگر احساسش ميكنيم

مصاحبه با فرجاهلل شوش��تري ،دومين فرزند سردار شهيد ،بر مزار آن شهيد
در بهش��ت رضا (ع) مشهد انجام ش��د ،جايي كه طنين زيارت عاشورا برپا بود،
كنار مزار حاجميرزا جوادآقاتهراني .مدتي از ش��هادت س��ردار گذشته كه پاي
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صحبتش مينش��ينيم تا سردار شهيد نورعلي شوش��تري را از زاويه چشم يك
فرزند ببينيم:
«باالخره هيچكس��ي نميتواند منكراين قضيه ش��ود كه دوري پدر س��خت
اس��ت ولي يك چيزهايياين دوري و س��ختي را برايمان پوش��ش ميدهد ،آن
احساس��ي اس��ت كه نس��بت بهاين داريم كه پدرمان در ج��وار رحمت الهي و
حضرت اباعبداهلل(ع) آرام گرفتهاس��ت.اين ذهنيت براي ما آنقدر عزيز است كه
فكر ميكنم درد فقدان پدر را برايمان س��بك ميكند .شايد بتوانم بگويم واقعا
ما احس��اس نكرديم نبود پدر را چون به نوع ديگري داريم او را حس ميكنيم.
شايد صبحها كه بيدار ميشويم،آنجا فقط متوجه ميشويم كه حاجي در كنار
ما نيست كه بخواهيم ببينيمش وگرنه واقعا بهنوعي داريم او را بيشتر از گذشته
احس��اس ميكنيم .بهنوعي م��ا الهاميدر رفتار و كردارم��ان حس ميكنيم كه
فقط بهواس��طه حضور شخصايشان اس��ت كه ميتواند محقق بشود .بحثي كه
ميگويند ش��هيدان زندهاند براي ما معناي ديگر يافته است .واقعا تا ديروز فقط
در كالم بود ،االناين را احساس ميكنيم».

فكر نميكرديم جنگ تمام شود

با س��ئوال ديگري او رابه سالهاي دورتر ميبرم .از زماني كه او كودك بود
و پدر ميخواست به جبهه برود.
«آخرين س��ال جنگ ،من كالس پنجم بودم .هنوز س��ن و سال من آنچنان
نبود كه بخواهم درك زيادي از جنگ داش��ته باش��م .س��ال س��وم ابتدايي هم
ك��ه بودم ،با خواه��رم كه صحبت ميكرديم ،اولين نتيج��هاي كه از صحبتمان
برميآمداين بود كه نهايتاين قضيه ش��هادت اس��ت .هيچوقت فكر نميكرديم
جنگ تمامشود .فقط وقتي «حاجي» بعد از ماهها ميآمد ،فكر ميكرديم جنگ
تمام ش��ده است ،چون خيلي از دوستان حاجي شهيد شدند ،ما فكر ميكرديم
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هميشه منتظر اين خبر بوديم

«درآن س��نين فك��ر ميكرديمايناتفاق حتما بايد بيفتد .ش��ايد هزاران بار
مااين دل بريدن را با پدرمان داش��تيم ،چون هر وقت حاجي ميرفت ،به دليل
ش��رايط كاري كه داشت و مكانهاي خاص خدمتي ،واقعا ما دل ميبريديم .آن
زم��ان ما خودمان را بهنوعي درگير مطال��ب ديگر ميكرديم كه از ذهنمان دور
كنيم و بهاين نرسيم كه احتمالاين خبر براي ما هست تا چه برسد بهاين ماهها
و سالهاي اخير كه ما از همه نظر احساس ميكرديم احتمالاين داستان ،زياد
است».

سهم ما از حضور او

خوب ميدانم كه س��ردار شهيد شوشتري ،حتي در زماناندكي كه قرار بود
در مش��هد كنار خانواده باش��د هم وقت آزادي نداشت .سئوال ديگرم در همين
باره است .چقدر پدر را مي ديديد؟
«در واقع ایش��ان -خيلي دوس��ت دارم از كلمه حاجآقا اس��تفاده كنم چون
وقتي ايش��ان را داخل كفن ديدم ،اصال احس��اس نكردم آن كفن اس��ت و فكر
ك��ردم احرام بس��تهاند -فقط پدر براي م��ا نبود ،با جرئ��ت ميتوانم بگويم اگر
لحظات زندگي ما را جمع بزنيد كه در كنار هم بوديم و ميتوانس��تيم صحبت
كني��م ،به چند ماه نميرس��د .به خاط��ر توكلمان به خ��دا و فقط رضاي خدا
تحمل ميكرديم ،چيز گزاف��ي نميگفتيم .اميدوارم خدااين را از ما قبول كند.
من احس��اس ميكنم همه چيز خود را در طبق اخالص گذاش��تيم و داديم به
خ��دا و انش��اءاهلل خدا از بابتاي��ن قضيه توفيقي به ما بدهد ك��ه ما هم عاقبت
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به خير ش��ويم .به جزاينكه خانوادهاين حس را داش��تند ،ب��راي جمع فاميل و
دوس��تان ،حاجي هم همين احساس بود كه او پشتوانهاي است .اگركسي كاري
ميخواست انجام بدهد ،از او مشورت ميگرفت.
خيليه��ا بودن��د كه وقتي پدرم ميخواس��ت ب��ه خانه بياي��د ،مدام تماس
ميگرفتند حاجآقا هس��ت ،يا ميآيد؟ و زمان تعيين ميكرديم كه او را ببينند.
وق��ت او ب��راي همه بود .ميتوان��م بگويم 90درصد از روزهاي��ي كه حاجآقا در
فرودگاه نشسته بودند ،بارها خودم شاهد بودم كه گوشياش زنگ ميزد و قرار
ميگذاشتند در فرودگاه صحبت كنند .تا آخرين لحظه افراد سعي ميكردند از
مشورت پدرم استفاده كنند».

بزرگ ترين وصيت

ميخواهم مس��ير س��خن را به سمتي بكش��انم كه از او در باره وصيت پدر
شهيدش بپرسم .او همه رفتار پدر را وصيتنامه ميداند:
«چيزي كه نوش��تند بيشتر س��فارشهاي شخصيشان بود ،اما به نظر من
رفتار و سكناتايشان ،بزرگترين وصيتايشان است.
فردي كه در 61سالگي با ريش و موي سفيدش بلند ميشود و به منطقهاي
ميرود كه محروم است و درآنجا خدمت ميكند ،نه به خاطر ثروتاندوزي بوده
نه يك حقوق ويژهاي كه آنجا بوده و نه يك آسايشي .خب ،هدفي غير از خدمت
به نظام مقدس جمهوري اسالمينبوده است.
بزرگترين وصيتايش��ان ،شهادتش��ان بود و خدا كند بتوانيماين مس��ير را
ادام��ه بدهيم .گناه كردن براي ما تا ديروز يك معنا داش��ت ،امروز يك معناي
ديگر دارد .امروز احس��اس ميكنيم اگر خطاكنيم ،پا روي ارزشها ميگذاريم،
رنگي هم دارد و آن رنگ خون پدرمان است و برايمان خيلي سخت است .خدا
كند خودمان را در همين مسيري كه شهدا رفتند قرار بدهيم و حركت بكنيم.
35

آخرين پست در كشيك هشتم

برداش��تي كه خودم نس��بت ب��ه وصيتنام��ه دارم و يك��ي از دلگرميهاي
بزرگماين اس��ت كه شهادتايش��ان درس��ي براي خيليها ش��ده است .من در
زمان كودكي،وقتي ش��هدا را ميآوردنداين حس را داشتم كه جامعه را متحول
ميكرد .امروز هم همين حالت را دارم ،بااين تفاوت كه تش��نگي مردم نس��بت
بهاين قضيه بيشتر شده است ،چون باالخرهاينطور نيست كه ما هر هفته شهيد
داشته باشيم .هر يك سال هر دو سال يا هر چند سال،اتفاق ميافتد» .

خيلي بايد تالش كنيم

به صورت طبيعي در پي چنين س��ئوالي س��خن از رسالت بازماندگان شهدا
به ميان ميآيد.
«ي��ك چيزهايي ب��راي بعضي اف��راد يقيني ميش��ود .مثال ب��راي پدرم يا
همرزمانايش��ان كه شهدا را ديدند ،لمس كردند ،لحظه شهادت با آنها بودند
و خانوادههايشان را ديدند ،گفتن يا حرف زدن يا بحث كردن و كار كردن براي
ش��هدا يك معناي ديگري داش��ته است .خب،اين معنا براي خود من كه فرزند
ش��هيدم يا فرزندان ش��هداي ديگر ،ش��ايد هيچ وقت آن معنا را نداشته است،
اما امروزاحس��اس ميكنماين حس چيس��ت .امروز متوجه ميشوم ،حرفهايي
را ك��ه ميزن��م اگرتا دي��روز يا قبل از ش��هادت حاجي يك نفر ب��ه من ميزد،
ش��ايد نميتوانس��تم درك كنم .خب ،وظيفه مااين است كه تالش كنيم حس
درونيم��ان را تا آنجايي كه ام��كان دارد به جامعه منتقل كني��م .افراد جامعه
دقيقااين احس��اس را نس��بت به ش��هيد و شهادت و خانواده ش��هدا،ايثارگران،
جانبازان ،نظام و واليتفقيه داش��ته باش��ند و مجموعههاي��ي كه دراين زمينه
نقش موثري داش��تند مثل س��پاه جاي قدرداني دارد ك��ه دارند حداكثر تالش
خودش��ان را دراين زمينه انجام ميدهند به خص��وص در ترويج فرهنگايثار و
شهادت .ولي فكر ميكنم خيلي بايد بيشتر ازاينها تالش كنيم ،چون احساس
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ميكنماين را بهواقع قبليها نتوانستند در جامعه تسري مطلوب بدهند .نياز به
مجموعههاي��ي دارد كه با يك فكر باز و منس��جم ،طراحي و برنامهريزي و يك
خرده هم از قالبهاي رسميخارج كنند و با زبان خود مردماين را القا نمايند.
همگ��ي بايد تالش كنيم و حتي يك روزن��ه كوچك پيدا كنيم تا آنطرف،
تفكر و رفتار ش��هدا را ببينيم .صرفا اين نباشد كه بله يك گلولهاي آمده و يك
نفر ش��هيد شده اس��ت .بگرديم و داليلي كه ش��رايط را بهوجود آورده ،درك و
احساس كنيم».
او اشارهاي هم به سيره سردار شهيد در باره اين موضوع ميكند و ميافزايد:
« حاج��ي در كاره��اي فرهنگي كه انجام م��يداد ،غالبا در همين مس��ير بود.
اگر كاري انجام ميداد در زمينه ترويج فرهنگ عاش��ورايي بود ،مثال تش��كيل
هيئت رزمندگان و جامعهالحس��ين(ع) قطعا هدفي غير از ترويج فرهنگايثار و
شهادت نيست .اگر بزرگداشتي براي شهدا چه به صورت خانوادگي و چه كنگره
برگزارشده،اين باهدفي جز ارج نهادن به شهدا و فرهنگ شهادت نبوده است».

دلم برايش تنگ شدهاست

ميگوين��د رابطه بين پ��در و دختر معموال صميميتر از رابطه پدر و پس��ر
اس��ت و وابستگيهاي عاطفي هم در اين رابطه بيشتر و شديدتر .اين را دو روز
پس از ش��هادت سردار شهيد ،وقتي كه همه تالش من براي شنيدن حرفهاي
فاطمه ،دختر ش��هيد شوشتري به خاطر انقالب روحي او بي نتيجه ماند بيشتر
درك كردم.
او كه دختر كوچك اين س��ردار شهيد است ،ميگويد« :دراين مدت ،همه
زندگيمان دارد مثل فيلم از جلوي چش��مم رد ميش��ود؛ تمام خاطرهها يادم
ميآيد ،حرفهايش ،خندههايش و سفارشهايش».
فاطمه ادامه ميدهد« :بابا خيلي دوس��تم داش��ت و ميگف��ت :فاطمه بايد
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درس��ت را ادامه دهي .هر وقت نااميد ميشدم ،از گذشتههايش در جنگ برايم
ميگفت .بابا تعريف ميكرد كه بارها زخميشده و در سختيهاي شديدي قرار
گرفته تا جايي كه بارها ميخواس��ته ش��هيد بشود اما در اوج بيپشت و پناهي،
خدا او را نگه داشته است .هميشه ميگفت :توكلت به خدا باشد! االن دلم واقعا
برايش تنگ شده است».

ديدارهاي كوتاه،دليل خاطرات كوتاه

مدتها از آن روز گذشتهاس��ت و هنوز براي «زهرا» ديگر فرزند دختر اين
سردار شهيد هم س��خن گفتن از پدري مثل «نورعلي» مشكل است .تصوير او
از پدر در ديدارهاي گاه بهگاهي خالصهميش��ود كه لذت آن همنش��ينيها تا
هميشه برايش ارزشمند شدهاست:
«پ��در را بهندرت ميديديم .فرصت ديدار ما آنقدر كوتاه بود تا دليلي براي
كوتاهي خاطراتمان باش��د .چون او خادم حرم هم بود ،وقتي به مشهد ميآمد،
يا به حرم مش��رف ميش��د يا در جلسات ويژهاي كه داشت ،شركت ميكرد .در
عين حال همان زمان كوتاهي را هم كه در كنار ما بود ،همه افراد خانواده تالش
ميكرديم در كنارهم باشيم و محيط خانه را به همان شكلي كه او ميخواست،
ترتيب ميداديم .مادرم س��عي ميكرد غذاي موردعالقهاش را بپزد و ما در كنار
پدر آرامش را با تمام وجود احساس ميكرديم».

اهل نشستن پشت ميز نبود

«پدر به دنبال جايگاه بهتر و مقام و منصب نبود .آدمينبود كه پش��ت ميز
بنشيند و بهراحتي و آسايش خودش فكر كند .روزي از او درباره بازنشستگياش
پرس��يدم .با لبخند گفت :اگر روزي بازنشسته ش��وم ،نميتوانم يكجا بنشينم.
بايد به كار اصليام يعني كش��اورزي مشغول شوم .اما درست زماني كه به وقت
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بازنشس��تگياش نزديك ميش��د ،به آرزوي قلبي و واقعي خود كه ش��هادت و
پيوستن به ياران شهيدش بود ،رسيد».

منبع آرامش

«ب��ا اينكه پدر ،يك فرد نظاميبود ،در محيط منزل ،بس��يار رفتار مهربان و
ش��خصيت آرامشبخشي داش��ت .او با تكتك اعضاي خانواده ،به نحو خاص و
متناس��ب با روحيات هر فرد ،رابطهاي صميميو عمي��ق برقرار ميكرد .ارتباط
پدرم با فرزندان دختر ،بسيار عاطفيتر بود؛ ما در كنار او احساس امنيت فراواني
داش��تيم ،آنقدر كه هنوز پس از گذشت تقريبا يك سال ،قبول مسئله رفتن او
برايمان خيلي دش��وار اس��ت و حضورش در جايجاي منزل و در تمام لحظات
احس��اس ميشود و اين براي من تجسم اين معناي شريف است كه شهدا زنده
هستند».

نكتهسنجيهاي تربيتي

«پدرم روي حجاب و پوش��ش چادر بس��يار تاكيد داشت و حفظ ارزشهاي
اس�لاميبرايش مهم بود ولي هيچگاه سعي نميكرد تا فرزندان خود را محدود
كند؛ يعني هيچ وقت مانع فعاليتهاي اجتماعي ما نميشد و براي پيشرفت ما
در درس ،زندگي و آگاهي ،ارزش فراوانی قائل بود.
اگرچه خانواده پدرم روحاني بودند و اعتقادات بس��يار قوي اي داش��تند اما
در عين حال پدر هيچگاه ما را محدود نميكرد .او به تمام مسائل اشراف كامل
داش��ت و با آيندهنگري صحبت ميكرد .به همين دليل حرف او در خانه،حرف
اول و آخر همه ما بود .اگر كاري يا مسئلهاي را براي ما نميپسنديد ،آن مسئله
كنار گذاشته ميشد».
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«بسيار اهل مطالعه بود و كتابهاي فراواني براي ما به يادگار گذاشتهاست.
هميشه كنار سجاد هاش يك جلد قرآن ،مفاتيح و ديوان حافظ بود .وقتي مطالعه
ميكرد ،در كنار صفحات كتاب يادداش��ت مينوش��ت .يك جور نكتهبرداري و
حاشيهنويس��ي بود .هر كتابي را كه حاال باز ميكنيم ،در هر گوشه آن نكتهاي،
دس��تخطي و يادداش��تي از پدر را ميبينيم كه مانند يك وصيتنامه ما را در
مشكالت ياري ميكند».

آخرين توصيهها

«بابا روز قبل از شهادت ،خيلي ساكت بود .انگار با خودش خلوت كرده بود
و در افكاري غوطهور بود كه تا روز شهادت دور از ذهن ما بود .به سراغ بابا رفتم.
گفتم :بابا چرا اينقدر به هم ريخته و س��اكت هس��تيد؟ خس��تهايد؟ او با همان
خوشرويي هميش��گياش گفت :نه! كارها زياد اس��ت؛ فكرم درگير مشغلههاي
كاري است .بابا آن لحظه خوشرو اما دلتنگ به نظر ميرسيد .تنها صحبتي كه
در ش��ب قبل از شهادت داش��تم ،درباره مسائل سياسي روز بود .او توصيههايي
براي درك درس��ت شرايط روز جامعه به من كرد .آن شب شام را همه خانواده
با هم خورديم ولي پدر كماش��تها بود و زود از غذا دست كشيد .بعد از شام هم
به حرم رفت و زيارت آخرشان بود».
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نگاهي گذرا به زندگي نظاميسردار شهيد شوشتري
و مسئوليتهايش در دوران دفاع مقدس

2
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 30سال جهاد
سردار شهيد شوشتري به روايت خودش ،از روز نهم دفاع مقدس در جبهه
حضور يافته است .او پيش از آغاز جنگ تحميلي ،در جبهه مبارزه با ضد انقالب
در كردستان و به خاطر رشادت و دالوري و هوش نظاميخدادادش ،خدمت را
با مس��ئوليت فرماندهي گروهان آغاز كرد .از خود رشادت و شجاعت و مديريت
مثال زدني برجاي گذاش��ت .اين در حالي بود كه از آغاز دوران پاس��دارياش
درخرداد س��ال  1358به عنوان فرمانده عمليات سپاه نيشابور مشغول خدمت
شدهبود.
با آغاز جنگ تحميلي ،همراه ديگر رزمندگان خراساني خيلي زود ،خودش
را به جبهه جنوب رسانيد و از همان ابتدا هدايت رزمندگان اسالم را با مسئوليت
بخش��ي از خ��ط تماس با دش��من در «دب حردان» در نزديك��ي اهواز برعهده
گرفت .با ش��كل گيري يگانهاي رزم س��پاه در جنوب ،سردار شهيد همواره در
پستهاي فرماندهي خط ايثار و شهادت را امتداد بخشيد كه در ادامه به بعضي

در قامت يك سردار

از مسئوليتهاي ايشان اشاره ميشود:
معاونت و فرماندهي تيپ جواداالئمه(ع) ،جانشيني و فرماندهي لشكر  5نصر،
فرماندهي قرارگاه نجفاش��رف ،جانش��يني و فرماندهي سپاه هشتم ثامناالئمه
(ع) ،فرماندهي قرارگاه ثامناالئمه(ع) ،فرماندهي ارشد سپاه در استان خراسان،
فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالش��هدا(ع) ،فرماندهي قرارگاه قدس و جانش��ين
فرماندهي نيروي زميني سپاه از آن جمله است.
در باره نقش س��ردار شهيد شوش��تري به عنوان يك فرمانده شجاع و آگاه
دوران دفاع مقدس ،به سراغ بعضي از فرماندهان همرزمش رفتهايم:

فرماندهي به تمام معنا فرمانده

گفتاري از سردار سرلشكر سيد يحیي رحيم صفوي در باره شهيد شوشتري
ظرفيت ف��داكاري ملتها در مقابله با خط��رات و تهديدات ،رمز پايداري و
بقاي ملتها و دولتهاس��ت و هيچ ملتي بدون فداكاري بهترين فرزندانش در
راه حفظ ارزشها و مقابله با توطئهها نتوانس��ته است استقالل و هويت خود را
حفظ كند.
مل��ت عزيزاي��ران با تقدي��م بيش از  200هزار ش��هيد در دف��اع مقدس و
ش��هادتهايي مانند آنچه كه در سيستان صورت گرفت ،ظرفيت فداكاري خود
را براي حفظ اس��تقالل و بقاي نظام اسالمينش��ان دادند.شهداي دفاع مقدس
و ش��هدايي از جنس سردار شوشتري ،س��رمايههاي معنوي ملتايران هستند
واين عزيزان بايد بهترين الگويايمان ،شجاعت ،خردمندي،وفاداري به اسالم و
مردمداري براي جوانان امروز و فرداي كشورمان باشند.

اولين بار قامت رشيد شوشتري نظرم را جلب كرد

بنده از اواخر سال  58در جنگ كردستان درحالي باايشان آشنا شدم كه او
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به همراه جمعي از پاسداران و بسيجيان استان خراسان براي جنگ به سنندج
آمده بود.آنچه در نگاه اول براي من جلب توجه ميكرد ،قد رشيد ،قامت استوار
و پرصالبت او بود .هرچند در آزادي س��نندج ،از نقاط مختلف كشور رزمندگان
زيادي آمده بودند ،اما پاس��داران خراساني به خصوص شوشتري فداكاريهاي
زيادي كردند.
آزادي سنندج جزو كارهاي بسيار سخت و پيچيده اوايل انقالب بود و سردار
شوشتري در آزادياين شهر و بعد هم تا زماني كه در كردستان بود و حتي در
آذربايجان غربي ،از خودش رشادتها و فداكاريهاي زيادي نشان داد .سپاه در
آن زمان ،واحد نظاميمتعارف نداشت ولي سردار شوشتري به خوبي ميتوانست
نيروهاي تحت فرمان خود را هدايت كند.
ش��هر س��نندج پس از يك جنگ سخت و طاقتفرس��ا در تاريخ  23اردي
بهشت سال  59از دست ضدانقالب ،در حالي آزاد شد كه دراين شهر خبري از
استانداري ،فرمانداري و ديگر نهادها نبود و تنها پادگان لشكر  28و فرودگاهاين
ش��هر در اختيار دولت مركزي قرار داش��ت و ش��هر به صورت كامل در اختيار
ضدانقالب بود.

خراسان ،پيشتاز دفاع از كشور

پاس��داران و بسيجيان استان خراسان با ش��روع جنگ به فرماندهي شهيد
رس��تمي(فرمانده عمليات استان) و سردار شوشتري عازم جنوب شدند و اولين
عمليات آنها نيز آزادس��ازي ارتفاعات اهلل اكبر در شمال بستان بود كه انصافا
بچههاي خراسان خوب دراين عمليات درخشيدند.
اي��ن عمليات در زمان فرماندهي بنيص��در ،تنها عمليات موفق در جبههها
محسوب ميشد كه يك تيپ از لشكر  72خراسان و لشكر  92زرهي خوزستان
نيز در آن حضور داشتند.
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يادم هست كه شهيد رس��تميبراي اولين بار  10دستگاه نفربر بي.ام.پي از
لشكر  92زرهي براي آموزش پاسداران گرفت ،در حالي كه در آن زمان به دليل
فرماندهي بنيصدر حتي گرفتن چند اس��لحه س��بك از ارتش ،كاري سخت و
نش��دني بود امااين هنر شهيد رستميرا نشان ميداد كه توانست چنين كاري
بكند.
ش��ب عمليات پس از آنكه نيروهاي پاس��دار و بس��يجي توانستند با خنثي
كردن ميدان مين ،خط را بشكنند ،به مدت بيست دقيقه ،هزاران گلوله توپ به
عنوان آتش بر سر دشمن ريخته شد كهاين نشاندهنده عمق سختي كار بود.

مرد عملياتهاي بزرگ

سردار شوش��تري در عملياتهاي بزرگي مانند فتحالمبين ،بيتالمقدس و
رمضان كه بعد از عزل بنيصدر انجام شد ،به عنوان فرمانده حضور داشت .وي
همچني��ن در عملياته��اي بزرگي مثل كربالي  5جانش��ين قرارگاه نجف بود.
دراين عمليات كه در زمس��تان س��ال  65صورت گرفت ،س��ه قرارگاه «كربال»
به فرماندهي س��ردار غالمپور« ،نجف» به فرماندهي س��ردارايزدي و «قدس»
به فرماندهي س��ردار جعفري داشتيم كه س��ردار شوشتري جانشينايزدي در
قرارگاه نجف بود.

فرماندهي به تمام معنا فرمانده

در عمليات كربالي  5س��ردار ش��هيد محمدزاده كه در حادثه تروريس��تي
سيس��تان در كنار شوشتري به شهادت رس��يد ،فرماندهي گردان «نصراهلل» را
برعهده داشت .يادم هست كه سردار شوشتري با بيسيم با او در ارتباط بود واين
نش��ان ميداد كه شوشتري عالوه بر لشكر تا رده گردان را نيز شخصا هدايت و
فرماندهيميكرد.
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ميتوان گفت كه س��ردار شوش��تري به واقع يك فرمانده به تمام معنا بود؛
يعني فرماندهي كه در اوج فش��ارهاي دش��من و در لحظات سرنوشتس��از كه
انب��وه حجم آتش بر س��ر نيروها فرود ميآمد ،هي��چ تزلزلي در تصميمگيري و
هيچ ترديدي در ادامه عمليات و نحوه برخورد با دش��من نداش��ت و نشانهاي از
خستگي در او ديده نميشد.

نديدم سرش را پايين بياورد

در همين عمليات كربالي  5كه بيش از  20ش��بانه روز طول كش��يد ،يك
مرتبه فرماندهان را در كانالي در منطقه «پنجضلعي» در شمال منطقه عملياتي
كه عرضش كمتر از يك متر بود جمع كرديم تا براي ادامه عمليات تصميمگيري
كني��م .حجم انبوه آتش توپخان��ه و هواپيماهاي عراق مانع از ش��كلگيرياين
جلس��ه ميشد .من دراين كانال حتي يك بار نديدم كه سردار شوشتري سرش
را پايين بياورد يا نگراني از اصابت گلوله يا تركش داشته باشد.
سردار شوشتري  4سال از من بزرگتر بود و ما به همراه سردار جعفراسدي
ج��زو بزرگترها بوديم و بقيه فرماندهان حتي س��ردار رضايي نيز از ما جوانتر
بودند.

 30سال جهاد بيوقفه

هرگاه كه س��راغ شوش��تري را ميگرفتيم ،او پاي دستگاه بيسيم بود و يك
لحظه آرام و قرار نداشت ،در حالي كه ميتوان گفت در زمان عملياتها هرلحظه
آماده شهادت بوديم،
شوش��تري در عملياتهاي ش��مالغرب نيز ش��ركت داش��ت و در طولاين
زمان  7بار مجروح ش��د ول��ي هيچگاه از صحنه بي��رون نميرفت.بعد از جنگ
هم مس��ئوليتهاي مختلفي ازجمله فرماندهي لش��كر  5نص��ر ،قرارگاه حمزه
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سيدالش��هدا(ع) و قرارگاه قدس را برعهده گرفت ،در حالي كه جانشين فرمانده
نيروي زميني سپاه نيز بود و ميتوان گفت كه او تماماين  30سال از عمر خود
را صرف اسالم و تالش براي بقاي نظام اسالميكرد.

اهميت به نيروهاي تحت امر

شوش��تري از لحاظ قدرت فكر و فرماندهي ،يكي از برترينهاي س��پاه بود.
كمتر پاي تابلو ميآمد اما وقتي صحبت ميكرد ،ميش��د به عمق اس��تعداد و
بين��ش او در امور نظاميپيب��رد و حتياين قدرت را داش��ت كهاتفاقات بعد از
عملياتها را نيز پيش بيني كند.
او براي جان بسيجيان ،پاس��دارها و نيروهاي تحت امر خود اهميت زيادي
قائل ميشد .براي مثال در عمليات بدر و خيبر ،بيمارستان امام رضا(ع) توسط
نيروهاي خراسان و بچههاي بهدارياين استان كه  300شهيد نيز تقديم انقالب
كردن��د ،در نزديك هورالهويزهايجاد ش��ده بود كه ما ميتوانس��تيم مجروحان
عمليات را ظرف كمتر از يك س��اعت براي انجام عمل جراحي به آنجا برسانيم،
در حالي كه جالب است بدانيد كه آمريكاييها در جنگ ويتنام زخميهاي خود
را با هليكوپتر به نزديكترين بيمارستان ميرساندند واين كار آنها هم بيش
از  2س��اعت طول ميكشيد ولي ما توانس��ته بوديماين زمان را به كمتر از يك
ساعت برسانيم و سردار شوشتري نيز دائما بهاين بيمارستان سركشي ميكرد.

مصداق انسان پاكيزه

ش��ايد مردم ما بيش��تر با صالبت و اقتداراين ش��هيد عزيز آشنا باشند ولي
ما گريههاي او را زياد ميديديم .او با وجود خس��تگيهاي مفرط و بيداريهاي
چندروزه ،ش��بها براي نماز شب بلند ميشد و در نماز به شدت گريه ميكرد.
شوش��تري به عنوان يك فرمانده واليتمدار ،پاك و خوش اخالق ،حس��اب خود
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را ب��ا خدا صاف كرده ب��ود و همانطور كه رهبر عزيز انقالب فرمودند ،س��ردار
شوشتري مصداق انسان پاكيزه بود ،عاشق امام ،رهبري و انقالب اسالمي.
آخرين پست در كشيك هشتم

هم فرمانده ،هم استاندار!

يادم هس��ت در زمان غائله ضدانقالب در مشهد كه اوضاع بسيار بدي شكل
گرف��ت ،به طوري كه نه اس��تانداري و نه ديگر ارگانها ق��ادر به كنترل اوضاع
نبودند و حتي دو پاس��گاه انتظامينيز توس��ط ضدانقالب خلع سالح شده بود،
موض��وع را به صورت تلفني بااين ش��هيد عزيز در ميان گذاش��تم و به او گفتم
االن ش��ما هم فرمانده و هم استاندار آنجا هس��تي و بايد كاري كني كه اوضاع
به حالت عادي برگردد.بعد ازاين تماس بود كه س��ردار شوش��تري شخصا وارد
اس��تان شد و ظرف تنها چند ساعت اوضاع را به كنترل خود در آورد و آرامش
به شهر مشهد برگشت.

روحيه  20سالگي در سن  60سالگي

س��ردار شوشتري الگوي جهاد و صبر و اس��تقامت در راه خدا ،واليتمدار و
پايبند به ارزشها و آرمانهاي انقالب بود كه در سن  61سالگي و در حالي كه
20س��ال از پايان جنگ ميگذشت با همان روحيه جهادي و با لباس رزم مانند
يك جوان  20س��اله براي خدمت به مردم سيس��تان و ترويج روحيه شهادت و
جهاد براي برقراري امنيت به آنجا رفت و به خدمت پرداخت و ملت ما ميتواند
با همين روحيه جهادي ،صبر ،اس��تقامت و عقالنيت كش��ور را در دهه چهارم
انقالب حفظ كند.
او عاشق خدمت به اسالم و مردم محروم سيستان و بلوچستان بود .كودكان
محروماي��ن منطقه را مانند فرزندان و نوههايش در آغوش پرمهر و محبت خود
ميگرفت و ذاتا انس��اني عاطفي ،مهربان و دلس��وز بود و سپاه پاسداران چنين
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فرمانده مومن و شجاعي را در راه آسايش و امنيت و خدمت به مردم سيستان
و بلوچستان قرباني راه خدا كرد.
در واقع عناصري كهاين س��ردار عزيز را به همراه ديگر عزيزان سپاه و مردم
بوميمنطقه سيس��تان به ش��هادت رس��اندند ،عوامل دس��ته چندم قدرتهاي
خارجي هس��تند و بايد گفت كه شوشتري شهيد توطئه سيستمهاي اطالعاتي
آمريكا ،انگليس،پاكس��تان و برخي كش��ورهاي توطئهگ��ر پولدار جنوب خليج
فارس شد و ما در سيستان و بلوچستان با آنها طرف هستيم.
اين تروريستها عالوه براينكه پول خوبي از برخي كشورهاي عربي ميگيرند،
تحت حمايت سيس��تمهاي اطالعاتي آنها نيز قرار دارند ،اما ما مطمئنيم كه
نظام اس�لاميو س��پاه پاس��داراناين قدرت را دارند كه با ياري خداوند متعال
مانند  30سال گذشته امنيت را به مناطق مختلف كشور بازگردانند و خوناين
ش��هداي عزيز نيز در راه اس��تقرار امنيت و آرامش دراين منطقه بس��يار موثر
خواهد بود.
س��خنراني سرلشكر صفوي ،دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در
همايش شناخت شخصيت شهيد شوشتري در تهران 1388
***

امــروزبرايشهيدشدنبيشترآمـادهايم

خاطرهگويي سردار شهيد شوشتري در جمع يادگاران دفاع مقدس

مقدمه:بازگوی��ی خاطرات دوران دفاع مقدس و گ��رد هم آمدن فرماندهان
و رزمندگان آن روزهاي با ش��كوه از نگاه سردار شوشتري جزو بهترين ساعات
عمرش به حساب ميآمد كه ميشد صفا،صميميت،مهرباني،تواضع و ادب و همه
خصلته��اي نيكوي فرهنگ مقاومت را دوباره به يادآورد.متن زیر ،بخشهايي
از س��خنراني سردار شهيد شوش��تري در جمع نخبگان دفاع مقدس است .اين
س��خنراني عالوه بر يادآوري خاطرات ش��يرين دوران دف��اع مقدس،ابعادي از
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شخصيت س��ردار شهيد شوش��تري را به عنوان يكي از فرماندهان دوران دفاع
مقدس آشكار ميسازد
«فداكاريهاي برادر عزيزمان ،دريادار ش��مخاني كه همه ماايشان را خوب
ميشناس��يم و زحماتشان ،خصوصا در روزهاي تلخ جنگ ،يادمان نرفته است.
روزهايي كه هنوز صحنههاي دفاعي ما ش��كل نگرفته بود .سپاهيها ،ارتشيها،
بس��يجيها ،جهاديها ،كميتهايها ،ژاندارمريها ،شهربانيها و همه كساني كه
دلش��ان براي دفاع از انقالب ميس��وخت در جبهه هنوز در كنار هم خوب قرار
نگرفته بودند ،دريادار شمخاني از جمله كساني بود كه روزهاي تلخ دفاع مقدس
را در اهواز خوب لمس ميكرد ،آن روزهايي كه دشمن تا دروازههاي اهواز پيش
آمده بود و بخش اعظمياز كشور ما را به تصرف خودش درآورده بود .آن روزها
بودكهايش��ان در آنجا فرماندهي صحنههاي نب��رد و بچههاي انقالب و بچههاي
دلسوز اعم از ارتشي ،سپاهي ،بسيجي و جهادي را برعهده داشت».

«شوشتري» هستم از «خراسان»!

من هيچ يادم نميرود اولين روزي كه در «گلف» خدمتايشان رسيدم ،يك
جوان خوشاندام ،خوشتيپ ،بش��اش و پرخروش را ديدم .نميدانمايش��ان هم
يادشان ميآيد يا نه اما از من پرسيدند« :از كجا آمدهاي؟»
من عرض كردم« :شوش��تري هس��تم از خراس��ان» .گفت« :شوش��تري از
خراسان!؟»
گفتم «بله ،حاال ديگراينطور شده ،شوشتري هستم از خراسان».
خب،آن روزها روزهاي س��ختي بود كهاين برادر عزيزمان تمام وقتش��ان را
گذاش��ته بودند و از انقالب و كش��ور دفاع ميكردند .همه شما آن روزهاي تلخ
را به ياد داريد.
من اجازه ميخواهم كه دراين جلس��ه ،اولين خاطره را از تيمسار فالحي يا
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امير فالحي نقل كنم( .آن روزها به برادران عزيز ارتش تيمسار ميگفتيم ،امير
لقب جديدي است كه پس از دفاع مقدس آمده است).

يادي از نبرد دب حردان

م��ن فرمانده گردان ب��ودم در جنگلهاي «دب حردان» طرحي داش��تيم.
(درود ميفرس��تيماينجا به روح پرفتوح همه ش��هيدان از جملهايشان و شهيد
رس��تميكه فرمانده عمليات خراس��ان بود و واقعا بر گردن همه ما حق بزرگي
دارد) .ش��هيد رستميبا تيمسار ش��هيد فالحي ارتباط صميمانه اي داشتند .ما
طرحي داش��تيم كه خدمت شهيد رستميارائه داديم وايشان رفتند و با تيمسار
فالحي به جنگلهاي «دب حردان» تشريف آوردند.
تيمس��ار فالحي كه تش��ريف آوردند ،رفتند روي ديدگاه و منطقه را تماشا
كردند ،همانجا بودند كه تانكهاي عراقي ش��روع كردند به زدن ،شايد  200تا
 300متر را با يك حركت س��ريع طي كرديم ،آن روزها ما جوان بوديم و مثل
االن پير نبوديم،ايش��ان سن و سالي ازشان گذش��ته بود و ما جوان بوديم ولي
خيل��ي ش��جاعانه و ماهرانهاين 300متر را رفتي��م و از ديد تانكهاي عراقي در
واقع نجات پيدا كرديم.
حضورايشان آن روز در كنار ما و در خط مقدم واقعا برايمان بسيار ارزشمند
و روحيهبخ��ش بود كه از محضرش در آن روز اس��تفاده كرديم .من چوناينجا
عكسش��ان را ديدم حيفم آمد ازاين امير سرافراز و فرمانده عزيز صحنههاي تلخ
آن روزها نام نبرم و يادي نكنم.

 4فرمانده در دكل  3پايه!

خاطره ديگر را كه كميهم شايد خندهدار باشد ،خوب است كه از خود امير
ش��مخاني نقل كنم .ياد مباركشان هس��ت كه در «هور» دكلي زده بوديم براي
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شناس��ايي منطقه در خط مقدم و جلوتر از خط .خب ،آن وقتها ما هم ش��ور و
حال خودمان را داشتيم،ايش��ان را برداشتيم و برديم به دكلي كه ديدهبانها از
آن بهسختي باال ميرفتند.
ما هم خبر نداش��تيم كه چند س��اعت قبل عراقيها دكل را شناسايي كرده
و يكي از پايههاي دكل را زده وانداخته بودند و دو س��ه نفر را هم ش��هيد كرده
بودند كه خونش��ان همانجا ريخته بود .من قبل ازايش��ان رفتم و نميشد هم
كهايش��ان را از آنجا برگردانيم .بهسختي باال رفتيم .آنجا كه ميخواستيم برويم
داخلاتاقك ديدهباني ،ورودياتاقك خيلي كوچك بود و دريادار ش��مخاني هم
خيلي چاقتر از حاال بودند و جا نميش��دند .به هر س��ختي داخل ش��دند .آنجا
بوديم كه تانكهاي عراقي باز ش��روع كردند به زدن .خدايا چكار كنيم،ايش��ان
ن اما نميتوانيم ،گير كردهايم .من بودم و آقاي
را ح��اال ميخواهيم بياوريم پايي 
سليماني و قرباني و شمخاني.
آقاي سليماني آمده بود پايين و تانكهاي عراقي هم هي ميزدند .در همين
حي��ن يكي ديگر از پايهه��اي دكل را هم زدند ،ولي خيلي ش��انس آورديم كه
سالم پايين آمديم و از آنجا عبور كرديم .ولي هيچ يادمان نميرود كه وقتي ما
ميديديم فرماندهان عاليرتبه ما در خط مقدم جبهه و در خطرناكترين نقاط
حضور پيدا ميكنند ،خيلي روحيه ميگرفتيم.

موتور سواري در خط مقدم

برادر عزيزمان آقاي ش��مايلي را هماينجا ديدم ،خوب است كه يك خاطره
هم ازايشان بگويم كه جنبه مستند هم داشته باشد.
برادرمان ش��مايليكه در جهاد قرارگاه كربال در جن��وب بودند ،در عمليات
والفج��ر ،8مرحله دوم عمليات را در جاده اس��تراتژيك انجام داده بوديم .صبح
عملي��ات تش��ريف آورده بودند و ما در خدمتش��ان بوديم .من موتورس��واريام
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خوب نبود ،االن هم خوب نيس��ت ،اماايشان موتورسوارياش خيلي خوب بود،
من نشس��تم تركايش��ان و رفتيم به خط .هنوز وضعيت خط مش��خص نبود و
معلوم نبود چي به چي است .داشتيم ميرفتيم كه ديديم عراقيها هنوز وسط
جادهاند ،چند تا عراقي از جمله يك افس��ر ك��ه من پريدم و كلتش را گرفتم و
گفتم :همينجا بخواب.
باز من ترك آقاي شمايلي سوار شدم و چون بچهها هنوز جلوتر بودند ،رفتيم
جلو .خب ،خطي نبود .عراقيها هم تانكهايش��ان را ش��كل داده بودند و شروع
كرده بودند به زدن بولدوزرها و بچههاي خط .بهس��ختي توانستيم آنجا خط را
شكل بدهيم ،بولدوزرها شروع كردند به خاكريز زدن (به زبان ساده است،اينجا
زير سقف امن نشستهايم) گلوله تانك بود كه به شكم بولدوزرها ميآمد و رگبار
مسلس��ل بود كه بچههاي جهادگر و رانندهه��ا را يكييكي ميانداخت .واقعا در
مقابل گلوله تانك و تير مسلس��ل روي لودر و بولدوزر نشس��تن و خاكريز زدن،
كار سختي بود.

از روزهاي سخت جنگ

برادر عزيزم س��ردار احمدي را آخر سالن ميبينم .خيلي غمانگيز است،اين
خاطرهاي كه ميخواهم بگويم .عمليات والفجر1بود .عمليات خيلي موفقيتآميز
نبود .آن روزايش��ان فرمانده تيپ جواداالئمه(ع) بود و من جانشينايشان بودم.
خب ،عمليات چند روز طول كشيد ،اكثر بچههايمان شهيد شده بودند ،بهويژه
فرماندهان گردانها و گروهانها .نتوانس��تيم خط را تثبيت كنيم ،عقبنشيني
كرديم و آمديم به اردوگاه .ش��ايد يكي از بدترين روزهاي زندگيام بهحس��اب
ميآمد ،به هر چادري كه نگاه ميكرديم ،دو تا ش��هيد 3 ،تا شهيد 5 ،تا شهيد،
بعضا بيش��تر بچههاي چادرها شهيد شد ه بودند ،همه سنگرها و چادرها گريه و
عزاداري ميكردند ،بدوناينكه كسي برايشان نوحهاي بخواند ،بدوناينكه كسي
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صحبتي كند ،همه دور هم نشس��ته بودند و عزاداري ميكردند .من و س��ردار
احم��دي هم رفتيم گوش��هاي روي يك بلندي ،يك خ��رده گريه كرديم و بعد
آمديم .خيلي روزهاي تلخي بود ،البتهاين روزهاي تلخ را زمان جنگ همه شما
زياد داشتهايد.

هيچ مشكلي ندارم!

ش��هيد طاهري از كاش��مر جانش��ين تيپ بود و نوحهخواني هم ميكرد .در
عمليات خيبر توي چهارراه خندق ،چندينباراين چهارراه به دست دشمن افتاد و
ما باز پس گرفتيم،ايش��ان آنجا مجروح شده بود .امكانات تخليه هم كه نداشتيم،
مجروحان زياد بودند وايشان هم كنار آنها افتاده بود .ما هر وقت كه ميرسيديم
باالي سرش ميگفتيم «آقاي طاهري حالت چطوره؟» ميگفت«:من هيچ مشكلي
ندارم» .حاال نيمياز بدنش تكهتكه ش��ده است! وضعش خيلي خراب بود .همين
كه من دور ميش��دماين دردايشان را واقعا از پا در ميآورد ،آه و ناله ميكرد ولي
همين كه چشمش به من ميافتاد ،ميگفت «حاجآقا من هيچ مشكلي ندارم ،شما
نگران من نباش��يد» ولي بر اثر همان جراحتها شهيد شد و ما نتوانستيم در آن
وضعيتايشان را به عقب منتقل كنيم.

شيرينترين جلسات

پ��س از گفتناين خاطرهها ميخواهم بگويماين جلس��ه ك��ه االن داخلش
نشس��تهايم از شيرينترين و عزيزترين جلس��هها براي ماست .ارتشي ،سپاهي،
بس��يجي و جهادي ،قطعا داخل ما بچههاي كميته ،ش��هرباني و ژاندارمري آن
روزها هم هستند.
خانواده عزيز شهدا و برادران عزيزي كه پشتيبابي از جنگ را داشتند ،دراين
جمع حاضرند ،كس��اني كه هم رزمنده بودند هم جانباز و هم خانواده ش��هيد،
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جمع زيادي از عزيزان حاضر دراين جلس��هاينگونه هستند .خب ،بااين وضعيت
در كنار هم در صحنههاي دفاعي حضور داشتهاند و از انقالب و واليت و اسالم
در تلخترين روزها دفاع كردهاند.
هيچكس��ي مثل ش��ماها وقتي به چهره هم نگاه ميكني��د خاطرات تلخ و
شيرين بسياري را كه هر كدام ميتواند براي جامعهاي الگو باشد به ياد نميآورد.
خاطراتي كه اگر مورد اس��تفاده قرار بگيرد ،جامعه را به رس��تگاري ميرس��اند.
ش��ما وقتي كنار هم مينشينيد آن روزهاي افتخارآفرين در ذهنهايتان تداعي
ميشود و از هم استفاده ميكنيد.

