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پیشگفتار

به نام حضرت دوست
و  افتخارآفرینی  با  همواره  ایران،  بزرگ  ملِّت  نشیب  و  پُرفراز  تاریخ   
غیرتمندی قهرمانان این مرزوبوم آمیخته است. مادران این سرزمین، سال ها 
قصه های دالورمردی قهرمانان پیشین، مانند میرزا کوچک خان جنگلی، 
ستارخان، باقرخان، امیرکبیر، رئیسعلی دلواری و ... را با افتخار برای فرزندان 
خویش نقل می کردند و آرزویشان این بود که روزی فرزندانی چنین بزرگ، 
پرورش دهند. آن گاه که سایه ی ظلم و ستِم حکومت ستم شاهی بر سر این 
ملّت سنگینی می کرد، ناگاه خورشیدی از سرزمین آفتاب، تابیدن گرفت و 

پس از سال ها مبارزه، طومار حکومت سیاهی را در هم پیچید.
 مردی که فخر این سرزمین و فخر شیعه بود و تا قیاِم قیامت هم خواهد 
ماند، مردی که َدِم مسیحایی اش همگان را زندگی بخشید و آنها را به 
میدان مبارزه با ظلم و ستم و استبداد فراخواند تا اینکه بنای حکومت الهی 
را بنیان نهاد؛ حکومتی نوپا که چون خاری بود بر چشم استعمار، استبداد 
و سلطه. این شد که از هر سو مورد تهاجم کوردالن قرار گرفت و انتظار 

می رفت که با کینه توزی هایی چنین گسترده، این نظاِم نوپا ساقط گردد.
مسیحایی  َدِم  که  عاشورا  مکتب  پرورش یافته ی  جواِن  هزار  هزاران 
امامشان، آنان را به جوش  و خروش واداشته بود، به میدان مبارزه و جهاد 
شتافتند و هزاران رئیسعلی دلواری و کوچک جنگلی دیگر تجلّی یافت تا 
هیچ گاه مادران این سرزمین برای قصه هایشان قهرمان کم نیاورند. شاعران 
در وصفشان بسرایند، هنرمندان چهره هایشان را به تصویر بکشند، مورخان 
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تاریخشان را باز بنگارند و آیندگان به داشتن این قهرمانان بر خود ببالند.
 امروز که سال ها از دفاع جانانه و دالورانه ی این ملت می گذرد، بر ماست 
که این قسمت از دفتر تاریخ ایشان را هر چه بیشتر بشناسیم و بشناسانیم و 
نگذاریم یاد و خاطره ی رشادت ها، دالوری ها، ایثارگری ها و ... این قهرمانان 
به فراموشی سپرده شود. همان گونه که رهبر فرزانه انقالب فرمودند: »امروز، 

فضیلت زنده نگه  داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست.«
 در همین راستا، ستاد کنگره ملی نقش امام )رحمة اهلل علیه( در دفاع 
مقدس و 6200 شهید استان مرکزی کوشیده است تا روزنه ای بگشاید 
برای ورود به سیره و سبک زندگی ایثارگران و حماسه آفرینان تا نسل های 
آینده با تأمل در آن، به افتخارآفرینان خویش ببالند. این اثر تجلّی دهنده ی 

گوشه ای از فداکاری و رشادت های فرزندان »خّطه ی آفتاب« است.
 باری! بر خویش وظیفه می دانیم که ضمن ارج نهادن به تالش همه ی 
فعاالن این حوزه و آرزوی ارائه ی آثار بهتر در آینده، از شما خوانندگان 
داشته  همفکری  و  همکاری  تقاضای  و  کنیم  سپاسگزاری  نیز  گران قدر 

باشیم.
 با آرزوی عّزت، اقتدار و عظمت روزافزون ایران اسالمی.

دبیر کل کنگره ملی نقش امام خمینی )رحمة اهلل علیه(
در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی

سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی
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اشاره...