امروز براي شهادت آمادهتريم

فكر ميكنم ازاين نوع جلس��هها كم داريم كه همه كس��اني كه دل در گرو
انقالب داش��تهاند با نامها ،لباسها و سازمانهاي مختلف ولي داراي يك هدف
(دفاع انقالب) ،مثل روزهاي دفاع مقدس در كنار هم باش��ند .امروز هيچ كسي
بهتر از ما خودمان را نميشناس��د و بهتر از خودمان از دردمان آگاه نيس��ت و
حرفمان را بهتر از خودمان نميفهمد .حتما امروز ما بايد كنار هم بنش��ينيم تا
هم از دفاع مقدس دفاع كنيم و هم بگوييم اگر امروز ابلهي يا بيگانهاي دستش
به كشورمان دراز شود دستش را قطع ميكنيم .حاال درست است كه موهايمان
س��فيد شده اس��ت ،اما ما همان آدمهاي انقالب هستيم با همان انگيزه و امروز
براي شهيد شدن بيشتر آمادهايم چون آن روزها در دل آرزوهايي داشتيم ولي
امروز آرزوهايمان هم تمام شده.
امروز براي شهادت از هر روزي آمادهتر هستيم و براي دفاع از كشور نسبت
به آن روزها با انگيزههاي بيش��تري ميتوانيم دفاع كنيم.الزمهاين توانمنديها،
برگزاري همين تجمعات است.
***
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آنهاي��ي ك��ه تاريخ جنگ را ميدانن��د و از دفاع مق��دس اطالعاتي دارند،
بدونشك امير سرتيپ منوچهر كهتري را نيز بهخوبي ميشناسند .امير دالوري
كه نامش با شكست حصرآبادان گره خورده است و او را نماد پايداري مينامند.
فرمانده رشيد خراساني كه در زمان جنگ400 ،روز مرخصي نرفت و امروز
در آبادان يادماني براي او س��اختهاند كه يادآور دالوريهاي اين افسر عاليرتبه
ارتش جمهوري اسالمياست.
او اگرچه اين روزها پا به سن گذاشته و در دوران بازنشستگي به سر ميبرد
اما برق جواني را هنوز هم ميتوان در چشمهايش ديد.
سردار شهيد شوشتري در خاطرات دوران دفاع مقدس از اين همرزم ارتشي
به نيكي ياد كرده اس��ت .امير كهتري نيز خاطرات ش��نيدني از ساالر شهيدان
خراس��ان دارد كه هنگام بازگويي آنها ،بغض گلويش را ميفشارد و ياد همرزم
قديمي ،اشكش را جاري ميسازد.

رفاقتي كه تا آخر ادامه يافت

درباره زمان آش��نايياش با سردار شهيد شوش��تري به سالهاي اول دوران
دفاع مقدس اش��اره ميكند ،س��ال  .1361آش��نايياي كه به دوستي انجاميد
و تا زمان ش��هادت ش��هيد شوش��تري ادامه يافت .امير كهت��ري در باره داليل
اي��ن دوس��تي ريش��هدار ميگويد :ش��هيد شوش��تري داراي خصوصي��ات بارز
اخالق��ي از جمل��ه صداق��ت و ايم��ان و پرهيزگاري بود .هميش��ه ش��اد بود و
در س��ختترين ش��رايط ميخندي��د و ب��ه همه روحي��ه م��يداد .از آنجايي
ك��ه من و ش��هيد شوش��تري ه��ر دو از بچههاي خراس��ان بوديم و از مش��هد
اع��زام ش��ده بودي��م ،وج��وه مش��ترك زي��ادي بي��ن م��ا ب��ود و ب��ا توجه به
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خصوصيات اخالقي مثبت آن شهيد ،دوستي و رفاقت ما تا لحظه شهادت ايشان
ادامه داشت.

او اليق شهادت بود

دقيقا يادم هست چند روز قبل از شهادت ايشان بود .تلفني با هم صحبت
كرديم ،كميدرباره سيس��تان و بلوچس��تان صحبت كرد و از خودش هم گفت.
گفتگوي كوتاهي بود اما خيلي گرم و دلنشين .چند روز بعد كه خبر شهادتش
را ش��نيدم .با شنيدن خبر ش��هادت سردار شوش��تري اگر بگويم از حال رفتم
اغراق نكردم .ش��هيد شوشتري اليق شهادت بود ،آرزويش هميشه شهادت بود،
اما وقتي خبر شهادتش را شنيدم اصال نميتوانستم باور كنم كه يكي از بهترين
دوستانم را از دست دادهام.

نبرد در «كلهقندي»

م��ا تقريبا همه عملياتها را در كنار هم بوديم ،ش��هيد شوش��تري اعتقاد
خاصي به وحدت بين سپاه و ارتش داشت .يادم هست در سال  62در عمليات
والفج��ر 3در مه��ران يك ارتفاع مهم و اس��تراتژيك به ن��ام «كلهقندي» وجود
داش��ت كه توس��ط يك گردان عراقي به فرماندهي سرهنگ جاسم تصرف شده
بود .ما ش��بانهروز روي آنها آتش ميريختي��م و 11روز تمام آنها را محاصره
كردهبوديم ،اما نيروهاي سرهنگ جاسم مقاومت ميكردند .جاسم مورد حمايت
ش��ديد صدام ب��ود و حتي بعدا متوجه ش��ديم كه در آن مدت ص��دام دوبار با
س��رهنگ جاس��م تماس گرفته و حتي يك درجه هم به او داده است ،بنابراين
جاس��م با تمام وجود مقابل نيروهاي ما ايس��تاده بود تا اينكه يك روز ش��هيد
شوشتري با يك گروهان به ما اضافه شد و با همان يك گروهان توانست گردان
سرهنگ جاسم را شكست دهد و او را دستگير كند.
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بله ،ببينيد در زماني كه دش��من از ه��ر فرصتي در طول دفاع مقدس براي
ضربه زدن به ما اس��تفاده ميكرد و تمام دنيا با ما س��ر جنگ داش��تند ،شهيد
شوش��تري تمام دغدغهاش ،حفظ وحدت بين سپاه و ارتش بود .ايشان هيچگاه
دوگانگي را نميپسنديد و هر جا كه سخنراني ميكرد ابتدا از ارتش ميگفت و
سپس از سپاه .در بعد از دوران دفاع مقدس هم اين دغدغه را داشت .در همين
راستا اقداماتي انجام داده بود.

شوشتري ،تكرار شدني نيست

امير كهتري بارزترين ويژگي اخالقي س��ردار ش��هيد شوشتري راصداقت و
ايمان ايش��ان ميداند و ميگويد :ش��هيد شوشتري هرگز آدم متظاهري نبود و
صداقتش بر همگان آش��كار بود .شوشتري تكرارشدني نيست ،شوشتري نمونه
بود ،اين همه شهيد داديم اما ببينيد شهادت شهيد شوشتري يك تاثير جهاني
داشت .دستگيري ريگي حاصل خون شهيد شوشتري بود.

تا آخر عمر مديون او هستيم

راس��تش را بخواهيد دلم براي شوشتري تنگ شده است .من واقعا به حال
اين ش��هيد حس��رت ميخورم .خانواده س��ردار بايد به او افتخار كنند .ش��هيد
شوشتري يك آدم نمونه بود كه من مثل او را كمتر جايي ديدهام .شما هم اگر
هر كاري براي شهيد شوشتري بكنيد،
كم است .شوشتري حق بزرگي به گردن همه ما دارد و تا آخر عمر مديون
او هستيم.
من اعتقاد دارم كه بايد درباره ش��هدا و خصوصا ش��هيد شوش��تري بيشتر
كار كرد .صداوس��يما ،مطبوعات و جرايد ما بايد بيش��تر از شهدا و دفاع مقدس
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بنويسند .اينها ميراثهاي معنوي ما هستند ،نبايد اجازه دهيم فراموش شوند.

ميوهاي كه فصل چيدنش رسيده بود

سردار محمود چهارباغي ،فرمانده توپخانه و موشكهاي نيروي زميني سپاه،
س��ردار شوش��تري را از نظر تس��لط به نقاط جغرافيايي كش��ور و نيز احاطه به
مسائل اجتماعي و نظاميدر كشور ،بينظير توصيف كرده و می گوید :شب قبل
از شهادتايشان ،با او ديدار كردم و پس ازاين ديدار بود كه احساس كردم ديگر
جاي س��ردار شوشتري بر روي زمين نيس��ت وايشان عكسي از سرداران شهيد
باك��ري ،هم��ت و زينالدين را به من نش��ان داد ،در حالي كه با غبطه در مورد
آنها صحبت ميكرد.
چهارباغي با بياناينكه سردار شوشتري مانند ميوهاي بود كه فصل چيدنش
رسيده بود ،خاطرنشان می کند :او با اين شهادت به آرزوي خود رسيد اما ما دراين
ميان ضرر كرديم؛ چرا كه اگر نگويم بينظير ،وليايشان جزو كمنظيرترين افراد
در جمهوري اس�لاميايران بود كه تسلط بسيار زيادي به نقاط جغرافياييكشور
و نيز احاطه به مسائل اجتماعي و نظاميداشت.

همیشه در خط مقدم خدمت بود

وي سردار شوشتري را مديري كاردان ،متخصص ،با اخالق ،شجاع و مخلص
معرفي می کند و می افزاید :در طولاين چندين سال هرگاه ماموريتي به ايشان
واگ��ذار ميش��د ،با كمال مي��ل آن را انجام ميداد و س��اير فرماندهان ،اخالق،
رعايت بيت المال و شجاعت را از او ميآموختند.
سردار شوشتري با وجود سن باال ،هميشه در خط مقدم ماموريتها حضور
داشت و در زمان جنگ تحميلي نيز هر گاه سراغ او را ميگرفتيم ،ميگفتند در
خط مقدم و در نزديكترين نقطه به دشمن است.
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وي با عالي ارزيابي كردن عملكرد سردار شوشتري در طول ماموريت  6ماهه
خود در جنوب شرق كشور می گوید :سردار شوشتري ميگفت من در سيستان
ب��ه مردم ش��خصيت داده و برقراري امنيت را به خود آنها س��پردم .فرمانده
توپخانه و موش��كهاي نيروي زميني س��پاه تصريح می کند :س��ردار شوشتري
معتق��د بود با دادن ش��خصيت و اعتماد به مردم منطقه ،ديگر الزم نيس��ت از
نقاط ديگر كشور براي تامين امنيت ،نيرو به آنجا منتقل كنيم بلكه خود مردم
سيستان توانايي اداره منطقه و برقراري امنيت را دارند.

مديريت شهيد شوشتري ،مصداق عمل صالح

یادداشتی ازسردار حسين عاليي ،رئيس اسبق ستاد مشترك سپاه

در مديري��ت اس�لاميآنچه همواره م��ورد توجه بوده و در آي��ات و روايات
نيز به آن زياد اش��اره ش��ده ،عمل صالح اس��ت.خداوند متعال در سوره ملك
ميفرمايد:اين دنيا و حيات و مرگ آفريده ش��ده براياينكه ببينيم كدام ش��ما
بهترين عمل را انجام ميدهيد.
بنابراين تدبر در قرآن ،نشان ميدهد مهم ترين كاري كه انسانها بايد انجام
دهند ،عمل صالح اس��ت و عمل صالح نيز ميتواند انجام كارهاي نيك و درست
در زمان مناسب و با روش دقيق باشد.
مه��م تري��ن مصداق عمل صال��ح در هر حوزهاي ،مديريت صحيح اس��ت و
هم��ه ما به نوعي در زندگي خود در حال مديريت هس��تيم .گاهي فردي مدير
خودش است و گاهي نيز يك خانواده ،يك طايفه يا يك بخشي از يك سازمان
را مديريت ميكند.
مهم ترين مش��كلي كه همواره بش��ريت و دولتها در معرض آن قرار دارند،
همي��ن ضعف در مديريتهاس��ت و باي��د ببينيم كه چطور ميت��وان از زمان،
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منابع ،ظرفيت ،نيروي انس��اني يا خودمان بهترين اس��تفاده را در مسير تحقق
اهداف ببریم.

نگاه متفاوت به سیستان و بلوچستان

بايد ديد چطور برخي انس��انها در چنين مسيري قرار ميگيرند و به جايي
ميرس��ند كه حتي شهادتش��ان نيز موج��ب خير و بركت و در مس��ير بزرگي
همچونايجاد وحدت و همدلي ارزيابي ميشود.
سردار شوش��تري با يك نگاه جديد به موضوع منطقه سيستان و بلوچستان
پرداخت و با شيوه ديگري سعي در درك مشكالت آنجا داشت و به مسائل منطقه
به صورت تكبعدي نگاه نميكرد و به همين خاطر دست به اقدامات جديدي زد.
از طرف ديگر نيم نگاهي به موقعيت جغرافيايي منطقه جنوب ش��رق كشور
نش��ان داد ،چرا كه سيس��تان و بلوچس��تان يكي از مناطقي اس��ت كه به دليل
همجواري با دو كش��ور افغانستان و پاكس��تان و نيز به دليل عقبماندگيهاي
تاريخي ،جزو معضالت تاريخي كش��ور محسوب ميش��ود و نوع نگاه به مسائل
آنجا ميتواند فضا را به سمت حل شدناين مشكالت جلو ببرد.

باتجربهتر از فرماندهان باالدست

س��ردار شوشتري جانشين  5فرمانده در نيروي زميني سپاه بود و كسي كه
ميتواند جانشين  5فرمانده باشد ،بايد از يك سري خصلتها برخوردار باشد تا
بتواند بااين فرماندهان كه هركدام ويژگيها ،خلقيات و روشهاي متفاوت خود
را دارند ،همكاري كند.
او از اغلب فرماندهان خود از نظر س��ني و تجربي باالتر بود واين ويژگي كه
فردي بتواند جانشين  5فرمانده باشد ،عالمت يك روحيه سازگاري است و اگر
ب��ه مديريت اس�لامينگاه كنيم ،باالترين ويژگي يك مدي��ر از نگاه خداوند نيز
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همين شرح صدر است.
شرح صدر مولفه الزم اما نه كافي برايايجاد يك مديريت درست اسالمياست
و همه انسانها برايايجاد يك مديريت مناسب نيازمند تفاهم با يكديگر هستند
و بسياري از مشكالت مديريتي ما نيز به همين خاطر است كه همديگر را درك
نميكنيم و برداشتهاي اشتباه از هم داريم.
س��ردار شوشتري توانست هماين فهم را نسبت به منطقه در خود به وجود
بياورد و هم توانس��ت فهم منطقه نس��بت به خود را اص�لاح كند واين يكي از
توفيقات بزرگ س��ردار شوش��تري بود .راه حل مشكل سيس��تان و بلوچستان،
بهكارگيري توپ و تانك نيست؛ بلكه بايد به مردم آنجا محبت كرد و بايد كاري
ك��رد تا بر فكر مردم تاثير گذاش��ت تا آنها را با خود هم��راه كنيم وايناتفاق
نميافتد مگراينكه انس��انها خودش��ان و ظرفيت برداش��تهاي خود را توسعه
دهند و شهيد شوشتري از كساني بود كهاين طور عمل ميكرد.
از ديگر ويژگيهاي وي ميتوان به ارزش قائل ش��دن براي نيروي انس��اني
اش��اره داشت .شهيد شوش��تري هيچ گاه با نگاه ابزاري به افراد نمينگريست و
كساني كه بتوانند افراد را در مديريت ،به صورت انسان ببينند خيلي كمهستند
و معموال برخي مديران ما به افراد نگاه ابزاري دارند كهاين يك گرفتاري بزرگ
است.ش��ايد به همين دليل بود كه سردار شوشتري برايايجاد امنيت پايدار در
منطقه جنوب ش��رق كشور با طوايف و عش��اير همكاريكرد واين امر به دليل
درك و فهم سردار شوشتري از اوضاع سيستان و بلوچستان بود.
اين سردار ش��هيد سپاه اسالم تمام عمر خود را به خصوص از بعد انقالب
صرف اس�لام كرد و اميدواريم نهالي كه او در سيس��تان و بلوچستان كاشت،
به زودي به درختي تنومند و با ثمرات بي شمار براي مردماين منطقه تبديل
شود.
***
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فرمانده اسطورهاي

سرلش��کر شهید شوش��تري عرصه دفاع و برقراري امنيت را براي ملتايران
ي��ک لحظه رها نکرد و مب��ارزه و جهاد به مدت  30س��ال ،از وي يک فرمانده
اسطورهاي ساخت که در نيروهاي مسلح جمهوري اسالميکمنظير بود.
اين را جانشين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ،زماني كه در جمع همكاران
نشسته به سوك شهيد شوشتري سخن ميگفت اظهار كرد.
به عقيده س��ردار سرلش��کر «غالمعلي رشيد» انديشههاي امنيتي و دفاعي
سردار شوشتري همچون سردار شهيد بروجردي در دانشگاهها و مراکز آموزشي
نيروهاي مس��لح ،قابليت تحقيق و تدري��س دارد و قطعا مورد توجه فرماندهان
و اس��اتيد ق��رار خواهد گرفت و رزمن��دگان و فرماندهان بع��دي راه او را ادامه
خواهند داد.
رشيد در تعريفي كه از قدرت و بينش فرماندهي سردار شهيد خراساني ارائه
ميدهد ،سردار شوشتري را فرماندهي خالق و صاحب نظر معرفي ميكندکه در
برق��راري امنيت براي ملتايران ،به دکترين امنيت پايدار متکي بر ظرفيتهاي
مردم و به ويژه عشاير اعتقاد داشت.
از نظر اين همرزم شهيد شهيد شوشتري ،حتي نحوه به شهادت رساندناين
س��ردار بزرگ و ش��جاع و مردمدار ،هم با دكترين نظامي مورد اعتقاد او مرتبط
اس��ت،چرا كه هراس دش��من از اين استراتژي باعث س��ردرگميو درماندگي و
نااميدياش ش��ده كه براي از ميان برداشتن ش��هيد شوشتري به ترور متوسل
ميشود.
جانش��ين رئيس س��تاد کل نيروهاي مس��لح ،سردار ش��هيد شوشتري را
فرماندهي معرفي ميكند كه هش��ت س��ال تمام در جبهههاي دفاع مقدس در
مقابل اش��غالگران و متجاوزان بيگانه بهايران اسالميمقاومت و مجاهدت کرد و
پس ازاتمام جنگ ،در طول دو دهه گذشته به مبارزه با ضد انقالبيون مزدور در
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مناطق شمال غرب و جنوب شرقي کشور بيوقفه ادامه داد.
ب��ه عقيده او مل��ت مومن و انقالبيايران بدون ش��ک قد راي��ن فرمانده
ب��زرگ و اس��طورهاي را خواهن��د ش��ناخت و ثب��ات امنيتي و سياس��ي و
اجتماعي خود را مرهون امثال اين فرمانده انديش��مند و مجاهد و ش��جاع
و مردميميدانن��د ،و جوانان عزيزايران اس�لامي ،زندگي سراس��رايثار و
فداکاري و تالش و مجاهدت س��ردار ش��هيد نور علي شوش��تري را الگوي
خ��ود قرار ميدهند و ميتوانند نحوه تفکر درب��اره زندگي و بقاء و غلبه بر
چالشهاي حکومتي و موجوديتي را با اس��تعانت از ش��يوه زندگي س��ردار
شوشتري بياموزند.
سردار رشيد ،ديدگاهش درباره ادامه راه شهيد شوشتري چنين بيان ميكند
كه :هرگاه س��تارهاي غروب ميکند ،ستارهاي ديگر طلوع مينمايد و همرزمان
ش��هيد شوشتري پرچم مجاهدتهاي او را با همان صالبت بر افراشته و دشمن
را در هم کوبيده و شکست خواهند داد.

مثل کوه استوار

ن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
يادداشتي ازسردار سرلشکر مصطفی ایزدی ،معاو 

شهید بزرگوار سرلشکر پاس��دار نورعلی شوشتری انسانی بود که خود را بر
اس��اس ارزشهایی که حضرت امام (ره) تعیین کرده بودند ،تربیت کرد و رشد
داد و در ای��ن مس��یر ،راه تعالی را هم طی کرده بود .وی انس��انی بود که واقعا
دارای نفس مطمئنه بود .در س��ختترین ش��رایط جنگ ک��ه ما درخدمت وی
بودیم ،همچون عملیات کربالی  ،۵واقعا مثل یک کوه استوار در مقابل دشمن،
هدایت صحنههای نبرد را برعهده داشت.
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فرماندهی که همه قبولش داشتند

سردار شوشتری ،مستحکم در برابر دشمن میایستاد ،اما در جمع دوستان
از اخالق بس��یار خوش��ی برخوردار بود.او در کل بین بس��یجیان ،رزمندگان و
س��ربازان به یک انس��ان دارای اخالق و منش عالی شهرت داشت .از نظر رفتار،
فرد بس��یار مودبی بود و خصوصیتی داش��ت که افراد ،ناخود آگاه نسبت به وی
احس��اس احترام میکردند .دلیل اینکه او فرمانده ش��د ،این بود که افرادی که
دورش جمع بودند ،وی را به عنوان یک فرمانده قبول داش��تند و تمام سلس��له
مراتب فرماندهی ،واقعا به ایشان احترام میگذاشتند و او را قبول داشتند.
در طراحیها و برنامهریزیها ،فرد بس��یار مدیر و مبتکری بود .مس��ائل را از
همه جنبهها نگاه میکرد .این طور نبود که یک زاویه کار را ببیند و جامع نگر
نباشد .لذا در عملیاتهای مختلف نیز موفق بود.طراحیهای وی موفق بود و نه
تنها در عملیات رزمیبلکه در سایر عرصهها نیز که وارد میشد ،فرد موفقی بود.
شوشتری فرد بسیار شجاعی بود ،در عملیاتهای مختلف حداقل  ۷بار مجروح
شد و جانباز انقالب اسالمیبود.

پای ثابت میدانهای خطر

با اینکه عمری از او گذش��ته بود ،ش��جاعت درونی اش کامال محفوظ بود و
لذا هرجا که برای انقالب اس�لامیخطری وجود داشت ،در خط مقدم بود و در
پیشبرد اهداف مقدس امام (ره) و مقام معظم رهبری ،سربازی پاکباز بود که در
همه صحنهها حضور مییافت و در همین مس��یر بود که خود عاشقانه پذیرفت
که عالوه بر مس��ئولیت جانش��ینی نیروی زمینی سپاه ،مس��ئولیت فرماندهی
ق��رارگاه قدس س��پاه را بر عهده بگی��رد و مجددا به دل بیابانه��ا برود و برای
امنیت این کش��ور جانفش��انی کند و سر انجام در همین راه نیز جان خود را به
عنوان ارزشمندترین سرمایه وجودش تقدیم ملت شریف ایران کرد.
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واقعا زندگی با س��عادت و درخش��انی داش��ت .تمام مقاطع زندگی س��ردار
شوش��تری سرش��ار از خدمت ،ایثار و جهاد بود و با سعادت از دنیا رفت.راه امام
حسین(ع) را طی کرد و به شهادت ،آن هم با تنی خونین رسید.

به حال شوشتري غبطه ميخوريم

گفتاري ازسرلشكر محمدعلي جعفري ،فرمانده کل سپاه

سردار شوش��تري قطعا خصلتها و برجستگيهاي ويژهاي داشت ،از جمله
روحيه باالي جهادي و سلحش��وري و آمادگي براي دفع دشمن و رفع تهديد و
ناامني در هر نقطه از كشور.
او 30سال از عمر و خدمت با بركتش را دراين راه گذاشت ،براي من خيلي
جاي س��ئوال بود كه سردار شوشتري با سن و سال بااليش چگونهاين آمادگي
ب��اال را دارد ك��ه دور از خانواده و پس از جنگ ،در صحنههاي امنيتي و ناامني
كش��ور در شمال غرب و جنوب شرق حضور پيدا ميكند .اخيرا متوجه شدم به
دعوت امام (ره) به سپاه آمد ،چون به گفته خودشان ،سه بار امام خميني(ره) را
در خواب ديد ه بود و امام(ره) به او دستور دادهكه «به سپاه برو» واين سبب شد
كهايشان به سپاه پاسداران ملحق شود و مشخص شد كهاين نقش تعيينكننده
س��ردار در صحنههاي دفاعي كشو ر و توانمنديهايايشان ،به حضرت امام(ره)
الهام شده بود كه به خواب سردار شوشتري بيايد واين حركت صورت بگيرد .ما
غبطه ميخوريم به حال سردار بزرگمان شهيد شوشتري و اميدواريم بتوانيم از
پويندگان راهايشان باشيم.
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نگاهي به نقش سردار شهيد شوشتري
در سازمان دفاعي خراسان
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نقش سردار ش��هيد نورعلي شوشتري در سازمان دفاعي خراسان ،بديهيتر
از آن اس��ت كه نيازمند توضيح و تفس��ير باشد ،عالوه برآن ،براي اين مهم پاي
سخنان كساني نشستيم كه خواندن نقطه نظرات آنها در باره شهيد شوشتري،
اين فصل ازكتاب يادنامه شهيد شوشتري را بينياز از توضيح و تفسير و مقدمه
ميسازد:

سرلشكريكهخودشيكلشكربود  

گفتگو با سردار احمدي ،فرمانده سپاه امام رضا(ع) در باره نقش سردار
شهيد شوشتري در سازمان دفاعي خراسان ،به روايت حميد تقيآبادي

با وجود آنكه تس��ريع در انجام سرگذش��تپژوهي و معرفي سردار سرلشكر
ش��هيد شوشتري ،دستور صريح خود اوس��ت و دبيرخانه با مهر «اقدام سريع»
اهميت آن را دوچندان س��اخته بود ،اما يافتن فرصتي براي انجاماين مصاحبه،
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به دليل اشتغاالت فراوان فرمانده سپاه امام رضا (ع) كار مشكلي بود تا آنجا كه
جمعه شبي س��رد در نيمه دوم آذر 88توانستيم سردار احمدي را كنار بخاري
نشانده و با او به گذشتههاي به قول خودش «لطيف» سفر كنيم.

آشنايي به قدمت «رمضان»

صحبت از سابقه آشنايي سردار احمدي با سردار شهيد شوشتري آغاز شد
و در هنگام بررسي نقشاين سردار شهيد در سازمان دفاعي خراسان در دوران
دف��اع مقدس ،بحث درباره مديريت انقالب��ي گلانداخت و به وضعيت فعلي و
جنگ نرميكه در ميانه آن هس��تيم هم كشيد.كتابخانه مفصلي كه پشت سر
س��ردار بود و كتابهايش كه بيش��تر تخصصي بودند فضاي گفتگو را صميمي
و در عي��ن حال جدي كرده بود.ميگفت كه س��ابقه آش��نايياش با س��ردار
شوش��تري به مناطق عملياتي و ماههاي اول دف��اع مقدس برميگردد«:دوره
كاري ما از عمليات رمضان س��ال  61به بعد ش��روع شد.اگر بخواهيم از پنج يا
ش��ش شخصيت كه در تاسيس و بنيانگذاري س��ازمان دفاعي استان خراسان
بزرگ نقش اساس��ي داشتهاند ،نام ببريم ،به طور قطع از شهيد شوشتري بايد
به عنوان اولين نفرات يادكنيم .بعد از آن هم س��ازمانها يكي پس از ديگري
تش��كيل شدند و بازايشان در س��طوح لش��كر و قرارگاهها حضور چشمگيري
داش��ت تااينكه در سالهاي آخر در س��طح باالتري از يگانهاي رزم در ستاد
كل مشغول شد».
و اي��ن از نظر س��ردار احمدي ب��ه اين معنا بود كه ش��هيد شوش��تري در
بنيانگذاري و گس��ترش س��ازمان رزم دفاعي اس��تان يا به عبارتي در بنيه رزم
استان به طور حتم يكي از چند شخصيت اصلي استان است«:بايد گفت شهيد
ركن ركين بخش سازمان دفاعي بود».
شوشتري به عنوان يك ِ
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وقتي از او پرسيديم:ش��هيد شوشتري چطور در آن زمان توانست به مدارج
باالي نظاميدس��ت پيدا كند،به نكات جالبي اش��اره كرد،در واقع به تفاوتهاي
زمانه فعلي با دوران سرنوشت ساز جنگ نگاهي انداخت و پاسخ داد«:آن زمان
همين طوري مثال به تيپ يا قيافه ،پست و مقام داده نميشد ،مگر به ماندگاري،
مقاومت ،صبر ،تجربه و همچنين استعدادهاي خدادادي كه هر كسي داشت.
در س��ازمان رزميدفاع مقدساينگونه نبود كه بازرسي برود و شخصيتها را
شناسايي كند .شخصيتها در رفت و برگشتهايشان در ميدان خطر خودشان را
معرفي ميكردند .مثل انتصابات اكنون نبود ،شخصيت ،خودش را نشان ميداد.ما
شايد سازمان و تشكيالتي نداشتيم كه بررسي كنداين آدم سوادش چقدر است؟
مديريتش چگونه است؟اينگونه نبود.اين آدم چهار يا پنج عمليات ميكرد و آن
جمع ماندگاري كه بستر يك بخش و قسمت بود او را ميديد.اين طور نبود كه
همه بيايند و بروند ،يك جمعي آنجا زحمت مضاعف ميكشيدند و بستر پذيرايي
از امواج نيروهاي انس��اني را فراهم ميكردند .نيروها حداكثر دوماهه ،س��ه ماهه
يا ش��ش ماهه ميآمدند ،كس��اني كه بستر استفاده از نيروهاي انساني سپاههاي
حضرت امير(ع) ،حضرت زهرا(س) ،سپاه محمد(ص) و كاروانهاي عظيم استان
را به كار ميگرفتند ،يك جمع محدودي بودند .آن جمع از مرخصيش��ان صرف
نظر ميكردند ،از امور جاري زندگيش��ان ص��رف نظر ميكردند ،ميماندند تا در
دورهاي كه فاصله بين دو عمليات بود ،ضمن فضاس��ازي ،امكانات و تجهيزات را
آماده كنند .ش��ايد صدها كار مهندس��ي انجام ميشد .اطالعاتيها كار خودشان،
تخريبچيها كار خودشان و هركسي كار خودش را انجام ميداد .بستر كه آماده
ميشد ،بسيجيهاي داوطلب و سلحشور هم ميآمدند و دراين قالبها سازماندهي
ش آنها ميش��د براي عمليات بيتالمقدس،
ميش��دند واين بس��تر س��كوي پر 
فتحالمبين و عملياتهاي بزرگ ديگر».
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امثال شوشتري مثل شمع آب شدند

در ط��ول مصاحبه من در فاصلههاي زماني مختلف بلند ميش��دم تا عكس
بگيرم.همانطور كه ش��اتر ميزدم و لنز دوربي��ن را زوم ميكردم ،به گفتگو هم
گوش ميدادم.بعضي چيزها هميش��ه برايم جالب بوده و هست،مثل اينكه«:آدم
اگر بخواهد بزرگ ش��ود و رش��د بكند بايد از حد معمول تالش بيشتري داشته
باش��د و هزينه بيش��تري بپردازد».اينه��ا را وقتي كه در حال عكاس��ي بودم،
ميش��نيدم كه س��ردار احمدي درباره افرادي مثل ش��هيد شوشتري ميگفت
كه زندگي و وقتش��ان را وقف جنگ و خدمت به اين س��رزمين كردند«:افرادي
مثل شهيد شوشتري ضمناينكه يك رزمنده بودند ،تاثير مثبتي در مديريت و
بهكارگيري جمع گسترده نيروها هم داشتند و در سطح خودشان واقعا رهبران
منطق��ه بودند كه آنج��ا ميماندند ،قيد خانواده و خيل��ي از حقوق قانوني خود
را ميزدند .ش��ايد خيليهاي ديگ��ر بودند كه در همجواريش��ان ازاين حقوق
قانوني بهرهمند ميشدند ،اما اگر بخواهيم نقش افرادي مثل شهيد شوشتري را
بگوييم ،بايد بگوييم كهاينها مثل ش��مع آب شدند ،دنيايشان و هستيشان را
براي توفيقات نظام خرج كردند».

سرلشكري كه خودش يك لشكر بود

عليرضا سئوال ميپرسيد و سردار احمدي جواب ميداد.اتاق كار سردار،ساده
ولي بزرگ بود،صندليهاي زيادي براي ديدارها و جلس��ات در آن وجود داشت.
سمت راست ميز كارش،لب پنجره،عكس كلوزآپي از شهيد شوشتري در لباس
غيررزميگذاش��ته شده بود ،با همان خنده معروف و هميشگياش.چرا اين قدر
صميميميخنديده؟ او مش��كالت زياد و مسئوليتهاي سنگيني داشته؟خنده
چطور عميق و دلنشين ميشود؟
دوس��ت دارم از س��ردار احمدي اين سئوالها را بپرس��م اما خط گفتگو به
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س��مت نقش شهيد شوشتري در س��اماندهي يگانهاي رزميخراسان در جنگ
كش��يده شد«:ش��هيد شوش��تري حق متفاوتي به گردن توفيقات استان دارد،
حق ش��هيد شوش��تري بهاندازه يك لش��كر يا بهاندازه بخش عظيمياز نيروي
دفاعي اس��تان و به نوبه خود در كشور اس��ت .به خاطراينكهاينها ميماندند تا
كارهاي مقدماتي يك عمليات و س��ازماندهي يك م��وج 30هزارنفري را كه از
اس��تان ميآمدند ،انجام بدهند .آنجا اصال نميدانستند كي غذا ميخورند؟ كي
ميخوابند؟ كي نيازهاي ديگرش��ان برطرف ميش��ود .بايد دراين رابطه خيلي
صحبت بشود تا بتوانيم زواياي پنهان چنين شخصيتهايي را درك كنيم.امروز
كه به كليت موضوع نگاه ميكنيم عناصر مختلف بس��يجي ،س��پاهي ،ارتش��ي،
جهادگر و ...در پيروزي ما دخيل هس��تند ،اما اگر بخواهيم وزنشان كنيم ،وزن
افرادي مثل شهيد شوشتري بهاندازه يك لشكر است .چون توفيق لشكر منوط
ب��ود به زحماتي كهاين افراد ميكش��يدند ،گاهياتفاق ميافتاد كه حدود  6ماه
ميماندند ».وقتي س��ردار احمدي به اينجا رس��يد،يادم آمد كه چند روز پيش
وقتي با همس��ر ش��هيد شوش��تري صحبت ميكرديم ،ميگفت«:ما در مجموع
س��الهاي زندگيمان پس از پيروزي انقالب اسالميش��ايد يكس��ال كنار هم
زندگي نكرده باشيم؟»
چرا حاج خانم؟(اين را طيبه ثابت پرسيدهبود)
«چ��ون ايش��ان مدام يا در جنگ بود يا ماموري��ت و خدمت به نظا ،من هم
شكايتي نداشته و ندارم .خوشحال بودم كه اين قدر مقيد و زحمتكش است ،اما
براي خانه و زندگياش با تمام اينها كم نميگذاشت».

گواهي همرزم  30ساله

وقتي س��ردار احمدي هم به اين خصيصه شهيد اشاره داشت ،خيلي تعجب
نكردم.بايد براي رش��د و تعالي يافتن،بيش��تر از حد معمول رنج و زحمت را به
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جان خريد،آنوقت به اين خصيصه،دغدغه خدمت به مردم و وطن و اس�لام را
هم اضافه كنيد تا ببينيم چطور آن خنده عميق روي صورت س��ردار شوشتري
نقش ميبندد.داشتم ميگفتم،اين بخش مصاحبه را خيلي دوست داشتم،چون
واقعا حماسي و در عين حال واقعي بود«:الاقل  30سال انقالب همين طور بوده
است،اين موضوع را من گواهي ميدهم ،از سال  59با آغاز جنگ به همين شكلي
اس��ت كه گفتهاند.من همينقدر ميدانم كه شهيد شوشتري اگر ميخواست به
دنيا وابس��ته باشد،اين آخر عمري مس��ئوليتی بهاين دشواري و بزرگي را قبول
نميكرد .من واقعا نميدانم ش��هيد شوشتري چه چيزهايي دارد ،فقط ميدانم
خانهاي دارد ،همين .ميدانم كه اگر ميخواست بند داشتههايش بشود ،عاقالنه
نب��ود كه بااين س��ن و س��ال و در حالي ك��ه كيلومتر خدم��ت قانونياش صفر
ش��ده بود ،مس��ئوليت خطيري را به عهده بگيرد .ما اگر عاقالنه بخواهيم رفتار
كنيم ،بايد دراين س��ن و سال برويم گوشهاي و جايي را جستجو كنيم و دست
نوههايمان را بگيريم.ولي امثال شهيد شوشتري هركجا بروند ،دغدغه انقالب را
دارند .عالم دور خورده است و پس از حضرت امير(ع) به بركت امام(ره) ،خدا به
ما فرصت داده استاين حكومت اسالميايجاد بشود .آن همه دعا ،گريه شبانه،
ناله شبانه و دعاي فرج خواندن نتيجه داد و فرج انقالب اسالميدر عصرمااتفاق
افتاد».

جانباز بيمدرك!

همين دغدغه انقالب اس��ت كه شهيد شوشتري را پس از سي و چند سال
از خان��وادهاش دور ميكند و به سيس��تان ميبرد ،پ��س از  15روز برفرض 24
ساعت به مشهد ميآيد ،آنجا هم تازه كلي مشتري دارد و بايد توقعات دوستان،
كنگره ش��هدا و ...را هم ب��رآورده كند كه اگر بخواهيم س��هم خانوادهاش را در
همين  24ساعت حضورش حساب كنيم شايد به  5ساعت هم نرسد .واقعا اگر
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بخواهي��م تحليل كنيم ،بار انقالب ما روي دوش آدمهايي ازاين جنس اس��ت.
مثال براي ش��اديهاي خانوادههايش��ان كه معموال كسي به مرخصي نميرفت،
اما براي مصيبتها دو روز ميرفتند و مراس��م مصيبت كه برگزار ميشد ،سريع
برميگش��تند .اگر بخواهيم ازاين آدمها نام ببريم حتما بايد از شهيد شوشتري
هم يادي داش��ته باش��يم .ضمناينكه اگر بخواهيم از ديد يك رزمنده هم وارد
بش��ويم باز دوباره شاخصههايايثارگري و ش��هادتطلبي كه همه رزمندگان ما
داشتند را بايد به طور اولي در شخصيت شهيد شوشتري جستجو كرد .شركت
در فرماندهي يگانها ،ش��ركت در منطقه عمليات رزم و من هميشه گفتهام كه
تكليف شرعي شهيد شوشتري دراين زمينه همان سال اول از گردن او برداشته
شد .ما در قرآن هم داريم كه مجروحان و جانبازان به طور قانوني از حضور در
جنگ معاف ش��دهاند ،شهيد شوش��تري فقط در عمليات رمضان درصد بااليي
جانباز شد ،حاال شايد هركجا برويد مدركي و كاغذي و كميسيوني ازاين واقعه
پيدا نكنيد! ما به دنبال مدرك نيس��تيم ،به دنبال چنين واقعهاي هس��تيم كه
براي كسياتفاق افتاده است.
ش��ايد خيليها ندانند كه شهيد شوش��تري در كدام عمليات مجروح شدند
يا در كدام عمليات جانبار ،ش��ايد يكبار همايش��ان به آسايش��گاهي نرفت .در
عملياتي كه حدود  2تا 3هزار جانباز ش��يميايي داش��تيم ،شهيد شوشتري در
متن همان عمليات بود اما هرگز براي كنترل و بازديد پزش��كي نرفت ،بنابراين
امروز ممكن اس��ت خيليها تصور كنند كه قامت رعناي شهيد شوشتري همه
جايش سالم بود.
ش��ما حتي اگر هشت س��ال دفاع مقدس را نگاه كنيد نميتوانيد يك دوره
اقامت طوالني در پش��ت جبهه از ش��هيد شوش��تري پيدا كني��د ،اگر هم بوده
دورههاي درمان مجروحيتهايش است يا دورههاي اضطراري خانوادگي.
اگر يك پژوهش��گر امروز زندگي ش��هيد شوشتري را در هشت ساله جنگ
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مورد بررسي قرار بدهد ،مطمئن باشيد كه يك دوره يك ماهه پيدا نخواهد كرد
كه او فارغ از دغدغه جنگ بوده باشد.
ميگفت :بياييد!
من بلند ش��دهام ت��ا از فاصله اي دورت��ر از گفتگو كننده و گفتگو ش��ونده
عكس بگيرم.گاهي از پنجره به بيرون نگاه ميكنم و سرما ميريزد روي پوست
صورتم ولي زود س��رم را برميگردانم.دوس��ت دارم بپرسم«:به نظرتان آيا امروز
نيازمند چنين مديريتهايي نيس��تيم؟ آيا امروز به مديريت از خودگذش��تگي
ني��از نداريم؟ف��رق نميكن��د سياس��ي ،نظاميي��ا ش��هري؟»چندتا عكس كه
ميگيرم،عليرض��ا ان��گار كه ذه��ن مرا خوانده باشد،درس��ت همين س��ئوال را
ميپرسد.خوشحال ميشوم .با اينكه از صندلي مصاحبه دور هستم،گوشم را تيز
ميكنم كه جواب را بشنوم:
«من فرموده رهبرمان را خطاب به دولت نهم دستمايه قرار ميدهم .آقا در
آنجا (نقل به مضمون) فرمودند :هر كس��ي كه در جمهوري اسالميمس��ئوليتي
را قب��ول كرده اس��ت ،از آغاز تا پايانش را بايد ي��ك پرانتز باز كند و خودش را
دراين ميان وقف خدمت براي نظام كند و تمتعات جاري را كه حتي مش��روع
هم هس��تند ،رويشان خط بكشد.اصال اگر ش��اخصههاي نظام را نگاه كنيد،اين
جزو ضرورتهاي اصلي آن است ،در راس آن هم حضرت امام(ره) اول از همه
جانش را كف دست گذاشته بود .در جمهوري اسالمينميتوان حرفي زد كه به
آن عمل نكرد .در روايات داريم كه در جنگهاي اس�لام پيامبر(ص) ميگفتند
«تعالوا» واين يعني كه «بياييد» .يعني كس��ي جلوي عدهايايستاده و آنها را
به آمدن دعوت ميكند ،معلوم است كه شما عقب نيستيد كه بگوييد «اذهبوا»
يعني «برويد» ،يعني شما جاي امني داريد و پشت بيسيم بگوييد «برويد جلو».
رس��ول اكرم(ص) در همه لحظههاي خطر همه جا جلودار بودند و ميفرمودند
«بياييد و كمكم كنيد».من برداشتماين است كه در جمهوري اسالمي،مديري
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موفق است كه در ميدان خطر بگويد «بياييد» و در ميدان رفاه بگويد «برويد».
غير ازاين باش��د ،هم مدير ضايع ميشود هم پستش.اين مسئله از شاخصههاي
مديري��ت دهه اول انق�لاب بود ،يعني اگر واقعا بخواهيم توصيف كنيم بيش��تر
مس��ئوالناينجور بودند .امروز هم همين اس��ت.اين يكي از شاخصههاي كسي
اس��ت كه در جمهوري اسالميقرار است مسئوليت بپذيرد .امروز هم آن دسته
از اف��راد و مديراني موفق هس��تند كه اولين نفر ب��راي خطرپذيري و آخرترين
آدم براي برخورداري باش��ند .يعني خطر كه ميشود ،خط مقدم ،برخورداري و
امتيازگيري كه ميشود آخرين نفر باشند .شهيد شوشترياينگونه بود».

سردار مرصاد

رئيس دفتر س��ردار براي گوش��زد كردن وقت وارد اتاق ميشود.حق هم با
اوست،س��اعتها برنامه ريزي شده از قبل .سردار با وجود تذكر مسئول دفترش
چند دقيقه به ما بيش��تر وقت ميدهد.به قول خودش مهم است.مس��ئول دفتر
با لبخندي دوس��تانه برميگردد كه برود.يك ش��اتر عكس ه��م از او ميگيرم.
چش��مك ميزند و در بس��ته ميش��ود .گفتگو به خصيصههاي برجسته سردار
شوش��تري در عملياتهاي دفاع مقدس رس��يده«:اين حضورها چندين بخش
دارد مثال در عمليات مرصاد اگر ش��هيد شوش��تري نبود ،به نيروهاي ما آسيب
جدي وارد ميش��د ،ب��ه علتاينكه دش��من تجهيز مجددي ك��رده بود و همه
درگير بودند و بار سنگيناين عمليات روي دوش شهيد صياد شيرازي و شهيد
شوشتري افتاده بود.
اگر بخواهيم از كربالي 5هم بگوييم و از ش��هيد شوشتري نامينبريم ،ظلم
است.
«بل��ه ،حق با شماس��ت ام��ا من احس��اس ميكنم آن عملياتي كه ش��هيد
شوش��تري به تنهايي مديريت كرد و بار آن را بر دوش داش��ت ،عمليات مرصاد
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اس��ت .وقتي بود كه عراقيها در خ��ط طوالني حمله كرده بودند و عزم خود را
جزم كه خرمش��هر را دوباره اش��غال كنند و همه درگير بودند .هنوز خس��تگي
رزمندگان در خرمش��هر تمام نشده بود كه منافقين به اسالمآباد حمله كردند و
تا «چهار زبر» (مرصاد) آمدند،اينجا بود كهاين بار س��نگين را الاقل در روزهاي
اول ش��هيد شوشتري به تنهايي بلند كرد تا بچههاي ديگر پس از مدتي بيايند.
البته نبايد نقش او را در والفجر ،8كربالي 4و عملياتهاي ش��مال غرب ناديده
بگيريم و چون من خودم در قرارگاه او نبودم ،اطالع زيادي از آنها ندارم و بايد
عزيزاني كه همراه بوده و حضور داشتهاند ،جزئيات آنها را بگويند».

سنگ صبور خانواده شهدا

قرار است در همين وقت كم به چند موضوع پرداخته شود.سئوالها را يكي
يكي ميپرسيم،من كه حاال دوربين را زمين گذاشتهام از نقش شهيد شوشتري
در تامي��ن عقبه نيروهاي جنگ ميپرس��م و از اينكه تامي��ن عقبهاين نيروها و
رس��يدگي به امر معيشت خانواده آنها هم از دغدغههاي فرماندهان جنگ بود.
نقش ش��هيد شوشتري دراين حوزه چگونه است؟يك جوان وقتي كه مجروح يا
شهيد ميشد،تكليف خانوده اش چه بود؟
اين پاس��خ اجمالي س��ردار به س��ئوال من اس��ت«:فرماندهاني مثل شهيد
شوش��تري كه درگير جنگ بودند ،ذهنشان خالي از تاثير و تاثرات پشت جبهه
نيروها نبود .مثال در بعضي عملياتها درصدي كاهش نيرو داش��تيم ،يا ش��هيد
ميش��دند يا مجروح يا مفقوداالثر كه هركدامش��ان يك موضوع اس��ت .ش��ما
از ش��هيد كه حرف ميزنيد ،تش��ييع جنازه دارد ،كفن و دفن و مراس��م دارد،
خانوادهاي دارد كه توقعاتي دارند و بحق اس��ت ،درس��ت اس��ت كه آنزماناين
كارها را خود سپاه انجام ميداد ،اما ميخواهم بگويم برادرهايي مثل شوشتري
ضمناينك��ه دغدغه نبرد در ميدان جنگ را داش��تند بع��د از عمليات كه همه
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ميرفتند سراغ زندگيهايش��ان ،دوباره وظيفه سنگين ترميم تركهاي زندگي
همرزمانش��ان روي دوششان قرار ميگرفت؛ پيدا كردن مس��كن براي خانواده
ش��هدا يا س��رپناهي براي خانوادههايي كه ميآمدند تا شهيدانش��ان را تحويل
بگيرند .رزمندهها تازه مش��كالت شهروندان معمولي را هم داشتند و عموما در
س��الهاي اول ازدواجشان بودند .مش��كالت ازدواجشان بود ،دغدغه مسكنشان
ب��ود ،دغدغههاي آينده همس��ر جوان رزمندهاي كه در خ��ط مقدم ميجنگيد
و كس��اني كه التيام ميبخشيدند و س��نگ صبور خانوادهها بودند ،آدمهايي از
جنس ش��هيد شوشتري بودند .اگر كس��ياين بخش از زندگي شهيد شوشتري
را كندوكاو كند ،مطمئن هس��تم هزاران رزمنده و خانوادهشان هستند كه پس
از عملياتها ،حاال يا براي شهيدش��ان يا بردن جانبازشان يا رفع گرفتاري امور
جاري زندگيشان به شهيد شوشتري مراجعه كرده و جواب گرفتهاند .پرداختن
ب��ه همين بخش هم بخش خيلي بزرگياز زندگي ش��هيد شوش��تري بوده كه
متاسفانه كسي به آن توجه نداشته است».

حسرتي كه بر دل ماند

زندگي پرماجراي بعضی انسانها ميتواند دستمايه نوشتن كتاب و ساختن
يك اثر هنري ش��ود،زندگي افرادي مثل شهيد شوشتري قطعا به همين شكل
اس��ت.در ميانههاي همين گفتگو اين مس��ئله به ذهنم ميرسد.در يك فرصت
پيش آمده به عليرضا منتقلش ميكنم.او هم موافق اس��ت.تا س��ردار چايش را
تمام كند و به يك تلفن پاسخ بدهد،سئوال را با هم روي كاغذ مينويسيم« :عده
كميش��بيه ش��هيد شوش��تري ماندهاند كه به عنوان يك خراساني،آرشيو زنده
خاطرات وخطرات دفاع مقدس باش��ند ،بتوانند س��ابقه دفاعي خراسان را نقل
ظ اين خاطرات و اطالعات چه برنامهاي داريد؟ چون متاس��فانه
كنند .براي حف 
به خاطر گرفتاريهاي س��ردار شوشترياين امكان پيش نيامد و حسرتش براي
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من و خيليهاي ديگر براي هميشه ماند؟»
س��ئوال را روي كاغذ نوشتيم و گذاش��تيم روي دفترچه سردار،وقتي روي
صندل��ي روبه روي ما نشست،س��ئوال را ديد،برداش��ت و خواند و فكر ميكنيد
چه جواب داد؟براي ما جالب بود«:همان گرفتاري كه ش��ما با سردار شوشتري
داشتيد ،همچنان باقي است.
اين طور نيست كه ما دوست نداشتهايم دراين فضا كار كنيم ،اصالاين فضا
براي ما مفيد اس��ت ،چون خاطرات نقل ميش��وند و ه��ر از گاهي براي فضاي
ش��لوغ و گرفتاريهاي زندگي شهري ،آن فضاي لطيف دفاع مقدس الزم است،
اما اش��تغاالت س��نگين اجازه چنين چيزي را نميدهد .ضرورتها آنقدر يكي
پس از ديگري از جلوي چش��م آدم ميگذرند كه اولويت ش��ما ميشود اولويت
بعدي».
و بع��د عليرض��ا افزود:اجازه بدهيد به س��خن آقا اش��اره كن��م كه گفتند«
اي��ن خاط��رات را ورق به ورق جمعآوري كنيد و دقيق��ه به دقيقه صحبتهاي
باقيمانده از آن زمان را براي نس��ل آينده تدوين كنيد ».كس��اني مثل شما كه
كم هس��تيد نبايد در فضاي امروز و رتق و فتق امور گرفتار ش��ويد و بايد جايي
براياين ماجرا باز كنيد».
سردار اين را قبول دارد ،ميگويد :حرفتان درست است اما كار پيش رو را اگر
كسي ميخواست فكر كند بايد يك رده از ما باالتر باشد.اين كار به حدي سنگين
است كه براي من حقيقتاً مثل عملياتهاي دوره دفاع مقدس ميماند».

و جنگ ادامه دارد...

س��ردار س��ري ميچرخاند به يك زندگي پرتالش و سرسختانه ،به الگوهاي
انساني زندگي اشاره ميكند و ميگويد«:من امروز خودم را از لحاظ زمانبندي،
از لحاظ ميزان خوابم و از لحاظ ميزان دغدغهام -اگرچه آنقدر جوان نيس��تم
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كه طاقت تالش 20س��اعته و هرروزه قبل از عمليات را داشته باشم -همانطور
حف��ظ كردهام ،مثال من ادعا ميكنم كه افرادي مثل شوش��تري و قاآني از يك
م��اه مانده به عمليات تا  10روز پ��س از تثبيت خط ،به صورت ميانگين روزي
20ساعت تالش و كار ميكردند».
و سخن را به فضای امروز جامعه میکشاند .به میدان جنگ نرم« :دشمن با
تجربه ده ساله جنگ به سراغ ما آمده است ،يعني تجربه ناكامياز دفاع مقدس
را دارد ،تجرب��ه ناكاميو شكس��ت نظاميرا دارد ،تجربه شكس��ت و الهامگيري
لبنان از انقالب ما را دارد و اگراين را مهار نكند ،ممكن اس��ت سركش��ي عليه
منافع اس��تكبار همهگير بشود و اگر همهگير بشود ،مرگ استكبار است واينها
خيلي سنگين است .ممكن است واقعا امروز خأل اطالعات شهيد شوشتري قابل
جبران نباش��د ،يعني شما كسي به جامعيت شهيد شوش��تري نميتوانيد پيدا
كنيد كه رزم خراسان را تمام و كمال با خود داشته باشد .مثل شوشتري شايد
االن دو يا سه نفر داشته باشيم كه هماناندازه دچار گرفتاري و دغدغهاند .امروز
با تجربه دفاع مقدس ميگويم كه فش��اري كه ام��روز روي مقام معظم رهبري
اس��ت ،بيشتر از فشاري اس��ت كه روي امام(ره) در سقوط خرمشهر بود.اين را
ميشود از كالم آقا ثابت كرد».
وقت گذش��ته است .سه ،چهار هزار كلمه كه با او گفتگو كرديم،ماحصل دو
س��اعت و نيم رد و بدل كردن سئوال و جواب است .ميخواهم عكسهاي آخر
را بگيرم.از جايم بلند ميش��وم.قيژ قيژ صندلي،حواس كس��ي را پرت نميكند.
معمول اس��ت كه در اواخر مصاحبهها،از مصاحبه شونده ميخواهند حرف آخر
ي��ا توصيه آخر را بگويد،اما گفتگوي ما به همين اهميت تالش براي جمعآوري
خاطرات ش��هيد شوش��تري و احتماال تدوين آنها ختم ميشود .با اين سخنان
س��ردار احمدي،فرمان��ده س��پاه امام رضا(ع) ك��ه خيل��ي صميميميزبان ما و
پرسشهايمان بود«:خب ،بايد خودمان را دريابيم .دشمن با كسب تجربه ازاين
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وقايع اس��ت كه جلو ميآيد ،خطر جدي اس��ت و ميتواند همه دست آوردها را
تهديد كند ،اما انقالب اس�لاميآنقدر هجمه كرده است كه استكبار جهاني را
لبه پرتگاه قرار داده اس��ت .نميگويم حرف ش��ما اشتباه اس��ت ،اما با توجه به
مس��ائل امروز ،در نهايت كار جمعآورياين آدمها و خاطراتش��ان ،بسيار دشوار
اس��ت ،بنابراي��ن توصيه ميكنيم از ردههاي پايينتر حت��ي اگر بهاين جامعيت
نباشد شروع كنيد».
***

مديريتاسالمي

گفتاري تحليلي از سردار شهيد شوشتري درباره نقش خراسان
در دفاع مقدس و تهديدات جديد عليه جمهوري اسالمي

سخن از نقش خراسان در دفاع مقدس كه در جاي خود در زمره استانهاي
بيبديل به ش��مار ميرود از حوصله اين مقال خارج اس��ت ،اما از آنجا كه اين
نقش از زبان يكي از فرماندهان برجس��ته و ش��هيد خراس��اني كه خود موضوع
اين يادنامه پژوهشياس��ت ،بيان ميشود ،ميتواند استفادهاي دو وجهي داشته
باش��د؛ هم نقش خراسان در دفاع مقدس و هم شناخت بهتري از نقش فرمانده
شهيدي كه خود از نقشآفرينان اصلي اين صحنه بودهاست.
متني كه در پي ميآيد ،بخش��ي از س��خنراني سردار شهيد شوشتري در جمع
رزمندگان خراسانياس��ت كه به مناسبت معرفي جانشين فرمانده لشكر  5نصر در
تاريخ  19خرداد  1384در محل نمازخانه پادگان سردار شهيد برونسي ايراد شدهاست.
اين سخنراني كه با اندكي ويرايش عينا از نوار سخنراني آن سردار شهيد پياده
شدهاس��ت ،عالوه بر معرفي نقش خراسان در دفاع مقدس ،معرف شيوه مديريت
س��ردار شهيد خراساني در يگانهاي رزم خراس��ان و نشاندهنده نوع رابطه او با
زیردس��تانش نيز هس��ت .عالوه بر آن تحليلي از تهديدات جديد عليه جمهوري
اس�لاميارائه ميدهد كه با وجود گذشت چند سال از تاريخ ايراد اين سخنراني،
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بسماهلل الرحمنالرحيم
با س�لام و صلوات و با عرض ادب و درود به روح پرفتوح ش��هدا بهويژه امام
شهدا ،بنيانگذار انقالب اسالمي.
دراين محفل باش��كوه و صميميو واليي ،عرض ادب و احترام ميكنيم به
محض��ر امام زمان(عج) منجي عالم بش��ريت و نايب بر حقايش��ان مقام معظم
رهبري ،فرمانده كلقوا ،حضرت آيتاهللالعظميامام خامنهاي.
بيش��ك امروز يك��ي از بهترين روزهاي زندگي من اس��ت كه يكبار ديگر
توفي��ق پيدا كردم دراين جم��ع باصفا و صميميو در كنار همرزمان و همكاران
عزيزم -كه س��اليان متمادي در كنار ش��ما بودم و از شما درسايثار و فداكاري
و مجاه��دت آموخت��م -باش��م و از نزدي��ك خالصانهتري��ن ،صميمانهتري��ن و
متواضعانهترين سالم و ادب خودم را خدمت شما اعالم كنم.
هيچ روزي براي ما بهتر ازاين روزها نيس��ت كه جمعي كه با هم در دوران
دف��اع مقدس و در روزهاي حس��اس و حماسهس��از در كنار ه��م بوديم ،با هم
صحبت كنيم و به چهره هم نگاه كنيم كه خود نگاه كردن به چهره مومن بنابر
دستورات اسالميعبادت است و پاداش دارد.
گذشته ازآن ،با نگاه كردن به چهره مومنانه شما ،آن روزهاي بسيار شيرين
و حماسهساز در ذهن آدم تداعي ميشود.

آينههاي تمام نماي ايثار

من وقتي به چهره يكايك ش��ما نگاه ميكنم ،هركدام در يك س��نگر و يك
مقطع��ي فداكاريهايتان،ايثارت��ان ،تالشهايتان و از جانگذش��تگيهايتان در
ذهنم زنده ميشود.
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خوداين براي بنده و امثال بنده تذكر بس��يار بزرگي اس��ت .شما يك آيينه
تمامنما ازايثار ،فداكاري ،ش��جاعت ،ش��هامت و از جانگذشتگي هستيد .وقتي
آدم انس��انياينچنين را مش��اهده ميكند قطعا درس ميآموزد ،ياد ميگيرد و
به خودش ميآيد.
لذا امروز همانطور كه عرض كردم روز بس��يار خوبي اس��ت كه اول زيارت
شما را دارد و دوماينكه از چهره يكايك شما من آن روزهاي حماسي را ميبينم.
اگر بعضا پيرمرد ش��دهايد و ريش��تان مثل من سفيد ش��ده ولي آنچه كه مهم
اس��ت اراده محكم و قوياي است كه بيشك در وجود يكايك شما هست .من
اعتراف ميكنماين جمع كه من تقريبا ميتوانم بگويم با يكايكش��ان از نزديك
آش��نايي دارم ،روزبهروز ارادهش��ان براي خدمت،ايثار و فداكاري بيشتر شده و
كمتر نشده است .لذااينكه شما را زيارت كردم و در جمع شما حاضر شدم براي
بنده بهترين روز است.

لشكر  5نصر ،نماد ايثار خراسان

مطالب��ي را س��ردار منصوري درباره ش��خص بن��ده فرمودن��د كهاين البته
بزرگواريايش��ان اس��ت .م��ن همان برادر رزمن��ده كوچكي بوده و هس��تم كه
البت��ه خودم را رفوزه ميشناس��م .ولي اگر خدا قب��ول كند يك تيربارچي ،يك
آرپيجيزن و يك تكور هم در جمع شما باشم ،برايم بسيار مهم است.
لش��كر 5نص��ر  -بدون اغراق عرض ميكنم  -از لش��كرهايي اس��ت كه هم
در دوره دف��اع مق��دس و هم بع��د از آن واقعا خدمت كرده اس��ت ،واقعاايثار و
فداكاري كرده است .يك يگان تعيينكننده در دوران دفاع مقدس بوده و امروز
هم هس��ت .البتهاينكه ميگوييم لش��كر 5نصر بهاين خاطر اس��ت كه نمادي از
خراسان است.
يگانه��اي ديگري هم قبل از تش��كيل لش��كر بهاين ش��كل بودند .در يك
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مقطعي ما س��ه لشكر داشتيم؛ لش��كر ويژه شهدا ،لش��كر امام رضا(ع) و لشكر
5نصر و چندين يگان تخصصي ديگر مثل لش��كر مهندس��ي امام علي(ع) ،گروه
توپخان��ه  61محرم و اطالعات  313حر و تيپ انصارالرضا(ع) و بقيه يگانهايي
كه بودهاند و حاال ممكن اس��ت در ذهنم نباشد ،واقعا خراسان نقش خودش را
در تمام جنگ به تمام توان عرضه كرد.
23هزار شهيد از استان خراسان ،كم نيست و چندين هزار شهيد كه افتخار
ماندگار و ماندني همه خراس��انيها و در رأس آن ش��ما پاسداران عزيز است كه
امروزه در صحنه حضور داريد و پرچمداراين مبارزه در صحنههاي نبرد بوديد و
هستيد .لذا لشكر نصر از ذهن هيچكس نخواهد رفت.
لش��كر نصر ،لش��كري اس��ت كه هم در دوران دفاع مقدس براي نظام مورد
توقع و انتظار بود و هم امروز لشكر توانمندي است كه نظام به آن چشم دوخته
اس��ت واين لشكر بايد در لحظات حس��اس آنجا كه ماموريت واگذار ميشود به
نحو احسن خدمات و توانمنديهاي خودش را به نمايش بگذارد .بحمداهلل امروز
لشكر 5نصر هم از همان توانمنديها برخوردار است.
قطعا هر كدام از شما با كولهباري از تجربه در محل مسئوليتي خود حضور
داريد .ديروزتان با امروز كه بيش از20س��ال اس��ت همواره در حال خدمت و
مجاهدت هس��تيد و همواره در حال كسب تجربه و باال بردن دانش نظاميخود
هستيد ،قابل مقايسه نيس��ت .همين كه در يكايك شمااين رشد بهوجود آمده
اس��ت نظام از س��پاه و مجموعه لش��كرها و يگانهايشاين انتظار را دارد كه با
توانمندي بيشتري حاضر باشد.
امروز نظام از لش��كرهاي سپاه يا مثال لش��كر 5نصر انتظارشاين نيست كه
دوب��اره راه خط��ا و آزمون را در پيش بگيرد ،از ابتدا باي��د با برنامهها ،برآوردها
و طراحيه��اي دقيق ،كاره��اي بزرگ را در دفاع از نظ��ام برنامهريزي كند كه
بحمداهلل امروزاين توان و مديريت در لشكر 5نصر وجود دارد.
84

يار خراســـاني

اتحاد و صميميت ،رمز موفقيت

م��ورد ديگ��ر كه قب��ل از ورود به بحث اصل��ي بايد بگويماين اس��ت كه از
همان اول در بين بچههاي خراس��ان ،صميمیت خاصي وجود داش��ت ،مطمئن
هس��تم تا زماني كهاين ،برادري ،محبت و مودت وجود دارد ،خدا هم به ش��ما
كمك ميكند .تا امروز هم من هيچ گزارش��ي ندارم كه بين حوزه و حفاظت و
فرمانده��ي كوچكترين اختالفنظري باش��د ،در بين بچههاياين بخشها هم
همينطور اس��ت .وقتي كه يك مديريت هماهنگ ،منس��جم و دلسوز با جمعي
دلس��وز در كنار هم قرار ميگيرند آنجاس��ت كه خداوند لطف خودش را شامل
آنها ميكند ،وقتي كه جمع كثيري از بندگان خدا در كنار هم مينش��ينند و
صرفا براي خدا فكر و خدمت ميكنند و اگر هم دعوا ميكنند براي خداس��ت،
آن هنگام خدا هم نظر مساعدي به آنها دارد .خيلي وقتها در زمان جنگ ما
با خيلي از دوس��تان دعواهاي جدياي ميكرديم كه اگر يكي از آنها را امروز
داشته باشيم شايد يك عمر با هم صحبت نكنيم ،ولي دعوامان كه تمام ميشد
مينشس��تيم س��ر س��فره و با هم غذا ميخورديم .براياينكه دع��وا براي نفس
خودم��ان نبود ،دعوا براي جنگيدن بود ،ب��راي خوب دفاع كردن و خوب انجام
وظيفه كردن ،براي تلفات كمتر دادن و براي شكست دشمن بود .وقتياين گونه
باش��د كه در دعوا آدم هيچ منافع ش��خصياي نداشته باشد ديگر با كسي دعوا
ندارد ،جمع شمااينطور هست.
من ميتوانم ادعا كنم كه نسبت به عملكرد يكايك شمااين واقعيت را شاهد
بودهام و صميميتي هم كه امروز وجود دارد ازاين پش��توانه برخوردار اس��ت كه
نگاههاتان ،خدمتتان ،انتقادتان ،حضور متواضعانهتان ،همه براي خداست و خدا
هم لطف كرده اس��ت كه بحمداهلل امروز لشكر 5نصر ،جزو لشكرهايي است كه
نظام به آن چشم دوخته و انتظار دارداين درخت تنومند و بارده هر روز قويتر
بشود و بار بيشتري بدهد و خدمت بيشتري براي نظام داشته باشد.
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ام��روز هم برادران عزيز با توجه بهاينكه واقعا وضعيت امنيتي منطقه تغيير
كرده اس��ت و حضور دشمنان در منطقه با هدفي جز جمهوري اسالمينيست،
ماموريت و مس��ئوليت پاسداران عزيز و افراد دلسوز را خطير و سنگينتر كرده
اس��ت .ما اگر دشمنمان را در گذش��ته آمريكا ميدانستيم ،آمريكا از راه دور با
م��ا ميجنگيد .در دوران دفاع مقدس و در اواخ��ر جنگ در واقع خودش را به
ما نزديك كرد كه خود ش��ماها ش��اهد بوديد در دريا درگيرهايي داش��تيم ،با
برخورد با هواپيماي ما و پش��تيبانيهاي سياس��ي و تكنولوژيكي و اقتصادي از
عراق حضور داش��ت ولي در كنار مرزهاي ما حضور نداش��ت .امروز آمريكاييها
توانستهاند با بهانههاي مختلف (كه البته بهانهها را هم خودشان تراشيدهاند) در
منطقه حضور پيدا كنند.
برادران عزيز!اينكه امروز آمريكاييها در عراق و افغانستان حضور دارند خود
ش��ما بهتر ميدانيد كه هدفش��ان نه صدام بوده و نه طالبان ،قطعا آمريكاييها
به ش��كلهاي ديگري ميتوانستند رژيم صدام را بردارند ولي خواستنداين گونه
بردارند كه حضور خودشان را در منطقه توجيه كنند .آمريكاييها ميتوانستند
طالبان را به شكل ديگري كنترل و از صحنه خارج كنند ،گرچه كه خودشاناين
دو مولود نامشروع (صدام و طالبان) را پرورش داده بودند و راحت هم ميتوانستند
برشان دارند ولياين كار را طوري كردند كه حضورشان موجه جلوه كند.

فرهنگ اسالمي ،مهمترين تهديد عليه نظام سلطه

ما با پيروزي انقالب اسالمي ،تنها فرهنگ و استراتژي مقابل استكبار جهاني
شديم .فرهنگي كه امام(ره) زنده كرد ،اسالميكه امام(ره) معرفي كرد ،تهديدي
است براي آمريكا و استكبار جنايتكاران.
آمريكاييها در مقابل تالش ميكنند كهاين تهديد از س��ر راهشان برداشته
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ش��ود.اين تهديد نه در سياس��تها و اس��تراتژي و فرهنگ طالبان بود و نه در
سياس��تها و اس��تراتژي و فرهنگ صدام .همه دنيا ميدانند ك��ه آمريكاييها
از چهار تا موش��كي كه صدام داش��ت ،نميترس��يدند چون در موشك ،كمبود
ندارند .تنها چيزي كه آمريكاييها نگران آن هس��تند تفكر و خيزش و بيداري
اسالمياست كه در دنيا با استكبار در تضاد است.
ش��ما اگر نگاه كنيد ميبينيد كه در هيچ كجاي دنيا مخالفت عميق(ش��ايد
در برخي جاها به خاطر منافع مادي تضادهايي وجود داش��ته باشد .مثل شرق
گذش��ته كه ش��وروي به خاطر منافع خود با آمريكا تضاد داشت كهاين تضادها
ب��ا ي��ك مقدار البيگري حل ميش��ود) و تضاد خطرناك با اس��تكبار را جز در
تفكر اس�لامينميبينيد .هيچ تفكري امروز در روي كره زمين ،جز تفكر اسالم
در مقاب��ل غربيه��ا وجود ندارد كه با آنه��ا به مبارزه برخي��زد .پرچمداراين
تفكر همايران اس�لاميو انقالب اس�لاميو فرهنگ امام(ره) و واليت است.اين
جز درايران اس�لاميدر هيچ كجاي ديگر نيست .درست است كهايران از لحاظ
جغرافياي��ي هم داراي ارزش اس��ت ،جغرافياي ما و تمدنما در دنيا هميش��ه
اثرگ��ذار بوده و منابع زيرزمينيمان هم مورد طمع دش��منان هس��ت و به آن
بيتوجه نيستند ،ولي آن چيزي كه آنها را به خطر مياندازد تنهااينها نيست.
همهاين منابع قبال هم بود ،يك حاكم خودفروختهاي هم مثل ش��اه بود كه در
خدمت اس��تكبار بود .آن چيزي كه ازاي��ران امروز،ايران قدرتمند وايران مبارزه
ساخته ،فرهنگ نوين و عميق اسالميو بيداري اسالمياست كه ازايران ،به قول
آنهاايران خطرناك ساخته است وگرنه در همينايران ،شاه ديگري بر سر كار
باشد ،خب ،كسي ازايران نميترسد ،نهتنها نميترسند بلكه از آن بهره بيشتري
هم ميبرند ،خدمت بيشتري ميگيرند ،ژاندارمش ميكنند كه در منطقه منافع
خودشان را تامين كنند.
چيزي كه آمريكاييها از آن وحش��ت دارند ،آن فرهنگي است كه امام (ره)
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در دل ش��ما بهوجود آورده است كه آن شهادت ،فرهنگايثار و فداكاري است.
آن فرهنگ��ي كه منافع ش��خصي خ��ودش را در نظر نميگي��رد و منافع ملي و
انقالب را در نظر ميگيرد .فرهنگي كه براي خدا و دين خدا از جان و مال خود
ميگذرد.
اين فرهنگ درايران اسالميبعد از انقالب توسط امام(ره) زنده شده است،اين
فرهنگ تهديد اس��ت براي آنها و نه چيز ديگري .امروز انرژي هس��تهاي ما را
بهانه ميكنند ،آمريكاييها ميدانند اگر بنا به جنگ هس��تهاي باشد ،خودشان
كه دههاهزار موشك دارند .پس چه ترسي از ما دارند؟!
ولي رويارويي هس��تهاي صرف��ا نميتواند تمامكننده باش��د ،بلكه آن نهال
و ش��جره طيبهاي كه امام(ره) در انقالب وايران اسالميكاش��ت ،يعني اس�لام
انقالبي اي كه هر يك از ش��ما موش��ك و بمباتميهس��تيد بر س��ر دشمن كه
استكبار را به ترسانداخته است.
تفكر ش��ما امروز خطرناك است براي آنها ،نه زور بازويتان .وقتي كه پشت
تفكر ش��ما زوربازو هم قرار ميگيرد ،ميشويد يك انسان توانمند به تمام معنا
وگرنه اگر تنها زور بازو باش��د ،تنها پول باش��د ،تنها نفت باش��د ،تنها موشك و
تكنولوژي باش��د كه االن هم ميگوييم ما  100س��ال يا  200س��ال از اروپا و
آمريكا عقبتر هس��تيم،اينها نيست .خطربراي آنها ،بيداري اسالمياست،اين
خطر در كجاست؟ و پرچمدارش كيست؟

تهديدات تغيير شكل يافته است

ايران و انقالب ،اسالمياس��ت .حكومت واليتفقيه اس��ت كه پرچم اس�لام
را به دس��ت گرفته و فرياد ميزند عليه اس��تكبار واين فرياد ،نقطه اميدي شده
ب��راي امتهاي مظلوم در سرتاس��ر دنيا.اگر ميگوييم حض��ور آمريكا در عراق
و افغانس��تان به خاطر خود عراق و افغانس��تان نيس��ت ،بهاين دليل اس��ت .لذا
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امروز حساس��يتي كه داريم به مراتب بيش��تر و بدتر از موقع جنگ است .ما در
زم��ان جنگ با يك تهديد همط��راز روبهرو بوديم ،حاال هر چن��د همه دنيا به
صدام كمك ميكردند ولي صدام بيعرضه نميتوانس��ت از امكانات دنيا آنچنان
استفاده كند كه در جهت محو نظام گام بردارد.
نهاي��ت ارتش بعثي 10كيلومتر پيش��روي ميكرد به خ��اك ما و باز ما 10
كيلومتر پيش��روي ميكرديم ،روزه��اي اول يك ادعايي كردند كه «ميخواهند
انقالب را از س��ر راهش��ان بردارند» ولي ديدند كهاين طعمه ،طعمهاي نيس��ت
ك��ه بهراحتي بتوانند بخورند و بعد جنگ يك جنگ فرسايش��ي ش��ده بود ،يا
 10كيلومتراي��ن طرف مرز يا 10كيلومتر آنطرف مرز؛ يا ميآمد به دروازههاي
خوزستان يا ميرفت به دروازههاي بصره.
ن بود ،حاال دو تا موش��ك هم از صدام به تهران و
آنوق��ت عمق تهديد همي 
اصفهان يا ش��هرهاي ديگر ميآمد ولي امروز تهديد بيش��تر ازاين حرفهاس��ت،
تهديد فرامنطقهاي ش��ده لذا امروز به مراتب نظام ما كهاين ش��عار و استراتژي و
ت انس��اني و دين خدا لبيك گفته ،با تهديد
افتخار را دارد كه به ارزشها و كرام 
بيشتري روبهروست و روزهاي بسيار حساسي را در مقابل خود دارد .بهويژه بحث
انتخابات،اين انتخابات حقيقتا با انتخابات گذش��ته قابل مقايس��ه نيست ،دليلش
هم همين است كه گفتيم ،يعني ما يك تهديد فرامنطقهاي در منطقه داريم كه
اگر در انتخابات مردم ما به آن توجه نكنند و اگر ما با حضور جانانه و گسترده و
حماسهسازمان نتوانيم مشت محكميبه دهان ياوهگويان بزنيم ،مطمئن باشيد كه
مشكالت ما بدون هيچ ترديدي پس از انتخابات زياد خواهد شد.
امروز (حاال در بخشهاي نظاميه��م به آن ميپردازيم) ولي در بخشهاي
اجتماعي بايد بگويم كه انتخابات تامينكننده منافع ملي ماس��ت .بايد با حضور
جدي و تعيينكننده با انتخابات برخورد كنيم ،بايد تالش كنيم ،هر كس بتواند
دو تا راي بيشتر -در چنين مقطعي -براي نظام جمع كند ،قطعا ثوابش كمتر از
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تثبيت امنيت ملي با حضور در صحنه انتخابات

لذا يكي از وظايف س��نگين ما ،پاس��داراناين است كه بايد تالش كنيم كه
حضور را «حماس��ي ،تعيينكننده و هدفدار» كنيم.اين اولين هدفي اس��ت كه
ام��ام ما ،آقاي ما ،فرمانده ما ،مدام به آن تاكيد ميكند و امس��ال را هم س��ال
«همبستگي و مش��اركت ملي» نامگذاري كرده اند.همبستگي يعنياينكه واقعا
با يك وحدت نظر و همبس��تگي جانانه در پاي صندوقها حضور پيدا كنيم و با
هر رأيمان يك پاس��خ محكم و دندانش��كن به دشمن بدهيم.اين اولين وظيفه
ماس��ت .امروز براي دفاع از امنيت ملي هيچ چيز بهاندازه حضور حماسي ما در
پاي صندقهاي راي ،مهم و جوابگو نخواهد بود لذا از شما تقاضا ميكنم به هر
كسي خودتان انتخاب ميكنيد و صالح ميدانيد راي بدهيد .آقا هم معيارها را
مشخص كردهاند .شما هم پاسدارانايشان هستيد ،براساس معيارهايي كه آقا و
رهبر و فرمانده ما مشخص كردهاند ،راي دادن بسيار حسن دارد .مطمئن باشيد
كه هيچ كس مطمئنتر و جامعتر ازايشان به موضوع نگاه نميكنند ،ضمناينكه
امنيت ملي را تامين و تضمين ميكنيم ،يك منفعت و سود معنوي هم از راي
دادن براساس معيارهاي رهبرمان خواهيم برد.
ل��ذا امنيت ملي كه براي يك نظام مهمترين عامل اس��ت ،دراين مقطع در
انتخابات نهفته اس��ت .باي��د توجه كنيد و تالش كنيد كه ب��ا حضور جانانهتان
امنيت ملي را تثبيت كنيد و دش��من را شكس��ت بدهيد.در كناراين مسائل ،ما
نظاميها وظايف ديگري هم داريم ،آمادگي رزميما تعيينكننده در منافع ملي
و امنيت ملي ماس��ت ،خب بخشي ازاين مس��ئله تجهيزات و تسليحات است و
بخش دیگر خود شما هستيد؛ باتوجه به مهارتهاي فرديتان و مسئوليتهايي
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كه در س��ازمان نظاميداريد .درست اس��ت كه ما در آمادگي نظامي،وابستگي
ش��ديدي به تجهيزات سنگين داريم ،اگر ما در نظاممان بتوانيم به موشكهاي
دوربرد يا هواپيماهاي مدرن و جوابگو در مقابل تكنولوژي روز دنيا دس��ت پيدا
كني��م ،بله ،آمادگي ما باال م��يرود ،ولي همانطور كه ع��رض كردم ما دراين
ميدان نميتوانيم از دشمن سبقت بگيريم و تعيينكننده باشيم.تعيينكنندگي
ما اول در ميدان معنوي اس��ت و دوم يك سري اقدامات ديگر كه شايد در نگاه
ش��ما جزيي باشد ولي در كالم تعيينكننده هس��تند .در بخش آمادگي رزمي،
يكي از مس��ائل مهم ما ،توجه به وظايف عمومياست(....به دليل تخصصي بودن
ادامه بحث از درج آن صرفنظر شد).
***

شهادتحقسردارشوشتریبود

گفتاری از سردار اسماعیل قاآنی ،جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه

سردار اس��ماعيل قاآني از معدود فرماندهان ارشد خراسانياست كه پس از
ش��هادت سردار شهيد شوشتري براي شناخت هرچه دقيقتر آن سردار شهيد،
مرجع پژوهش��گران در باره سيره شهيد شوشتري بوده و خواهد بود .غروب يكي
از روزهاي ماه مبارك رمضان در تابس��تان گرم  ،89س��اعتهايي مقابل دوربين
نشس��ت و از سردار شهيد شوشتري گفت .گزيدههايي از مصاحبه طوالني سردار
قاآني كه مشروح آن در پژوهشهاي ديگر استفاده خواهد شد ،پنجرهاي متفاوت
براي شناخت ديگر فرمانده شهيد خراساني ،يعني سردار شهيد نورعلي شوشتري
ميگشايد:

بزرگ تر متواضع

« ...من هم طبيعتا در فضاي ارتباط و تماس��ي كه داش��تم ميتوانم از يك
زاوي��ه نگاه كنم ،ممكن اس��ت خيل��ي زواياي ديگري هم باش��د كه ما چون از
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آنها نگاه نكردهايم تشخيصش��ان نميدهيم .اولين چيزي كه برخورد با شهيد
شوشتري كامال توي ذهن جا ميافتاد شأن بزرگتري و منش بزرگوارانه ايشان
بود ،يعني ايشان هم بزرگتر بود -واقعا در همه زمينهها نه تنها به لحاظ سني-
و هم خود اين بزرگتري را باورداش��ت و اين ش��أن بزرگتري را براي خودش
وظيفه تلقي ميكرد .اين طوري نبود كه اين بزرگتري را خواس��ته باش��د و از
آن مصرف كند .اين بزرگتري برايش مس��ئوليت آورده بود و احساس ميكرد
چون شأن بزرگتري دارد بايد به وظيفه بزرگتري خودش خوب عمل بكند.
اين به نظرم از اولين ش��اخصههاي روحي و رفتاري شهيد بزرگوار شوشتري
بود .شهيد شوشتري اين بزرگتري و اين منش بزرگوارانهاش را از موضع قدرت
هم اعمال نميكرد .عمدتا با ارتباط بيش��تر ،صميميتر و با همان روحيه لطف و
خندهاي كه هميش��ه به لب داش��ت ارتباط برقرار ميكرد ،با مخاطب خود -حاال
هركس كه بود -متناس��ب با ش��أن خود آن فرد ،رفتار ميكرد ،حاال كسي شأن
باالتري داشت ،متناسب با شأن او يا كسي سنش كمتر بود يا مثال شرايط ديگري
داشت ،متناسب با همان شرايط با او ارتباط برقرار ميكرد.
اما كامال مش��خص بود اين برق��راري ارتباط از يك پختگي خاص برخوردار
بود ،اين شهيد بزرگوار ،با هر فردي متناسب با خودش ارتباط برقرار ميكرد؛
خيلي پخته و سنگين و وزين».

حالل مشكالت

احساسمان اين بود كه خيلي از جاها اگر در كار مشكلي پيش بيايد شهيد
شوشتري و آقايياش ميتواند حالل مشكل باشد .اين وضعيت را من در جنگ
هم ميديدم كه فرماندهان جنگ چه در قرارگاهها و چه اين طرف و آن طرف،
نسبت به شهيد شوشتري چنين ديدگاهي داشتند.
احساسش��ان اين ب��ود كه اگر ش��هيد شوش��تري در يك جبه��هاي ،يك
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قرارگاهي ،لش��كري خطي اس��ت ،آن خط اطمينان بخش است و نگران كننده
نيس��ت .ميگفتند «آنجا شوشتري حضور دارد ،نميگذارد مشكلي پيش بيايد،
اگر مشكل پيش بيايد حلش ميكند.».مسئوالن جنگ كه در قرارگاه و جاهاي
مختلف بودند يك چنين نگاهي به آقاي شوشتري داشتند.

سردار جبهه فرهنگي

...از نكات قابل توجه ديگر را جع به ايش��ان اين اس��ت كه بيشتر در ميدان
جنگ و صحنههاي درگيري و فرماندهي و اداره لشكر و قرارگاه بيشتر شاخص
ب��ود ،ولي ما كه آقاي شوش��تري را از زواياي ديگر ميديديم ميدانس��تيم در
كنار ش��خصيتش كه بعد رزميو فرماندهي و به خصوص انضباط نظاميداشت،
در كارش يك نگاه عميق نس��بت به مسائل فرهنگي هم داشت .شايد بتوانيم
بگويي��م از آدمهايي با نگاه فرهنگي بود و ب��ه موضوعات فرهنگي با دقت نگاه
ميكرد و هم مسائل را چند بعدي ميديد.
دليلش هم همين است كه هر وقت فراغتي پيدا ميكرد -مخصوصا در دوره
بعد از جنگ كه يك مقدار فرصت پيدا كرد كه به مس��ائل پش��ت جبهه برسد-
ميبينيم در راهاندازي و تقويت موسسات آموزشي ،فرهنگي،قوام دادن به آنها
و يك مقدار پربار ش��دن آنها خيلي تالش��يكرد ،وقتگذاشت و نقطه نظرات
خوبي هم داشت كه آثارش مشخص است.
اي��ن هم يكي از ويژگيهاي ايش��ان بود كه در حقيقت به نوعي به ايش��ان
جامعي��ت ميداد ك��ه در كنار آن روحيات داراي يك همچنين نگاه ارزش��مند
فرهنگي بود.
از جمله ويژگيهاي ديگر ايشان كه انسان ميتواند به آن توجه داشته باشد،
روحيه واليتمداري و فرمانبرداري بر مبناي مسائل اعتقادي و ديني است.
خب ،ايشان آدم با تجربه و كارآمدي بود و در موضوعات مختلف ،تجربيات
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مختلفي داشت ،اما هركجا كه اوال نياز احساس ميشد پاي كار بود و هركجا كه
احيانا بنا ميش��د برود و مثال كاري را مسئوالن تشخيص ميدادند كه برفرض
آقاي شوشتري ميتواند اين كار را حل و فصل و جمع و جورش كند بدون اينكه
هيچ س��ختگيري ای كند يا فشار بياورد يا توقعاتي خاص را تعريف بكند ،خيلي
راح��ت كار را به خوبي انجام ميداد ،با رغبت و جديت كار ميكرد .در مقطعي
كه ايشان در نيروي زميني بود  4 - 3فرمانده عوض شد اما ايشان همچنان در
جايگاه جانش��يني فرماندهي بود و با همه آنها هم به خوبي كار كرد ،كس��اني
كه حتي ممكن اس��ت به لحاظ س��ني از ايشان كوچكتر بودند ،چون احساس
ميكرد تشخيص اين است كه بودن ايشان در اينجا منشا اثر است.

جنگي كه ادامه يافت

ش��هيد شوش��تري در حقيقت بعد از جنگ هم جنگش تمام نش��د .جنگ
كه تمام ش��د ش��ايد عده اي فراغتي پيدا كردند براي اينكه برسند به خيلي از
مسائلش��ان اما وقتي به سوابق شهيد شوشتري نگاه ميكنيم ميبينيم ايشان با
توجه به همان نگاه تكليف مدارانه خود با وجود -ش��ايد -توجيهات منطقي و
تشكيالتي بسياري كه داشت براي اينكه خيلي از مسئوليتها را نپذيرد ،خيلي
به راحتي مس��ئوليت ميپذيرفت ،ميرفت و ميايستاد و كار را با جديت دنبال
ميكرد.
حضور چندين سالهاش در قرارگاه حمزه و جاهاي ديگر را كه نگاه ميكنيم
ميبينيم كه دليل اصلياي كه به واس��طه آن قبول مس��ئوليت ميكرد ،همين
ن��گاه تكليف مدارانه و واليت مدارانهاش نس��بت به كار ب��ود و اينكه بايد انجام
وظيف��ه بكند و از اين ظرفي��ت و تواني كه خداوند تبارك و تعالي در اختيارش
گذاشته ،بايد به نحو احسن براي پيشبرد مسائل كشور و انقالب اسالمياستفاده
كن��د .اين هم يكي از اين روحيات منحصربه فرد او بود كه واقعا براي كس��اني
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كه ميخواهند نسبت به شهيد شوشتري يك نگاه درست و عميق داشته باشند
درس آموز است.

كاربلد بود

كار وقتي به دس��ت كاردان باش��د چ��ه آنكه مس��ئوليت را داده و چه آنكه
مسئوليت را پذيرفته ،هر دو خيالشان راحت است .وقتي مسئول امري ،كاردان
باش��د با اطمينان حركت ميكند .ش��هيد شوش��تري چنين ويژگياي داشت.
ش��هيد شوش��تري در مديريت ،فرماندهي و ديگر كارهاي نظاميكه به ايش��ان
محول ميشد كار بلد بود ،كننده كار بود و از اينكه نوساني در كار پيش ميآمد،
نگراني نداش��ت ،همه قِس��م كار بلد بود و ميدانست چكار كند ،چون بلد بود با
اطمينان حركت ميكرد.
وقتي براي عملياتي آماده ميشد از آنجا كه ميفهميد عمليات يعني چه؟
نيازمنديه��اي عمليات يعني چه؟ به چه چيزهاي��ي بايد توجه كرد؟ از كجاها
ميش��ود چشمپوشي كرد؟ دش��من را خوب تش��خيص ميداد و ميشناخت،
ش��رايط زمين را خوب ميفهميد لذا نگران حركت نميكرد .با اطمينان حركت
ميكرد حتي ممكن بود خيلي كمبودها را هم داش��ته باشد ولي در حد وسع و
استطاعتش عمل ميكرد اوال به كمبودهايش فكر ميكرد و ثانيا راه برون رفت
و رفع آن كمبودها را مشخص ميكرد.
وقتي كسي كننده كار باشد يا به اصطالح كار بلد باشد و كاري به او سپرده
ش��ود ،براي انج��ام آن برنامهريزي مرتب و دقيقي انج��ام ميدهد و با اعتماد و
اطمين��ان حرك��ت ميكند از طرفي ش��خص ديگري هم ك��ه از دور به كاروان
نگاه ميكند ،از حركت يكدس��ت كاروان احساس اطمينان ميكند كه با همين
امكانات تدبير موثري را انديش��يده است .پس كارداني و كننده كار بلد بودن از
ويژگيهاي برجسته شهيد شوشتري بود.
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اعتقاد به مباني ديني ،اطمينان ميآورد .اين مورددر مورد شهيد شوشتري
اگرچه بروز بيروني نداش��ت اما قابل احس��اس بود ،در تماسهاي نزديكتر آدم
كامال حس ميش��د كه شهيد شوش��تري كار را با يك اطمينان و اعتقاد راسخ
مبتني بر مباني ديني قبول كرده است.
در رابط��ه ب��ا برخي از كارها و پيش��آمدها خيلي اعتقاد داش��ت و اين طور
قضاوت ميكرد كه فالن امكان فراهمشد و بايد فالن عمليات يا رزمايش شروع
شود.
اين مسئله را در كارهاي زيادي از شهيد شوشتري ميبينيد .حتي وقتي كه
يك س��ري چيزها هم درس��ت نبود بنا به ضرورت انجام آن كار با توجه به روح
اعتقادياي كه داش��ت ،كار را ش��روع ميكرد و معتقد بود كه در حين كار هم
ميشود خيلي چيزها را درست كرد و خيلي چيزهاي ديگر را هم خود خداوند
رديف ميكند.
پس موضوع دوميكه باعث ميشد هميشه براي كار ،آمادگي و برنامهريزي
دقيقی داشته باشد ،نگاه اعتقادي و باور محكم به راه و مسير و ماموريتش بود
و بر همين اساس محكم حركت ميكرد.

نظم،سرلوحه امور

در كاره��ا خيلي منضب��ط بود و ضمن اينكه به كار عمي��ق نگاه ميكرد به
انضباط آن هم خيلي توجه داشت.
لذا كس��ي كه به انضباط اعتقاد دارد و آن را در كارش اعمال ميكند و اول
از همه هم خودش قواعد را رعايت ميكند ،رفتارش در فضاي كار و تش��كيالت
كاري اثر ميگذارد .تمام آنهايي كه ميخواستند با شهيد شوشتري كار كنند،
به واس��طه همين اعتقاد و رفتار او ميدانس��تند و احس��اس ميكردند كه بايد
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مرتب و منظم باشند ،حتي فرماندهان هم چنين احساسي داشتند.
برفرض يك مس��ئول تانك هم اين احساس را داشت كه در مجموعهاي كه
كار ميكن��د فرمانده از او توقع نظم دارد و اگر در سركش��ي يا بازديدي ببيند
نقطه نظرات وفرامين اعمال نشده ،مورد بازخواست قرار ميگرفت؛ چرا كه توقع
انجام كار را به بهترين نحو از او داش��ت ،همين خصلت از عوامل اصلي آمادگي
و نظم تشكيالتي محلهاي مسئوليت سردار شوشتري بود.