انقالب شکوهمند اسالمی مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره( در سال 
1357سرآغاز حرکتی جهانی در تاریخ معاصر شد که ایجاد )تشکیل( تمدن 
نوین اسالمی )حکومت اسالمی( را چشم انداز خود قرار داده است. تمدنی 
که قطعا بدون نقش آفرینی نیمی از جامعه؛ یعنی بانوان این سرزمین، 

محقق نخواهد شد.  
وقتی در جامعه ای تعداد زیادی بانوی مؤمن، اهل علم و معرفت تربیت 
شود؛ چندان عجیب نخواهد بود که نقش آن ها در مبارزه با کفر و جهالت 
و دفاع از اسالم و نظام، بسیار پررنگ باشد و مورد تقدیر بنیانگذار نظام 
جمهوری اسالمی خمینی کبیر)ره( قرار گیرد. آن چنان که امام راحل)ره( 
در پیامی به مناسبت میالد باسعادت حضرت زهرای مرضیه )سالم اهلل علیها( در 
مورد بانوان فداکار و ایثارگر فرمودند: »چه افتخاری باالتر از اینکه زنان 
بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن در مقابل 
ابرقدرت ها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان 
این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر  اند... مقاومت و فداکاری  داده 

اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز، بلکه شرمسار است. «1
قطعا حضور علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بانوان مسلمان هیچ 
تعارضی با نقش همسری و مادری آن ها ندارد؛ زیرا بانوی مسلمان عالوه بر 
مسئولیت داشتن در نقش های خانوادگی، نسبت به امور اسالم و مسلمین 
هم مسئول است. چنانچه رهبر معظم انقالب به این نکته اشاره کرده و 

۱.صحیفهامام،جلد۱6،ص۱۹۴،مورخ۲۵فروردین۱۳6۱.ش
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نسبت به وظایف علمی، فرهنگی، سیاسی و... بانوان توجه داشته و فرموده 
اند: »امروز شما زنان، سنگربان ارزش های اسالمی در مقابل وضع جاهلی 
دنیای غرب هستید. شما هستید که دارید از این حصار مستحکم فرهنگ 
اسالمی محافظت می کنید. در علم، در فرهنگ، در سیاست و در همه 
چیز، زن باید پرورش اسالمی پیدا کند. در میدان های اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و همه جا برود و پیشتاز باشد. «2 
ایشان همانگونه که نقش همسری و مادری را برای زن بی بدیل و بدون 
جایگزین می دانند، نقش اجتماعی و سیاسی او را بی بدیل و منحصر به 
خود زن می دانند و قائل به حضور مستقیم و فعال بانوان در همه عرصه 

ها می باشند.
 *** 

تاریخ درخشان هشت سال دفاع مقدس صحنه بی بدیلی از ایثارگری 
مردان و زنان مؤمن این سرزمین است و ثبت این قهرمانی ها الزم و ضروری 
است. در این میان توجه به نقش »بانوان ایثارگر« در انقالب اسالمی و 
هشت سال دفاع مقدس، برای ارائه الگوی عینی و ملموس به نسل های 
امروز و فردا در عرصه جهاد با طاغوتیان و استکبار بسیار پر اهمیت است 
و لذا باید در ثبت و ضبط این نقش آفرینی های قهرمانانه اهتمام ویژه ای 
داشت. به این معنا که ابتدا با خاطره نگاری و سپس ثبت دقیق و تبیین آن 
به زبانی روان و مطلوب برای مخاطب؛ با جاذبه های هنری دریافت آن را 

برای نسل جدید تسهیل نمود.

۲.فرهنگوعرصهفرهنگی«-اصول،مبانی،ضرورتهاومسئولیتهاازرهنمودهایرهبرمعظمانقالباسالمی-،
موسسهفرهنگی،هنریقدروالیت،چاپاول۱۳۸۸.ش،صفحات۲۹۱و۲۹۲–پیامبهمناسبتاولینسالگرد

ارتحالحضرتامامدرتاریخ۱0خرداد۱۳6۹.ش
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اما از آنجا که بانوان این سرزمین قرار است در راه تمدن سازی نوین 
اسالمی و جهاد با طاغوتیان و استکبار جهانی، الگویی برای همه بانوان 
جهان باشند، الزم است که اهتمام ویژه ای نسبت به ثبت و تدوین این 