كنگره شهدا ،فرصتي براي كار عميق فرهنگي

ش��ايددر كمتر جايي اين گونه عميق به موضوع كنگره شهدا نگاه شده باشد
كه اطالعات تمام ش��هدا را جمعآوري كنند ،اگرچه هنوز بخش��ي از كار انجام
نش��ده اما اينكه يك پروژه عظيم سرنوش��ت پژوهي انجام بگيرد ،سابقه ندارد.
به بهانه اين كار ،كتابهاي مختلفي چاپ ش��د ،یا در دست چاپ و جمعآوري
اس��ت .يا مواردي تهيه گرديد كه اگر هر زماني كس��ي خواس��ت در اين زمينه
كتابي چاپ كند ديگر به تهيه موادخام و اوليه نيازي نداشته باشد.
برگزاري خيل��ي از كارهاي جانبي به بهانه برگ��زاري كنگره ،گرفتن زمين
وس��يعي ب��راي برنامههاي فرهنگي و خيلي از اين م��وارد اين چنيني به خاطر
وجود س��ردار شهيد شوش��تري بود ،يا خود ايشان پيشنهاد دهنده بود و كار را
دنبال ميكرد ،يا دوستان ديگري كه در اين فضا بودند ،طرح را مطرح ميكردند
و ايشان زمينه اجراي راحت آن را فراهم ميآورد ،تالش و پشتيباني ميكرد تا
آن طرح اجرا شود.
جنب��ه فرهنگي مورد اش��اره ،ابعاد مختلفي داش��ت كه كنگ��ره البته يك
نمونهاش بود .ممكن اس��ت فقط برگزاري كنگره مطرح شود اما بايد بدانيم كه
اين پروژه از ش��روع تا مراحل مختلف اجرا بهانهاي بود تا ش��هيد شوش��تري به
واسطه آن ،كارهاي متعددي را سازماندهي و اجراکند .هركسي بخواهد چنين
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نگاه��ي را تحليل كن��د ميفهمد كه اين كار تنها از آدميب��ا نگاه عميق به كار
ساخته است واال گفته ميشود كه كنگره به طورطبيعي عالقهمندي فالني است
كه زود مقدماتش فراهم بش��ود و بعد اجرا ش��ود و بعد از تمام ش��دن هم يك
احس��اس رضايت از كار در انتها ،اما وقتي نگاهي عميق اس��ت ،ميبينيم كه به
بهانه يك كار چندين كار موثر شكل ميگيرد.

خاطرهاي از مديريت اسالمي

در يك��ي از منطقههاي غرب همان زمان ك��ه بعضي عملياتها در محدوده
غرب انجام ميش��د ،مح��ل عمليات ،منطقهای كوهس��تاني بود و مش��كالت
مختلفي وجود داش��ت ،راهها هم خيلي مناس��ب نبود .ي��ك روز در خط ما كه
س��ردار شوش��تري هم فرمانده قرارگاه آن منطقه بود ،بنا شد يكي يا دو تا توپ
را ب��ا هليكوپت��ر ببريم و روي ارتفاعات مش��رف به منطق��ه بگذاريم تا هنگام
حمله هواپيماهاي ب��ه اصطالح  PC7عراق و به اصطالح ما «قارقاركي» ،آتش
اي��ن توپها نگذارد اي��ن هواپيماها مثل قبل خيلي دقي��ق مواضع ما را بزنند.
ناهماهن��گ عم��ل ك��رد و توپ را در محل م��ورد نظر ما پياده نك��رد .توپ در
جايي بود كه اصال مناس��ب قصدما نبود .همه تيميكه قرار بود اين كار را انجام
دهند ،توجيه ش��دند .خلبان كه برميگشت من خودم را به قرارگاه و به سردار
شوشتري رساندم و آماده بودم كه پس از بازگشت خلبان ،برخورد خيلي تندي
با او داشته باشم .سردار شوشتري ضمن اينكه حرف مرا قبول داشت و پذيرفته
بود كه خلبان بدعمل كرده اما بادرايت خاصي برخوردي داش��ت كه همه آرام
شديم ،ضمن اينكه با آن خلبان هم برخورد مناسبي كرد.
ممكن ب��ود تندي و تيزي برخوردها مش��كالتي را پديد بي��اورد كه همان
درايت و س��نگيني سردار شوش��تري ،موضوع را خيلي جمع و جور كرد ،اگر به
خودما بود ش��ايد برخورد بس��يار تندي ميكرديم و به مش��كالت تازهاي دامن
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ميزديم.
آدم از اين نوع برخوردها در رفتار ش��هيد شوش��تري زي��اد ميديد ،هم در
صحنه جنگ و هم در مديريت و فرماندهي ايشان.

نمونههايي از مديريت نظامي

...عمليات خيبر را خوب به خاطر دارم .چون نقش ش��هيد شوشتري در آن
خيلي خاص و پر رنگ بود .در والفجر 3نقش برجس��ته اي داشت .به گمانم در
آنجا جانش��ين لشكر بود و اداره خط هم با توجه به مشكالت بسيار آن عمليات
با ايشان بود كه البته بسيار عالي از پس فرماندهي برآمد.
در عملياتي كه در غرب برگزار ش��د و ايشان هم فرمانده قرارگاه بود خيلي
با تدبي��ر عمل كرد .بايد بگويم تقريبا در تمام عملياتهايي كه شركتداش��ت
در هر س��طح مس��ئوليتي به دليل ويژگيهاي خاص خود ،انصافا يك نقطه اتكا
و آرامش بود.
ش��ايد برخي جاها در ياد من باش��د و برخي جاها هم نه ،اما واقعا اين نگاه
نسبت به شهيد شوشتري بود كه هر جا حضور دارد ،آرامش به لحاظ كاري در
آنجا حاكم است ،هم اينكه كار خوب پيش خواهد رفت و هم اينكه اگر مشكلي
پيش بيايد ،كسي هست كه آن را مرتفع كند.
ب��ر فرض در عمليات مرصاد –اگرچه ش��خصا توفيق حضور نداش��تم اما به
نقل از دوس��تان حاضر ميگويم -شهيد شوشتري جزو اولين كساني بود كه در
صحنه حاضر شد و در آن عمليات نقشي برجسته داشت.
شهيد شوشتري در جاهاي مختلف جنگ ،نقش برجسته و كليدياي داشته
است.
انصاف��ا او جزو فرماندهان��ي بود كه تجربيات دو منطقه را داش��ت و در هر
محي��ط جغرافيايي ،خ��وب كاركرد ،اما به نظرم در مناطق كوهس��تاني و غرب
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حفظ حرمت استاد -شاگردي

بنده با سردار شهید شوشتری در دوره دافوس ،همدوره بودم .اگرچه اساتيدي
كه در دوره دافوس بودند بعضا چه در ارتش و چه در سپاه تجربه جنگ داشتند
ولي غلبه فكر كالس��يك كامال بر تدريس آنها حاكم بود .وقتي بحث به سمت
كارگاههاي آموزشي و مباحث ميداني كشيده ميشد استداللهاي كساني چون
ش��هيد شوش��تري –كه خيلي هم توجه داشت تا شأن اس��اتيد را حفظ كند و
چيزي نگويد كه استاد به قول متعارف كم بياورد -نسبت به حرف اساتيد كامال
برجس��ته بود .وقتي بحث به مصاديق كشيده ميشد تسلط شهيد شوشتري بر
بحث كامال مشخص بود .استداللها و حرفهاي شهيد شوشتري براي موضوع
درس در واقعيت روي زمين بس��يار ملموس ،منطقي و اجراييتر بود به نسبت
صحبتهاي برخي اساتيد.

او آرزوی شهادت را دوباره زنده کرد

 ...ش��هيد شوش��تري با ش��هادتش يك بار ديگر آرزوي ش��هادت را در دل
دوس��تان خودش احيا كرد .باور به اينكه هنوز اگر كس��ي مس��تعد باش��د ،در
ش��هادت باز اس��ت را دوباره احيا كرد و آموخت كه اگر ما زمينه شهادت را در
خودمان فراهم كنيم راه لطف خداوند در اعطاي آن هنوز باز است.
ش��هادت حقش��هيد شوش��تري بود.پروندهاش بايد با مهر ش��هادت ،زرين
میشد .انشاءاهلل خداوند روح همه شهدا ،روح ايشان و روح شهيد محمدزاده را
كه به همراه ايش��ان بود ،متعالي گرداند و ما نيز توفيق ادامه دادن مسير شهدا
را داشته باشيم64.
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4

102

كنگرهاي متفاوت
وقتي صحبت از برگزاري كنگرهشهدا ميشود ،مهمترين چيزي كه به ذهن
متبادر ميش��ود ،جلسه يا اجالسيهاي است كه هزاران ميهمان از خانواده معزز
شهيدان و مسئوالن محلي و كشوري و فرماندهان دوران دفاع مقدس گرد هم
ميآيند تا از مقام واالي شهيدان تجليلي شود و هركس پيكار خويش ميرود.
اين مس��ئله اما در بار ه كنگره بزرگداش��ت شهداي خراسان ،وضع متفاوتي پيدا
كرد .كار كنگره بزرگداشت شهداي خراسان  11سال طول كشيد تا به برگزاري
اجالسيه همزمان با ميالد امام هشتم(ع) در نهم آبان سال  1388انجاميد .كار
بزرگ و پيچيدهاي براي سرگذشت پژوهي همه شهداي خراسان صورت گرفت.
وقتي سخن از كنگره بزرگداشت شهداي خراسان ميشود ،تشکیل تیمها و
گروههای جمعآوری و سرگذشت پژوهشی و آموزش و توجیه آنان هم به ميان
ميآي��د .آم��وزش و به كارگيري حدود  6هزار نف��ر از خواهران و برادران عالقه
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مند واجد ش��رایط در مرکز استان و سایر شهرستانها ،شناسایی منابع انسانی
اطالعات و توجیه آنان در مورد اهداف و اهمیت کار ،طرف مصاحبه قرار گرفتن
91هزار نفر از كساني كه درباره شهيدان خراسان اطالعاتي دارند ،پرسشنامهها
و فرمهاي مختلف ،اخذ اطالعات به صورت کتبی ،صوتی و تصویری كه حدود
نيم ميليون برگ اطالعات مكتوب ،حدود  2700ساعت نوار ویدئویی و  13هزار
ساعت نوار صوتی ،بخشي از آن است.
وقتي سخن از كنگره بزرگداشت شهيدان خراسان به ميان ميآيد ،بالفاصله
تاس��يس انتشارات ستارهها مطرح ميشود كه به عنوان تنها انتشارات تخصصي
وابسته به كنگره بزرگداشت شهدا در كشور تا كنون قريب به  300عنوان كتاب
را روانه بازار كتاب كرده اس��ت .تاس��يس معاونتهاي پژوه��ش ،هنري ،رايانه،
پش��تيباني و ...كه گزارش هركدام شرح مفصلي ميطلبد و از حوصله اين بحث
بيرون است.
وقتي س��خن از كنگره بزرگداشت شهداي خراس��ان به ميان ميآيد ،ايجاد
مجتمع بزرگ فرهنگي آيهها مطرح ميشود كه در مساحت قريب به  60هكتار،
نمايش��گاه دائميمنحص��ر به فردي را از تقابل دو جبه��ه حق و باطل ،از هبوط
حضرت آدم به زمين تا عصر انتظار را در خود دارد و نمايش��گاه ديگري كه در
مس��احت چند هكتاري،پردههايي از مقاومت و ايثار مردان اين س��رزمين را در
منطقه عملياتي كربالي 5به تصوير ميكشد.
همه آنچه در باره اين كنگره و داش��تههايش مطرح است ،بي آنكه بخواهيم
از ارزش تالش ساير عزيزان دستاندركار اين كنگره عظيم بكاهيم ،مديون دور
انديش��ي و نگاه بلند سردار شهيد نورعلي شوشتري است .هم او كه اين كنگره
بزرگ 11،س��ال در پيش دويد تا خود را به «شهادت» نورعلي شوشتري مزين
كند .بنا بر اين حرف گزافي نيس��ت اگر بگوييم ،تقارن ش��هادت س��ردار شهيد
نورعلي شوش��تري با برگزاري اولين اجالسيه كنگره بزرگداشت  23هزار شهيد
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خراس��ان رخداد معنادار و قابل تاملي بود .س��ردار شهيدي كه  11سال پيش
از ش��هادت دستور تاس��يس و آغاز به كار كنگره بزرگداشت شهيدان خراساني
را ص��ادر ك��رد و كار آن قدر ادامه پيدا كرد تا تنه��ا چند روز به برگزاري اولين
اجالسيه كنگره مذكور ،درهاي آسمان به روي اين فرمانده شهيد باز شد و خود
قافله ساالر كارواني شد كه براي اعتال و معرفي آن بيشتر از همه مايه گذاشت
و تالش كرد.
با توجه به آنچه گذش��ت ،نوع ورود س��ردار ش��هيد شوش��تري به موضوع
برگزاري كنگره ش��هداي خراسان و سياستگذاريها و برنامههاي بلند مدتي كه
وي در طراحي و اجراي آنها نقش اساسي داشت ،به خودي خود معرف وجهي
ديگر از شخصيت اين سردار شهيد خراسانياست.
وقتي س��خن از يك فرمانده برجس��ته نظاميمانند سردار شهيد شوشتري
به ميان ميآيد ،به خصوص با آن تيپ ظاهري رش��يد و تحكم نظامينهفته در
كالم و رفتارش ،جمع كردن اين خصلتها با خروجي اقدامات غير نظاميسردار
ش��هيد براي بسياري ،حتي براي پاسداراني كه او را از نزديك ميشناختند ،كار
مش��كلي بود .س��يد عليرضا مهرداد ،از جمله نويسندگان همكار كنگره شهداي
خراسان ،اين تناقض ظاهري را در داستان گونهاي به شرح ذيل قلميكردهاست:
***

داستانيبرايسردار

عليرضا مهرداد :درس��ت مثل فروريختن يك بنا باش��د ،مثل ويران شدن
يك باور و رنگ باختن يك تصوير و اين يعني ش��روع يك داستان ،داستاني كه
با عدم تعادل آغاز ميشود .مثل خيلي از داستانهاي ديگر .او تصوير ذهني مرا
به هم ريختهبود و من از تعادل فكري خارج شدهبودم و باورهايم در باره او رنگ
ميباخت .من ديگر آن فرمانده ارش��د با سينه ستبر و بازوان قوي را نميديدم.
فرمانده��ي كه هوش و ذكاوت نظامياش بر همه داش��تههايش غالب مينمود.
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حتي روزي كه در س��ه راهي حسينيه ،در حوالي خرمشهر ،با اتومبيل استيشن
فرماندهياش جلوي پاي من كه بس��يجي تكور و سادهاي بودم ،ترمز كرد و تا
اهواز س��ر به سرم گذاشت ،مرا تخليه اطالعاتي كرد وراجع به گردان و لشكر و
محل استقرارم پرسيد و من وقتي پياده شدم ،تازه بهخود آمدم كه او «نورعلي
شوشتري» فرمانده قرارگاهاست.
تص��ور من از او هم��ان فرمانده مقت��در نظاميبا انعطاف پذي��ري كم،البته
كميمهربانت��ر بود .وقتي هم كه بعد از ظهر  9خ��رداد  ،1371اراذل و اوباش
امنيت و آس��ايش مردم مشهد را دستخوش ش��رارت و هرزگي خود قرار دادند
وش��علههاي آتش نفاق و كينهتوزي ،مغازهه��اي مردم و بانكها را در نورديد و
ميرفت كه تمام س��احت غيرت و مردانگي يك ش��هر را خدشهدار كند  -و ما
تا ش��ب خون جگر خورديم و نميدانس��تيم چه بايد بكني��م  -تنها فراخوان و
آماده باش او مرا به سطح خيابان كشيد و در چشمبههمزدني از چهارراه شهدا
به چهارراه مقدم و از آنجا تا انتهاي بولوار طبرس��ي مش��هد غارتگران را تعقيب
كرديم و در تاريكي ،ش��وكت و هيبت مردانه او قوت قلب من بود ،باز تصور من
از همان فرمانده نظاميبود .البته با اندكي مالحظات سياسي.
حت��ي وقتي بچهها نق��ل قول ميكردند كه «آقا» پيغام فرس��تادهاند كه به
آقاي شوش��تري بگوييد من مش��هد را از ش��ما ميخواهم ،باز تص��ور من ازاو،
«نورعلي شوش��تري» فرمانده لش��كر  5نصر بود ،البته ب��ا درجه واليت پذيري
باالتري اما در هيچ كجاي اين وقايع ،مثل امروز ،سالح و سپر انداخته نبودم.
س��الهاي بعد حتي راحت ميتوانس��تم به س��خنرانيهايش ايراد بگيرم و
نظاميب��ودن صرفش را نقد كنم اما حاال چي؟! حاال او مقابل من نشس��ته بود
روي يك صندلي و ما حدود  40نفر داس��تان نويس جمع ش��ده بوديم تا براي
او داس��تان بخوانيم و اين با تصويرهاي ذهن��ي من از او چيز خندهداري بودكه
اس��مش را گذاشته بودم كار سرهنگي فرهنگي و نميدانستم خواندن داستان
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ب��راي يك فرمانده نظاميآن هم از نوع نورعلي شوش��تري يعني چه؟ داس��تان
بخوانيم كه چه بش��ود؟! كه او داستانهايي را نقد كند! مگر او از ادبيات چيزي
س��رش ميشود؟! داس��تان را بايد براي دكتر پرتوي و دكتر ذاتعليان و دكتر
انصاريان خواند كه تحصيالت كالسيك ادبيات دارند.
اما او پر حوصله تر از هميشه نشسته بود و ما داستان ميخوانديم و از كساني
كه صبحها در لشكر  5نصر در جلسات شوراي فرماندهياش شركت ميكردند،
كس��ي پهلوي من بود .س��رش را فرا گوش��م آورد و گفت باورم نميشود ،اين
همان سردارياس��ت كه در جلسات شورا ُحكم و َح َكم نظاميميكند و اعضاي
شورا از او حساب ميبرند؟!
ام��ا او نشس��ته بود مقابل ما .س��ردار نورعلي شوش��تري ،هم��ان فرمانده
نظاميمقتدر با س��ينهاي س��تبر و گردني بر افراشته و بازواني قوي و مابراي او
قصه ميخوانديم .قصه برونس��ي و كاوه و ميرزايي و رفيعي را .او گوش ميداد
و گاهي حالي به حالي ميش��د و حتي هنوز نميدانس��تم ك��ه چرا بايد قصهام
را براي او بخوانم تا اينكه قصه خواني ما تمام ش��د و نوبت به او رس��يد تا گره
داس��تان را باز كند چ��ون صبر و حوصله من به نقطه اوج خود رس��يده بود و
درست هنگاميكه لب به سخن گشود همه باورهاي من فرو ريخت.
س��خنراني نكرد كه ايراد بگيرم .دس��تور نظامينداد كه اطاعت كنم .حرف
زد .خيل��ي صميميو مهربان از داس��تان گفت .از قصههايي كه خوانده اس��ت.
از «غواصلَر» (كتاب كنگره بزرگداش��ت شهداي آذربايجان) و اينكه در خلوت
خود بارها آن اثر را خوانده و اش��ك ريخته اس��ت .از رس��الت قلم ،از مظلوميت
ش��هيدان و از وظيفه س��نگين نويسندگان .او حتي قصههاي ما را هم نقد كرد،
نقد تخصصي و تكنيكي .درباره محتوا و س��اختار هم حرف زد .براي همين بود
كه من چش��م دوخته بودم به دهانش و هر لحظه در ذهن من تكههايي از يك
پازل جديد تصويري از او شكل ميگرفت كه تا قبل از آن نبود.
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بعد گوش��هاي از خاطراتش را از جن��گ ،از جزيره مجنون ،از عمليات خيبر
بازگو كرد.
ح��اال وقت هنرنمايي او بود .او داس��تان ميگفت و م��ا گوش داديم! و تمام
تكنيكهاي داستانگويي و خاطرهگويي را هم بهكار ميبرد و اينچنين بود كه
او چراغ ادبيات كنگره ش��هدا و بهتبع چراغ ادبيات دفاع مقدس را در خراس��ان
روش��ن كرد .چراغي كه بعدها شعله كش��يد و نورافكن شد .نهالي را كاشت كه
بعدها درخت تنومندي شد و ميوههاي شيريني داد.
بعدها فرماندهان نظاميزيادي به ساختمان عدالت خيابان كوهسنگي آمدند و
آموزش نويسندگي ديدند و خيلي از آنها كتابهايي را تاليف كردند كه سكههاي
طالي جشنواره كتاب سال دفاع مقدس را از آن خود كرد و امروز ميراث گرانقدر
آن حركت فرخنده ادبي ،چاپ بيش از  200كتاب و راهاندازي چندين جلسه نقد
و تعدادي نويسنده و كارشناس با دغدغههاي دفاع مقدسي است.
گرچه وقتي س��ردار شهيد نورعلي شوشتري كه در آن جلسه در چشم من
بهعنوان يك هنرمند بلندنظر و با افق ديدي وسيع به جلوه در آمد ،خراسان را
براي انجام ماموريتي در غرب كش��ور ترك گفت ،آن شور و اشتياق و آن چراغ
راه كميفرو كش كرد و كمس��و ش��د اما هرگز فرو نمرد و آن مرد بزرگ بود كه
از دور ونزديك حال ميپرس��يد كه كدام كتاب چاپ شد و كدام كتاب تاليف و
با خبر چاپ هر اثر ،گل از گلش ميشكفت.
آن روز وقتي او جلس��ه را ترك ميكرد ،دكتر احمد انصاريان ،مس��ئول وقت
ادبيات كنگره بزرگداشت سرداران و  23هزار شهيد استانهاي خراسان ،پوشههايي
از داس��تانهاي نويس��ندگان را به او داد تا ببرد و در خل��وت خود بخواند و من
ميدانستم او حتما نقدهاي كارشناسي محكميهم براي آن كتاب خواهد نوشت
و بعد از آن ما بارها و بارها نشس��تيم و براي س��ردار داس��تان خوانديم و او هرگز
حمايتهاي مادي و معنوي خويش را از ما دريغ نكرد .صبر و تحمل و حوصله او
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و تامل بر روي داستانهاي ما از طرف او ما را به ذوق ميآوردو اشتياق به نوشتن
را در ما ش��علهور ميكرد ولي هرگز نميدانستم كه روزي بايد داستان خودش را
براي خودش بنويسم داستاني براي سردار،سرداري كه خود داستاني بود پر تعليق
و پر جاذبه .روح بلندش در اعليعليين رفيق صالحان و برگزيدگان باد.
***

يادگارشهيدشوشتري

در باره نقش سردار شهيد شوشتري در كنگره بزرگداشت شهيدان خراسان،
به سراغ برادر حسن اميري ،دبير اين كنگره رفتيم.
كسي كه اولين بار دستور سردار شهيد شوشتري براي تاسيس كنگره بزرگداشت
شهداي خراسان را دريافت كرد و در سالهاي طوالني همراهي سردار شهيد با اين
كنگره عظيم از او خاطرهها در سينه دارد .گفتگوي با وي را مرور ميكنيم:

كارهاي بزرگ در گرو ارادههاي بزرگ

ب��رادر حس��ن اميري ،دبير كنگره بزرگداش��ت 23هزار شهيدخراس��ان ،در
گفتاري اختصاصي براي اين يادنامه مثل هميشه سخنش را با «بسماهلل الرحمن
الرحيم و بسمالربالشهدا و الصديقين» آغاز كرده و ميگويد« :در مقدمه بگويم
كه هركار بزرگي نيازمند پش��تيباني يك انس��ان بزرگ و يك اراده بزرگ است.
اگر انس��ان بزرگ يا آن اراده بزرگ ،مصمم نباش��د مطمئنا چنين كاري شكل
نخواهد گرفت».

كنگرهاي منحصر به فرد

در كمتر جايي ازكش��ور عمر كنگره ش��هدا از يك س��ال تجاوز ميكند ،در
حالي كه در مش��هد ،اين كنگره بيش از 12س��ال اس��ت كه به كار خود ادامه
ميدهد و نتيجه و بازدهياش هم به يقين خيلي بيشتر و مهمتر از عمر كنگره
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اس��ت كه چند نمونه از آن را مثال ميآورم .يكي اينكه كنگره شهداي خراسان
مؤسس��ه انتش��اراتي ثابتي به نام «س��تارهها» دارد و چنين مهميبرآمده از آن
نگاه دقيق و عميقي بود كه مرد بزرگي چون ش��هيد شوش��تري داش��ت .يعني
ادبياتي كه با تالش ايشان طراحي شد بعد از دو يا سه سال آموزش ،به ادبياتي
تبديل شد كه خروجياش يك انتشاراتي ثابت است .يكي ديگر كار جمعآوري
و سرگذش��ت پژوهشي است ،ما مدعي هس��تيم هيچ جاي كشور مثل خراسان
سرگذشت پژوهي شهدا را انجام نداده است.
اطالعات گردآوري ش��ده در سيستم الكترونيك و س��ايت اطالعاتي ما هم
تقريبا در كشور رقيب ندارد.
نكته ديگر خود مجتمع آيههاست ،مجتمعي كه در 60هكتار زمين ،فضايي
را پدي��د آورده ك��ه همه مردم ،اعم از مجاوران و زائ��ران حضرت رضا(ع) از آن
اس��تفاده و مس��ائل جنگ را از نزديك لمس ميكنند كه همه باز نتيجه همان
دوربيني ش��هيد شوشتري است .اگر كنگره خراسان هم مثل خيلي از كنگرهها
زود برگزار ميش��د هيچ زمان نميتوانستيم مجموعهاي داشته باشيم كه مورد
بازديد هزاران نفر واقع شود.
از اي��ن قبيل كارها در كنگره خراس��ان كه برآمده از دورانديش��ي ش��هيد
شوشترياست ،الي ماش��اءاهلل داريم ،ضمن اينكه اختصاص دو واحد درسي در
دانش��گاههاي مشهد به بحث ايثار و ش��هادت كه بعد به صورت كشوري درآمد
هم نتيجه حركت مفيد كنگره خراس��ان است .اين مسئله در آموزش و پرورش
هم اتفاق خواهد افتاد .براي همه دستگاههاي ديگر نيز به همين شكل كارهايي
تعريف شده تا بتوان فرهنگ شهادت را در جامعه نهادينه كرد.
نهادين��ه كردن فرهنگ ش��هادت و جاري ك��ردن آن در جامعه ،از كارهاي
بزرگ اس��ت كه ميبايس��ت دنبال ش��ود و الحمداهلل چنين حركتي در كنگره
بزرگداش��ت شهداي خراسان شكل گرفته است .اگرچه كنگرهها عموما از لحاظ
109

آخرين پست در كشيك هشتم

تبليغاتي ضعفهايي دارند اما در اين بخش نيز روي تلويزيونهاي ش��هري كار
كردهايم و به اميد خدا به زودي از آنها نيز بهره خواهيم جست.تمام اين موارد
كه نام بردم به اصرار شهيد شوشتري شكل گرفت.

دور انديشي در اقدامات

نگاه ش��هيد شوشتري به كنگره بزرگداشت شهداي خراسان ،نگاه تبليغاتي
زودگذر نبود .همين االن اگر به ش��هرهاي اس��تان برويد در هر ش��هر چندين
كنگره در حال برگزاري اس��ت و اين خروجي كنگره ش��هداي خراس��ان است.
ت�لاش صورت گرفته در اينجا االن به جايي رس��يده كه ما به صورت همزمان،
ح��دود  300يادواره ش��هداي دفاع مقدس را داش��ته باش��يم .البته االن فقط
خراس��ان رضوي را تحت پوش��ش داريم .اينها همه همان نگاه تيزبين ش��هيد
شوشتري است كه براساس آن كارهاي كنگره شكل گرفته است .اميدوارم اين
كار س��الهاي س��ال ادامه پيدا كند و اين افتخار پس از شهيد شوشتري براي
تمام نسلها بماند.

اعتقاد به كار ميداني

كار فرهنگي ،طاقت فرساست و شهيد شوشتري اگرچه وجه نظاميشاخصتري
دارد اما نش��ان داد كه در زمينه فرهنگي هم تواناييهاي خوبي داشت و همان
نگاه فرهنگي ايشان حتي پس از رفتن از خراسان نيز بر كنگره شهداي خراسان
حاكم بود.
يكي از رموز اصلي موفقيت س��ردار ش��هيد شوشتري اين بود كه به صورت
ميداني وارد كار شد .به عنوان مثال در عمليات نظاميتا خودش منطقه عمليات
را نميديد و توجيه نميشد هرگز اجازه عمليات نميداد و نميپذيرفت كه آن
را هدايت كند .اينجا ،در كنگره بزرگداش��ت شهداي خراسان و در بعد ادبيات،
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هرماه چندين جلسه برگزار كرد و شخصا با اصحاب ادبيات صحبتكرد ،نظرات
آنها را كامال گوش ميداد و سپس كار را پيگيري ميكرد .اين مديريت ميداني
ايش��ان بود كه ميتوانس��ت كارآمد باش��د و كارها را شكل و س��امان بدهد .از
طرف ديگر با افراد صاحب نام و صاحبنظر زياد مش��اوره ميكرد .سردار شهيد
شوش��تري حقيقتا براي كنگره وقت ميگذاش��ت و نتيجه هم حاصل ميش��د.
حتي در اين اواخر با توجه مس��ئوليتهايش در سيستان و بلوچستان و تهران،
س��مت رياس��ت هيئتامناي كنگره را به عهده داش��ت و روزجمع��ه براي ما و
برنامههاي كنگره در مشهد وقت ميگذاشت.

دلش اينجا بود

در دورهاي ك��ه در خراس��ان نبود يا كمتر حضور داش��ت ،هم چون تقريبا
تدابير ،اهداف و چشماندازهاي كنگره از پيش نوشته شده بود و ما نيز براساس
همان س��رفصلها كار ميكرديم ،در نبودش��ان كنگره زياد به مشكل برنخورد.
البته با ايشان مشورت داشتيم.
در دوران مس��ئوليت در خارج اس��تان ،به جز زماني كه اين اواخر به عنوان
نماينده فرمانده كل س��پاه در امور كنگره بزرگداش��ت شهداي خراسان شركت
داشت ،ايش��ان به ظاهر در قبال كنگره هيچ گونه مسئوليت مستقيمينداشت،
ولي نسبت به كس��اني كه در اين مسير شهيد شده بودند بسيار عالقهمند بود.
ميتوانم بگويم تقريبا 99درصد فرماندهان ش��هيد خراس��ان به نحوي با شهيد
شوش��تري كارك��رده بودند ،از همان رأس تا ذيل .عالقهاي كه س��ردار ش��هيد
شوشتري به شهدا داشت بيمانند بود.
دوس��ت داشت فرهنگ شهادت روي زمين نماند و به عنوان يك افتخار در
س��طح جامعه منتش��ر شود ،لذا ش��خصا در خيلي از جاها ورود پيدا ميكرد .از
طرفي ايشان با ارتباطات خوبي كه با ساير جاها داشت ميتوانست كنگره را در
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تواضع براي كار شهيد

شهيد شوشتري مدير ارشد مجموعه كنگره بود ،براي كار كنگره ،مالقاتهايي
طراحي شده بود كه بايد خود سردار شخصا حضور ميداشت ،آنجا با كساني مالقات
ميكرد كه از لحاظ رتبه اداري و توانايي به مراتب از ايشان پايينتر بودند ولي با آن
تواضعي كه داشت براي بحث شهدا ،خودش راسا اقدام ميكرد .اين براي من خيلي
جالب بود كه شخصيتي مثل ايشان با آن جايگاه و قدرت و نفوذ ،با ردههاي پايينتر
از خودش به راحتي و با تواضع مينشست تا مشكالت را حل كند.
***

سابقه ديرينه ارادت شهيد شوشتري به شهيدان

س��يد جعفر س��طوتي ،يكي ديگر از سابقون كنگره ش��هداي خراسان است
كه به خصوص در حوزه جمعآوري آثار ش��هيدان خراسان و نقش سردار شهيد
شوش��تري در هدايت اين بخش از فعاليت كنگره ش��هدا،اطالعات قابل توجهي
دارد .پاي صحبتش نشس��تيم تا زواياي بيش��تري از نقش و نظر س��ردار شهيد
شوشتري در باره كنگره بزرگداشت 23هزار شهيد خراسان را واكاوي كنيم:
با توجه به اينكه ايش��ان در دوران جنگ عمدتا در سمت فرماندهي يگانها
و قرارگاههاي اس��تان خراس��ان خدمت ميكردند و از طرف��ي درصد زيادي از
شهداي خراس��ان نيز از همان يگانهاي تحت مس��ئوليت ايشان بودند ،شهيد
شوشتري ارادت خاصي به شهداي خراسان و خانوادههاي ايشان داشت.
پس از پايان جنگ ،نس��بت به خانواده ش��هدا به خصوص فرزندان ش��هدا
احس��اس تكليف ميكرد ،مسائل آنها را پيگيري مينمود و از زيرمجموعههاي
مس��ئوليتي خ��ود نيز همين را ميخواس��ت .حتي قبل از ش��روع بهكار كنگره
ش��هداي خراسان در ديدارهايي كه با خانواده شهدا داشت بسيار سعي ميكرد
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ي آنها ق��رار بگيرد .يك نگاه پدرانه و دلس��وزي فراتر از يك
در جري��ان زندگ 
فرمانده مسئول داشت.

نگاه عميق ومبنايي

زمان��ي كه بحث برگزاري كنگره مطرح ش��د ،به كار براي ش��هدا به عنوان
ي��ك تكليف و حركت موثر نگاه ميكرد و به نوعي آن را موثرترين كار فرهنگي
معنوي براي مقابله با ش��بيخون فرهنگي ميدانست .شهيد شوشتري به كنگره
بس��يار عميق و مبنايي نگاه ميكرد ،اينطور نبود كه يك بزرگداش��ت با جنبه
نمايشي و ظاهر زيبا مد نظر باشد.
در بحث شهدا صحبتها و درخواستهايي كه داشت بيشتر حول انجام يك
كار ماندگار بود .ميگفت ش��ايد ثمره بخشي از تالش��مان را خودمان برداشت
كني��م اما اين كار بايد بهگونهاي باش��د كه نس��لهاي بع��دي را تغذيه كند .از
همينرو اقدام بزرگ سرگذشتپژوهي تمام شهدا را در دستور كار خود و كنگره
رسري از
قرار داد .كار عميق و دقيقي بود و س��فارش ايش��ان هم اين بود كه َس َ
كنار شهدا نگذريم.
در ابت��دا به ما ماموريت داد تا كنگرههاي ديگر را ببينيم تا از چند و چون
آنها مطلع ش��ويم و در ادامه بنا به تاكيد ايش��ان بستر كار را با نظارت سردار
نوريان  -از سرداران فرهنگي سپاه -در خراسان مهيا كرديم.

حضور مستقيم و موثر در سرگذشت پژوهي

از ديگر ويژگيهاي س��ردار ش��هيد شوش��تري ،حضور فعال و مستقيم در
موضوع سرگذش��تپژوهي ش��هدا ب��ود .پروندهه��اي زيادي وج��ود دارند كه
صحبتهاي سردار شوشتري زواياي تازهاي به شخصيت شهيد آن پرونده داده
است .حتي از ما در زمينه تسريع كار راهكار ميخواست ،خواستيم كه تمام زير
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مجموعههاي يگان به كارگيري ش��وند ،اجازه اين كار را داد .خواستيم ادارات و
نهادهايي با وس��اطت و اعتبار ايش��ان پاي كار بيايند ،اين كار را هم انجام داد.
حتي برخي افراد كه جزو منابع اصلي ما بودند و كمتر پاي صحبت مينشستند
با تماس و تاكيد سردار شوشتري در پروژه شركت ميكردند.
فرماندهان هم ميدانس��تند اگر كار ُكند پيش برود مورد بازخواست واقع
ميش��وند ،حتي برخي ارگانها و ادارات كه به واس��طه و اعتبار س��ردار پاي
كار آمده بودند ،به خاطر عنايت به س��ردار و بحث ش��هدا حضور بس��يار فعال
و پويايي داش��تند و نقش��ي بي��ش از حد انتظار ايفا كردن��د .در كل نظارت و
خواس��ت و پيگيري سردار شهيد شوشتري در تس��ريع كار سرگذشتپژوهي
شهدا بسيار موثر بود.

ادامه همكاري پس از انتقال ازخراسان

س��ردار رباني،س��ردار منصوري و س��ردار احمدي ،فرماندهان پس از سردار
شهيد شوشتري در خراسان مانند شهيد شوشتري به موضوع كنگره بزرگداشت
ش��هيدان اهتمام داشته و دارند ،اما سردار شهيد شوشتري با وجود مشغلههاي
تازهاي كه پيدا كرده بود ،اما نظارت خود را  -اگرچه كمتر مستقيم -روي پروژه
داش��ت و متناسب با ش��رايط ،به ما سر ميزد و در رفع مشكالتمان در مركز يا
جاهاي ديگر خيلي كوش��ا بود.تا اينكه در اين س��الهاي آخر به عنوان نماينده
س��ردار جعفري ،فرمانده كل سپاه ،به همراه چند نفر ديگر تيميرا تشكيل داد
تا مراحل اجراي اجالس��يه كنگره را به عهده بگيرد و باز آنجا نزديكتر حمايت
و نظارت ميكرد.
در واق��ع وق��ت آزادحض��ور در كنارخان��واده را هم به كنگره و مس��ائل آن
تخصيص ميداد.حتي روزهاي تعطيل در مجموعه آيهها قدم به قدم به همه جا
سركش��ي ميكرد.زير آفتاب ميايس��تاد و مسائل را پيگيري ميكرد و با حضور
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ايشان بود كه مجموعه آيهها در يك فعاليت گسترده شكل گرفت.
به هر حال محور اصلي ش��كلگيري و پيشرفت كنگره چه در ماموريتهاي
معاونتهاي��ش ،مثل معاونت سرگذش��تپژوهي و چه در آمادهس��ازي مجتمع
آيهها ،سردار شهيد شوشتري بود و اصرار و پايكار بودن ايشان در قدم به قدم
اين ماجرا هويداست و ميتوان گفت كه مجتمع آيهها يكي از يادگارهاي بسيار
ارزشمند سردار شوشتري است.

همه شهيدان براي مادرانشان سردارند

ايش��ان اعتقادشان اين بود كه بايد به نحوي سرگذشتپژوهي كنيم كه غلو
و زيادهگويي نش��ود .غلو در واقع بهقول ايشان ظلم در حق شهيد بود .ميگفت
اگر براي جواني كه ميخواهد امروز از سرگذش��ت ش��هيد استفاده كند؛ شهيد
را در اوج قلهه��اي دس��تنيافتني ترس��يم كنيم ،ديگر ش��هيد را بهعنوان الگو
نميپذيرد .ش��هيد شوش��تري به اين امر دقت فراواني داش��ت .از طرفي سردار
در پروژه سرگذش��تپژوهي اصرار ويژهاي داش��ت كه مبادا رفتار و نوع برخورد
سرگذشتپژوهان بهگونهاي باشد كه خانواده شهدا احساس تبعيض ميان شهدا
پيدا كنند.
اين جمله را يادم نميرود كه ش��هيد شوشتري هميشه ميگفت«:براي هر
مادر ش��هيدي فرزندش سرداري مثل شهيد كاوه وشهيد چراغچي است» ،شما
هم با همين ديد وارد كار شويد.

نظارت دقيق و مستمر

سردار شهيد شوشتري به صورت دقيق روي مراحل كار سرگذشتپژوهي
نظ��ارت داش��ت و در فاصلههاي زماني نزديك از ما گزارش كار ميخواس��ت.
همه پيگير موضوع بودند ،اما شهيد شوشتري مسئوليتي فراتر از يك فرمانده
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داش��ت .وقتي صحبت از جمعآوري سرگذش��ت شهداي س��ه استان خراسان
بود و همه ميگفتند كار مش��كلي اس��ت ،سردار ميگفت« :مشكل هست ولي
شدني است».
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نگاهي به نقش سردار شهيد شوشتري

در توسعه فرهنگي،اجتماعي و سياسي خراسان
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جبهه فرهنگي
همانگونه كه در ديباچه اين اثر اشارهشد ،سردار شهيد نورعلي شوشتري به
س��بب شخصيت توسعه يافته و چند جانبهاي كه داشت در حوزههاي مختلفي
عالوه بر فرماندهي در دفاع مقدس ،صاحب فكر و انديشه و نفوذ و تاثير بود.
او به هم��ان اندازه كه در زندگي نظامياش ،پاس��داري فداكار و انقالبياي
سرسخت و فرماندهي هوشيار و تيزبين بود ،در حوزههاي فرهنگي و اقتصادي و
اجتماعي نيز نگاهي همهجانبهنگر داشت و با دور انديشي خاص خود ،تحوالت
و نيازهاي آينده را به خوبي رصد ميكرد.
بنيانگذاري مؤسسه فرهنگي امام حسين(ع) ،پايه گذاري جامعهالحسين(ع)
هيئت رزمندگان اس�لام ،تاسيس شركت تاثيرگذار سپاد و ديگر اقدامات مشابه
او كه تا سالهاي طوالني پس از آن شهيد منشأ اثرات مثبت در جامعه خواهد
بود ،نمونههايي از اين آينده نگري و تيزبيني به ش��مار ميآيد كه در اين فصل
به آن خواهيم پرداخت.

جبههاي خارج از جنگ

بصيرت سياسي

اين س��ردار ش��هيد اگرچه به خاطر حضورش در كسوت پاسداري از انقالب
اس�لاميتا آخر عمر از ورود به دس��تهبنديهاي سياس��ي مرسوم كشور پرهيز
داش��ت،اما بصيرت سياس��ي او و ش��ناختش از جريانهاي سياس��ي دوست و
دش��من ،در داخل و خارج كشور ش��گفتآور بود .در جريان آشوبهاي پس از
فتنه تيرماه  78تهران ،س��ردار شهيد شوشتري يكي از  24فرمانده دوران دفاع
مقدس بود كه نامه معروف حمايت از واليت را خطاب به س��يدمحمد خاتمي،
رئيسجمهور وقت امضا كرد .در بخشي از آن نامه آمدهاست:
« ...جناب آقاي رئيس جمهور! حمله به كوي دانشگاه همان طوري كه رهبر
بزرگوار و مظلوم اين انقالب فرمودند امري ناپس��ند ،زش��ت و بد بود و با اينكه
س��ختترين و تندترين برخوردها با آن انج��ام پذيرفت ،اما همه مردم به دليل
ناپسندي عمل انجام شده ،اين برخوردها را پذيرفته و بر آن صحه گذاردند ،اما
سئوال مهم و پرابهام اين است كه آيا فاجعه فقط همين بود؟
صرف��اً همين موضوع قاب��ل پيگيري و توجه و اعتراض و تحصن اس��ت كه
چند وزير به خاطر آن استعفا دهند ،شوراي امنيت تشكيل جلسه بدهد و گروه
تحقيق تشكيل گردد ،اما آيا حرمت شكني و توهين به مباني اين نظام ،تأسف
و پيگيري ندارد؟ آيا حريم واليت فقيه كمتر از كوي دانش��گاه است؟ آيا حريم
امام ،آن انس��ان كم نظير ،كمتر از جس��ارت به يك دانشجو است؟ آيا چند روز
امنيت كشور را دچار اخالل كردن و به هر مؤمن و متدين حمله كردن و آتش
زدن فاجعه نيست؟ آيا زير سئوال بردن جمهورياسالمي ،اين يادگار دهها هزار
شهيد و شعار عليه آن دادن فاجعه نيست؟
جناب آقاي خاتمي! چند ش��ب پيش وقتي گفته ش��د عدهاي با شعار عليه
رهبر معظمانقالب به سمت مجموعه شهيد مطهري در حركت هستند ،بچههاي
كوچك ما در چش��م ما نگريستند ،انگار از ما سئوال ميكردند غيرت شما كجا
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رفته است؟!
جن��اب آقاي رئيس جمهور! امروز وقتي چهره رهبر معظم انقالب را ديديم،
مرگ خودمان را از خداوند طلب كرديم ،چون كه كتفهايمان بس��ته اس��ت و
خار در چشم و استخوان در گلو بايد ناظر پژمرده شدن نهالي باشيم كه حاصل
 14قرن سيلي و زجر شيعه است.
جن��اب آقاي خاتمي! ش��ما خوب ميداني��د ،در عين توانمن��دي به خاطر
مصلحت انديش��ي دوستان ناتوانيم ،چه كسي اس��ت كه نداند امروز منافقين و
معاندين دسته دسته به نام دانشجو به صف اين معركه ميپيوندند و خوديهاي
كينه جو و منفعت طلب كوته نظر آتش بيار آن شده اند و براي تهييج آن ،از هر
سخن و نوشته اي دريغ نميكنند؟
جناب آقاي خاتمي! تا كي با اش��ك بنگريم و خون دل بخوريم و با هرج و
مرج و توهين ،تمرين دموكراس��ي كنيم و به قيمت از دس��ت رفتن نظام ،صبر
انقالبي داشته باشيم؟
جن��اب آقاي رئيس جمهور! هزاران خانواده ش��هيد و جانب��از و رزمنده به
شما رأي دادند كه رأي آنها مدال سينه شماست .آنها از شما انتظار برخورد
منصفانه با اين مس��ئله را دارند و ما امروز رد پاي دش��من را در اين حوادث به
خوبي ميبينيم و قهقهه مس��تانه را ميش��نويم .امروز را دريابيد كه فردا خيلي
دير است و پشيماني فردا غير قابل جبران.
سيد بزرگوار! به سخنراني به ظاهر دوستان و خوديها در جمع دانشجويان
بنگري��د ،آيا همه آن گفتهها تش��ويق و ترغيب به هرج و مرج و قانون ش��كني
نيست؟ آيا معناي سال امام (ع) همين بود؟ آيا به همين صورت ميتوان ميراث
گرانبهاي او را حفظ كرد و آيا بي توجهي تعداد اندكي به نام حزب اهلل ،مجوزي
است براي شكستن سر هر متدين و هتك حرمت آن؟
جناب آقاي خاتمي! رس��انهها و راديوهاي دني��ا را بنگريد ،آيا صداي دف و
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دهل آنها به گوش نميرسد؟
جن��اب آقاي رئي��س جمهور!اگر ام��روز تصميم انقالبي نگيريد و رس��الت
اس�لاميو ملي خودتان را عمل نكنيد فردا آن قدر دير و غير قابل جبران است
كه قابل تصور نيست.
در پاي��ان ب��ا كمال احترام و عالق��ه به حضرت عالي اعالم ميداريم كاس��ه
صبرمان به پايان رسيده است و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي،
بر خود جايز نميدانيم»...
این نوع نگاه به عرصه سیاس��ی کشور نش��ان دهنده شناخت عمیق از شرایط
داخلی و بین المللی اس��ت .فرماندهانی چون سردار شهید شوشتری ،در مناقشات
سیاسی ،تا آنجا که صحبت از رقابت سیاسی میان گروههای مختلف سیاسی درون
نظام اس��ت ،با وجود ش��ناخت دقیق از طرفین و با وجود آنك��ه از دوري بعضي از
گروههاي سياس��ي از خط امام (ره) ،به سختي متاثرند و ناراحت ،به نفع هیچ یک
وارد نمیش��وند ،اما آنگاه که اصول نظام جمهوری اس�لامییا ارکان مهم آن نظیر
والیت فقیه در معرض حمله قرار میگیرد ،با بصیرت و تفکر و تذکر قاطع راه را بر
ادامه انحراف سد میکنند .توجه به سیره سیاسی سردار شهید شوشتری در مقاطع
مختلف ،از جمله در انتخابات گوناگون ،نشان دهنده همین بصیرت فوق العاده است.
نمونه ای از توصیههای هوشمندانه این سردار شهید در خصوص چگونگی حضور در
انتخابات در یکی از سخنرانیهای ایشان در همین کتاب درج شده است.
***

تعریفجدیدازخدمترسانیفرهنگی

گذري كوتاه بر نقش شهيد شوشتري در تاسيس مؤسسه فرهنگي امام حسين(ع)

توجه به آموزش وتربیت و تدبیر فرماندهی س��ردار ش��هيد شوشتري ،برای
خدمات رس��انی علمیآموزش��ی وفرهنگی آنهم در ش��رایطی که بس��یاری از
فرماندهان ،خدمات به کارکنان را درکمکهای مالی به پاس��داران وبس��یجیان
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میدانس��تند ،تعریفی كامال جديد از خدمات رس��اني به کارکنان به حس��اب
ميآمد که در نوع خود بینظیر است.
در سالهای پایانی جنگ تحمیلی ،آسیبهای ناشی از عدم حضور رزمندگان
در محیط زندگی و خسارتهای پنهان جنگ در عرصه تعلیم وتربیت در خانواده
رزمندگان تا حدودی بروز یافت .ش��هید شوشتری در آسیب شناسی این نقیصه
و بحران ،ضرورت تاسیس مدارسی را که خدمات ویژه وبرجستهای ،به ایثارگران
ارائه دهد درک كرد ودر پایه گذاری مدارس وابسته به سپاه اقدام نمود.
اکنون مدارس امامحس��ین (ع) با حضور فرماندهان یگانهای رزم خراسان،
توس��ط هيئت امنا اداره میش��ود وبالغ بر  15هزار دانش آموز را در استانهای
خراسان تحت پوشش دارد و منشأ خدمات ارزنده ای به خانوادههای رزمندگان
وپاسداران است.

آموزش و توسعه دانش وخرد

بلند نظری و نگاه عمیق وکاوشگرانه شهید بزرگوار به امر آموزش به قدری
زبان��زد بود که نه تنها نزدیکان ،بلکه اطرافیان نیزبه آن اذعان داش��تند .مهدي
فرهاديان از مديران با س��ابقه مؤسس��ه فرهنگي آموزش��ي امامحس��ين(ع) در
خاطره اي در باره ديدگاههاي س��ردار شهيد شوشتري براي اداره اين مجموعه
فرهنگي ميگويد :یادم هست برای انجام کاری در خصوص مؤسسه امام حسین
(ع) که یادگار ایش��ان و نشانگر تفکر آیندهنگر ایشان است به تهران رفته بودم
وقرار مالقاتی با معاون وزیر داش��تم که مایل بودم با حضور ش��هید شوش��تری
شکل گیرد .طی تماسی از ایشان برای ساعت  3عصر که وقت مالقات خارج از
ساعت اداری بود ،فرصت خواستم .ایشان چنين پاسخ داد :من درهمین ساعت
جلسه ش��ورای امنیت ملی دارم ،هماهنگ میکنم شما با فالنی بروید .من هم
پذیرفتم وبا آن بزرگوار دیگر تماس گرفتم تا موضوع را درمیان بگذارم ،ایش��ان
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میس��ر نبود .مراتب را اطالع دادم ،سردار گفت :کسی
در مس��افرت بود و ديدار ّ
را به جلسه شورای امنیت ملی میفرستم وخودم برای طرح وحل مسئله رأس
ساعت میآیم وهماهنگ شد.
این خود نش��انگر اهتمام این بزرگوار به مس��ائل تعلیم وتربیت بود وهمین
حساسیت سبب شد تا مؤسسه امام حسین (ع) امروزه از جایگاه رفیع و ممتازی
در میان مدارس خوب کشور برخوردار باشد.

مؤسسه امام حسین (ع) پس از شهادت شهید شوشتری

بی تردید فقدان بزرگ مردی که عمق اندیش��ههایش هنوز برماپوشیده است
میتواند در ارکان مؤسسه اثرگذار و محسوس باشد .لکن همچنان که امام راحل
(ره) فرمودند « :هر پرچمیکه از دس��ت س��رداری بیفتد ،س��رداری دیگر آن را
برمیدارد» ،به لحاظ همان عمق اندیش��ه ش��هید شوش��تری ،س��بب شد که در
اساس��نامه ،مدیریت راهبردی مؤسس��ه بردوش فرمانده ارشد استان درهر زمان
باشد که این رس��الت خطیر هم اکنون بردوش یار باوفای شهید شوشتری است
وبحق که به طور شایس��ته مدافع سیاستهای مؤسسه است .البته حق این است
که از تفکر فراجناحی ش��هید شوشتری نیز یادش��ود ،بهطوریکه ایشان درطول
تغییر وتحوالت مديريت سازمان آموزش وپرورش خراسان در دولتهاي مختلف
كه بعضاً با دیدگاههای متفاوت بوده ،با هم ه مدیران کل ،تعامل و همکاری فعال
و موثري داشت وصالح فرزندان پاسداران ونسل آینده ساز را بر هر بینشی مقدم
میداشت واین سیره نیکو همچنان جاری و ساری است.
بی تردید از دس��ت دادن پدری دلس��وز وفداکار برای ایثارگران خراس��ان،
فاجعه ای است که آثار آن از هم اکنون پیداست اما روح بلند آن شهید ویاری
دوستان شهید ،خأل وفضای ناشی از فقدان آن بزرگوار را پر خواهد کرد .انشاءاهلل
***
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توج��ه به دانایی ،معرفت ،دینداری و ترويج فرهنگ اهل بيت (ع) به عنوان
راه نجات جامعه ،از اعتقادات اس��توار س��ردار ش��هيد نورعلي شوش��تري بود.
فكرتاس��یس مجتمع فرهنگی و هنری جامعه الحس��ین (ع)(هيئت رزمندگان
اس�لام ) براي اش��اعه تفکر دینی وترويج عقاید حقه ش��یعی در شرایط دشوار
فرهنگی ناشي از همين عقيده استوار بود.
بعد از پايان جنگ تحميلي و زماني كه اين شهيد بزرگوار به عنوان فرمانده
ارش��د در استان خراس��ان معرفي ش��ده بود ،تصميم گرفت هيئتي را تشكيل
دهد ك��ه در اين هيئت ،رزمندگان دوران دفاع مق��دس ،خانوادهها و نوجوانان
و جوان��ان و عالقهمندان به حضرت سيدالش��هدا(ع) ب��ه فعاليتهاي معنوي و
فرهنگ��ي بپردازند .از اين رو درس��ت در روزهاي پاياني جنگ يعني در رمضان
س��ال  1368پيشنهاد تشكيل هيئت رزمندگان اسالم (جامعهالحسين«ع») در
استان خراسان را پس از مشورت با تعدادي از دوستان و همرزمان مطرح كرد.

معبري براي انتقال فرهنگ ايثار و شهادت

محمدحسن آذرنيوا ،مديرعامل و عضو هيئت امناي جامعهالحسين(ع) در باره
نقش س��ردار شهيد در تاس��يس اين مؤسس��ه فرهنگي و اهداف وي از اين اقدام
ميگويد :من فكر ميكنم در آن روزها ش��هيد شوش��تري با تاس��يس اين هيئت،
دنبال اهداف مشخصي بود كه يكي از اين اهداف كه بسيار مهم ،انتقال فرهنگ و
ارزشهاي دوران دفاع مقدس به نسلهاي بعدي و به نوجوانان و جوانان بود؛ چراكه
ت رزمندگان در
او به خوبي ميدانس��ت اگر ارزشهاي دفاع مقدس و ايثار و رشاد 
طول آن دوران به نس��ل نوجوان و جوان ما منتقل نشود ،به زودي فراموش خواهد
شد و نسلهاي بعدي ما ممكن است با ارزشهاي دوران دفاع مقدس بيگانه باشند.
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پيشبيني آغاز جنگ نرم

ش��هيد شوش��تري به خوبي ميدانس��ت كه تهاجم فرهنگ��ي و جنگ نرم
دش��من به زودي آغاز ميشود بنابراين او كه س��الهاي سال در طول دوران
دفاع مقدس به عنوان يك فرمانده ارش��د و دالور در خط مقدم جبهه شركت
داش��ت تصمي��م گرفت بع��د از اداي تكليف «جه��اد اصغر» ب��ه فكر «جهاد
اكبر» باش��د و براي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دش��من و حفاظت
نس��ل نوج��وان و جوان در براب��ر اين هجمه دش��من ،جامعهالحس��ين(ع) را
تاسيس كند.
اكنون كه بيش از  20سال از تاسيس جامعهالحسين(ع) ميگذرد ،نوجوانان
و جوانان زيادي در مراسم اين هيئت شركت ميكنند.

حفظ فرهنگ جبهه

يك��ي ديگ��ر از اهدافي ك��ه ش��هيد شوش��تري در اح��داث و بنيانگذاري
جامعهالحس��ين(ع) به دنبال آن بود ،آش��نايي خانواده رزمن��دگان و ايثارگران
ب��ا رش��ادتها و دالوريه��اي فرزندان و عزي��زان خود در ط��ول دفاع مقدس
ب��ود؛ چراكه خانوادهها اي��ن دالورمرديها را از نزديك ندي��ده بودند ،بنابراين
باي��د فضاي��ي مهيا ميش��د ت��ا خانوادهه��اي رزمن��دگان و ايثارگ��ران با اين
ارزشها آشنا شوند.
در حقيقت شهيد شوشتري به دنبال اين بود كه خيرات ،بركات و ارزشهاي
دوران طاليي جبهه را به پشت جبهه نيز منتقل كند.
هسته مركزي هيئت رزمندگان اسالم در تهران شكل گرفت و آقاي آهنگران
يك��ي از اصليترين بنيانگ��ذاران آن بود .در حال حاضر ني��ز هيئت رزمندگان
اس�لام در بسياري از شهرها و استانهاي كش��ور فعال است كه اين هيئت در
مشهد به نام جامعهالحسين(ع) شناخته ميشود.
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ش��هيد بزرگوار شوشتري با توجه به روحيه خس��تگيناپذيري كه داشت تا
آخرين روزهاي عمر خود به عنوان يك پشتيبان قوي و بازوي قدرتمند در كنار
هيئت بود و حتي در آخرين روزي كه در مش��هد حضور داش��ت و بعد از آن به
زاهدان عزيمت كرد و در آن حادثه تلخ شهيد شد از من خواست تا حتما اتاق
فكر جامعهالحسين(ع) نيز تشكيل شود.
درباره س��اخت بنا نيز بسيار پيگير بود .به گونهاي كه هميشه به احداث بنا
توجه داش��ت و تاكيد ميكرد .در حال حاضر بناي جامعهالحسين(ع) در مشهد
جزو بينظيرترين بناهاي كشور است.
در ح��ال حاض��ر نم��از جماع��ت ظهر و عص��ر و مغ��رب و عش��ا در بناي
جامعهالحس��ين(ع) برپا و شبهاي جمعه دعاي كميل و صبحهاي جمعه دعاي
ندبه برگزار ميشود .همچنين اين هيئت در تماميمناسبتهاي مذهبي مراسم
دارد كه تماميآنها باقيات الصالحاتي براي شهيد شوشتري است.
***

جبههایدرپشتجبهه

مروری کوتاه بردغدغههاي سردار شهيد براي پشتيباني از جبهههای دفاع مقدس

تاثير فعاليت سردار شوشتري در پشت جبهه و در پشتيباني از جنگ ،كمتر
از تاثي��ر فعاليت او در خط مقدم جبهه نبود .این نکته را محمدحس��ن آذرنيوا،
مسئول ستاد پش��تيباني جنگ سپاه در استان خراسان در دوران دفاع مقدس
ميگويد و میافزاید :واقعيت اين است كه اگر چه شهيد شوشتري يك فرمانده
ارش��د و دالور در خ��ط مقدم جبهه بود و بيش��تر وقت ايش��ان در خط مقدم
ميگذش��ت اما هرگاه ك��ه به دليلي مانند مرخصي به پش��ت جبهه ميآمد در
پشتيباني مردمياز جنگ نيز نقش بسزايي داشت و فعاليت ميكرد.
در حقيقت تاثير فعاليت اين ش��هيد بزرگوار در موضوع پشتيباني مردمياز
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جنگ ،كمتر از تاثير فعاليت اين شهيد در خط مقدم نبود.
در نگاه شهيد شوشتري ،پشتيباني از جنگ سه اثر داشت؛ اول اينكه افرادي
كه توان حضور در جبهه را ندارند با ارس��ال كمكهاي خود به رزمندگان ياري
ميرس��انند و اي��ن يعني اينكه مردم در اين جنگ با ج��ان و دل حضور دارند.
دوم اينكه اجر افرادي كه در پش��ت جبهه به پشتيباني از رزمندگان ميپردازند
كمتر از اجر رزمندگاني كه فيسبيلاهلل خدمت ميكنند ،نيست و سوم از همه
مهمتر ،پيام سياس��ي ای است كه اين كمكها به دنيا نشان ميدهد همه مردم
در اين عرصه حضور دارند.
از اين رو ش��هيد شوش��تري به موضوع پش��تيباني مردمياز جنگ اهميت
فراواني ميداد و به محض آمدن به پش��ت جبهه ،مس��ئوالن س��تاد پشتيباني
جنگ ايش��ان را رها نميكردند و ايش��ان در پشت جبهه به جاي استراحت ،در
ستاد پشتيباني جنگ نيز فعاليت داشت.
ش��هيد شوش��تري در درجه اول جوانان را براي شركت در جنگ و دفاع از
كش��ور تشويق ميكرد و بس��ياري از خانوادهها كه به اين شهيد عالقه داشتند
فرزندان خود را براي اعزام به جبهه تش��ويق ميكردند .ايشان در درجه دوم به
دنبال پشتيباني مردمياز جنگ و جمعآوري و جذب كمكهاي مردميبود.
در حقيقت شهيد شوشتري يك فرمانده ارشد جنگ بود و بايد بيشتر وقتش
را در خط مقدم س��پري ميكرد اما هيچگاه از پش��تيباني جنگ نيز غافل نبود و
هرگاه فرصتي دست ميداد به تشويق مردم براي پشتيباني از جنگ ميپرداخت.
***

سازندگی پس ازدفاع

بررسی نقش سردار ش�هید در مؤسسه اقتصادی سپاد خراسان به روایت علی اکبر

صابری فر ،مدیر عامل شرکت سپاد

توجه به معشیت ایثارگران و رزمندگاني كه بهترين سالهاي عمرشان را در
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راه نبرد با دش��من متجاوز صرف كردهبودند و چه بس��ا كار و كاسبي و درآمد و
شغل خويش را رها كرده و به جنگ رفته بودند ،چه در سالهاي دفاع مقدس و
چه پس از پايان جنگ در زمره دغدغهها سردار شهيد شوشتري بود .او در اين
زمينه نيز چشم انداز وسيعي داشت و با دور انديشي ،اقتصاديترين برنامهها و
پيشنهادها را ارائه ميداد.
سالهاي پس از دفاع مقدس ،در تقويم معاصر ايران به سالهاي سازندگي
ش��هرت يافتهاند .نگاهي به فعاليتها ،برنامهها و پيش��نهادهاي س��ردار شهيد
شوشتري نشان ميدهد كه او در اين عرصه هم فرد توانايي بودهاست.
پس از پایان دفاع مقدس ،نخستين گامها براي حضور در عرصه سازندگی با
تاس��یس و مشارکت فکری و عملی در ایجاد شرکت سپاد خراسان برداشته شد.
عنوان اين شركت( ،سپاد) به معنای ( سازندگی پس ازدفاع ) هم از همين تفكر
قدار است
سرچشمه گرفته بود ،چرا که دفاع اولویت نخست در مقابله با دشمن ّ
وسازندگی اولویت پس از آن ،که شهید به ضرورت هردو توجه خاصی داشت.

جاي خالي شهيد شوشتري

علياكبر صابريفر ،مديرعامل ش��ركت س��پاد در باره نقش س��ردار شهيد
در تاس��يس اين بنگاه مهم اقتصادي ميگويد :ش��هيد بزرگوار شوشتري داراي
خصلتهاي مثبت بس��ياري بود كه از آن جمله ،توجه و اهميت اين ش��هيد به
نيروهاي زيردست خود ،بهخصوص بحث معيشتي آنان بود .بعد از جنگ تعداد
زيادي از ايثارگران در جامعه حضور داش��تند كه بايد به پاس رشادتهاي آنان
فكر جامعي براي معيشت اين افراد ميشد ،از اين رو تصميم به تاسيس شركت
سپاد گرفتهشد كه در اين ميان نقش شهيد شوشتري بيشتر از همه بود.
شهيد شوشتري به خوبي ميدانست كه اگر قرار باشد دولت همه رزمندگان
و ايثارگران را در كارهاي دولتي بهكار گيرد و به آنها حقوق بدهد ،كار مشكلي
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اس��ت ،از اين رو براي تامين معيش��ت ايثارگران به اين فكر افتاد كه ش��ركتي
تاسيس شود ،كه بر این اساس در اين شركت عدهاي از افراد پاك دور هم جمع
شدند و شركتي را به عنوان سپاد تشكيل دادند.
ش��هيد شوشتري به ما آموخت كه انسان ميتواند يك فعاليت كامال قانوني
و شرعي داش��ته باشد كه در عين حال سودآور نيز باشد و خوشبختانه شركت
سپاد در اين زمينه به يك الگو تبديل شده است .در ابتدا شركت سپاد براي حل
مشكل ميدان بار فتحآباد شكل گرفت و حضور اين شركت در اراضي منطقهاي
كه اكنون وجود دارد باعث جلوگيري از حاشيهنش��يني شد ،به گونهاي كه اگر
شركت سپاد تاسيس نميشد اين منطقه تمام به تصرف آلونكها درميآمد.
ش��هيد شوشتري از روز اول در تاسيس و س��پس در پشتيباني اين شركت
نقش اساس��ي داش��ت ،به گونهاي كه اكنون جاي خالي اين ش��هيد در شركت
سپاد كامال احساس ميشود.
شوشتري آدم پيگير و وظيفهشناسي بود .براي همين در حالي كه گاه ،در
طول ماه تنها دوروز در مش��هد بود ،حتما جلس��ه ميگذاشت و مسائل شركت
س��پاد را بررس��ي و پيگيري ميكرد .او عضو فعال هيئت مديره ش��ركت سپاد
بود و نقش��ي كه اين شهيد داش��ت واقعا تاثيرگذار بود و از آنجايي كه معيشت
ايثارگران و رزمندهها برايش بس��يار مهم بود ،به پيشرفت و توسعه اين شركت
اميد داشت و براي آن تالش ميكرد.
نقش ايش��ان در ش��ركت الهيه هم به همين صورت بود ،به گونهاي كه در
حال حاضر به 10هزار س��هامدار اين ش��ركت در منطقه الهيه براي س��اخت
مس��كن ،زمين واگذار شدهاس��ت كه اينها تمام به خاطر تالشهاي ش��هيد
شوشتري بود.
او در بازديد از منطقه الهيه و محل احداث مس��كن براي سهامداران شركت
بر افزايش كيفيت و كميت كار توجه داشت و حتي به اين موضوع كه خيابانها
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و معابري كه در نظر گرفته ميش��ود ،بايد معين باشد و اين منطقه يك منطقه
نمونه و جذاب باشد ،تاكيد داشت.
اكنون تمام امكانات در الهيه اعم از آب ،برق ،گاز ،تلفن ،آس��فالت و ...آماده
شده كه اينها را مديون شهيد شوشتري هستيم.
م��ن اعتقاد دارم هر گلي بويي دارد و هركس��ي جاي��گاه خود را دارد ،اما
جايگاه ش��هيد شوش��تري ،يك جايگاه ويژه در شركت س��پاد و الهيه بود ،به
گون��هاي كه در حال حاضر جاي خالي اين ش��هيد كامال احس��اس ميش��ود.
بنيانگذار ش��ركت س��پاد،ايشان بود و اگر شوش��تري نبود در همان سالهاي
اول ،كار جمع ميشد.

خستگی را خسته کرده بود

خس��تگي براي شهيد شوشتري معنا نداش��ت .بااينكه او با توجه به سنش
ميتوانس��ت خودش را بازنشس��ته كند امااين كار را نميكرد و بااينكه بيش��تر
وقتهايش در تهران و سيس��تان و بلوچستان بود ،اما از راه دور در جلسات ما
شركت ميكرد و راهنماييهاي خوبي هم ارائه ميداد.
صابريفر اظهار ميدارد :خودش اصال به فكر مسائل مادي و دنيايي نبود ،او
بسيار ساده زندگي ميكرد .در شركت سپاد بااينكه نقشی محوري داشت مانند
مردم عادي فقط يك سهم در شركت داشت.

برای رهبری از جان مایه میگذاشت

صابريفر ادامه ميدهد :شهيد شوشتري داراي يك روح لطيف و بلندمرتبه
بود و ريا و تكبر و خودنمايي به هيچ وجه در كارش ديده نميشد .بسيار مخلص
ب��ود و تم��ام وجودش در اطاعت از ولي امر مس��لمين و فرمانده كلقوا خالصه
ميشد و براي رهبري از جان مايه ميگذاشت.
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انسان جامع االطراف

ب��ه نظر من س��ردار شوش��تري تنها ي��ك رزمن��ده نبود بلكه يك انس��ان
جامعاالطراف بود.
يك نكته جالب توجه كه درايشان بوداينكه شهيد شوشتري مهندس نبود،
اما وقتي در جمع مهندسان مينشست اظهارنظرهايي كه ميكرد و راهكارهايي
كه ارائه ميداد ،بس��يار كارشناسيشده و مهندسي بود .وقتي ميخواستيم كار
عمراني كنيم ،ميگفت كاري كنيد كه زبانزد و نمونه باشد و شما االن ميبينيد
كه الماس ش��رق را در بسياري از نقاط جهان ميشناسند واينها همه از تدبير
و بينش شهيد شوشتري بود.
يكي از كارهايي كه ش��ركت س��پاد در دست انجام دارد ،تاسيس يك پارك
موضوعياس��ت كه دراين پارك مس��ائل اعتقادي در قالب گردشگري به مردم
منتقل و آموزش داده ميش��ود واين يكي از تاكيدات ش��هيد شوشتري بود كه
ميگف��ت از طريق كالس درس خيلي موفق نيس��تيم ،بنابراي��ن بايد از طريق
گردشگرياين كار را انجام دهيم.

كاوه 60ساله

صابريف��ر در ادام��ه به تالش بيوقفه ش��هيد شوش��تري اش��اره ميكند و
ميگوي��د :م��ن در طولاي��ن دوران حتي يك بار خس��تگي را در چهره و كالم
ش��هيد شوشتري نديدم و نش��نيدم .همواره نشاط و ش��ادابي در وجود شهيد
شوشتري بود .به نظر من شهيد شوشتري يك كاوه ،چراغچي يا همت 60ساله
بود كه ما ميديديم.
ب��ه نظر مناين ش��هيد هم در دوران دفاع مق��دس و هم بعد از آن زحمات
زيادي كشيد و شهادت بهترين و باالترين مزدي بود كه او ميتوانست بگيرد.
***
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زمانی که خدمت با تالش آمیخته میشود ،اثری ماندگار از یک فکر برجسته
باقی میماند؛ فکری که نتیجهاش آرامش خیال برای جمعی است که خدمت به
خلق ،آرزو و هدفشان است.
بیتردید ویژگیهای شاخص سردار شوشتری تنها به حوزه تخصص نظامياو
منتهی نمیش��د .براي سردار شهيد شوشتري ،آرامش و آسايش همنوعانش ،به
خص��وص آنگاه كه نيروهاي تحت امرش باش��ند و به ص��ورت ويژهتر ،وضعيت
زندگي همس��ر و فرزندان آنان ،دغدغهاي هميش��گي بود .در اين ميان توجه به
مسكن و سرپناه همكاران از اهميت قابل توجهي برخوردار بود.
محمد جواهری ،یکي از دوستان و همکاران سردار شهيد شوشتری است كه
مدت طوالني در بخش مس��کن سپاه مشغول خدمت بودهاست .او كه در دوران
دفاع مقدس در قرارگاه نجف در کنار س��ردار شوشتری خدمت ميكرد ،بعد از
جنگ نیز مس��ئول بنیاد تعاون سپاه خراس��ان بوده است.آنچه در پي ميآيد،
گزيده اظهارات وي از جنبه ديگري از زندگي سردار شهيد شوشترياست:

مسكن سازي ،مهمتر از پادگان سازي

دیدگاهه��ای بلن��د ،آیندهنگ��ری و دوراندیش��ی از مهمتري��ن محوره��ای
برنامهریزیشده سردار در بخش مسکن بود .درایت و کاردانی ایشان بهاندازهای
باال بود که حتی بعد از گذش��ت زمانهای بس��یار نیز راهکارها و راهنماییهای
ایشان قابل استفاده است.
س��ردار توجه به بخش مسکن را بسیار حیاتی و ضروری میدانست ،تا آنجا
که ش��خصا خود پروژههاي مسكن سازي س��رافرازان و الهیه را دنبال ميکرد،
چون معتقد بود مسکن بچهها از پادگان اولیتر است.
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چيزي كه خوشحالش ميكرد

در حوزه کار ما با ساخت هر مسکن ،واقعا لبخند رضایت بر لبانش جاری میشد،
چون معتقد بود هیچچیز بهاندازه ایجاد سرپناه برای مردم لذتبخش نیست و آن
چیزی که بسیار او را تحت فشار و ناراحتی قرار میداد ،مشکالت بچهها بود.

آنهارا در تنگنا قرار ندهيد

س��عهصدر و دقتنظر عجيبي داش��ت ،حتي در مسائل جزئی .یادم میآید
یکب��ار نامهای را به س��ردار دادم ک��ه مبتنی بر دریافت وجوه��ی بابت ادامه
س��اخت و ساز از کارکنان بود ،بیشتر از  10دقیقه و در سکوت کامل آن نامه
چندخط��ی را مطالعه ک��رد و در پایان گفت :به دنبال راه دیگری باش ،بچهها
نمیتوانن��د پرداخ��ت کنند ،آنه��ا را در تنگنا نگذاریم و ب��ه دنبال دریافت
وام برویم.

خدمت به خلق ،سرخط همه كارها

پشتکار و اراده ایش��ان براي تامين سرپناهي براي نيروها ،مثال زدنياست.
هیچگاه مدیریت باال به پایین را لحاظ نمیکرد و همیشه میگفت :سربازان راه
خدا خدمت به خلق را باید ابتدای راه خود قرار دهند .در س��ال  71که ایش��ان
رس��ما در این بخش حضور داشت ،خراس��ان از نادرترین استانهایی بود که از
لحاظ تهیه زمین مشکلی نداشت.

دور انديشي دقيق

در ابتدا که کار س��اخت و ساز مسکن برای نیروها آغاز شد ،سردار همیشه
میگفت :اینجا میوه کال اس��ت ،بگذار چند سال دیگر به بار مینشیند و دقیقا
این پیشبینی سردار در مناطق الهیه و سرافرازان مشهد کامال تحقق یافت.
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آنچه که کامال منطبق بر بینش و تفکر عمیق س��ردار بود ،درک ش��رایط و
فهم موضوع بود .ایشان در حوزه رفاه اصال نظام را وارد نمیکرد و پیوسته تاکید
داش��ت« :هر چیز در س��ر جای خودش» .این موضوع آن ق��در برای ما توجیه
ش��ده بود که در مسائل مربوط به بخش مسکن اصال حضور ایشان را به عنوان
یک فرمانده نظامیلمس نمیکردیم و از وجود راهکارهای ایشان به عنوان یک
کارشناس خبره و اهل منطق استفاده میکردیم.

حرف آخر؟

به نظر من س��ردار با ش��هادت به هدف دیرینه خود رسید ،همان هدفی که
س��الها برای رس��یدن به آن ،روح و جس��م و جان خود را با آموزههای دین و
خدمت به خلق صیقل داد و در انتها به آن چیزی که لیاقتش بود ،رسید.
***

خراسان در روند توسعه خود ،مدیون شوشتری است

گفتاري ازمحمدجواد محمدیزاده،

معاون رئیسجمهور و استاندار سابق خراسان

سردار شوشتری جزو نیروهای پاک سپاه بود که از دير باز در خدمت نظام
اس�لامی ،والیت و خدمت به ملت بزرگ ایران بود.شوشتری با اينكه تحصیالت
کالس��یک باالیی نداش��ت ،کارآمدیاش را در حوزههای مختلف ثابت کرد که
دارای ویژگیهای بس��یار باارزش و ارزندهای اس��ت .در دفاع مقدس نیز ایشان
ظرفیتهای خوبی را نشان داد.
چه بس��یار عملیاتهایی ک��ه طراح آنها بود و چه بس��یار عملیاتهایی
که نظرات س��ردار شوشتری باعث تغییر مس��یر آنها شد.فرماندهان بزرگ
جنگ ،بعضی عملیاتها را مدیون ش��هید شوشتریاند و شجاعت ،دالوری و
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مقاومت و ایس��تادگی ایشان زبانزد است.پس از دفاع مقدس هم با شناختی
که از ش��رایط کشور داش��ت ،در مسیر س��ازندگی ،طرحهای بزرگی را اجرا
کرد.
البته در کش��ور طرحهای زیادی اجرا کرد ،اما خراسان در روند توسعه خود
مدیون شوش��تری است و بس��یاری از طرحهای بزرگی که االن میبینید مانند
کارخانهها و طرحهای زیربنایی و زیرساختی اجرا شده ،حاصل تالشهایی است
که شهید شوشتری به صورت گمنام انجام داد و کسی اطالع نداشت اما افرادی
مثل حقیر که از نزدیک با ایشان آشنا و در جریان کارهای وی بودم میدانستم
که او طرحهای بزرگی را اجرا کرد.
نکت��ه دیگ��ری ک��ه بای��د در م��ورد شوش��تری گف��ت :زمانشناس��ی،
دشمنشناس��ی و ش��م سیاس��ی وی اس��ت .او فردی بود که هم دشمن را
خوب میش��ناخت ،هم نیاز زمانه را میدانس��ت و هم به موقع اقدام میکرد.
روزی در دفاع ،روزی در توس��عه و روزی هم که دشمنان جنگ نرم را علیه
جمهوری اس�لامیراهاندازی کردند ،به موضوع وحدت بین ش��یعه و س��نی،
به موضوع توس��عه در شرق کش��ور و به ایجاد الفت و انس بیشتر بین مردم
توجه و اعتنا کرد.
از ویژگیهای ارزش��مند دیگر ایشان ،افتادگی ،بیادعا بودن و انجام امور به
ص��ورت گمنام و فداکاری برای رضای خدا بود .ایش��ان نورعلی بود .نورعلی در
حقیقت جلوهای از امام علی(ع) از نظر صفات پس��ندیده بود.ش��هادت ،زیبنده
شوشتری بود.
ش��هادت ،زیبنده مردان خدایی اس��ت که در دورههای سخت ،امتحانها را
گذراندهاند .شهید شوشتری جزو آنهایی بود که در دشواریها و در گردنههای
مختلف انقالب ،از مقابله با ضد انقالب گرفته تا دفاع مقدس ،تا س��ازندگی و تا
جنگ نرم ،شایسته ظاهر شد.
135

آخرين پست در كشيك هشتم

من صادقانه بگویم اگر شوش��تری نبود ،مجموعه آیهها ساخته نمیشد .اگر
شوشتری نبود طرح مجموعه قبور شهدای گمنام در کوهسنگی محقق نمیشد.
بسیاری از خدمات بزرگ در حوزههای فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد از برکت وجود
شوشتری بود.
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نگاهي به نقش سردار شهيد شوشتري
در فرماندهی عملیات مرصاد

6
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مرصاد ،روايتي ديگر
عملی��ات مرصاد در تقوی��م دفاع مقدس ،یادآور شکس��ت آخرین تحرکات
دشمن بعثی و گروهک تروریستی منافقین است .نقطه پایانی بر  8سال تالش
مذبوحانه جبهه اس��تکبار برای س��رنگونی نظام جمهوری اس�لامیو نمادی از
پستی و رذالت و خودفروشی گروهک تروریستی منافقین.

فرمانده گمنام مرصاد

ای��ن عملیات ک��ه چند روز پس از قبول قطعنامه  598از س��وی جمهوری
اسالمی ،از طرف دشمن آغاز شد ،به شدیدترین شکل ممکن در هم کوبیده شد
و ب��ه عنوان یکی از موفق ترین عملیات نیروهای اس�لام در تاریخ دفاع مقدس
ثبت شد.
با این همه تا زمان ش��هادت سردار ش��هید نورعلی شوشتری و انتشار پیام
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حضرت امام خمینی (ره) خطاب به فرمانده این عملیات ،کمتر کسی از فرمانده
اصلی جبهه خودی عملیات مذکور اطالع داشت .هرچند اطالعاتی در خصوص
رش��ادت دیگر فرمانده خراس��انی عملیات مرصاد ،يعني امیر س��پهبد ش��هید
صیاد ش��یرازی ،در پش��تیبانی هوایی از رزمندگان اس�لام منتشر شده بود ،اما
فرمانده جبهه زمینی این عملیات در گمنامیکامل به س��ر میبرد .مگر معدود
س��خنرانیهایی که در محافل کوچک ،در باره نقش س��ردار ش��هید شوشتری
اظهار نظر شده بود.
پس از ش��هادت سردار شهید شوش��تری و در جریان پژوهشهایی در باره
این س��ردار شهید ،نسخههایی از دو سخنرانی شهید شوشتری در باره عملیات
مرصاد به دستمان رسید که تا کنون به صورت رسمیمنتشر نشده است.

دو روايت از يك حماسه

این دو س��خنرانی که در دو جمع متفاوت بیان ش��ده ،گوشههایی از حال و
هوای جنگ در آخرین روزهای بعد از پذیرش قطعنامه 598را روش��ن میسازد
و به صورت مشخص ،سخنراني اين سردار شهيد در همايش طاليهداران مرصاد
مهديشهرس��منان ،پردههاي بيشتري از واقعيات جنگ و سختي تصميمگيري
در ش��رايط بحران را به نمايش ميگذارد .سردار شهيد شوشتري ،طي سخناني
ديگر ،در جمع پيشكس��وتان دفاع مقدس در محل تاالر ابن سيناي مشهد هم
در باره عمليات مرصاد سخن گفته است .در آن سخنراني كه در همين فصل از
نظر عالقهمندان اين س��ردار شهيد ميگذرد ،جزئياتي از صحنه نبرد و وضعيت
نيروهاي خودي و قواي دش��من بيان ش��ده و نبرد را از نزديك روايت ميكند،
اما روايتگري سردار ش��هيد در همايش طاليهداران مرصاد مهديشهر سمنان،
بيش��تر در باره رخدادهايي اس��ت كه در اتاق تصميمگي��ري فرماندهان براي
مقابله با تهاجم دش��من ميگذرد .اگرچه بنا به مصالحي بخشهايي از سخنان
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س��ردار شهيد كه جنبه تخصصي دفاعي داشت حذف گرديد ،اما تالش شده تا
در ارائه بيان خودماني س��ردار شهيد شوش��تري حفظ امانت شود و با ويرايش
بسيار مختصري در اختيار خوانندگان محترم قرار گيرد.

برشي كوتاه از  8سال مجاهدت

اگرچه سراس��ر دوران مجاهدت این فرمانده رش��ید خراس��انی ،شامل تصاویر
روش��نی از دالوری و رشادت اوست ،اما این سخنرانیها ،روایت تنها چند روز از 8
سال فرماندهی این سردار شهید است .تصاویری که چه بسا با مرور کارنامه خدمات
ش��هید شوشتری در دیگر عملیاتهای دوران دفاع مقدس ،صحنههای بسیار ناب
تری از شجاعت و دالوری و مدیریت جنگ را بشود در آن جستجو کرد.
***
بسماهلل الرحمنالرحيم
براي شادي روح شهداي دفاع مقدس بهويژه شهداي عزيز عمليات مرصاد
فاتحه معالصلوات .براي بنده فرصت خوبياس��ت ،اينكه خدمت ش��ما عزيزان
باش��م و عملي��ات مرصاد و اون روزه��اي تلخ كه بعد به يك ش��يريني خوبي
مبدل ش��د را مرور بكنيم .البته ابتدا بايد اين جمله را عرض كنم كه بعد وارد
بحث بش��ويم ،بعضا شايد از خودم اس��م ببرم .عذرخواهي ميكنم ،نميخواهم
خودنماي��ي و تعريف از خود باش��د ولي چون ميخواهم ب��ه عمليات بپردازيم،
(ممكن است) اسمياز خود برده باشم.

مرصاد ،عمليات سرنوشتساز

م��ن از تقريب��ا از روز دهم جنگ حضور داش��تم ،بهجز عمليات محرم ،همه
عملياتها را بودم .شكس��تهايي هم داش��تيم ،پيروزيهاي زيادي هم داشتيم
و ش��هداي زيادي را هم تقديم كرديم .روزهاي س��ختي بود و سختتر از اينها،
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روزهاي آغازين جنگ كه جبههها در يك بيساماني بسيار بدي به سر ميبردند
و دش��من سرمست پيروزي و در س��مت خودمون لحظه به لحظه شكستها و
مش��كالتي كه در صحنه مشاهده ميشد .ش��اهد خيلي از فرازونشيبها در دفاع
مقدس بوديم ،اما هيچ كدام از عملياتها براي بنده ،سختتر از عمليات مرصاد
نبود يا آنقدر دشوار نبود .واقعا روز سرنوشتسازي بود.

اميد به شكست دشمن ،ويژگي روزهاي اول جنگ

اي��ن حرفهايي كه ميخواه��م بزنم خيلي از جاها نميش��ود زد .در طول
دوران دف��اع مقدس ،مراحل مختلفي بود .اول جنگ ،تلخي و ش��يريني خاص
خودش داش��ت ولي برامون قابل قبول بود ،يك دش��من مسلح ،آماده ،ما هم از
آمادگي برخوردار نبوديم .دش��من حمله كرده بود ،موفقيتهايي هم داشت ،در
عين حال كه موفقيتهاي نس��بتا زيادي هم به دس��ت آورده بود ولي همه ما
اميدوار بوديم كه دشمن را ،از پا درميياريم .همه اميدوار بوديم يعني از وقتي
كه اس��لحهمان را برداش��تيم از شهرستانهامون -بدون س��ازمان هم بوديم اما
اميدوار -داش��تيم ميرفتيم كه بجنگيم .امام هم همين مژده را دادند و همين
اتفاق هم افتاد.

مشكالت اول جنگ

روزهاي اول جنگ روزهاي خوبي نبود ،ولي مهمترين عاملي كه در روزهاي
اول جن��گ براي ما بود «اميدواري» ب��ود و اون وضعيت را هم پذيرفته بوديم.
پذيرفت��ه بوديم از اين جهت كه قبلش ما آمادگي نداش��تيم .حاال نميخواهم
ب��ه نقاط ضعف ارتش در آن مقط��ع بپردازم و طبيعي هم بودكه بعد از انقالب،
ارت��ش س��ازمانش را ازدس��ت داده ب��ود و در اون مدت هم ع��راق تا جايي كه
ميتوانس��ت خودش را تجهيز كرده بود.عراق  12لشكر و حدود  24تيپ كه ،7
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 8تيپش ،تيپهاي سازماندهي بودند 20 ،تا تيپش ،تيپ سازماني نبودند يعني
تيپ بودند ولي بعد ازش اس��تفاده ميكردند ،تقريبا نيروهاي احتياط بودند .ما
چي داش��تيم؟ ما حدود  7 ،6لش��كر داش��تيم با 4تيپ 4 ،تا تيپ داشتيم ،اون
هم همه يگانهامون زير 50درصد اس��تعدادبود .خيل��ي از اينها هم نيروهاي
متخصصي همراهش��ان نبود .ضمن اينكه نيروهاي متخصص كه همراهش��ون
نبود ،يك ناهماهنگي ،يك بيانضباطي هم با توجه به اون حال و هواي روزهاي
انقالب كه يادتون ميياد( ،وجود داشت) .خوب دولت قبل يكجور حرف ميزد،
بعد ،بنيصدر يك جور حرف ميزد...
مش��كالت بين نيروهاي خط امام با منافقان ،تودهايها و امثال اينها(وجود
داش��ت) .از طرف ديگر جنگ كردس��تان ،بخش زيادي از توان ما را با خودش
درگي��ر كرده بود .در عين حال ميخواهم عرض كنم كه اين را پذيرفته بوديم.
اين اميدواري را داش��تيم كه هر كدام ،از هر كجا كه رفتيم ،اصال باهمون اميد
رفتي��م كه ميريم ميجنگيم و پ��در عراق هم را درميياري��م .امام هم چنين
وعدهاي داده بود .ما هم صددرصد به فرمايش امام ايمان داشتيم.

دفاع با دست خالي

م��ن همينجا يك پرانتزي باز ميكن��م .حدود روزهاي  16 ،15جنگ بود
كه هنوز هويزه سقوط نكردهبود .خرمشهر هم سقوط نكرده بود ،من توي «دب
اقدم» بودم جلوي كارخانه اهواز توي آن جنگل من اونجا پدافند داش��تم ،خط
من اونجا بود .س��ازمان كوچكي داشتيم .اس��لحهمان ،اسلحه سنگينمان ،سه تا
ي��ا چهار تا نارنجك ژ ،3نارنجكهاي تفنگي ژ 3بود ،چهارتا از اونها داش��تيم.
اين از اس��لح ه س��نگينمون .يك ش��ب گفتن عراقيها ميخواهند حمله كنند.
اگر يادتون باش��د ،يه اس��لحههاي پازوكايي ب��ود از ژاندارمري گرفته بوديم كه
اونهم سيمهايش قطع ميشد ،هيچوقت هم شليك نشد .با يك تعدادي اسلحه
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ام يك يك تعدادي اسلحه ژ 3و چند تا اسلحه سر پر تو خط بوديم .خبر آماده
ش��دن دش��من ،براي حمله مجدد در آن محور به ما رس��يد .من نبودم ،آمده
بودم اهواز ،نزديكيهاي غروب رس��يدم .اونوقت اينجور نبود كه ماش��ين در
اختيارمان باشد با ماشين بريم و بياييم .پياده راه ميافتاديم ،اون چند كيلومتر
رو ميرفتيم تا اهواز ،پياده هم برميگشتيم 6،5 .كيلومتري تا اهواز بود .اينجور
كه با ماش��ين ما را ببرند و بياورند .ما همان جا س��ه روز گرس��نه بوديم يعني
وقتي كه امكانات برديم و امكانات اوليهمان تمام شد سه روز هيچ غذايي به ما
در 6كيلومتري اهواز نرسيد.
من فقط ميخواهم اون س��ختي روزهاي اول جن��گ رابگويم .ولي در عين
حال همانجا وقتي رسيدم به نيروها ديدم كه بچهها نشستهاند در پشت همين
چند نارنجك تفنگي ژ ،3با يك اميدواري .اصال انگار نه انگار .سمت چپمان باز،
راس��تمان باز ،پشت سرمان عراقيها هستند .ولي هيچ ناراحت از اينكه دشمن
ميخواه��د پاتك بزند و ما هم مهمات نداريم ،نبوديم .مدام ميگفتيم پدرش��و
در ميياريم.
يك اميد واقعا الهي ،اصال ش��ايد معجزه الهي بود كه اون روز بچهها از اين
روحيه برخوردار بودند ،ولي درعمليات مرصاد،برعكسش اتفاق افتاده بود.

پيامهاي حياتي امام

در عملي��ات مرصاد ،تحوالت آخر جنگ خيليه��ا را نااميد كرد .امام چند
مرتبه مس��تقيما پيام به جبهه دادند ،مستقيما براي بچههاي جبهه .يكي براي
شكستن حصر آبادان بود ،وضعيت بسيار بد بود و اگر حصر ادامه داشت دشمن
تالش ميكرد كه آبادان را بگيرد ،دقيقا زماني كه هويزه سقوط نكرده بود امام
پيام دادند كه چرا حصر آبادان را نميشكنيد؟ كه ما دقيقا همزمان با همين بود
كه يا 48س��اعت بعدش يا همان ش��بش كه اين پيام به گوش ما رسيد ،دشمن
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آم��د و هويزه را گرفت .بچهها گريه ميكردند و ميگفتند :خب امام پيام دادكه
حصر آبادان را بش��كنيد ،اونو نتونستيم بشكنيم كه هيچ ،هويزه را هم از دست
داديم!
يك پيام در مقاومت خيبر ،تو جزيره داد كه اونوقت ش��ما از لش��كر 17
بوديد .اونجا لشكر 17كه يكي از لشكرهاي تعيينكننده در جزاير بود.
و پيام س��ومياش در روزه��اي آخر جنگ بود ،در مرصاد.يعني دو و س��ه
روز قبل از مرصاد .ش��ايد يك هفته قبل از مرصاد ،دشمن آمد تا نزديك اهواز،
اونج��ا ه��م امام يك پي��ام دادند كه اين پي��ام آخر امام ،پيام تلخ��ي بود براي
ماها .آقاي مهدوينژاد ،دوس��تان ديگه ،حتما يادشون ميياد كه ديگه فرمانده
لشكرها خودشون آرپيجي برداشتند و گفتند كه خودمون تو خط ميايستيم،
ميجنگيم يعني اينجوري ميجنگيديم ،همه چيز رو گذاش��تيم كنار و گفتيم
كه باز جنگ را مجددا مثل همون روزهاي اول شروع بكنيم.
واقعا روزهاي آخر جنگ مردم نااميد شده بودند ،مسئوالن هم نااميد(بودند).
يعني تو عمليات مرصاد ،نگراني ما و مشكالت ما از اين بود كه واقعا اون روحيه
روزه��اي اول جن��گ در بي��ن بچهها نب��ود .يكي از خدمات برجس��ته امام يا
مديري��ت عالي امام در دوران دفاع مق��دس اين مطلبي بود كه امام اين پيام را
دادن��د .پيام امام در آخر جن��گ يك انقالب ديگهاي بود در جبههها ،يك اتفاق
ديگري بهوجود آمد .اصال دگرگون كرد .ش��ما تو همين مرصاد يادتون ميياد...
آنقدر نيرو از جاهاي ديگه آمد كه من تا همدان هم بعضي جاها نيرو گذاشتم.
اين يگانهايي كه داش��تند ميآمدند توي راه ،دقيقا تا گردنه حسنآباد ما نيرو
چيديم .يعني از چهار زبر تا گردنه حس��نآباد ،خيلي راهه .تا كرمانش��اه  12تا
ي��ا  15تا خط تش��كيل دادي��م .از آنجا به بعد هم هر گردن��هاي كه به نظرمان
ميرسيد هر جا تنگهاي كه بود ،آدم فرستاديم كه برويد مستقر بشيد ،باالخره
بايد پيشبيني ميكرديم .چون بد و ضعيتي پيش آمده بود.
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نگرانيهاي ما آن وقت اين بود ،يا س��ختيهاي جبهه ،سختيهاي دفاع اين
بود كه نااميد شده بودند خيليها.

پيشبيني دقيق

م��ن ي��ك خاطره اينج��ا بگم .به گوش بعضي دوس��تان ما برس��ه ناراحت
ميشوند ولي اشكالي نداره ،يادآوري است .در رابطه با همين عمليات مرصاد،
من چند روز قبل يك نامهاي نوش��ته بودم به آقايهاشمي(رفسنجاني)كه وضع
جبهه غرب را براي ايش��ون شرح داده بودم .ايشون آقاي (شهيد)صياد شيرازي
_روحش شاد -را فرستاده بود .من براشون شرح دادم كه اين آرايشي كه ارتش
گرفته ،اين آرايش به ضرر ماست...
گفتيم ما كه نيرو كم داريم و عراق هم دور تجهيزاتش افتاده هي دورمون
ميزنه .جزيره (مجنون) سقوط كرده بود .در منطقه دشت عباس هم عقبنشيني
بدي ش��ده بود كه خيلي عراقيها سرمس��ت ش��ده بودند ،بدتر از روزهاي اول
جنگ .عراقيها در واقع اميدوار شده بودند كه ميتوانند كاري بكنند .در جنوب
ك اهواز ،ت��ا پادگان حميد آمدند و
ه��م ديديد كه دو س��ه مرتبه آمدند تا نزدي 
برگش��تند .ما مقاومت خيلي محكميمقابلش��ون نداشتيم .بعد خودمون را پيدا
كرديم و داشتيم خودمون را آماده ميكرديم كه با آنها بجنگيم.
در اين ش��رايط نامهاي نوش��ته بودم خدمت آقايهاش��مي .ايشون شهيد
ن روز فرمان��ده نيروي زميني
صياد را فرس��تاد .همين آقاي حس��ن صبري ،او 
ارت��ش بود ،تا غروب تو قرارگاه نجف نشس��تيم با هم صحبت كرديم .ايش��ون
چيزي اظهارنظر نكرد ولي فرمانده لش��كرهاش اونج��ا گفتند كه ما يك وجب
هم عقبنشيني نميكنيم ،مقاومت ميكنيم .شرفمون اجازه نميده .حرفهاي
اينچنيني .گفتم شرفمون چيرو اجازه نميده؟ ولي وقتي ُسمبه پر زور ميشه،
ميياد عقبه رو ميبندهَ ،كل داوود رو ميبنده .هرچي داريد ور ميداريد ميبريد
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توي سومار .ميياد پل سه دهنه رو ميبنده .ميياد ميمك ،اين سه تا دهنه رو
ميبنده .اين سه تا دهنه رو كه ببنده شما هر چي جلو داريد ورميداره ميبره.
همين اتفاق هم افتاد متاسفانه...
(پيش از اين) يك تقس��يمكاري بين س��پاه و ارتش شد .قرار شد كه سپاه
جن��وب را دفاع كند ،س��پاه متمركز بش��ه تو جنوب .ارتش هم متمركز بش��ه
تو غرب ،تقس��يم ش��د .بعد از همان پيام حضرت امام اينجوري قرار ش��د .به
همين خاطر من كه فرمانده قرارگاه نجف بودم و مس��ئوليتم در غرب بود رفتم
به جنوب .حتي اگر آقاي مهدوينژاد يادش��ون باشه ،آقاي آينوش هم يادشون
باشه ابالغ كرديم به همه يگانها كه در واقع جبهههاي غرب رو تخليه كنيد و
همه تو جنوب مستقر بشيد.

حضور «آقا» در قرارگاه عملياتي

همان شبي كه عمليات مرصاد بود ،يگانها درجنوب دشت آماده ميشدند،
تو ايس��تگاه حسينيه ،ميخواستيم عمليات انجام بديم .ولي حاال ميگم چطور
ش��د و خاطره خوبي براي شما (باش��د) .يگانهايي كه آماده شد ،يكي لشكر 5
نصر بود ،لشكر امام رضا(ع) بود ،لشكر المهدي بود ،لشكر  41بود ،به نظر تيپ
 12قائم (عج) هم اونجا ماموريت داش��ت .در فرورفتگي ايس��تگاه حسينيه كه
عراقيها آمده بودند جلو ،بنا بود همون شب ما عمليات اونجا انجام بدهيم.
دقيقا االن س��اعت چن��ده؟ نزديك به اذان بود .من اونج��ا ،فرمانده قرارگاه
بودم ،اون ش��ب را قرار بود ما آنجا با يگانهايي ك��ه براتون نام بردم( ،عمليات
كني��م) .قرارگاهمون كجاس��ت؟ قرارگاهم��ون تو جاده آبادان��ه .يعني ديگه تو
جاده خرمش��هر امنيتي براي زدن قرارگاه نبود! رفتي��م تو جاده آبادان قرارگاه
زديم .يك جايي داش��ت نيروي دريايي ،اونجا مس��تقر بوديم .بعد از بيمارستان
عليبنابيطالب(ع).
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همين وقتها بود كه آقا محس��ن(رضايي ،فرمانده وقت س��پاه) آمد اونجا.
داش��تيم گزارش آمادگي و تك اونجا را بررس��ي ميكردي��م .آقاي قاليباف هم
جانشين من بود .داشتيم خودمون رو آماده ميكرديم .گفتيم طرحهامون آماده
است ،يگانهامون هم رفته بودند پاي كار كه شب ،عمليات انجام بديم .نزديك
نم��از مغرب بود كه گفتند «آقا» آمد .مقام معظ��م رهبري كه آن زمان رئيس
جمهور بودند،آمدند تو قرارگاه .از همين جا وارد بحث مرصاد ميشيم.
آقا تش��ريف آوردند به قرارگاه ،من رفتم اس��تقبال ايش��ون .هنوز شايد يك
ربع��ي ب��ه اذان مانده بود ،يك گزارش��ي ه��م از عملياتي كه بناب��ود در همان
ايس��تگاه حسينيه انجام بشه،خدمت ايشون داديم .گفتيم اين طرحهامون ،اين
يگانهامون...

هيچ كس خبر نداشت

ي��ك ربع ب��ه اذان مانده بود ،هيچ كدام خبر نداش��تيم يعني من به عنوان
فرمانده قرارگاه نجف ،آقاي محس��ن رضايي به عنوان فرمانده كل س��پاه ،مقام
معظم رهبري به عنوان رئيسجمهور- ،در جبههها آن روز حضور ايش��ون واقعا
تعيينكننده بود كه تو يگان به يگان راه ميرفتند ،صحبت ميكردند و يگانها
را آماده ميكردند  -هيچكدام خبر نداشتيم كه منافقان حمله كردند.
داشت نزديك اذان ميشد .بايد دومين شبي باشه كه منافقان از خط ارتش
عبور كرده و دارند ميآيند .هنوز به چهار زبر نرسيدهاند.
آقا اونجا تش��ريف آوردند ،آقا محس��ن هم اونجا تش��ريف دارند ،ما داريم
آماده ميش��يم ،براي عمليات ايس��تگاه حس��ينيه ،فرورفتگي كه ارتش عراق
اونج��ا در اختيارداره ،ميخواهيم آن را پاكس��ازي بكني��م و خطمون را اونجا
ترميم بكنيم .عرض كردم تقريبا ش��ايد مث�لا  10دقيقهاي مانده بود به اذان.
هن��وز بچهها داش��تند وضو ميگرفتند كه بيان براي نم��از كه از غرب تماس
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گرفتن��د .اون موقع تو زيرزمين بوديم ،نميدونس��تيم آفت��اب غروب كرده يا
نكرده از اون سولههايي بود كه نور نميافتاد .گفتند كه از غرب تماس گرفتند،
آقاي جانمحمد كه مسئول پش��تيباني ما در غرب بود،تماس گرفتند .گفتند
كه دش��من آمده «كرند»! من گفتم :اش��تباه ميكنيد دش��من با كرند كاري
نداره ،عراقيها كرند بيان؟! كرند ميخواهند بيان چي كار؟ اش��تباه ميكنيد.
آقاي جانمحمد اين را گفت و من گفتم اش��تباه ميكنيد .يك بررس��ي ديگه
بكني��د .همينزمان بودكه دانش��ور با ما تماس گرف��ت او از نيروهاي عمليات
درغ��ربب��ود.
دانش��ور تم��اس گرف��ت و گف��ت ك��ه عراقيه��ا آمدن��د «كرن��د».
دشمن آمده كرند .گفتم :دش��من كرند نميياد اشتباه ميكنيد .ببينيد كيه؟
عراقيها كرند نمييان.
اين حرفهايي بود بين من و آقاي دانشور و آقاي جانمحمد .بعد ولي ذهن
من مش��غول ش��د آمدم تو اون س��نگري كه «آقا» با آقا محسن نشسته بودند.
آمدم بيرون صحبت كردم و برگشتم ،آقا تو چهره من احساس كردند كه اتفاقي
افتاده ،س��ئوال كردند ،فرمودند كه چي شده ؟ من اول نگفتم ،گفتم آقا چيزي
نيس��ت ،مطلب خاصي نبود ،باز ش��روع كرديم به گزارش اون عمليات كه اونجا
قرار بود انجام بدهيم.
نزديك اذان بود .داشت مقدمات اذان فراهم ميشد كه دومرتبه جانمحمد
زنگ زد .من رفتم پاي تلفن .گفتند كه دشمن آمده «اسالمآباد»! گفتم بابا اين
چه حرفيه؟! با چي اومده؟ ش��ما  10دقيقه پيش به من گفتيد كه دش��من تو
كرند اس��ت .حاال ميگوييد تو اس�لامآباده؟! بابا اين چه حرفيه؟! گفت :دشمن
آمده اس�لامآباد كه ديگه اصال خشكمون زد .دشمن آمده رسيده به اسالمآباد.
ما هم خبر داريم كه اونجا هيچ موضع دفاعي نيست.
اين را هم من عرض كنم تنها يگاني كه از سپاه گذاشته بوديم توي غرب،
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تي��پ  57حضرت ابوالفضل(ع) بود .يك��ي دو گردانش را حتي بردم تو «پاتاق»
و جلوتر از پاتاق يك جايي اينور « َكل داوود» بود .اونجا گذاش��تم سردار نوري
و س��ردار كش��كولي ،هر دو تاش��ون اتفاقا همراه من بودند .بردم اونجا را نشان
دادم ،گفتم :ش��ما با ارتش كار نداشته باش��يد .ارتش هر كجا ميره بره مستقر
بش��ه .شما اينجا رو داشته باش��يد و از اينجا جلوتر نرويد .حتي تنگه َكلداوود
بود نرويد چون تنگه َكل داوود هم از پش��تش جاي دور زدن هست .گفتم شما
از اينجا جلوتر نرويد.
تيپ  57را اونجا گذاش��تم ولي دو گردان بيش��تر نداش��ت .ضمن اينكه باز
بهش گفتم كه تو هم پاشو بيا به جنوب .چون به ما قطعا ابالغ شده بايد برويم
همه به جنوب.
تقريبا اذان شد كه آمدم پاي تلفن .مجددا جانمحمد بود .گفت اينجوري.
گفتم :بابا اش��تباه ميكني .اين چه حرفيه؟ درعرض 10دقيقه دش��من از پاتاق
آمد به اسالمآباد؟ 100كيلومتر راه است .با چي اومد؟ گفت آمده ديگه چه كار
كنيم؟ ايشون هم از كرمانشاه بود.
«آقا» فهميد كه اوضاع و احوال ما ريخته به هم .گفتند :كه چي شده؟ يك
خرده با تاخير گفتم آقا ميگن كه دش��من آمده به اسالمآبادغرب .آقا بالفاصله
فرمودندك��ه پس منافقيناند .تا اونجا هيچ گزارش��ي از هي��چ كجا هم براي ما
نيامده بود ،همين ش��د كه ما نشس��تيم .همه مونديم .ديگه اون گزارش��ي كه
داشتيم به اونجا ميداديم اصال جمع شد.
آق��ا فرمودند كه خب چه ميش��ود كرد؟ گفتم :اونج��ا را تحويل داديم به
ارت��ش آمديم .هيچ؛ هيچ چيز نداريم اونجا .با تقس��يم كاري هم كه اونجا بود،
آقا محس��ن هم اصال راضي نبود كه ما بريم مجددا غرب مسئوليت بپذيريم .آقا
اصرار كردند كه اگر اينجوري است ،آنها دارن مييان تهران .ولش كنيد .حتي
آقا اينطور فرمودند« :ولش كنيد» اونجا را .دارن ،مييان به تهران.
149

ماموریت ویژه

آخرين پست در كشيك هشتم

ت��وي همين گير و دار بود كه باز جانمحمد تماس گرفت .من رفتم پش��ت
تلفن .گفتش كه آمدم پادگان سماوات .از پادگان «اهلل اكبر» خودمون داشت با
من صحبت ميكرد ،كه كس��ي تو زاغهها بود .او از زاغهها تلفن داش��ت ،كسي از
زاغهها گزارش ميداد .گفت كه گوشي ،گوشي .اين داره حرفهاي جديد ميزنه،
گوشياش را گذاشت روي آنيكي گوشي تلفن .صداشو من شنيدم ،ميگفت كه
اينها دختر و پسرند ،فارسي هم حرف ميزنند! آمدند اينجا ميگن منهدم نكنيد،
قفل بزنيد بذاريد باش��ه براي فردا ،ب��راي بعد! يعني صددرصد مطمئن بودند كه
ديگه كسي نيست .مقاومتي نيست و ميتونند به اهدافشون برسند.
چه زمانيه؟! اذان .نماز شروع شد .آقا اومدند نماز را شروع كردند .من داشتم
ب��ا تلفن صحبت ميكردم .بعد اقتدا كردم به نماز .بعد از نماز وضعيت را گفتم.
آقا فرمودند « :اگر ميتوانيد كاري بكنيد ،برويد».
آقا محسن اصال راضي نبود من بروم اونجا .آقا محسن از اين جهت ميگفت
كه ما اونجا چيزي نداريم .همه را ور داشتيم آمديم به جنوب ...آقايهاشميتصميم
گرفته بود كه ما بياييم به جنوب ،خب ما هم آمديم به جنوب.
همين بحث بود كه آقايهاش��مياونجا ما را پيدا كرد .تماس گرفت با ما و
گفت كه ش��ما كجاييد؟ گفتم :جنوب .گفت اونجا چي كار ميكنيد؟ گفتم آقا
شما خودتون گفتيد كه من بيام اينجا .گفت كه سريع پاشو بيا.
نماز خوانديم و آمديم خدمت آقا .آقا فرمودند اينها دارن ميرن تهران.
حاال شما ببينيد چه شرايطي است؟! عمليات مرصاد را نميدونم فرصت هم
شده كه هنوز تجزيه و تحليل كنيم ،باز بكنيم.
هنوز تو جبهههامون ،مثال خود همين تيپ  12قائم عقبهاش درس��ته اونجا
(در غرب) بود .ولي چقدر نيرو تو دس��تت بود؟ يكي دو گردان تو همون دشت
مريوان يكي دو گردان تو جنوب.
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مسافر اشتباهی هواپیما

بناشد كه ما بياييم به غرب .نماز خونديم .من حركت كردم .يك رانندهاي
داشتم به نام آقاي باغشني .مقر را هم گذاشتيم با آقاي قاليباف و اومديم .يك
راننده فقط داشتيم .اين وضع بود.
آمديم به پادگان اميديه كه اونجا يك هواپيماي فالكون فرستادهبودند كه ما
ش��بانه بياييم به كرمانشاه .متاسفانه هم خندهدارد و هم گريه .من خسته بودم.
توي راه چرتم برد .راننده يك  20-30كيلومتري رفته بود به س��مت بهبهان!
وقتي كه متوجه ش��د ،نزديك بود سكته كند بنده خدا .من دلداري دادم .يك
خورده به قول گفتني ،نوازش��ش كردم گفتم حاال اشتباه كردي ،گذشته ديگه.
سريع برگرد.
(سردار شهيد شوشتري در سخنراني ديگري در باره اين مقطع از رخدادها
اش��اره كردهاند كه به دليل محرمانه بودن نامش��ان ،فرمانده پايگاه اميديه تنها
اطالع داش��تهاند كه بايد مهمان��ي را با هواپيما جابه جا كنن��د .همزمان با اين
ماج��را مرحوم فخرالدين حجازي ب��ه پايگاه مراجعه ميكند و فرمانده پايگاه به
گمان اينكه مهماني كه بايد منتقل شود ،ايشان است ،او را با هواپيما به تهران
ميفرس��تند و هنگاميكه سردار شهيد شوشتري ميرسد ،هواپيما پرواز كرده و
در راه تهران بودهاست).
 ....من رسيدم حاال ما رو ميگين؟ چه لباسي؟! از اين پيراهنهاي بسيجي
ميپوش��يديم .چهار جيب .موي س��ربلند ،ريش بلند .كثيف .يك كفش كتوني
پامون .يك ش��لوار كرهاي هم پامون .رفتيم جلوي پايگاه .گفتيم :آمديم كه ما
را ببريد جلو .گفتند شما كي هستيد؟! خالصه كلي التماس كرديم كه ما را راه
دادند بريم تو .رفتيم اونجا بعد تماس گرفتيم با آقايهاشميكه در بيمارستان
امامحس��ين(ع) كرمانش��اه مس��تقربودند.ما آمدیم اینجا ولي هواپيمایی نبود.
آنوقت فرمانده پايگاه فهميد .شروع كرد به التماس كه اشتباهي شده حاجآقا.
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چي ش��ده؟ گفتم حاال گذش��ته حاال چطوري بايد بريم؟ اينها تماس گرفتند.
آقايهاش��ميهم اينها رو خيلي س��رزنش كرد و گفت چرا اين كار و كرديد و
ُخب باالخره هواپيما پريده و گذش��ته بود .گفتن��د هواپيما بنزين نداره چطور
برگرديم؟ نميتونيم به كرمانش��اه بري��م ،بايد به تهران بريم بنزين بزنيم بياييم
لذا همين باعث شد كه من شب به كرمانشاه نرسم و صبح آمدم به كرمانشاه.

اولین ارزیابی از دشمن

تقريب��ا س��اعت  8صبح بود كه من با يك هليكوپت��ر آمدم به «چهار زبر».
وضعيت خيلي نابس��امان بود .تنها يگاني كه ميشد روش حساب بكنيم همون
تيپ  12قائم بود كه با ما ارتباطش برقرار ش��د .اولين كس��ي كه ارتباط باهاش
برقرار كرديم ،آقاي مهدوينژاد بود.
ُخب چارهاي نداشتيم .من رفتم تو كرمانشاه و تو مسير كرمانشاه با هليكوپتر

آمدم خودم يك دور زدم و گردنه حس��نآباد را از پهلو با هليكوپتر ديدم .خلبان
اين ،عباس بداغي بود .بهش گفتم يك دور بزن .اين بنده خدا گير كرد .يك دور
زد تو اين دشت حسنآباد .دختر و پسرا از روي هم داشتند ميپريدند و يك گروه
جلوميجنگيد .مطمئن بودند .بايك نشاط فوقالعاده! اصال انگار كه آمده باشند به
اردو! ماش��ينها هم دو رديفه ،بعضي جاها سه رديفه تو جاده همه پشت سر هم
ايستاده .تا اسالمآباد همينجور ماشين و آدم ايستادهبودند.

وضعیت جبهه خودی

تنها نيرويي كه تو تنگه بود ،تيپ  12قائمبود .اين هم با اس��تعداد كم .من
اينجوري خبر داش��تم كه استعداد كم بود .خوب با ايشون(فرمانده تيپ) تماس
گرفتم .گفت كه ما از ديش��ب اينجا هستيم .ايشون البته يه خورده سروصدا كرد
كه من بالفاصله پاتك كردم .به ايشون گفتم چيه سروصدا ميكنيد؟! دو تا دختر
152

كمينگاه

و پس��ر آمدند اينجا دس��ت و پايتان را گم كرديد .بزنيد پدرشون رو دربياريد .از
ديگر يگانهايي كه اونجا بودند ،تيپ  57سمت چپ بود يعني درست همان تنگه
سمت چپي .ولي تا ظهر خودش را پيدا نكرده بود .تا آمديم اونجا ،آقاي نوري را
پيدا كنيم ،آقاي نوري جاي ديگه بود و آقاي كشكولي را پيدا كرديمُ .خب بندگان
خدا نميدونستند چيه .اين آقاي محصولي هم لشكر  6پاسداران بود .او هم چند
نفري آدم داش��ت .توي سمت راس��ت .مقري آنجا داشتند .اونجا بودند .بچههاي
انصار اونجا اس��تقرار نداشتند يعني همون پادگان شهيد شهبازي ،اصلش پادگان
مال بچههاي همدان بود ولي داده بودند به سپاه هشتم .به خراسان .شده بود مقر
ستاد .قرارگاه سپاه.
اين درست تو همون پادگان بود .بچههاي همدان هم صبح رسيدند .خالصه
همه آمدند و ما ش��روع كرديم به برقرار كردن ارتباط با كليه تيپها و گردانها،
خالصه حمله كردند و خط شكس��ت چون ما تازه رسيده بوديم .بالفاصله با همه
تماس گرفتيم ،درگير شديم.
وقت��ي منافقان را آنطور ديديم ،حقيقتا وحش��ت كرديم تعدادي از بچهها
را از ق��رارگاه بي��رون كرديم ،واقعا وضع به هم ريخته ب��ود .يك تعداد نيرو هم
از كرمانش��اه آمده بودند ،همه آنها ب��دون آموزش آمده بودند ،خالصه همه را
پي��دا كرديم ،با آقا محس��ن هم تماس گرفتيم ،گفتم وضعيت فعلي بد اس��ت.
در  24س��اعت اول فقط خودمان را داشتيم تنظيم ميكرديم ،روز دوم تعدادي
نيرو به ما ملحق شدند ،شب اول هم گذشت نتوانستيم عمليات كنيم ،شب دوم
عمليات انجام داديم ولي موفق نشديم.
از پش��ت درختها و س��نگرها آمدند بيرون ،بچهها را زدند و بچهها مجددا
ب كشيدند .يك دور هم زديم .اينها ولي همينكه خودشون رو پيدا كردند،
عق 
بالفاصله ما را آنجا پس زدند و روز س��وم الحمداهلل ديگه آتشهامون پيدا شد.
آتشهامون هم ،آتشهاي خوبي ش��د 107ها آمدند پ��اي كار .ديگه آتش هم
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الطاف خفیه الهی

اما مهمتر از اينها اينكه جمهوري اس�لاميرا خدا واقعا خودش حفظ كرده
و خ��ودش هم حفظ ميكند .هيچكدام از برادرهايي كه اونجا عقبه زدند با اين
نگاه نبود كه اينجا يك منطقهاي براي دفاع باشد .براي خوشآبوهوايي بود كه
رفتيد عقبه زديد .يعني طوري بود كه چون توي جنوب گرم بود ،آنجامنطقهاي
بودكه هم كوهس��تاني بود ،هم درخت بود ،هم سرس��بز ب��ود ،هم خنك بود،
دسترس��ي مون به جنوب هم نزديك بود .دسترس��ي مون هم به ش��مالغرب
نزديك ب��ود .يگانهايي كه اينج��ا انتخاب كرده بودند زرنگي ك��رده بودند ،از
اين جهت كه در يك آب و هواي خوب ميتوانند نيروهاش��ون رو نگه دارن .به
جنوب ميخواهند بروند ظرف  4 ،5س��اعت ميتونند بروند به شمالغرب ،هم
ميخواهند بروند همينجور .ولي اگر ما ميخواستيم از شمالغرب نيرو برداريم
بياريم به جنوب خيلي فاصله داشت يا اگر نيرو را از جنوب ميخواستيم ببريم
به شمالغرب خيلي فاصله داشت .اينجا ،اين خصوصيات را داشت.
اص�لا اينطور نبود كه م��ا در برآوردهاي نظاميمان به عن��وان قرارگاه ،يا
فرمانده يگانها با اون برآوردها بياييم مس��تقر بش��يم .يك روز هم به دردمان
ميخوره .اين هدايت غيرمحسوسي كه خداوند متعال در دل بچههامون انداخته
بوده و آنجا رفته بودند مس��تقر ش��دند واقعا يكي از نعمتهاي بزرگ خداوند و
يكي از الطاف بزرگ خداوند بود كه آنجا رفته بودند مستقر شدند .واقعا يكي از
نعمتهاي بزرگ خداوند و يكي از الطاف بزرگ خداوند بود كه آنجا اين استقرار
صورت گرفت و در واقع در وقتش هم جواب داد.
***
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روزهایسختمرصاد

همانگونه که گذشت ،از سردار شهيد اسالم شهيد شوشتري درباره عمليات
مرصاد ،بس��ته به مخاطبان ،روايتهاي مختلفي بيان ش��ده است كه با وجود
موضوع واحدي كه دارند ابعاد متفاوتي از ماجرا را روش��ن ميسازند .سخنراني
پيشين سردار شوشتري كه در جريان معارفه يكي از فرماندهان استان سمنان
و در جمع فرماندهاناين اس��تان بيان شده بود ،بيشتر ناظر به مديريت ميدان
نبرد و لحظههاي س��خت فرماندهان در هنگام جنگ ب��ود ،در حالي كه گفتار
حاضر كه در س��الن ابنسيناي مشهد و در جمع دانشجويان و مردم بيان شده،
نوعي تصويرگري از فضاي نبرد و مناطق پيراموني آن ارائه ميدهد.
اين بيانات كه براي نخس��تينبار توسط نشر ستارهها منتشر شده ،ضمن آنكه
يادگاري از يكي از برجستهترين فرماندهان دوران دفاع مقدس است ،تبيينكننده
و تفس��يرگر يكي از فرازهاي مهم دفاع مقدس و نشاندهنده اهميت حفظ ميراث
گرانقدر برجامانده از آن دوران ميباش��د .این متن با مختصر ویرایش و مس��تقیم
سازی جمالت محاوره ای تقدیم میشود اما از حیث محتوا کامال به سخنان فرمانده
شهیدمان وفادار مانده است.با توجه به اینکه هردو سخنرانی ،در باره یک عملیات
اس��ت ،ممکن اس��ت از نظر محتوا در مواردی تکراری به نظر برسند ،با این وجود
به دلیل مخاطبان مختلف و زاویه بررس��ی موضوع توسط سردار شهید شوشتری،
حیفمان آمد اقدام به حذف بخشهای تکراری نماییم؛ چرا که در دو سخنرانی یاد
شده ،زوایای متفاوتی از شرایط آن نبرد بیان میشود.
***
بسم اهلل الرحمن الرحيم
در ابتدا تبريك عرض ميكنم ماه مبارك ش��عبان ،هفته پاسدار و جانباز را
و سپس آرزوي توفيق پيروي از شخصيتهاي بزرگي كه اسالم را با خون خود
در جهت برخورداري جامعه بشري از فرهنگ غني اسالم بيمه كردهاند دارم.
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درود بر روح پرفتوح ش��هدا و امام راحل ،بنيانگذار انقالب اس�لامي ،عرض
ادب و احترام به محضر امام زمان(عج) ،منجي عالم بشريت و نايب برحقايشان
مقام معظم رهبري ،فرماندهي كل قوا حضرت آيتاهلل خامنهاي.
دغدغه بزرگ حفظ میراث دفاع مقدس
قبل از ش��روع موضوع اصلي جلس��ه ،چند نكتهاي را خدمت دوستان عرض
ميكنم .طي 8سال دفاع مقدس بالغ بر 230هزار شهيد و نزديك به يك ميليون
و  800تا 900هزار جانباز داريم ،در خراسان بزرگ 23هزار شهيد و نزديك به 70
تا 80ه��زار جانباز داريم و جمع كثيري كه در جبهههاي حق عليه باطل حضور
پيدا كردند و در روزهاي غربت انقالب و اسالم ،از اسالم دفاع كردند.
متاس��فانه در روزهاي جنگ ،نهادهاي ذيربط آمادگي و امكاناتي نداشتند
ك��ه بتوانن��د صحنههاي زيبايي را ك��ه رزمندگان اس�لام در صحنه نبرد خلق
ميكردند ،ثبت كنند و به تصوير بكش��ند تا نس��لهاي بعدي از آنها برخوردار
باش��ند .از ديد يك منتقد احساس ميكنم قلمبهدستان ما تالش زيادي دراين
مورد نكردهاند.فداكاري ملت مظلوم در دوران دفاع نه ثبت و ضبط شده و نه به
تصوير كشيده شده و اكثرا در سينهها نهفته است.
اگر امروز جامعه بش��ري از فرهنگ عاش��ورا و حماسهس��ازي عاش��ورا بهره
ميگيرد ،خط ميگيرد و مس��ير خودش را با حماس��ه عاشورا تنظيم ميكند و
حركتهاي جوش��ان و سازنده انجام ميدهد ،همگي به خاطر اقداماتي بوده كه
بعد از واقعه عاشورا در جهت حفظ آن انجام شد.
اقدامات ارزش��مند امام س��جاد(ع) و حضرت زينب(س) و بعد از آن تالش
علم��اي ب��زرگ و متعهدان ب��ه امامت و والي��ت در جهت انتق��ال افتخارات و
فداكاريها توانسته حماس ه عاشورا را سينهبهسينه زنده نگه دارد و به نسلهاي
بعدي منتقل كند .برگزارياين همايش ش��باهت زيادي بااين اقدامات ارزشمند
در جهت حفظ ارزشهاي اسالميدارد.
156

كمينگاه

جلوي تحریف و انحراف را بگیریم

ضم��ن تقدير و تش��كر ،از باب تذك��ر عرض ميكنم كه باي��د تالش كنيد،
واقعيتهاي صحن ه نبرد را به درس��تي به تصوير بكشيد و اجازه تحريف ندهيد.
به طور مثال بعضي فيلمهايي كه س��اخته ميش��ود هيچ ش��باهتي به واقعيت
صحن��ه ندارد و در بعضي موارد تحريفه��اي بزرگي وجود دارد .طبق فرمايش
مقام معظم رهبري هم ،بايد از حركتهاي انحرافي جلوگيري شود و خدشهاي
به ارزشها وارد نشود.
اميدواري��م تالش در جهت بي��ان واقعيتهاي جبهههاي ح��ق عليه باطل
صورت گيرد كهاين واقعيتها كم نيس��تند ،اگر به 23هزار ش��هيد خراس��ان
بينديشيم حداقل 23هزار حماسهساز در صحنههاي نبرد وجود داشته است.

سه تفاوت اساسی مرصاد با دیگر عملیاتها

در رابطه با عمليات مرصاد كه موضوع جلسه است ،بايد گفت كهاين عمليات
تفاوت زيادي با ديگر عملياتها داش��ت ،يك��ي ازاين تفاوتهااين بود كه هدف
آن براندازي نظام ب��ود .عملياتهاي ديگر ،همچون عمليات منافقين در فكه و
مه��ران ،همگي اهداف محدودي داش��تند .عملياتهايي كه انجام ميگرفت در
جه��ت اهداف نظاميخاص بود اما عمليات مرصاد را دش��من با هدف براندازي
نظام طراحي كرده بود.
مس��ئله مهم و تفاوت ديگر،اين بود كه اگر دش��من (منافقين) به كرمانشاه
ميرسيد ،به نوعي سه استان ما به طور كامل به اشغال دشمن در ميآمد ،يعني
با تصرف كرمانش��اه ،استانايالم و كردستان هم به تصرف در ميآمد ،حتي اگر
دشمن به اهداف كلي خودش نميرسيداين تصرف انجام ميشد.
براي تصرفاين س��ه اس��تان كافي بود كه دش��من جاده دهلران و گردنه
صلواتآباد را كنترل كند تا ارتباط باايالم قطع شود كه اگر ميتوانست كرمانشاه
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را تصرف كند ،گردنه صلواتآباد به خودي خود بسته ميشد.
تفاوت ديگراين بود كه دراين عمليات دشمن توانسته بود بالغ بر 200كيلومتر
به داخل كشور نفوذ كند ،به طوريكه جنگ به دروازه كرمانشاه كشيده شد.
در ديگ��ر عملياته��ا به طور مثال در منطق ه غرب ،جنگ به س��رپل ذهاب
كش��يده شد .در منطقه كردس��تان جنگ به ابتداي مريوان كشيده شد .به جز
منطقه خوزستان كه دشمن تا نزديكي دروازههاي اهواز پيشرفت يعني نزديك
به 70 ،80كيلومتر پيشروي و نفوذ داشت ،در بقيهموارد عمق پيشروي دشمن
خيلي كمتر بود و به شهرهاي مهم نميرسيد و اكثرا شهرهاي مرزي بود ،امااين
عمليات تا 10كيلومتري كرمانشاه و دو استانايالم و كردستان هم كشيده شد،
يعني بيش از 200كيلومتر در عمق كشور نفوذ كردند.
و تفاوت ديگر؛ دراين عمليات آمريكا ،صدام و منافقين داخلي در يك جبهه
مش��ترک بودند .در عملياتهاي گذشته هم منافقين در خدمت صدام و آمريكا
بودن��د و به آنها اطالعرس��اني ميكردن��د ولي دراين عملي��ات ،در كنار آنها
بخش��ي از ماموريت را انجام دادند .دراين عمليات در حين خطش��كني دشمن
بعثي ،منافقين حركت خودشان را در عمق كشور آغاز كردند.
در آن روزها آمريكاييها هم در خليج فارس فعاليتهايي داشتند كه حاكي
از همكاري منافقين با آمريكاييها بود .با نقشههاي به دست آمده از چندتن از
منافقين كه در حين حمله به خط ما به درك واصل ش��دند ،مش��خص شد كه
منافقين ،تهران را هدف اصلي قرار دادهاند و نقش��هها و تقسيمبنديهاي تهران
را در قالب لش��كرهاي پوشالي 20-30نفره به عنوان هسته اصلي لشكر تنظيم
كردهاند و با فرض براينكه در كرمانش��اه ،همدان و بقيه نقاط كش��ور لشكرهاي
خودش��ان را س��ازماندهي ميكنند و مردم هم از آنها اس��تقبال خواهند كرد،
اقدام به انجام عمليات كردند .تماميفعاليت منافقين با تكيه بر وعده اس��تكبار
ب��ود كه اگر بتوانند در عمق كش��ور نفوذ كنند با حض��وري كه آمريكاييها در
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خلي��ج فارس داش��تند و آمادگي ارت��ش بعثي بتوانند زمين�� ه الزم را در جهت
براندازي نظام مهيا كنند.

لحظههای پر التهاب قرارگاه جنوب

(اين مواردي را كه عرض ميكنم در جهت حفظ خاطرات آن دوران است،
براي همين مجبورم گاه از خودم هم اسم ببرم).
ش��بي كه منافقين عمليات را ش��روع كردند ،من و ع��دهاي ديگر در جبهه
آبادان و در قرارگاه نيروي دريايي س��پاه مس��تقر بوديم تا ب��راي بازپسگيري
بخشي از منطقهايستگاه حسينيه از دست ارتش عراق عملياتي را انجام دهيم،
قرار بود شب عمليات را شروع كنيم.
نزدي��ك نماز مغرب ب��ود كه مقام معظم رهبري كه در آن زمان در پس��ت
رياس��تجمهوري بودند ،تش��ريف آوردند به قرارگاه؛ س��ردار سرلشكر محسن
رضايي هم حضور داشتند.
ايشان (آيتاهلل خامنهاي) از انجام عمليات براي بازپسگيري منطقهاي درايستگاه
حسينيه اطالع داشتند و من داشتم گزارش ميدادم خدمت آقا از انجام عمليات كه
چه لشكرهايي با چه خط و حدي داريم آماده ميشويم براي انجام عمليات.
در همين حين بچههاي پش��تيباني از غرب با من تماس فوري گرفتند كه
دشمن تا شهر «كرند» نفوذ كرده ،من معترض شدم كه «دشمن به كرند كاري
ن��دارد و ه��دف خاصي آنجا ندارد ،برويد و مطمئن ش��ويد» و دوباره برگش��تم
خدمت آقا براي ادامه گزارش .موقع نماز رسيد ،بعد از اقامه نماز اول دوباره من
را صدا كردند كه تلفن فوري داريد ،آقاي «جانمحمد» كه مسئوليت پشتيباني
جبهههاي غرب را در س��پاه بر عهده داش��تند ،در كرمانشاه بودند.ايشان گفت
«دش��من به اس�لامآباد رسيده» متعجب شدم ،گفتم« :ش��ما يك ربع پيش به
م��ن گفتيد دش��من به كرند رس��يده ،چطور 100كيلومت��ر راه را در عرضاين
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مدت كوتاه پيش��روي كردند و به اسالمآباد رسيدند؟! گزارشتان اشتباه به نظر
ميرس��د» .در همين حين از پادگان اس�لامآباد برادري باايشان با خط ديگري
تماس گرفت .زاغههاي س��پاه در پادگان اهلل اكبر اس�لامآباد قرار داشت كهاين
آقا از داخل يكي ازاين زاغهها تماس ميگرفت و گفت« :كس��اني كه پادگان و
زاغهها را تصرف كردند عراقي نيستند ،دختران و پسراني هستند كه فارسي هم
صحبت ميكنند و قصد منهدم كردن زاغهها را هم ندارند ،بلكه زاغهها را الك
و مهر ميزنند و ميگويند كهاينها به دردمان ميخورد!»
دوباره برگش��تم خدمت آقا،ايشان گفتند چرا ش��ما به همريختهايد؟ عرض
ك��ردم« :تلف��ن ازغرب بود» گفتند«در غرب حمله ش��ده؟» گفت��م« :بله ،ولي
گزارشها متناقض اس��ت ،نميتوانيم به درستي تجزيه وتحليل كنيم».ايشان
در جواب گفتند« :من فكر ميكنم كه منافقين هس��تند ،شما برويد و مطمئن
شويد» .من رفتم و گزارش را گرفتم ،برگشتم خدمت آقا و گفتم «بله ،منافقين
هستند» .آقا گفتند« :هدف اصليشان هم تهران است».
نكته قابل توجهاين بود كه مقام معظم رهبري در همان روز اول و ساعت اول
متوجهاين مسئله شدند ،در حالي كه ما پس از انجام عمليات و با به دست آوردن
مداركي از دشمن پي برديم كه هدف اصلي آنها ازاين عمليات،تهران بود.

ماموریت ویژه

در ادام��ه ،مق��ام معظم رهبري فرمودند« :به منطقه برويد» .آقاي محس��ن
رضاي��ي به آقا گفتند« :منطقه متعلق به برادران ارتش اس��ت و در مس��ئوليت
سپاه نيست» ،ولي آقا به بنده گفتند« :با توجه بهاينكه شما در كرمانشاه حضور
داشتيد ،برويد و معطل نشويد».
من هم به دستورايش��ان حركت كردم .آقايهاش��مي ه��م در همين اثنا از
طريق برادر س��ردار رشيد شمخاني كه در كرمانشاه در خدمتايشان بود ،با من
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تماس گرفتند و گفتند كه سريعا خودم را به منطقه برسانم .قرار شد رانندهاي
مرا بهايستگاه اميديه برساند كه از آنجا با هواپيما مرا به كرمانشاه برسانند.
به راننده (برادر باغشني از اهالي روستاهاي نيشابور) گفتم كه مرا به پادگان
اميديه ببرد و بهايشان تاكيد كردم كه دوراهي بهبهان-اميديه را فراموش نكند.
خس��ته بودم و خوابيدم ،وقتي بيدار ش��دم ديدم در بين گردنههاي بهبهان
هستيم.ايشان خيلي ناراحت شد كه مسير را اشتباه آمده .خودم نشستم پشت
فرمان و آمديم به اميديه ،متاسفانه هواپيمايي كه آمده بود دنبال من به اشتباه
ش��خص ديگري به ن��ام آقاي فخرالدين حجازي را برده بود .با آقايان رش��يد و
ش��مخاني تماس گرفتم و با آقايهاش��ميصحبت كردم،ايشان خيلي عصباني
شدند و گفتند« :سريعا خودم را به منطقه برسانم».
به خلبانها نگفته بودند كه چه كسي را بايد منتقل كنند ،به خاطراينكه مسئله
سري باشد ،نام مهمان را ذكر نكرده بودند و اشتباهيايشان را به قصد تهران برده
ّ
بودند .با هواپيما كه تماس گرفتيم ،خلبان گفت بايد به تهران بروم و بنزين بزنم و
دوباره برگردم و من مجبور شدم صبر كنم.
باالخره از اميديه با هواپيما به قصد كرمانشاه حركت كرديم .در بين راه خلبان
گفت «به من دس��تور دادند كه حق نداريد كرمانش��اه برويد و بايد همدان هواپيما
را بنش��انيد» به خلبان گفتم «من بايد هرچه س��ريعتر به كرمانش��اه بروم شما به
مسئوليت خود من برويد آنجا».
خلبان گفت« :به ش��رط آنكه در برج مراقبت كس��ي باشد كه مرا راهنمايي
كند ،برج تعطيل نباشد و بتوانيم بنشينيم» .نزديك كرمانشاه از برج با ما تماس
گرفتند و برخالف تصور از ورود به فرودگاه ممانعت ميكردند و با لحن ناس��زا
ما را ازاين كار منع ميكردند.
چ��ون در صورت فرود هواپيما ،فرودگاه توس��ط دش��من بمباران ميش��د
ول��ي ما چارهاي جز فرود نداش��تيم .با وجود مخالفت زياد ب��رج مراقبت ،وارد
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کرمانشاه زیر آتش

كرمانشاه محشر بود ،در طول دوران دفاع مقدس هيچ روزي را مثل آن روز
نديدم .جمعيت كرمانشاه و شهرستانهاي اطراف به خارج از شهر هجوم آورده
بودند .صحنههايي كه نميش��ود به تصوير كش��يد و يا بيان كرد را من به چشم
ميديدم .همه مردم از كرمانش��اه خارج شده بودند ،كسي در شهر نمانده بود و
كساني كه وسيله نداشتند سعيداشتند خانوادهشان را به هر وسيله و مقصدي،
از شهر خارج كنند.
روز س��ختي بود .زاغهمهماتهاي اطراف كرمانشاه همگي منفجر شده بود.
ميگهاي دش��من در آسمان ش��هر ميچرخيدند .با هليكوپتري به بيمارستان
امام حس��ين(ع) خدمت آقايهاشمي رفتيم كه ش��هيد صياد شيرازي هم آنجا
بود و از آنجا به منطقه رفتيم.
قبل از رفتن به منطقه بايد براي تهيه نقش��ه به قرارگاه نجف ميرفتيم كه
با هليكوپتر آنجا رفتيم .در قرارگاه ،ميگهاي دش��من مدام باالي سر ما بودند
و با رگبارشان هليكوپتر را هدف قرار داده بودند .در عين حال مجبور بوديم به
راه ادامه دهيم و جايي براي مخفي شدن نبود .در همين اثنا و در حال شليك
رگبار دشمن ،خانواده من كه در قرارگاه نجف زندگي ميكردند ،با ديدن من و
هليكوپتر با خوشحالي به سمت من آمدند ولي من مجبور بودم از نزديك شدن
آنها به هليكوپتر ممانعت كنم.

پرواز بر فراز تنگه مر صاد

باالخره به سمت منطقه درگيري رفتيم ،در آنجا خط ما مشخص بود ،خط
كمعمقي در محدوده «چهارزبر» .گردانهاي مس��تقر در آنجا اكثرا گردانهاي
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آموزشنديده،ي��ا گردانهاي پش��تيباني و گردانهاي��ي بودند كه ماموريتي در
آنجا نداشتند.
خط ما خط ضعيفي بود ،جمعي از بچههاي س��منان در قالب تيپ 12قائم
و جمع��ي از بچههاي مجاهدين عراقي در قالب لش��كر بدر و جمعي از برادران
همدان؛ خط ضعيفي به عرض يك جاده با يك سري يالهاي جانبي.
در حال��ي كه خ��ط دش��من از گردنه مرص��اد (تنگه چهارزب��ر) به صورت
س��تونهاي سهتايي و چهارتايي تا اس�لامآباد ادامه داشت و انبوهي از جمعيت
با تجهيزات بس��يار قوي ديده ميش��د .گروهي خوشحال و سرمست از پيروزي
س��رود ميخواندن��د و پرچم برافراش��ته بودند و در جلوي خ��ط هم يك يا دو
لشكرشان با ما مشغول جنگ بودند.

روزهای غربت انقالب

دشمن به قدري اميدوار بود كه دو مرتبه توانستند خط ما را بشكنند ،ولي
ما توانستيم خط را ترميم كنيم .يكبار كه خط شكسته شد ،بالفاصله دختري
پشت دوشيكا با ماشين از خاكريز عبور كرد و تا جلوي قرارگاه من آمد .آيتاهلل
معصومي،امامجمعه تربت هم در قرارگاه بود .آقاي ش��الچي و آقاي اعتدالي و
جمعي از بچههاي خراسان هم آنجا حضور داشتند ،من پابرهنه ،گوشي بيسيم
رو برداش��تم و بيرون دويدم و هركسي را كه بيرون بود به سمت خط هل دادم
تا خط را ترميم كنند.
كس��اني كه از خط ما عبور كردند كش��ته ش��دند و اولين مداركي كه ما از
منافقين به دس��ت آورديم ،از همان دختري بود كه از خاكريز عبور كرد .دراين
مدارك مش��خص ش��د هدف اصلي آنها تهران بود .روز اولي كه ما در منطقه
حض��ور پيدا كرديم از روزهاي غربت انقالب بود ،نيرو كم داش��تيم و نيروهاي
موجود هم در جنوب درگير بودند.
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در منطقه كرمانشاه خط به هم ريخته بود .برادران هوانيروز و نيروي هوايي
با هدايت شهيد صياد شيرازي حمله ميكردند ولي دشمن خيلي اميدوارتر بود
و هواپيماه��اي عراقي اجازه حضور نيروهاي خودي را در منطقه نميدادند .اگر
كمكهاي نيروي هوايي نبود ،با وضعيتي كه خط ما داشت ،روز اول در منطقه
دوام نميآورديم.

راه دشمن سد شد

در روز اول همراه با يكي از برادران مهندس��ي كه بهايشان «حجت يكپا»
ميگفتند و يك س��ري از بچههاي مشهد ،شروع كرديم به صدا زدن لشكرها از
طريق بيسيم.
اولين لش��كري كه به ما جواب داد ،لش��كر ويژه ش��هدا بود .سردار منصوري
ك��ه االن فرمانده س��پاه امام رضا(ع) اس��ت در مياندوآب بود ك��ه دو گردان در
اختيار داشت و با وجود ماموريتي كه در جنوب داشت ،به كرمانشاه آمد( .سردار
منصوری پس از ش��هادت سردار شهید شوش��تری به عنوان جایگزین ایشان به
منطقه سیستان و بلوچستان مامور شده اند تا کار نیمه تمام شهید شوشتری را
ادام��ه دهند و در ضمن تاليف اين اثر در آن منطقه حضور دارند) و بعد س��ردار
امين ش��ريعتي فرمانده لشكر 31عاش��ورا از تبريز بود .ولياين نيروها نزديك به
غروب به ما پيوس��تند تا قبل از آن ش��رايط خيلي سختي داشتيم ،در وضعيت
نابس��اماني از خطوط دفاع ميكرديم ،دشمن پيش��روي كرده بود ،خط ما به هم
ريخته بود و در واقع عمليات رواني بود كه نيروهاي ما را تضعيف ميكرد.
از حجت و يك س��ري از نيروها كه عمليات آفندي بر نميآمد ،ولي ميشد
در عملياته��اي پدافن��دي از آنها اس��تفاده كرد ،خواس��تم ك��ه دوازده رده
خاكريز تا كرمانش��اه بزنند كه اگر نتوانس��تيم با ش��رايط موجود «چهارزبر» را
نگه داريم ،نتوانند به راحتي به كرمانشاه برسند .چون در صورت رسيدن دشمن
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به خاك كرمانشاه ،شرايط خيلي دشوارتر ميشد.

مرصاد ،کار خدا بود

پس ازاينكه يگانها به ما ملحق شدند ،توانستيم عمليات را آغاز كنيم .چون يك
يال از چهارزبر را دشمن گرفته بود و يال آخر دست ما مانده بود ،تصميم گرفتيماين
يال را از دست دشمن در آوريم تا در دفاع از چهارزبر بتوانيم به يك استحكام برسيم.
بنابراين عمليات را با دو گرداني كه از لش��كر ويژه ش��هدا آمده بودند ،روي
ي��ال دوم چهارزبر آغاز كرديم .در ابتدا موفقيتهايي داش��تيم ولي منافقين در
عملياته��اي نامنظم و نف��ر به نفر خوب ميجنگيدن��د ،در حالي كه نيروهاي
ما از يال به كنار جاده رس��يدند ،به محض روش��ن ش��دن هوا منافقين كه در
كنار س��نگها و درختان مخفي شده بودند ،شروع كردند به زدن بچهها.تلفات
س��نگيني را متحمل شديم و الحاقي هم صورت نگرفت ،مجبور به عقبنشيني
دوگردان شديم.اين بود كه در شب اول موفقيتي حاصل نشد.
در شب دوم نيروهاي بيشتري به ما ملحق شدند ،لشكر عاشورا آمد ،لشكري
از بچههاي تهران آمدند و از جنوب هم لش��كرهايي داش��تيم و توانستيم لشكر
دش��من را منهدم كنيم و در واقع كار خدا بود كه عمليات مرصاد انجام ش��د و
تفس��ير واقعي جمله مرصاد دراين عملي��ات در آنجااتفاق افتاد .در ابتدا طرح و
برنامهاي نبود كه عمليات انهدام دش��من در منطق��ه چهارزبر صورت بگيرد .با
عنايت خداوند و بنا به قضا و قدر الهي در گذشته ،يگانهايي كه هم در جنوب
هم در غرب و هم در ش��مالغرب ماموريت داش��تند ،دراين منطقه عقبههايي
ب��راي خود در نظر گرفته بودند .منطق��ه چهارزبر هم خوشآب و هوا بود و هم
به س��ه جبهه جنوب ،غرب و ش��مالغرب دسترسي داشت.اتفاقا ما هم در آنجا
قرارگاهي احداث كرده بوديم كه قرارگاه نجف نام داشت.
در نهايتاين عقبهها كه در گذشته در آن منطقه شكل گرفته بودند ،در آن
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تیر خالص بر پیکر دشمن

در واقع ارزشمندي عمليات مرصاد ازاين جهت بود كه امام راحل با نفس گرم
و مسيحايي خود پيام ارزشمندي را به جبههها اعالم كردند ،آن هم در روزهايي
ك��ه دش��من فكر ميكرد نيروهاي م��ا از لحاظ روحي هيچ آمادگ��ياي ندارند و
همچنين پيام مقام معظم رهبري به عنوان امام جمعه تهران مبني بر حضور ائمه
جمعه در جبههها و حضور خودايش��ان در صحنههاي نبرد باعث تحول و حركت
و انگيزه جديد در بين رزمندگان شد واين روحيهايثار و فداكاري باعث جلوگيري
از خطري بزرگ شد .با موفقيت ما دراين عمليات و در واقع شكست رژيم عراق،
آمريكاييها و منافقين دراين عمليات ،صدام بالفاصله قطعنامه را پذيرفت.
در ادامه عرض كنم كه در روز س��وم عمليات رسيدم به اسالمآباد ،در حالي
ك��ه منافقين در حال فرار بودند ،بنده با يك هليكوپتر آمدم برروي ارتفاعي در
س��مت چپ تنگه بردعلي در باالي سرپل ذهاب نشس��تم .به طوري كه دشت
پل ذهاب و قصرش��يرين به طور كامل از آنجا ديده ميش��د و تلفات دشمن را
از آنجا مشاهده ميكردم .صدها تانک و تلفات سنگين دشمن ديده ميشد كه
در حال عقبنش��يني بودند .تويوتاهاي دشمن پر بود از جنازههايي كه در حال
عقبنشيني بودند و جاده پر از خون شده بود.
نفربرها كه در حال عقبنشيني بودند ،نفرات خودشان را سوار نميكردند و
نفرات دشمن آنچنان مضطرب بودندكه به دنبال نفربرها ميدويدند.
ب��ه لطف خدا ،با دم مس��يحايي حضرت امام ،حض��ور مقام معظم رهبري و
فداكاري نيروهاي رزمنده اعم از برادران ارتشي و سپاهي،اين پيروزي بزرگ در
عمليات مرصاد براي كش��ور و انقالب رقم خورد كه نتيجه آن پذيرش قطعنامه
و به نوعي شكست استراتژي جديد صدام (دفاع متحرك) بود.
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نقشهاي كه سيستان و بلوچستان را در كشور نمونه ميكند
سردار جاهد ،فرمانده جديد سپاه سيستان و بلوچستان جایگزین سردار خندان
خراسانی شهید رجب محمد زاده است .او که مدتی پس از سردار شهید محمد زاده
به این س��مت منصوب ش��ده در گفتگویی با ما درباره اهمیت نقش سردار شهید
نورعلی شوشتری در سیستان و بلوچستان و استراتژی و طرحهای آن سردار شهید
در این خطه سخن میگوید.
طرحهایی که میتواند سیس��تان و بلوچستان محروم را به منطقه ای نمونه و
پیشرفته در کشور تبدیل کند.
به عنوان مقدمه بحث از تالش س��ردار ش��هید شوشتری برای اصالح چهره
مخدوش شده سپاه در منطقه میگوید .خدشه ای که نتیجه سالهای طوالنی
جنگ روانی ایادی استعمار و استکبار در منطقه علیه سپاه است:

رستمي ديگر

مردم ،سپاه را باور کردند

امنيتي كه سردار شوشتري در جنوب شرق كشور ،منادي آن بود و در راه
اس��تقرار آن نيز به شهادت رسيد ،از همان ابتداي پيروزي انقالب توسط سپاه
پاسداران شروع شد.
روزهاي اولي كه س��پاه به سيس��تان و بلوچس��تان رفت نه مردم نسبت به
سپاه شناخت داشتند و نه سپاه نسبت به مردم .از طرف ديگر براي برقرارياين
امنيت بايد يك اقداميصورت ميگرفت .يا لشكركش��ي ميش��د يااينكه با عده
قليلي كه از جادههاي مختلف رفته بوديم ،از مردم استفاده ميكرديم.
ذهنيتهاي غلط زيادي در منطقه سيس��تان حاكم بود و مردم ،سپاه را به
عنوان يك نيروي نظاميصرف و خش��ك ميشناختند كه همچون گذشته براي
غارت اموال مردم آمدهاند و از طرف ديگر ما هم نسبت به مردم آنجا ،شناختي
نداشتيم.
البته بايد بهاين نكته هم توجه داشت كه دراين زمينه كار عملي هم صورت
نگرفت��ه بود ،ولي به دليل خلوص بچههااين تفكر به ذهنمان خطور كرده بود و
هيچ هماهنگي هم بين خودمان نداشتيم ولي آن قدر دراين مقطع خوب عمل
ش��د كه مردم خيلي زود ما را باور كردند و آن ذهنيت غلط برطرف ش��د .اوايل
فكر ميكردند پاسدارها مثل نيروهاي قبل از انقالب براي تاراج منطقه آمدهاند
ول��ي وقتي ديدند بچههاي م��ا مثل آنها نماز ميخوانند و احكام اس�لاميرا
رعاي��ت ميكنند و يا اگر چيزي تهيه ميكردند پول��ش را ميدادند ،ذهنيتها
كمكم بر طرف شد و به سمت مثبت شدن رفت تا جايي كه ما در يك فاصله 6
ماه تا يك س��ال خودمان را پيدا كرديم و بهترين شناخت را از منطقه با كمك
نيروهاي بوميبه دس��ت آورديم و بهترين نيرو را هم با كمك افراد بوميمنطقه
در قالب گردانهاي عشايري تشكيل داديم.
همزمان بااين اقدامات ،جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان نيز به شدت
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فعاليت ميكرد.
به طوري كه ميتوان آن را يكي از جهادهاي موفق كش��ور دانست .سابقه
آبرس��اني و برقرساني به مناطق آنجا به سال های  60ـ  59بر ميگردد و اگر
آن روز نيك شهر يكي از مناطق ناامن بود ولي وضعيت طوري شد كه تردد به
راحتي در آنجا صورت ميگرفت واين امنيت در نقاط ديگر هم برقرار ش��د چرا
كه ديگر امنيت ،مردميشده بود و خود مردم منطقه و عشاير به خوبي توانستند
اوضاع را كنترل كنند.

اعتماد دو سویه

اعتم��اد و اطمین��ان دو طرفه میان مردم و س��پاه به جایی رس��یده بود که
يادم هس��ت كه همين عش��اير در عملياتها بچههاي س��پاه را كنار ميزدند و
ميگفتند ش��ما نبايد شهيد ش��ويد ،بگذاريد ما شهيدشويم چون شما به درد
منطقه ميخوريد و طوايف بهترين حمايت را از بچههاي س��پاه انجام ميدادند.
ولي متاسفانه همان طور كه عرض كردم ،يكمرتبهاين حمايت و مديريت سپاه
قطع ش��د تا جايي كه مثال طرح ش��هيد كاظميدر كردستان پياده شد ولي به
بلوچستان عنايت نش��د و يا مناطق عملياتي براي جاهاي ديگر حساب ميشد
ولي براي بلوچس��تان نه و كس��ي هم رغبتي براي رفتن بهاين منطقه نداشت.
تااينكه امنيت استان دستخوش حوادثي شد و به همين علت سردار شوشتري
مسئوليت منطقه را عهده دار شدند.

مشورت کارساز

سردار شوش��تري با آن تجربه گذشته خود و روحيه بسيجي ای كه داشت
جزو معدود افرادي بود كه ميتوانست از عهدهاين كار برآيد .از زماني كه زمزمه
رفتنايشان پيش آمد با او جلسهاي گذاشتيم و اوصاف كاري گذشته را برايشان
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تشريح كرديم و او هم خوب گوش داد و مطالب را به درستي درك كرد و به جد
وارد كار شد و ارزندهترين خدمات را در منطقه پياده كرد .البته حمايت خوبي
نيز از س��وي ش��خص فرمانده محترم كل س��پاه و مجموعه ستاد كل نيروهاي
مسلح پشت سرايشان بود.
سردار شوشتري از ابتداي كار يا با آقا مشورت كرد و يا رهنمودهايايشان
در خصوص كار را به همراه داش��ت .ش��ديدا ً بهاين فكر بود كه امنيت پايدار را
بايد توس��ط مردمايجاد كرد و اولين اقدامش��ان هماين بود كه به سراغ طوايف
رفت و شايد بتوانيم بگوييم شهيد شوشتري دراين مدت  9ماهه،اين قدر كه در
كنار مردم بلوچ بود به خانواده خود نميرس��يد .در طولاين مدت ،شبانهروز در
مناطق مختلف حضور داش��ت و حتي براي مثال هر چند روز يك بار به منطقه
«كورين» كه از مناطق ناامن سيستان و بلوچستان بود ،سركشي ميكرد.

امنیت ،نتیجه اطمینان به مردم

اگرچه بعضیها مس��لح كردن عش��اير این منطقه را به صالح نمیدانستند
و ب��ه صورت طبیعی باید از افرادی اس��تفاده نمود که به اص��ول انقالب وفادار
باش��ند ،اما سردار شوشتري به سران طوايف گفته بود كه ميخواهد امنيت را
به آنها بس��پارد .به سراغ آنها رفت و آنها را تسليح كرد و هر منطقهاي را
به دس��ت طايفهاي س��پرد و خودش نيز بر آنها نظارت ميكرد و در طولاين
مدت ش��اهديم كهاين اقدام تا االن به خوبي جواب داده است.البته ممكن است
شايد از هر  30نفر  3نفر هم مشكل داشته باشند ولي با پااليشي كه با شناخت
بيشتر صورت ميگيرد،اين ناخالصيها هم برطرف خواهد شد.

بولدوزرهایی که به جای احداث خاکریز ،جاده میسازند

س��ردار شوشتري هم فقط به فكر تسليح نبود بلكه براي معيشت مردم هم
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كار كرد .براي مثالاين حركتي كه در خصوص احداث جاده روس��تايي صورت
گرفت ،توس��ط س��ردار شوش��تري پايهگذاري ش��د ،يا اقدامات ديگر در بحث
ارتقاي معيش��ت زندگي مردم محروم و دانشآم��وزان و كودكان نيز به همين
ص��ورت .در واقع بايداين طور گفت كه بولدوزر س��پاه ك��ه روزگاري در جنگ
خاكريز ميزد ،امروز در بلوچستان براي مردم جاده روستايي احداث ميكند.

به فکر خانواده اعدامیها هم بود

سردار شوشتري حتي براي خانواده اعداميان هم كار ميكرد و ميگفت اگر
كس��ي اعدام ش��ده ،خانواده او چه گناهي كرده است؟ به خانواده فقرا سركشي
كرده و مش��كالت آنها را برطرف ميكرد ،به طوري كه بعد از شهادتايش��ان
در هر روستايي كه ميرويم تا اسم سردار شوشتري آورده ميشود ،مردم زارزار
گريه ميكنند و ميگويند پدر خود را از دست داديم.

اتحاد به جای تفرقه

دش��من احساس ميكرد بااين حركات و به شهادت رساندن خادمان مردم
ميتواند يك موج تفرقه در بين اقشار مختلف به وجود بياورد ،در حالي كه ازاين
 42ش��هيد  27نفر افراد بوميمنطقه بودند و همين امر باعث ش��د تا موجي از
خونخواهي در منطقه به وجود آيد ،به طوري كه همه طوايف بلوچ بسيج شدند
تا انتقاماين شهدا را بگيرند واين حركت ادامه خواهد داشت.
خ��ود بن��ده در گردهماي��ي پنج��م در منطق��ه «پيش��ين»كه منجر به
ش��هادتاين عزيزان ش��د حضور داشتم .سردار شوش��تري هم ازايرانشهر به
پيش��ين آمده بود .م��ا چون زودتر رس��يده بوديم به داخل س��الن رفتيم و
مش��غول صحنهآرايي بوديم كه انفجار مهيبي در ورودي سالن صورت گرفت
كه س��ردار شوش��تري و  41نفر ديگر كه س��ردار محمدزاده ،فرمانده س��پاه
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سيستان و بلوچستان هم در بينشان بود ،به شهادت رسيدند.

راه شوشتری ادامه دارد

قطعا ما تفكر و روش س��ردار شوش��تري را ادامه خواهيم داد و به همين
منظ��ور همايشاتح��ادي را درآين��ده اي نزديك با حضور طوايف و عش��اير
مختل��ف برگ��زار خواهي��م كرد.محروميتزداييها ادامه دارد و م��ا به عينه
ميبينيم كهاين حركت ،تاثير خود را گذاش��ته و غير از س��پاه هم هيچ كس
نميتوان��د آن را اداره كند.البتهاين حرك��ت ميتواند جهت علميو راهبردي
پيدا كند و ما مجموعهاين حركت را در س��پاه سلمان و قرارگاه قدس دنبال
ميكنيم تا كارها دقيقا در مس��ير اهداف نظام و رهبري كه همان محروميت
زدايي و ارتقا ي س��طح معيش��ت مردم وايجاد امنيت پايدار اس��ت ،اجرايي
شود.
***

كسي كولهبار مرد سيستان را در شبهاي سرد نديد
روايت بزرگان طوايف بلوچ از حضور سردار شوشتري

در سيستان و بلوچستان در لباس محلی بلوچها

«روزي خبر آوردند كه كودكي  12س��اله در ش��هر س��رقت مسلحانه انجام
ميدهد .تعجب كردم .او را نزد من آوردند .ديدم عالوه بر س��ن و س��ال كم ،قد
كوتاهي نيز دارد .به طوري كه حتي به درس��تي نميتوانس��ت اسلحه را حمل
كند .از او پرسيدم :تو االن بايد در مدرسه و پشت ميز كالس درس باشي،اينجا
چه ميكني؟ جواب داد :من 7خواهر و يك مادر مريض دارم .مادرم بيمار است
و ديگر نميتواند كار كند و من االن تنها نانآور خانه هس��تم .اگر تو جاي من
بودي چه ميكردي؟
به او گفتم چقدر ميخواهي تا ازاين كار دس��ت برداري؟ گفت بايد با مادرم
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مش��ورت كنم .مادرش به من گفت :ما نه برنج ميخواهيم و نه گوشت .با ماهي
20ه��زار تومان و يك كيس��ه آرد زندگي خود را ميگذراني��م .من به او گفتم:
ماهي دو كيس��ه آرد و  50هزار تومان ميدهم .پس��رك اس��لحه را از دوش��ش
برداشت و تحويل من داد»...
اي��ن خاطرهاي از حس��ين اس��ماعيلزهي از ب��زرگان طايفه «ش��هبخش»
بلوچس��تان اس��ت ك��ه آن را به منظور تبيي��ن وضعيت زندگي م��ردم محروم
سيستان و بلوچستان برايمان تعريف كرد.
اسماعيلزهي كه مدتي را در كنار سردار شهيد نورعلي شوشتري به خدمت
براي مردم بلوچ پرداخته اس��ت ،عملكرداين سردار شهيد را در منطقه منحصر
به فرد ميداند:
«ايشان با لباس مبدل بلوچي يعني همين لباسي كه من و ديگر مردم بلوچ
ميپوش��يم ،به صورت ناش��ناس به مناطق محروم منطقه سركشي و مايحتاج
مورد نياز خانوادههاي مستضعف سيستان و بلوچستان را تامين ميكرد».

فکر خاموش نشدنی

اين بزرگ طايف ش��هبخش معتقد اس��ت كه سردار شوشتري به خوبي درد
مردم سيس��تان را فهميد و مانند طبيب حاذقي بود كه با تش��خيص درد ،تمام
تالش��ش را براي عالج آن به كار ميبرد«:شوشتري آغازگر راهي بود كه دشمن
در ص��ورت ادامهاين راه منافع خ��ود را در منطقه در خطر ميديد و همين امر
باعث شد تا براي نابودي تفكر او دست به كار شود.
آنها شوش��تري را شهيد نكردند بلكه به دنبال از بين بردن تفكر او بودند
اما هيچگاه موفق بهاين كار نخواهند شد؛ چرا كه منش و تفكر سردار شوشتري
در رگ و خون مردم سيس��تان و بلوچس��تان رخنه كرده واي��ن فكر ،خاموش
شدني نيست».
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امدادگر بی ر یا

اس��ماعيلزهي خاط��رات فراواني از همراهي با شوش��تري دارد« :در برخي
مناطق سيس��تان و بلوچس��تان به دليل محروميت زياد مردم ،حتي ازدواجها و
طالقها ثبت نميش��ود و اگر شوهر زني بميرد ،آن زن نميتواند ثابت كند كه
ش��وهر خود را از دس��ت داده تا تحت پوشش قرار بگيرد.در منطقه ما  346زن
بيسرپرست بدون هيچ كمكي و در نهايت محروميت زندگي ميكردند.
من اوضاع و احوال آنها را با رئيس كل دادگستري استان در ميان گذاشتم
و با هم به خدمت س��ردار شوش��تري رفتيم .وقتي او از جريان باخبر ش��د ،با
ناراحتي زياد به ما گفت :هرچه زودتر آنها را تحت پوش��ش كميته امداد قرار
دهيد و براياين كار هم هيچ احتياجي به آوردن مدارك نيست.
شوش��تري بهاينجا نيز اكتفا نكرد و دس��تور داد تا براي آنها اشتغالايجاد
ش��ود و امروز همان زنان بيسرپرست ،تحت پوشش و حقوقبگير كميته امداد
هستند».
اي��ن بزرگ طايفه ش��هبخش بلوچس��تان در جريان كمكهاي نيمه ش��ب
شوش��تري به خانوادههاي بيسرپرست نيز بوده است«:شوشتري شخصا دستور
رس��يدگي به وضعيت زندگي زنان بيسرپرس��ت ،كودكان يتي��م و خانوادهاي
محروم منطقه را ميداد و در زمان ش��هادت او وقت��ي من از زاهدان به منطقه
كورين برگش��تم ديدم كه زنان  70ساله به همراه كودكان ،در شهادت او گريه
ميكردند و ميگفتند امروز پدر خود را از دست داديم».

کمک به خانواده اعدامیها

«شوشتري با لباس مبدل و با همراهي يكي از خواهران دادگستري سيستان
و بلوچس��تان به نام خواهر «موذن»به سراغ خانوادههاي محروم و حتي خانواده
اعداميه��ا ميرفت و ميگف��ت آنها چه گناهي كردند كه بايد دراين وضعيت
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باشند؟
البته مردم ،خواهر موذن را ميش��ناختند ولي كس��ي نميدانستاين آقاي
رشيد و پرصالبت كه به همراه خواهر موذن به كمك آنها ميرود ،كيست؟»
***

نگاه فرهنگی ،جرم بزرگ شهید شوشتری!

بزرگ طايفهاي ديگر از سيس��تان و بلوچستان ،شهيد شوشتري رااين گونه
روايت ميكند:
«خدمات نورعلي شوشتري تنها متوجه يك منطقه ،يك طايفه ،يك عشيره،
يك بخش و يك ش��هر نبود .يك روز درايرانش��هر ،يك روز در كورين ،يك روز
درپيش��ين ،يك روز در بلوچس��تان و روز ديگر به سيس��تان سر ميكشيد و به
وضعيت فرهنگي مردم نيز بهاندازه معيشت آنها اهميت ميداد».
ش��ايد براي همين اس��ت كه حاج آق��ا اكبري از ب��زرگان طايفه پودينه
سيس��تان به ما ميگويد«:شوشتري به جرم اسلحه دست گرفتن شهيد نشد
بلكه دش��من ديد او ت��وان خود را معطوف به فعاليته��اي فرهنگي كرده و
به جاي تفنگ ،اس��لحه فرهنگي به دس��ت گرفته و ميخواهد مش��كل مردم
را از طري��ق فرهنگ��ي حل كند و به همين ج��رم نيز مورد غضب آنها قرار
گرفت».
***

استراتژي محبت به جاي گلوله

سردار محمد شعباني ،فرمانده اسبق انتظاميسيستان و بلوچستان ،از جمله
افرادی اس��ت که به خاطر حضورش در این منطقه از کش��ور از مشكالت مردم
محروم و مستضعفاين استان ،آگاه است.
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امنيت نرم

وی در تش��ریح اس��تراتژی امنیتی س��ردار شهید شوش��تری برای منطقه
سیس��تان و بلوچس��تان میگوید :اگر چه پس از انقالب اسالميو استقرار نظام
مقدس جمهوري اس�لامياقدامات خوب و گامهاي موثري براي رفع مشكالت
منطقه برداشته شده است ،اما عمق ظلم و ستمهاي رژيم پهلوي دراين منطقه
آن قدر زياد بوده كهاين خدمات خيلي به چشم نميآيد.
ما دراين  30س��ال به اقدامات خوبي در امنيت س��ختافزاري رس��يدهايم،
اما س��ردار شوشتري قصد داش��ت يك امنيت نرم را در منطقهايجاد كرده واين
راهبرد را با به كارگيري خود مردم بوميكند .به همين خاطرايش��ان جلس��ات
متعددي با س��ران عش��اير و طوايف مختلف منطقه برقرار كرد و راهبرد امنيت
جديدي را طراحي كرد كه مركز ثقلاين راهبرد ،سپردن تدريجي مسئوليت به
عشاير و مردميبود كه شايستگي و تعهد الزم را داشتهاند.
با عملياتي شدن طرح راهبرد امنيتي جديد ،جريانات معاند كه منافع خود
را در خطر ديدند ،مش��غول به كار ش��دند و س��عي درايجاد فاصله بين مردم و
عش��اير كردند كه يكي از مهمترين اقدامات آنها ،انفجار مس��جد ش��يعيان در
زاهدان بود كه دقيقا با هدف اختالف بين ش��يعه و س��ني صورت گرفت اما با
هوشياري شيعيان و با وجود به شهادت رسيدن  23نفر از آنها ،دست به كاري
برخالف وحدت نزدند.
سردار شوش��تري درايجاد امنيت نرم به دنبال به كارگيري مردم و سپردن
مس��ئوليت به آنها ب��ود ،بنابراين بايداين راهبرد را ب��ا مطالعات تكميلي و به
كارگيري تجارب گذشته ادامه دهيم.
***

177

فراترازیکفرمانده

نگاهي به خاطرات و رابطه عاطفي

سردار شهيد شوشتري با همكاران و زيردستان
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پدرانه
در فصلهاي پيشين تالش شد تا سردار شهيد شوشتري از زواياي گوناگون
در عرصه فرماندهي دفاع مقدس ،زندگي خانوادگي و شخصيت فرهنگي درحد
دسترس��ي تدوي��ن كنندگان اين اث��ر معرفي گردد .اگرچه در البه الي س��خن
كس��اني كه از اين ش��هيد س��عيد س��خن گفتند ،يا نقل قولهايي كه از خود
ايش��ان درج ش��د ،زواياي ديگري از خصلتهاي فردي شهيد شوشتري آشكار
گردي��د ،اما گزارههاي رفتار صميمانه وي با زيردس��تان و هم��كاران ،خارج از
چارچوب مقررات خشك نظامي ،آن قدر فراوان است كه حيفمان آمد ،اين بعد
از شخصيت ،منش و رفتار اين فرمانده محبوب خراساني را در بخشي جداگانه
تقديم به خوانندگان عالقهمند به ايشان تقديم نكنيم.
سردار ش��هيد شوش��تري ،به مناس��بتهاي مختلف و در محافل گوناگون
خاطرات��ي از دوران دف��اع مقدس را نقل كردهاند ك��ه اغلب آنها معرف همين
بخش از شخصيت وجودي ايشان است .بخش قابل توجهي از خاطرات نزديكان

فراتر از يك فرمانده

در خان��واده و جمع همكاران نيز همين گونهاس��ت كه گزي��دهاي از آنها بعد
ديگري از ش��خصيت عاطفي ،اخالق��ي ،عرفاني و مذهبي را پيش روي خواننده
ميگذارد ،تصويري كه به ظاهر خيلي نبايد با ش��خصيت يك فرمانده برجسته
نظاميهمخواني داشته باشد.

مردي كه از درون ميگريست

س��يدمحمد ميررفيع��ي ،از فرماندهان واحد مخاب��رات دوران دفاع مقدس
اس��ت ،با اين وجود بيشتر خودش را بيس��يمچي سالهاي جنگ سردار شهيد
نورعلي شوشتري ميداند.
ميررفيع��ي ،فرمانده گردان مخابرات لش��كر  5نصر در عملياتهاي زيادي
از جمل��ه والفجر  ،3والفجر  ،8عملياتهاي نصر  1تا  ،7عمليات غرب ماووت و
مرصاد ،همراهاين فرمانده باصالبت و تيزهوش بوده اس��ت .مروري بر گفتههاي
او ك��ه به صورت اختصاصي براي تدوين اين يادنام��ه در اختيار ما قرار گرفت،
روايتگر چهرهاي ديگر از يك فرمانده برجسته نظامياست .چهرهاي فراتر از يك
فرمانده ،يك دوست ،يك همراه و همرزم صميمي.
ميگويد :يكي از مجموعههايي ك��ه ارتباط زيادي با خانواده فرماندهان در
جبهه داش��تند ،رس��ته مخابرات و تعاون و مجموعههاي��ي بود كه به اصطالح
به نيروي انس��اني برميگش��ت .البته ما بيش��تر ارتباطات بيس��يمييا تلفني با
خانوادهه��اي فرماندهان داش��تيم .گاهي فرمانده��ي در منطقه ميآمد و زمان
ماموريتش خيلي طول ميكش��يد .خانوادهها به هر شكلي با مجموعه مخابرات
قرارگاهه��اي عقب��ه ارتباط داش��تند و ارتباطاتي هم بي��ن قرارگاههاي عقبه و
تاكتيك��ي در خط داش��تيم .در آن زمان سيس��تم تكنول��وژي جديد و موبايل
نبود و عمدتا با دس��تگاههايي كه در خطوط مقدم بود ،دس��تگاههاي ماكس و
راديو بيس��يمهايي كه تلفني بود و از طريق ارتباطات سوئيچ شركت مخابرات،
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خطوطمان را به خط مقدم منتقل ميكرديم .مثال با استفاده از خطوط اف.ايكس
خط تلفن مش��هد را به هر منطقهاي كه الزمبود ،وصل ميكرديم .نيروهايي را
پاي دستگاه ميگذاشتيم و خانوادهها را كه در تماس بودند به مركز فرماندهي
كه در حقيقت مركز پيام فرمانده در لشكر يا تيپ يا قرارگاه بود ،وصل ميكرد.
سردار شوشتري و فرماندهان ديگر بااين شكل ميتوانستند با خانوادههايشان
در تماس باش��ند .اما سردار شوش��تري يكي از فرماندهاني بود كه به نظرم در
ط��ول مدتي كه در جبه��ه خدمت كردم ،كمتر ارتباط داش��ت .يعني او تقريبا
كارش را طوري تنظيم ميكرد كه اگر قرار بود ،يك ماه در منطقه باشد يا مثال
تا پايان عمليات ،اصال زنگ نميزد.
خوب يادم هس��ت در يكي از محورها ،يكي از فرماندهان از خط عبور كرد
و داخل خاك عراق ش��د .خط بس��ته ش��د و عراقيها آنها را محاصره كردند.
نزدي��ك  3ماه داخل خاك عراق بودند .خانوادهايش��ان چندي��ن بار زنگ زدند
و خيلي دلتنگ ش��ده بودند و ميگفتند حتما اس��ير يا شهيد شده است كه ما
مجبور ش��ديم صداي فرماندهي را از طريق بيس��يم و يك تلفن ديگر به گوش
خانوادهشان برس��انيم .ما گوشي بيس��يم را جلوي بلندگوي پاور صوت بيسيم
گذاشته بوديم و فرماندهي با خانوادهشان حرف زدند.
اما اصال يادم نميآيد كه خانواده س��ردار شوش��تري با اينكه ايشان هم در
همي��ن زمانها در ماموريتهاي طوالني ميرفتند ،تم��اس بگيرند ،مثلاينكه
س��ردار شوش��تري خانواد ه را توجيه كرده بود كه باي��د در عمليات همه فكر و
ذهن خود را به ماموريتش معطوف كند اما هميشه به ما ميگفت همه نيروهاي
بسيجي هر چقدر نياز دارند به خانهشان زنگ بزنند.

بيگدار به آب نميزد

شهيد شوشتري دربرخورد با نيروها تقريبا با يك ديد به همه نگاه می کرد
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و به لحاظ انس��اني و ش��خصيتي براي اركان لش��كر يا قرارگاه ،فرقي قائل نبود
ول��ي به لح��اظ اطالعاتي ،همانطور كه در صدر اس�لام پيغمب��ر(ص) به ركن
اطالعات خيلي اهميت ميداد ،توجه ويژهاي داش��ت .سردار شهيد شوشتري بر
اساساين ديد اسالميعمل ميكرد و كسي هم ازاين جهت كه چرا بهاين شكل
برخورد ميكرد ،گاليهاي نداش��ت .برخوردايشان با همه از روي برخورد انساني
و عاطفي بود كه با تدبير و حسابش��ده عمل ميكرد .شهيد شوشتري با توجه
به س��ن و سالي كه داش��ت ،بيگدار به آب نميزد .خيلي دقيق و ريزبين بود و
جزو فرماندهان نادري به شمار ميآمد كه اگر طرحي را ميپذيرفت ،با تدبير و
درايت كار را به نحو احسن انجام ميداد .او تابع واليت بود و سلسله مراتب هر
دستوري ميدادند ،تا پاي شهادت ميرفت.

نزديكترين نيروها به سردار

تقريب��ا نزديكتري��ن افرادب��ه او ،بيس��يمچيها بودند .گاهي كه با ش��هيد
شوش��تري در خط بوديم واين طرف و آنطرف ميرفتيم ،ديگر دستمان آمده
بود ،زماني كه ماموريت خوب انجام ميشد ،خيلي شادماني را در او ميديديم.
سردار ،فردي قويجثه با قدي كشيده بود .وقتي ميخواستند به خط برود ،هر
بيس��يمچي را نميش��د با او فرستاد ،چون او س��ريع بود و قدمهايش تند و در
آن زمان اغلب بيسيمچيهاي  15تا  20ساله نميتوانستند با او همگام شوند.
يكبيسيمچي ويژه به نام قاسمزاداحمد داشتيم كه به خاطر زبلي و چابكي،
سردار اسمش را «زورو» گذاشته بود .زاداحمد مثل آچار فرانسه مخابرات لشكر
ب��ود .به محضاينكه اوضاع خيلي خراب ميش��د من در ق��رارگاه تاكتيكي پاي
بيسيم منتظر خبر بودم كه خودم بايد بروم يا كسي را بفرستم ،شهيد شوشتري
ميگفت« :زورو» را بفرس��ت .با توجه بهاينكه بيسيمچيهاي خوب ديگري هم
بودند ،ولي س��ريع زاداحمد را ميفرستادم .او همراه شهيد شوشتري ميرفت و
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مردي كه از درون ميگريست

اينكه چه زمانهايي ش��هيد شوش��تري را ناراحت ميديديم ،برميگردد به
زمانهايي كه بچهها به شهادت ميرسيدند يا وقتي كه فرماندهانش به شهادت
ميرس��يدند .يادم ميآيد وقتي شهيد برونسي ،چراغچي و كساني كه سردار با
آنها مانوس بود شهيد شدند ،تا چند مدتايشان ناراحت بود و غصه داشت.
اصال يادم نميرود يكبار با س��ردار در خط بودي��م ،يكي از نيروهاي ما در
ارتفاع��ات  343كانيس��خت جنازه برادرش را روي دس��تش به عقب ميآورد.
خون داشت از پيكر شهيد ميريخت ،سردار از ديدناين صحنه آنقدر ناراحت
ش��د كه قابل توصيف نيست ،اما نديديم كه اشكي بريزد .امااينكه سردار چطور
خ��ودش را دراين صحنههاي س��خت ،از نظر رواني تخليه ميكرد ،ش��بها يا
نيمهش��بها بود؛ وقتي كه ميديديم س��ردار ،آستينهايش را باال زد و به طرف
تانك��ر می رف��ت و وضو می گرفت ،بعد می آمد در تاريكي س��نگر به راز و نياز و
نماز مشغول می شد.
س��ردار در مقابل نيروهايش هرگز از خودش نقطه ضعفي نش��ان نميداد و
دراين طور صحنههاي تلخ ،از درون گريه ميكرد ،بدوناينكه اشكي در صورتش
نمايان شود .او پيش رزمندهها در روحيه مثل كوه استوار و محكم بود.

توجه ويژه به مسائل انساني

ج��دا ازاينكه در جنگ ،بايد ميجنگيديم و بحث كامال جدي بود،ايش��ان با
ظريفانديش��ي خاص ،به مسائل روحيهاي هم توجه ويژهاي داشت .در عمليات
والفج��ر 3بعد از يك درگيري ش��ديد و تن به تن،ش��هيد برونس��ي را از خط
خواس��ت كه به عقب بيايد .به من هم گفت ش��ماره را از آقاي برونسي بگيريد
184

فراتر از يك فرمانده

و به خانهش��ان ارتباط بدهيد تا تجديد روحيهاي برايايش��ان بش��ود.اين نشان
ميداد كه در مجموعه عمليات يك فرمانده تا كجاها توجه دارد.
آن زمان ش��هيد برونسي خانهشان تلفن نداشت و ما شماره همسايه شهيد
برونس��ي را گرفتيم و قطع كرديم تا  5دقيقه بعد همسرش��ان پاي تلفن بيايد.
شهيد برونسي با لهجه شيرين مش��هدي در سنگر مخابرات مختصري صحبت
كرد و بهاين ترتيب س��ردار به نيروهايش خداقوت ميگفت .جداي از بحث رزم
در جبهه ،شهيد شوشتري به مسائل انساني نيز توجه ويژهاي داشت.
بعد از جنگ ،در مانورهاي آموزشي كه كل يگان بايد تداوم آموزشي ميديد
تا بعد از جنگ به س��پاهيان آينده انتقال تجربه داشته باشيم ،دراين آموزشها
س��عي ميكرد كه از بهترين سخنرانان در بحثهاي اخالقي و اعتقادي استفاده
كند تا در آن روزها نيروها آش��نا ش��وند كه با خانواده درس��ت رفتار كنند و در
بحثهاي سياسي ،اس��اتيد درجه يك و آگاه را دعوت ميكرد تا نيروها آگاهي
الزم و صحيح را داشته باشند.
بعد از جنگ ،س��ردار جداي ازاينكه از پايهگذاران كنگره ش��هدا بود ،اعتقاد
ويژهاي داشت كه بايد تمام آثار جنگ و خاطرات شهدا ثبت و ضبط شود.
***

شوشتري دريايي از خاطره بود

خاطرات خوش همكاران س��ردار ش��هيد انتظاري به خراسانيها و تهرانيها
محدود نميش��ود؛ بلكه همه كساني كه در نقاط مختلف ايران حتي براي مدت
كوتاهي با اين س��ردار ش��هيد همراه بودند ،خاطرات ش��يريني از خوشرويي و
صميميت اين فرمانده ش��هيد دارند .س��رهنگ محس��ن رنجي ك��ه دوراني به
عنوان مس��ئول دفتر سردار ش��هيد در منطقه شمال غرب (قرارگاه حمزه) در
كنار ش��هيد شوشتري بوده در گفتگويي تلفني كه اختصاصا براي اين يادنامه
تهيه ش��د از اين س��ردار ش��هيد ميگويد:
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ايش��ان تقريبا اواخر خردادماه  79تش��ريف آوردند به قرارگاه حمزه س��يد
الش��هدا (ع) ،و به عنوان فرمانده معرفي ش��دند .همانطور كه ميدانيد منطقه
عملياتي قرارگاه حمزه ،منطقه ش��مالغرب كش��ور اس��ت .از كرددشت ماكو تا
منطقه اورامانات كرمانش��اه ،ش��امل اس��تانهاي آذربايجان غربي ،كردستان و
بخش��ي از كرمانشاه ميشود ،يعني مناطق فعاليت ضدانقالب كردي كه قرارگاه
حمزه مسئول مقابله با تحركات آنهاست.
اين منطقه بس��يار وس��يع اس��ت 1300-كيلومت��ر مرز به اضافه وس��عت
استانهاي آذربايجان غربي ،كردستان و بخشي از كرمانشاه -و سردار شوشتري
براي كنترلاين منطقه معرفي ش��د .م��ن آن موقع درمركز فرماندهي و كنترل
قرارگاه مش��غول بودم .حدود يك س��ال واندي دراين پس��ت در خدمت سردار
شوشتري بودم و گزارشهايي را كه از منطقه ميرسيد ،مرتب تنظيم ميكردم
و خدمتايش��ان ارائه دادم .ارتباط كاري ما از همين مركز فرماندهي شروع شد
تااينكه به دفتر فرماندهي قرارگاه حمزه رفتم و از آبان سال  80تا تيرماه  84و
آخرين روزهاي خدمت س��ردار به عنوان مسئول دفترشان در تمام ماموريتها
در منطقه همراهشان بودم .بهقدرياين ارتباط تنگاتنگ بود كه هر جا ميرفت
من را هم صدا ميزد كه همراهش��ان باشم .يادم ميآيد كه روزي يك آجودان
براي س��ردار پيدا ك��ردم و گفتم «حاجآقا ،گاهگاهي كاره��اي دفتر روي زمين
ميماند .مس��افتهاي نزديك رااين برادرمان در خدمت شما باشد تا من بمانم
كارهاي دفتر را انجام بدهم».ايش��ان از آن موقع به بعد صدايم نميزد ،ميآمد
داخل راهرو و با صداي بلند ميگفت« :آقاي رنجي ،بلند شو ،بيا برويم».

شيخ فرماندهان سپاه

س��ردار شوش��تري برخوردي پدرانه با مجموعه داش��ت .سنشان هم تقريبا
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باال بود و به همين خاطر همه به س��ردار ميگفتند«ش��يخ فرماندهان س��پاه».
به خاطر س��ن س��ردار احترامش را نگه ميداشتند و در مقابل،ايشان هم بسيار
احترام ديگران را داشت.

همه از او راضي بودند

خدا ش��اهد اس��ت در  5س��ال حضورش��ان در قرارگاه حمزه ،امكان ندارد
كس��ي را پيدا كنيد كه ازايش��ان رنجيدهخاطر باشد.اين نگاه پدرانه را نهتنها به
اطرافيان كه به كل مجموعه داش��ت ،خصوصا به بچههاي اطالعات عمليات به
خاطر سختي كارشان بيشتر احترام ميگذاشت و به ما هميشه سفارش ميكرد
كه «نش��ود برادري بيايد و در هر س��طحي و قش��ري با من كار داشته باشد و
رنجيدهخاط��ر از دفتر بي��رون برود ».ميگفت «حتي اگر نتوانس��تيد كارش را
روبهراه كنيد حداقل طوري برخورد كنيد كه احساس��ش موقع برگشت ،طوري
باشد كه مشكلش حل شده است».

هرگز خودش را نميگرفت

سردار شوش��تري ضمناينكه به مسائل نظاميو عملياتي و تاكتيكي مسلط
ب��ود و كوچكتري��ن كوتاهي را دراي��ن زمينهها قبول نميكرد و بس��يار قاطع
برخورد ميكرد ،در ساير مسائل با رافت و مهرباني رفتار مينمود.
بيرون كه ميرفتيم قاطي مردم ميش��د ،به مناطق كردنشين كه ميرفتيم،
س��ردار ميرفت داخل قبايل و روستاها و مردم را از نزديك ميديد .مينشست
و ب��ا آنها صحبت ميكرد .به منطقهاي كه ميرفتيم معموال اگر ميخواس��ت
به خانهاي برود به خانه يكي از بس��يجيان يا يكي از بچههاي س��پاه ميرفت و
بقيه مردم روستا آنجا جمع ميشدند و مينشستند و صحبت ميكردند .گاهي
ميشد كه با هم شام و ناهار ميخوردند .با مردم نشست و برخاستهاي بسيار
187

آخرين پست در كشيك هشتم

صميمياي داشت ،مخصوصا به قبايل كرد بسيار اهميت ميداد.
خالصهاينك��ه آن رفت��ار و ك��رداري را ك��ه براي جذباين م��ردم به نظام
الزم ب��ود ،ب��روز ميداد .با مردم كه مواجه ميش��د ،انگار ن��ه انگار كه يك آدم
نظامياس��ت ،بسيار دلخوش بود و معموال سعي ميكرد مردم را بخنداند ،براي
همين برايش��ان كلي لطيفه تعريف ميكرد .در مسافرتهايي هم كه ميرفتيم
آنقدر برايمان لطيفه تعريف ميكرد و ما را ميخنداند كه حدوحساب نداشت،
يعني اصال آدمينبود كه خودش را بگيرد و صحبت نكند.
سردار شوشتري دريايي از خاطره بود ،عمدتا از سختيهاي دوران جنگ خاطرات
شيرين و طوالني بسياري داشت و مردم را توجه ميداد كه ما چنين مشكالتي را
ديدهايم ،بااين مشكالت و مصيبتها انقالب پا گرفته و پيشرفت داشته است.

با كردها خيلي مهربان بود

از آنج��ا ك��ه زمان جنگ ه��م فرمانده ق��رارگاه نجف دراي��ن منطقه بود با
بچههاياين منطقه و فرهنگهاي مختلف منطقه آش��نايي داشت .با فرهنگ و
منش و اخالق كردها و ساير اقوام منطقه آشنا بود و راحت با آنها كار ميكرد.
سردار هميشه پيشاني و صورت همه را ميبوسيد ،مخصوصا با كردها خيلي
مهربان بود .نش��د كهايش��ان –خداي ناكرده -در صحبت و رفتارش��ان،كلمه يا
حركتي باش��د كه با فرهنگ و آداب و رس��وم اقوام منطقه مغايرت داشته باشد.
كردها كه به قرارگاه ميآمدند ،آنقدر تحويلش��ان ميگرفت كهاينها ش��رمنده
ميشدند.

عصبانيتش حداكثر  15دقيقه دوام داشت

ايشان در كار خيلي جدي وارد ميشد و درحين كار خيلي زود هم عصباني.
عصبانيت سردار هم مقطعي بود ،يك لحظه كه عصباني ميشد خيلي كه طول
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ميكشيد  10تا  15دقيقه بود.
ي��ك ذره كه كاراينور و آنور ميش��د ،از ك��وره در ميرفت .در عين حال
از هركس كه خطايي س��ر ميزد،ايشان ازدس��ت او ناراحت ميشد ،ضمناينكه
بيش از  15دقيقه ناراحتيشان طول نميكشيد ،ميتوانم به صراحت بگويم كه
همانجا تمام ميشد و ميرفت و يكذره كدورت براي بعدها نگه نميداشت.

وقتي كه زبانش را كتمان كرد

يگاني بود به نام يگان توپخانه .س��ردار قبل از ورود به قرارگاه حمزه ،براي
بازديد به آنجا رفته بودند و از بچههاي آنجا يك س��ري مس��ائل فني پرس��يده
بودند كه آنها نتوانس��ته بودند جواب بدهند .فرمانده يگان به تركي گفته بود
«باباايشان كه نميفهمند ،به تركي يك چيزي بگوييد ،تمام بشود برود».
س��ردار شوش��تري چيزي نميگويد ،آخر كار موق��ع خداحافظي با فرمانده
ي��گان توپخانه به زبان ترك��ي خداحافظي ميكند! ميگفت« :ديدم خيلي عرق
كرد و االن است كه سكته كند ،كلي دلدارياش دادم كه من تركي بلد نيستم،
همين چند كلمه را بلد بودم!»

وقتي كه خيلي غمگين ميشد

وقتي شهيد شوشتري ميديد كه بچهها همه توانشان را در پيشبرد اهداف
نظام در منطقه به كار ميبرند ،بس��يار خوش��حال ميشد .به منطقهاي كه براي
بازديد ميرفت مشكالت مردم اصال براي سردار قابل قبول نبود و بسيار ناراحت
ميش��د كه مثال روستايي هنوز آب ندارد يا مش��كل ارتباطي و راه دارد .وقتي
به روستايي ميرفتيم كه مردم مشكالتي داشتند ،آنها را دلداريشان ميداد
و ميگفت«:س��عي ميكنيم هر چه زودتر مش��كالتتان را برط��رف كنيم».اين
مشكالت خيليخيلي سردار شوشتري را اذيت ميكرد.
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ابوالقاس��م زاده احم��د را خيل��ي از فرمانده��ان و رزمن��دگان خراس��اني
ميشناس��ند .ب��ه خص��وص او با آن جثه ريز نقش��ش كه حاال با فش��ار تبعات
جانبازي و س��ختيهاي دوران دفاع مقدس ،مچالهتر هم ش��ده ،روزگار طوالني
در كنار سردار شهيد شوشتري و به خاطر نوع كارش يكي از نزديكترين افراد
به س��ردار شهيد بودهاس��ت .زادهاحمد را خيلي از بچههاي جنگ هنوز با اسم
«زورو» ميشناس��ند .اسميكه سردار شوشتري به خاطر فرزي و چابكي اش به
شوخي رويش گذاشت و ماندگار شد.

گفتن از شوشتري ،سخت است

زادهاحم��د براي گفتگويي اختصاصي براي اي��ن يادنامه مهمان ما بود ،اما
براي اين بيس��يمچي سالهاي دفاع مقدس كه شب و روزهاي به ياد ماندني را
در كنار س��ردار شهيد شوشتري تجربه كردهاست،گفتن از شهيد شوشتري ،كار
خيلي سختياست.
در ميان��ه مصاحبه بارها بغضش تركيد .زادهاحمد در اين مصاحبه ش��هيد
شوشتري را نه از نگاه يك فرمانده كه از نگاه يك همراه تصوير ميكند.

او در قلب همه جا داشت

اين بيس��يمچي س��ردار ش��هيد در دوران دفاع مقدس ميگويد :شخصيت
حقوقي ش��هيد شوشتري كه مشخص است ،اما شخصيت حقيقي ايشان طوري
بود كه هنوز ناشناخته مانده است .ايشان فرمانده لشكر بود و من يك بيسيمچي.
[بغض راه گلوي زاده احمد را گرفته است]...
ش��هيد شوش��تري آنقدر متواضع بود كه بايد از تكتك آدمهايي كه با او
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بودند بپرس��يد .اين را كه ميگويم حرف همه اس��ت .يعني يك صميميت ويژ ه
داش��ت .او در قلب بچهها و فرماندهان بود .من براي اينكه از او حرف بزنم و به
سئواالت شما پاس��خ بدهم خيلي دارم به خودم فشار ميآورم وگرنه نميتوانم
در رابطه با او صحبت كنم و از پا در نيايم.

هيچ چيزي به جز شهادت ،جواب شهيد شوشتري نبود

او در متن و در قلب نيروها بود .ش��اخصه بارز س��ردار ش��هيد شوش��تري
فوقالع��اده ب��ودن براي همه بود .او گره از كار همه ب��از ميكرد .در عين حالي
كه در ماموريتهاي محوله ،تمام س��عي خود را در بهتر انجام دادن و به نتيجه
رس��يدن ميگذاش��ت ،عبوديت خدا و توكل و توسل به ائمه (ع) را داشت و به
ديگران اين روحيه را منتقل ميكرد .هيچ چيزي به جز ش��هادت ،جواب شهيد
شوشتري نبود[ .دوباره گريه ميكند]...

پدر صلواتي!

از او در باره خاطره نسبتا معروف تقليد صداي شهيد شوشتري ميپرسيم:
ظهر بود ،در پادگان ايالم بوديم .شهيد مهدي ميرزايي من را صدا زد و بعد
محكم بغلم گرفت .گفتم :چي ش��ده ،چرا من را محكم گرفتي؟ گفت :از جايت
تكان نخور! يك صحبت با تو دارم.
گفت��م :بگو .گفت :زاده احمد تو م��ادر داري؟ گفتم :بله .گفت :جان مادرت
قس��م! گفتم :داس��تان از چه قرار اس��ت؟ گفت :ميخواهم تقليد صداي آقاي
شوشتري و انجيدني را در بياوري .روحم خبر نداشت كه سردار شهيد شوشتري،
سردار قاآني ،سردار مرتضي قرباني و سردار انجيدني با فاصله دو متري در پشت
سر من بودند و داشتند مرا نگاه ميكردند.
مهدي ميرزايي دو صداي كامال متضاد را انتخاب كرده بود .تُن صداي آقاي
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انجيدني نرم و آهسته و شهيد شوشتري قوي و قدر بود.
از قول انجيدني گفتم :شوشتري ما چكار كنيم؟! و بعد شوشتري شدم و با
صداي مقتدر گفتم :تازه ميپرس��ي چكار كني؟ بايد تيپت را مستقر كني ،بعد
از دو ساعت ميگي من چكار كنم؟!...
يكدفعه ديدم دس��تي پشت گردنم آمد كه :پدرصلواتي ،داري اداي من را
در ميآوري؟!
بع��دش آق��اي قرباني با لهج��ه اصفهاني گفت :آقاي شوش��تري ! نكنه اين
«زورو» صداي من را هم تقليد ميكند! و كلي خنديدند.

كابينهاي نداشت

زادهاحمد در عين حال در خصوص ويژگيهاي مديريتي ش��هيد شوشتري
هم اظهار نظر ميكند و ميگويد :ش��هيد شوشتري در جبهه كه بود هميشه با
تدبير عمل ميكرد و هميش��ه سعي ميكرد سختترين كارها را خودش انجام
ده��د و هرگ��ز از كار رويگردان نب��ود .بعد از جنگ هم در مس��ئوليتهايي كه
داش��ت با خودش هيئت و كابينه همراه نميبرد .چ��ون مثل خيليها نبود كه
وقتي جايي ميروند  10نفر نيرو با خود ميبرند -چرا؟ چون فقط با اين 10نفر
ميتوانند كار كنند .ولي س��ردار شهيد شوشتري اخالقي داشت كه ميتوانست
با همه كار كند .ايشان با مديريت و درايت قوي ،كارها را پيگيري ميكرد.
***

خاطراتشخصيسردارشهيدشوشتري

س��ردار شهيد شوش��تري در محافل مختلف ،به بيان خاطرات دوران دفاع
مق��دس ميپرداخت .بعض��ي از اين س��خنرانيها صرفا بي��ان خاطره بود كه
نمونهاي از آن در فصلهاي پيشين از نظر خوانندگان محترم گذشت ،بخشي
ديگر از خاطرات اين س��ردار ش��هيد نيز در ضمن سخنرانيهاي مختلف بيان
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شده كه در این بخش ،گزيدههايي از آنها تقديم ميشود:

قرعهاي كه عوض شد

در واقع ما جنگ را از كردستان آغاز كرديم و در آنجا اولين مسئوليت من،
فرماندهي دس��ته بود .بعد كه جنگ شروع شد ،بچهها شور و حالي داشتند كه
هر چه زودتر براي خدمت به جبهه اعزام ش��وند .برايهمين ما مجبور ش��ديم
قرعه بيندازيم و بعضيها را از رفتن باز داريم .از جمله كس��اني كه قرعه رفتن
ب��ه نامش نيفتاد ،من بودم .آنجا با يكي از برادران (با هديه و وعده وعيد) جايم
را عوض كردم.

اولين ديدار با امام

اولين باري كه خدمت امام(ره) رس��يدم ،احس��اس ميكردم كه تمام دنيا و
آخرت در دس��تان من است .چنين احساس��ي را وقتي كه به مكه مشرف شده
بودم ،درس��ت لحظهاي كه حجراالسود را ميبوسيدم داشتم ،يعني يك چنين
تحول روحي را ارتباط و صحبت با امام در آدم پديد ميآورد.

آتش در معبر

ي��ك خاطرهاي از بچهه��اي تبريز دارم .در عملي��ات «والفجر» من فرمانده
تيپي بودم كه به عنوان پش��تيبان لشكر ش��هيد باكري (لشكر عاشورا) حركت
ميكرديم.
شكس��تن خط در «والفجر »1خيلي س��خت بود ،دو تا كانال و ميادين مين
عميقي س��ر راه بود .ش��هيد باكري و گروهش خط را شكسته بودند و ما پشت
سرش��ان رس��يديم روي يال .161در مس��يري كه ما ميرفتي��م ،بچهها هنوز
نتوانسته بودند كه جنازهها و مجروحان را جمع كنند.
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اگر خاطرتان باش��د م��ا دراين عمليات با مينهاي «ناپالم» كه به «بش��كه
ناپالم» معروف بودند ،روبهرو شديم ،من در محور جلوي گردان داشتم ميرفتم،
رسيديم به ميدان مين وسيعي كه بين دو كانال قرار داشت.
ديدم كه يك جايي از ميدان مين ،برادر مجروحي افتاده اس��ت و از بش��كه
ناپالم هم كه منفجر ش��ده بود ،دود و گاز بيرون ميزند و ش��لواراين برادر هم
آتش گرفته اس��ت .من نه ب��ه خاطر آن مجروح بلكه ب��ه خاطر روحيه گردان،
گفتم« :اين برادر را [به پش��ت جبهه] تخليه كنيد».اين برادر هم كه نميدانم
اس��مش چه بود ،زنده است يا شهيد شده ،متوجه شد من چه گفتم ،برگشت و
با همان لهجه تركياش گفت« :من خودم خودم را جمع ميكنم اگر شما راست
ميگوييد برويد بجنگيد» ،در آن صحنه كه زير آتش دش��من است و در ميدان
مين هم مجروح افتاده و لباسش هم آتش گرفته .اگر من و شما ،حاال شما نه،
ولي اگر من بودم آن وقت از خدا ميخواستم كه كسي بيايد و مرا نجات بدهد،
آن وقت كي من به ياد جنگ و دفاع ميافتادم؟ آن چيزي كه آن برادر عزيز را
در آن لحظهها و ش��رايط وا ميدارد تا ديگران را به دفاع ترغيب كند و خودش
هم به جنگ و خط فكر كند ،فقط خدا وايمان به خداست.

عبايي به استحكام بتن آرمه

ي��ك روحاني بزرگواري بود به نام آقاي ميثمي[ س��ردار ش��هيد ميثمي از
روحانيون سرش��ناس اصفهاني بود كه از طرف شهيد آيتاهلل محالتي به سمت
نمايندهي امام در قرارگاه خاتماالنبياء (ص) منصوب شدهبود] اين شهيد بزرگوار
همه تش��كيالتش درون يك بقچه بود .يك كتاب داش��ت و لباسهايش را هم
داخل همان بقچه ميگذاش��ت .ماشين و هيچ چيز ديگر را تحويل نميگرفت و
تابستان هم روزه ميگرفت .در كربالي يك و وسط تابستان هم يادم هست كه
روزه داش��ت ،ش��امش را زير يك گوني يا جاي ديگر خنك نگه ميداشت براي
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سحرياش و با همان روزه ميگرفت.
م��ا دراين عمليات يك جاي��ي گير كرده بوديم ،آقاي س��ليماني بود ،آقاي
قرباني بود ،آقاي كوثري و من؛ ش��هيدميثميهم حضور داش��ت ،آقاي قاليباف
و غالمرض��ا جعف��ري هم بودند .يك س��نگر كوچكي بود .ش��هيد ميثميعباي
س��ياهي داشت كه كش��يده بود روي س��ر ما ،باور كنيد فكر ميكرديم كه زير
يك س��قف بتن آرمه نشس��ته بوديم .او که بعدها شهید می شوداينجوري روي
ما اثر ميگذاش��ت .وقتي دستي به پشت ما ميكشيد يا ما را بغل ميكرد ،همه
ناراحتيها و مالمتهاي ما از بين ميرفت ،آدم را تسكين ميداد.
يعني اگر همه ما برگرديم به آن روزها ،مش��كالتمان حل اس��ت ،نهاتاق ،نه
ماشين ،نه جايگاه و نه درجه و هيچ چيز ديگر ،مشكل جنگ ما را حل نميكند.

عينک آقا مجتبي را درست نکنيد!

فرزندان آقا به دفعات در جبهه نبرد حاضر شدند و در عملياتهاي مختلف
شرکت کردند؛ مثال يک شب در عمليات «بيتالمقدس  »3بود که ديديم «آقا
س��يدمجتبي» (فرزندرهبر معظم انقالب) با پس��ر آقايهاشميرفسنجاني ،آنجا
حاضر ش��دند .آقا س��يدمجتبي ناراحت بود ،گفتم :چه شده؟ اشاره به عينکش
کرد و گفت« :عينكم شکس��ته» ،گفتم«:اينک��ه ناراحتي نداره» ،گفت «:آخه از
عمليات عقب ميمانم و هي بايد بهاين مشغول بشم».
آن عملي��ات خيلي پيچيده بود و احتمال اس��ارت بعض��ي نيروها ميرفت
لذا بچههايي ش��رکت کرده بودند که پيش��گامتر از همه بودند .من دراين فکر
بودم که فرزند آقا و نيز فرزند آقايهاش��ميرا از عمليات خطش��کني دور نگه
دارم ،آنها هم اصرار داش��تند که بايد ش��رکت کنند ،البته آنها ازاينکه من
ميخواهم( آنهارا) دور نگه دارم ،بيخبر بودند.
من به دوس��تانم پنهاني گفته بودم که عينک آقا مجتبي را درس��ت نکنيد
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ت��ا بچهها بروند واينها عقب بمانند ،اما در هنگاميکه من مش��غول صحبت با
بيسيم و انجام کارهاي ديگر بودم،ايشان عينک را گرفته و با يک سنجاق موقتاً
درس��ت کرده بود و با فرزند آقايهاش��ميراه افتادند به طرف خط ،من هر چه
کردم نتوانس��تم آنها را نگ��ه دارم و رفتند .بعد با فرمانده لشكرش��ان تماس
گرفتم و گفتم«:اينها دارند ميآيند ،مواظب باش که در خط ش��کني ش��رکت
نکنند».
روز بع��د که به منطقه رفتم ،ديدماينها روي ارتفاعات « َقشَ ��ن» جايي که
در نوک نقطه دفاعي قرار داشت و در محلي که واقعا هم تخليه مجروح از آنجا
س��خت بود و هم رس��اندن مهمات و آذوقه خيلي مش��کل بود ،قرار گرفتهاند.
م��ن با برادرمان فضلي صحبت کردم و گفتم :آق��اي فضلي،اين دو نفر به جاي
خطرناکي رفتهاند شهادتش��ان مشکلي نيس��ت ،اگر اسير شوند از نظر تبليغاتي
برايمان خيلي گران تمام ميشود.ايشان گفت«:من ديشب به آنها گفتم ولي
داوطلبانه رفتهاند».
نمون��ه ديگر در عمليات «مرصاد» بود که من بهترين و دقيقترين اطالعات
را ازاينها گرفتم .يک روز با تعداد زيادي از بچههاي بسيجي ،براي جمع کردن
اطالعات ،داخل س��نگر گرد هم حلقه زده بوديم ،س��نگر ش��لوغ بود ،من اول
نميخواس��تماين دو نفر شناخته ش��وند ولي خود به خود مشخص شدند.آنجا
اين دو آقازاده چنان با شور و شعف کار ميکردند و چنان داوطلبانه آماده خط
شکني ميشدند که روحيه افرادي که آنجا بودند ،چند برابر ميشد .من خودم از
بچههاي بسيجي و کساني که در اطراف ما نشسته بودند ،شنيدم که ميگفتند
ما فکر ميکرديم فقط ما هستيم ،ولي وقتي ميبينيم پسر رئيسجمهور و ديگر
مقامهاي باالي مملکتاين چنين خود را آماده نبرد ميکنند ،روحيه ميگيريم
و قدر نظام اسالميو مسئوالن آن را بهتر ميدانيم.
***
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سراغ دل آدمها برويد

توحي��د اصغرزاده از نويسندگانياس��ت ك��ه پيشتره��ا در مجله «حمزه»
قرارگاهحمزه سيدالش��هدا(ع) و در س��تون همرازش از پاس��داران و رابطههاي
خانوادگيشان مينوشتهاست .حكايت اولين ديدارش با سردار شهيد شوشتري
را از اروميه در ش��مال غرب كش��ور و به صورت اختصاصي ب��راي اين يادنامه
نگاشتهاست.
جلس��ه اول فراموش��م نميش��ود .از دفتر تماس گرفته بودند كه ش��ب در
مهمانس��راي قرارگاه حمزه(ع) براي همانديش��ي درخصوص مجله «حمزه» ،با
س��ردار جلسه خواهيد داشت .دوستان نويس��نده  5،6نفري بودند .سردار را نه
قبال ديده بودم و نه ميش��ناختم ولي از زبان س��رهنگ پروال شنيده بودم كه
اصرار دارند ستون «همراز»ي كه من مينوشتم ،جدي تلقي بشود .در همراز از
رابطه خانواده با پاسداران مطلب مينوشتم...
جلس��ه برگزار شد .سردار شوشتري را از نزديك ديدم .برايم جالب و جذاب
آمد .براي تبسم و خنده نرميكه داشت به چهرهاش اصال فشار نميآورد .از اول
تا آخر جلسه هم هرگز لفظ قلم صحبت نكرد.
حرفهاي مارا كه ش��نيد در آخر گفت« :اين س��تون وظيف�� ه دارد بچههاي
پاسدار را در نزد فرزند و همسرشان پرابهت جلوه بدهد .طوري بنويسيد كه خانم،
بچههايشان هر وقت او را در لباس پاسداري ميبينند ،افتخار كنند و قدرشان را
بدانند .پاسدارها،اين بندگان خدا عمرشان را صرف امنيت ميكنند ،فشار كاري،
سياسي احتماال نميگذارد نزد خانوادهشان خودي نشان بدهند».
بع��د خنديد و ادامه داد«:ولي اگر ش��ماها خوب و واقعي بنويس��يد كهاين
نيروها با چه حجمياز كار و مسئوليت مواجه هستند ،زدهايد به هدف!»
اضافه كرد« :مجله يك عنصر اس��ت ،س��پاه از بدو تاسيس تا دفاع مقدس و
پس از آن هميشه اعتقاد دارد كه بايد در هر شرايطي سراغ دل آدمها برود.اين
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دل بود كه اختالفات را فرونش��اند و جنگ را اداره كرد .فرهنگ و كار فرهنگي
هم دل را نش��انه ميرود ،باور كنيد با يك تغيير نگاه و پش��تگرميكه پاسدار از
نهاد خانوادهاش ميگيرد ،هيچ مانعي جلودارش نميشود.
سعي كنيداين رابطهها را لطيف بيان كنيد تا پاسداران در جمع خانواده از
همديگر خوشش��ان بيايد ،همديگر را دوست داشته باشند يا به قول شما همراز
هم باشند».
س��اده و بيتكلف حرف ميزد .س��ادگي بيان��ش متراكمترين جمالت را
س��اده ساخت.آس��انگيري در بحرانها و رابطهه��ا ،راز موفقيتش بود و در
برخ��ورد با آدمه��اي پيرامونش نقطه ثقل رابط��ه را مييافت و در ارتباط با
نيروهايش ،مهرورزي آنها و خانوادهها را نش��انه ميگرفت و ميدانست چه
ميكند.
***

عنايت ويژه به جانبازان

براي كس��اني مثل سردار شهيد شوشتري كه خود بارها طعم مجروحيت و
جانبازي در دفاع مقدس را چش��يده و مش��كالت آن را لمس كردهاند ،شنيدن
مش��كالت اين دس��ته از يادگاران دفاع مقدس ،س��ختيهاي خودش را دارد و
طبيعياست كه رسيدگي به مشكالت آنان نيز عنايت ويژه اي ميطلبد.
فاضل شايسته از اعضاي گروه پيگيري امور جانبازان نخاعي در خاطرهاي از
توجه ويژه سردار شوش��تري به امور جانبازان نوشته است« :استخر ثامناالئمه
(ع) س��پاه تنها استخری در سطح شهر تهران بود که جانبازان میتوانستند در
یک س��اعت اختصاصی از آن اس��تفاده کنند .در س��ال  ۱۳۸۶بر اساس دستور
فرماندهی این پادگان به دليل مس��ائل امنیتی و نظامیاز پذیرش جانبازان در
استخر پادگان ممانعت بهعمل آوردند.
برای حل این مش��کل به حضور يكي از فرماندهان س��پاه رسیدم و با طرح
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مش��کالت جانبازان و نیاز آنها به اس��تفاده از اس��تخر توضیح دادم ولی این
فرمانده نیز با اس��تناد به مس��ائل نظامیو مش��کالت امنیتی با اين درخواست
مخالفت کرد.
در حالیک��ه دلخور و ناراحت ،با دلی شکس��ته و غمگی��ن از اینکه چرا این
س��ردار محت��رم به نیاز ضروری جانب��ازان توجهی ندارد ،قصد خروج از س��تاد
فرماندهی را داش��تم که ناگهان به ذهنم خطور کرد س��ری به دفتر جانش��ین
فرماندهی نیروی زمینی ،سردار شوشتری بزنم.
با هماهنگی دفتر به حضور س��ردار شوشتری رسیدم .سردار با کمال تواضع
از ج��ای خود بلند ش��د و به اس��تقبالم آمد و مرات��ب ارادت و عالقه خود را به
جانبازان ابراز كرد.
در حضور سردار بهطور تام و تمام به طرح مشکالت جسمیجانبازان بهویژه
جانبازان نخاعی پرداختم .با ش��نیدن مشکالت و مس��ائل جانبازان درحالیکه
اش��ک از چشمان س��ردار جاری بود ،به فکر عمیقی فرو رفت .پس از دقایقی از
روی صندلی برخاس��ت و پیشانی مرا بوسید و گفت :ماها شرمنده شما هستیم
و بعد از جنگ از شما غافل شدیم و بعد تاکید کرد :من خدمتگزار شما هستم.
س��ردار شوشتری بعد از این صحبتها ش��خصا با فرمانده پادگان تماس گرفت
و دس��تور اس��تفاده جانبازان از اس��تخر را صادر کرد و بعد به صورت کتبی نیز
مرقوم فرمود.
با دیدن این اقدام صریح و س��ریع س��ردار شوش��تری به ذهنم خطور کرد
افرادی مثل ایش��ان که چنین بیتکلف در پی رفع مش��کالت جانبازان باشند،
بسیار کم هستند لذا به خود جرئت دادم و چند درخواست دیگر برای جانبازان
مطرح کردم ،از جمله امکان اس��تفاده از مجتمعهای رفاهی س��پاه در شمال و
مش��هد .ایش��ان همانجا موافقت کرد و به مس��ئوالن ذیربط دستور داد .سال
بعد نیز برای تمدید مجوز اس��تفاده از امکانات س��پاه به حضور سردار رسیدم و
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سردار شوشتری با همان صمیميت و گشادهرویی با من برخورد کرد و در پایان
مالقات به من گفت :سالم مرا به تمامیعزیزان جانباز برسان.
***

دلم براي احمدتنگ شده است

آن روز صبح حدود  30دقیقه به اذان صبح مانده بود و قرار بود من و سردار
جعفر اس��دی فرماندهی نیروی زمینی س��پاه درباره خاط��رات جنگ تحمیلی
ب��ا هم صحبت کنی��م و من از آنها برای کتابم به نام روزهای آتش اس��تفاده
کنم .پلههای س��اختمان فرماندهي نیروی زمینی را آرام آرام باال آمدم ،در آن
نیمه شب ،سکوت محضی بر تمام ساختمان حاکم بود.
وارد راهرو که شدم ،از گوشهاتاقی که در آن ،نیمه باز بود تو را دیدم که بر
سجادهات نشستهای و مشغول خواندن نماز شب هستی ،چه زیبا میخواندي و
چقدر لطیف اشک میریختی .تا حدود  10دقیقه من بودم و تو .دل نمیکندم
و یادم رفتهبود که س��ردار اس��دی ،دراتاق فرماندهی نیرو انتظار مرا میکش��د.
وارداتاق تو ش��دم و در پشت سرت نشستم و خیره خیره ،این رابطه عاشقانه را
به تماشا نشستم.
از بزرگ فرماندهان س��پاه که سن و سالشان از همه فرماندهان بیشتر بود
تنها تو بودی و سردار جعفر اسدی .احساس میکردم برای رهایی از قفس داری
با تمام وجودت دعا میکنی .چه میگفتی ،نمیدانم ،ولی اصرار بر دعا داش��تی.
آن ش��ب خیلی گریه کردم و از اینکه من هم نام رزمنده بر خوددارم ش��رمنده
شدم ،ما کجا و شما کجا؟ تو چه در جنگ ،چه بعد از جنگ هیچ فرقی نکردی،
همان نورعلی شوشتری مالزم حرم امام رضا(ع) بودی.
عدهای دیگر اص ً
ال تکان نخوردید ،س��راغ دنیا
تو ،عالیی ،رودکی ،اس��دی و ّ
نرفتی��د و ترجیح دادید همانهاي ایام دفاع باش��ید تا رزمندگان از ش��ما الگو
بگیرند و در این راه ثابت قدم باشند .همیشه میگفتی باید باقی راه را همرفت.
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این راه رهرو میخواهد .این را من نمیگویم ،همه عالم و آدم میگویند.
نمازت را که خواندی ،برگش��تی و متوجه حضور من ش��دی ،کلی خجالت
کش��یدی و در حالی که با دس��تمال س��فیدت ،اش��کهای چش��مانت را پاک
میکردی ،گفتی دکتر ،چرا بی اجازه وارداتاق من ش��دی؟ من راضی نیس��تم و
من در حالی که گریه میکردم گفتم سردار ،دیدن این همه صحنه عاشقی ،اذن
و اجازه که نمیخواهد ،تو دستی بر آر و برای دل وامانده من هم دعایی کن.
امثال تو و اسدی ،چه زنده باشید و چه شهید ،شهیدید ،شک نکن .درحالی
که صدای اذان صبح ،از محوطه پادگان ش��هید صفوی به گوش میرس��ید ،با
بغضی عجیب گفتی :دکتر! به صاحب این وقت ،دلم برای احمد کاظمیخیلی
تنگ شده است .دوست دارم من هم مانند احمد عاقبت عمرم شهادت باشد.
م��ن دنبال هر حرف تو س��ریع میگفتم س��ردار شوش��تری ش��ک نکن،
عاقبتبهخی��ری م��ال تو و امثال توس��ت ت��و و احمد هیچ فرق��ی ندارید ،تو و
اسدی،عصاره خوبان جنگ هستید .ما چشم امیدمان به شماست .ازاتاقت بیرون
آمدم که ناخودآگاه برگش��تم و در حالی که لباس روحانیام بر تنم بود ،پش��ت
س��ر تو ایس��تادم و اقتدا کردم .چه نمازی بود!؟ چقدر ش��مرده ،ش��مرده ،نماز
من روحانی به تو اقتدا کردهام ،خندهاش
میخوان��دی ،رئیس دفترت وقتی دید ِ
گرفت و گفت :این هم از عجایب روزگار است.
بعد از نماز ،منتظر اینکه برگردی و مرا نگاه کنی و باز اعتراض کنی نماندم.
س��ریع مهرم را برداشتم و به سویاتاق فرماندهی نیرو رفتم .حدود يک ساعت
س��ردار اس��دی از پنجوین و شهید جاویدی برایم میگفت ولی من اص ً
ال در باغ
نبودم و تمام دلم متوجه این نیمهشب تو بود.
ب��ار دوم ب��رای گرفت��ن یادداش��تی ب��راي کت��اب پ��رواز آخر ک��ه برای
احم��د کاظمیتدوی��ن ک��ردم ،س��راغت آم��دم و گفت��م :س��ردار رش��ید،
اس��دی ،باق��ر قالیب��اف و محس��ن رضای��ی هر ک��دام ب��رای این کت��اب من
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پیامیدادهان��د ،ت��و ه��م ب��رای پرب��ار ش��دن ای��ن کتاب ،ب��ه احت��رام احمد
کمکم کن.
تو در حالی که سرت را پایینانداخته بودی و با تسبیح سبزت ور میرفتی،
گفتی من کجا و احمد کجا؟ تنها میتوانم بگویم احمد در دقیقه  90بازی برنده
ش��د و خود را به حس��ین و مهدی رساند و خودش را آسمانی کرد .هرچه به تو
اص��رار کردم ،حرفی بزنی تا آن را ضبط کنم ،قب��ول نکردی و تنها با خودکار
سبزت در گوشه سالنامهام نوشتی ،دکتر بهداروند ،راه ،دراز و سخت است ،دعا
کن عاقبت بهخیر شویم.
شوش��تری ! امروز تو مزد دلتنگیهایت را گرفتی و بنا به پیشگویی خودت
در آن منطقه به ش��هادت رسیدی .احمد هم چون تو همین آرزو را در نیروی
هوایی کرد.
بگذری��م باید به ص��ادق آهنگران بگوی��م دیگر نخوان«در باغ ش��هادت را
نبندید» ،این راه همچنان باز است و اهلش را میطلبد.
با تمام وجود برایت از خدا تم ّنای شهادت داشتم و اینک سجده شکر میکنم
ک��ه مزد اخالص خود را از خدا گرفتی و راهی ش��دی .ام��روز در حالی که دکتر
حس��ین عالیی خبر ش��هادت تو را به وس��یله تلفن به م��ن داد ،تمام خاطرات
شیرینمان جلوی چشمانم پدیدار شدند و در تلفنی که به سردار اسدی زدم تا به
او هم تسلیت بگویم ،دیدم حال او بهتر از حال من نیست ،او نیز تنها دعا میکرد.
دكترمحمدمهدی بهداروند

در آستان رضا

(ع)

***

دردها و ناگفتههاي مردان بزرگي چون س��ردار شوش��تري ،سنگ صبوري
شايسته ميطلبد .براي ما خراسانيها و بلکه براي همه شيعيان ايران و جهان،
بارگاه ملکوتي امام هشتم ،امام رضا(ع) پناهگاهي است که زيباترين فرصتهاي
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معنوي در آن به منصه ظهور ميرس��د .سردار رش��يد اسالم نورعلي شوشتري
با وجود مش��غلههاي فراوان کاري همجواري با امام هشتم (ع) را به مثابه يک
فرصت بزرگ معنوي قدر ميش��ناخت و آن گونه که خادمان کش��يک هش��تم
رواي��ت ميکنن��د ،وي در کنار خدمت به زائران امام رضا(ع) اوقات خوش��ي را
در کنار اين مضجع ش��ريف تجربه کرده است که شايد جز خداي او ،خودش و
امام هشتم (ع) کسي از آن حاالت خوش معنوي با خبر نباشد.
براي همين هم بود که وقتي از هم کشيکيهايش در حرم مطهر رضوي در
باره خاطراتش��ان از شهيد شوشتري به عنوان خادم امام هشتم (ع) ميپرسيم،
باز آنها ترجيح ميدهند به خاطراتش��ان از دوران دفاع مقدس گريز بزنند ،تا
راز عاشقانه نورعلي با مواليش امام رضا(ع) همچنان در پرده بماند.

عمليات شناسايي در پشت جبهه دشمن

س��يدعباس حس��ننيا ،از فرماندهان خراس��اني دفاع مقدس و همسنگران
شهيد شوشتري در جبهه و هم كشيك وي در کشيک هشتم حرم مطهر رضوي
که به گفته خودش سابقه آشنايي اش با شهيد شوشتري به سالهاي  60و 61
بر ميگردد ،بيشتر از خاطرات دوران دفاع مقدس ميگويد:

حضور در پشت جبهه دشمن

در مجموعه اطالعات لش��كر  5نصر ،در خيلي از شناس��اييها توفيق اين را
داش��تم كه با ايش��ان در منطقه باش��م .خيلي از اين خصوصيات معنوي سردار
شهيد شوشتري در برخوردها و اتفاقات براي من آشكار شد .يكي از اين اتفاقات
به خاطره عمليات والفجر 3برميگردد ،به خاطر ضرورتهايي كه بود و عمليات
كه انجام ميشد ،بايد چندينبار منطقه را شناسايي ميكرديم .آن زمان سردار
شهيد شوشتري ،جانشين لشكر بود .خودش تالش زيادي داشت كه از نزديك
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مواض��ع دش��من را ببيند كه در زمان حمل��ه و عمليات بهخوب��ي بتواند نقش
فرماندهي را انجام دهد .گفتم حاجي الزم نيست شما بياييد ،خودمان اين كار
را انجام ميدهيم .اما او اصرار داشت كه بيايد .به اتفاق ايشان و يكي از دوستان
به منطقه رفتيم.
بعد از چندين شيار و پيچ بايد به پشت سر عراقيها ميرسيديم .يادم هست
كه پوتين ايشان خيلي پايش را اذيت ميكرد و پايش زخميو خوني بود و يك
پوتين را به دس��ت گرفته ب��ود و با ما آمد و بعدا چندينبار در س��خنرانيهاي
مختلف از اين موضوع به نيكي ياد كرد.

نقش پدرانه

حس��ن نيا مهمترين ويژگي اخالقي شهيد شوش��تري را «نقش پدرانه» او
براي ديگران بر شمرده و ميگويد :اين را كه ميگويم اغراق نيست ،اگر از تمام
رزمندگاني كه با سردار بودند ،سئوال كنيد ،به اين ميرسيد كه واقعا اينچنين
بود .حتي كس��اني كه با ايشان هيچ ارتباطي نداشتند ،وقتي مشكلي داشتند و
پيش او ميآمدند ،در حل مشكل افراد تالش زيادي ميكرد.

شير روز و زاهد شب

او يكي ديگر از ويژگيهاي ش��هيد شوشتري را شجاعت ،قاطعيت و اقتدار
اين سردار شهيد دانسته و ميافزايد :در عمليات خيبر وقتي تعداد محدودي از
بچهها مانده بودند ،يكي از بچهها گفت :خدايا ،كي نصرتت را ميخواهي نشان
بدهي؟ ديگر كس��ي نمانده است .سردار شهيد شوش��تري گفت :آن زماني كه
ما اصال فكرش را نميكنيم ،نصرتش را براي ما ميرس��اند ،شما نگران نباشيد.
حتما نصرت خدا ميرسد و حتمياست.
شهيد شوشتري در كنار روحيه عاطفي و اقتدارش ،اخالصی مثالزدني داشت.
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در عملياتها ،بعد معنوي خود را حفظ ميكرد و در نماز ش��ب خواندنهايش
در دعاهاي��ش به ش��كلي عمل ميكرد كه احس��اس ميك��ردي ،چقدر به خدا
نزدي��ك اس��ت ،ب��از صبح كه ميش��د ،با اقت��دار كن��ار همه رزمندهه��ا بود و
اصال كس��ي تصور نميكرد كه ايش��ان همان كسياس��ت كه شب گذشته در
نماز شبش ضجه ميزد.

مهم ترين ماموريت جمهوري اسالمي

«جديت در انجام ماموريت» ،يكي ديگراز صفات بارزسردار شهيد شوشتري
از نگاه حس��ن نياس��ت .او در اين باره ميگويد :اگر كاري به ش��هيد شوشتري
واگذار ميش��د ،اف��رادي كه در كنار ايش��ان بودند تصور ميكردند ش��ايد اين
مهمترين ماموريت جمهوري اسالميباش��د .ايش��ان در اس��تقامت و پايداري،
مثالزدن��ي ب��ود .چه در زماني كه ناماليماتي در جامعه بود و چه در طول دفاع
مقدس ،با اينكه در خانواده ايش��ان هم گرفتاري و مريضي مثل همه زندگيها
وجود داشت ،ايشان صبر ميكرد و كسي متوجه نميشد كه ايشان مشكل دارد.

آخرين پست در كشيك هشتم

حس��ين اسالمفر ،از خدام کشيک هش��تم که از سال  1358و بدو تاسيس
س��پاه با سردار شهيد شوشتري ،آشنا شده ،مهمترين ويژگيشهيد شوشتري را
واليتپذي��ري او ميداند و ميگوي��د :او ارادت خاصي به ائمهاطهار(ع) و واليت
داشت.
وي ک��ه مدتي با سردارش��هيد شوش��تري به عنوان خادم آس��تان حضرت
رضا(ع) همكشيك بوده ،ميافزايد:ايشان در عين صالبتي كه داشت ،زماني كه
پا به اين مكان مقدس ميگذاشت ،واقعا با كمال خضوع و خشوع وارد ميشد.
او در باره آخرين ديدارش با ش��هيد شوش��تري در ح��رم مطهر رضوي(ع)
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ميگويد :يكي دو كش��يك قبل از شهادتش به ايشان گفتم :سردار ،شما به هر
حال خس��ته شديد ،ديگر از خدمت تش��ريف بياوريد .ميدانيد من حدود 3-4
س��ال در منطقه سيستان و بلوچس��تان خدمت كردم و چون منطقهاي محروم
اس��ت و فقرش با هيچ جاي ايران قابل قياس نيس��ت ،ميدانم كه آنجا چطور
اس��ت .گفتم سردار! بس نيست؟ گفت :نه ،االن واقعا آنجا الزم هستم و بايد به
اين مردم محروم خدمت كنم.
اس�لام فر ادامه می دهد :ش��هيد شوش��تري براي كش��يك ،ابتدا از در طال
ميآمد .قبل از شهادتش آنجا كنار در طال ايستاده بودم ،روبهروي ضريح مطهر
كه او آمد و س�لام و احوالپرسي كردم .س��ردار شوشتري گفت :اجازه ميدهي
آقاي اسالمفر بايستم؟! گفتم :اختيار داريد ،شما هر زمان كه تشريف بياوريد در
خدمت هستيم .چوبپَر را به ايشان دادم و پست را تحويل گرفت .او اين كالم
را به من گفت« :ش��ايد اين آخرين پستم باشد در اينجا!» يعني واقعا به ايشان
الهام شده بود و به اين رسيده بود كه اين سفر آخر است و اين زيارت كه االن
آمده ،زيارت آخري است و اين آخرين خاطره من از اوست.
اين خ��ادم حضرت رض��ا(ع) در باره ويژگيهاي مديريتي س��ردار ش��هيد
شوشتري می گوید :در بحث مديريتي و كاري ،واقعا هيچگونه اغماضي نميكرد.
هميش��ه خيلي جدي و محكم برخورد ميكرد ،چه وقت��ي كه فرمانده قرارگاه
حم��زه(ع) بود و چه زماني كه جانش��ين نيروي زميني س��پاه بود يا در س��پاه
خراس��ان که مسئوليت داش��ت ،درهنگام كار ،جدي و دقيق بود و در غير زمان
كار ،خيلي دوستانه و صميميبرخورد داشت .او اصال تكبر نداشت و در اردوهاي
خصوصي يا ماموريت كه ميرفتيم ،در عين صالبت ،بسيار فروتن بود.

دربان بهشت

حاج حس��ين خورشيدي ،از خدام حرم ش��ريف رضوي نيز در باره حاالت
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روحي س��ردار شهيد درباره پس��تهاي آخر شهيد شوش��تري در حرم مطهر
ميگويد :چندروز قبل از ش��هادت در آخرين پس��ت كشيكي كه سردار شهيد
شوش��تري به حرم آمد ،من در بيت خدام بودم .بعد از س�لام و احوالپرسي ،از
روي رافت شانه مرا فشار داد ،دستش خيلي قوي و پرصالبت بود.
گفت :حاجحس��ين من را يك جايي بگذار كه بتوانم خدمتي كرده باش��م.
گفتم :چش��م حاجآقا و برايش محل «در بهش��ت» را مش��خص ك��ردم .وقتي
ميرفت نگاهش كردم كه چقدر با وقار و با صالبت و در عين حال متواضع بود.
حدود يك س��اعتي در محل «در بهش��ت» بود و رفت .هرگز فكر نميكردم كه
اين آخرين ديدار من با او باشد.
***
ق��ال َر ُس ُ
َ
رج ُل
��ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه
َّ
وآل��ه:إن َف ْوقَ ُك ِّل ب ِ ٍّر ب ِّرا ً َحتَّ��ى يُ ْق َت َل ال َّ ُ
ِيل اللهَّ ِ
شَ ِهيدا ً فِي َسب ِ
همانا برتر از هر نيكى ای نيكويى اس��ت تا وقتى كه شخصى در راه خدا به
شهادت نائل آيد( .بحار االنوار ،جلد  100صفحه )15
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پشت سرش «اناانزلنا» خواندم،
دلم آرام نگرفت...

امروز بيشتر از گذشته پدر را
احساس ميكنيم.

وقتي پايش به خانه ميرسيد ،سر
تكتك بچهها را به سينهاش
ميچسباند

ما چهار تا نوه داريم .آنها از سر و
كولش باال ميرفتند...

از سمت راست ،فرجاهلل ،حسين و روحاهلل سه
فرزند پسر سردار شهيد ،در سالهاي دفاع مقدس

تمام وجودش در اطاعت از ولي امر
مسلمين و فرمانده كلقوا خالصه ميشد

در کنار خدمت به زائران امام رضا(ع)
اوقات خوشي را در کنار اين مضجع
شريف تجربه ميكرد

با لباس مبدل بلوچي به صورت
ناشناس به مناطق محروم منطقه
سركشيميكرد

اگر بخواهيم نقش افرادي مثل شهيد شوشتري را
بگوييم ،بايد بگوييم كهاينها مثل شمع آب شدند،
دنيايشان و هستيشان را براي توفيقات نظام خرج
كردند.

همه از او راضي بودند ،نگاه پدرانهاي به
نيروهاداشت

نگاه شهيد شوشتري به كنگره بزرگداشت
شهداي خراسان ،نگاه تبليغاتي زودگذر نبود

زیبا میخواندي و چقدر
چه 
لطیفاشکمیریختی

مهمترين دغدغهاش در سيستان و
بلوچستان ،ايجاد وحدت و امنيت بود

مرد عمل بود ،حتي تجهيزات
جديد را شخصا امتحان ميكرد

استراتژي شهيد شوشتري در
سيستانوبلوچستان ،ايجاد امنيت
نرم با كمك مردم منطقه بود

تاسيس هيئت رزمندگان اسالم و
جامعهالحسين(ع) ،نشانه عشق و عالقه
به مكتب ساالر شهيدان و بخشي از
هويت پاسداري او بود

خدمات شهيد نورعلي شوشتري تنها
متوجه يك منطقه ،يك طايفه ،يك
عشيره ،يك بخش و يك شهر نبود.

با بغضی عجیب گفتی :دکتر! به
صاحب این وقت ،دلم برای احمد
کاظمیخیلی تنگ شده است .دوست
دارم من هم مانند احمد عاقبت عمرم
شهادتباشد.