بخش از تاریخ دفاع مقدس صورت پذیرد. 
بر همین اساس مقام معظم رهبری در پیامی که در تاریخ 15 اسفند 
1391 به کنگره هفت هزار زن شهید کشور فرستادند، ضمن اشاره به 
اسوه بودن حضرت خدیجه، حضرت زهرای مرضیه و زینب کبری)علیهن 
السالم( فرمودند: »زن در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه 
و بی نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالباً غربی، به مثابه  موجودی که 
جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت 
سرمایه داری جدید است، معرفی می شد. شیرزنان انقالب و دفاع مقدس 
نشان دادند که الگوی سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است. زن مسلمان 
ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که 
می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، در متن و 
مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه  داشت و در عرصه  سیاسی و 
اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. 
زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت 
و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخالص و 
فداکاری خود فتح کردند.«3  و این تعریف، دقیقا همان نتیجه آثار حضور 
سیاسی و اجتماعی بانوان مسلمان ایران در پیشبرد اهداف جامعه آرمانی 

نظام جمهوری اسالمی ایران است. 

۳.پیامبهکنگره7000شهیدزنکشوردرتاریخ۱۵اسفند۱۳۹۱.ش
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***  
کمیته بانوان کنگره ملی نقش امام خمینی )ره( در دفاع مقدس و 6200 
شهید استان مرکزی؛ بنا بر باور عمیقی که برای عمل به رسالت خود در 
راستای معرفی الگوی زن مسلمان مجاهد ایرانی و جهانی سازی آن دارد؛ 
تاریخ حضور، خاطرات و آثار بانوان ایثارگر استان مرکزی را با دقت و در 
قالب تاریخ شفاهی از ابتدای سال 1394 تا سال 1397 جمع آوری، ثبت و 
تدوین نموده و در مرحله بعد، این داده های تاریخی را با حفظ بُعد تاریخِی 
حوادث، در قالب های مختلف  و با زبانی ساده و روان به مرحله چاپ رسانده 

است. 
امید است این اثر در مسیر عمل به تکلیف، ادای دینی باشد به تمامی 
بانوان مجاهد استان مرکزی، که مردانه قدم در میدان عمل نهادند و با 

لبیک به دعوت امام خمینی)ره(، نقشی شایسته ایفا کردند.
از خدای مّنان مسئلت  داریم که تالش هایمان را به عنایت خود برکت 
بخشد و این کوشش، مورد رضایت حضرت ولیعصر )عج( و نائب بر حق 
نهضت  این  ادامه  باشد. همچنین  العالی(  ای)مدظله  خامنه  امام  ایشان 

جریان ساز، مشمول ادعیه نورانی حضرت ولی امر مسلمین قرار گیرد.
و  نظرات  نقطه  ارائه  با  شود  می  درخواست  محترم  خوانندگان  از 
پیشنهادهای سازنده خود، ما را در راستای ارتقاء کیفیت آثار بعدی، یاری 

نمایند.

مسئول کمیته بانوان کنگره ملی نقش امام خمینی)رحمة اهلل علیه(
در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی

راضیه مجاوری
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از زبان راوی

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟             فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی                       دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟

قصد داشتم درباره زندگی و فراز و فرودهای بی انتهایش بنویسم؛ اما 
آن قدر سیاهی در نوشته هایم بود که ترسیدم نقش آن در اذهان به خصوص 
در ذهن فرزندانم مایه بدبینی آن ها نسبت به زندگی و اطرافیان شود. 
شاید خیلی از فراز و فرودهایی که خدا در زندگی  ام رقم زد، به واسطه ی 
آدم هایی بود که خداوند، ستارانه آبرویشان را حفظ کرد و معتقدم مِن بنده 
باید شرم کنم از آبروبری؛ اما در پس همه ی این اتفاقات خدا را می  دیدم و 
می دانستم حواسش به من هست. می خواستم این رازها را همچنان سر به 

مهر نگه  دارم اما به این باور رسیده ام که از این راه باید گفت...



۲۲|»سیارةچشماناو«

خاطرات زیادی دارم. بدی  ها را می  گویم و خوبی  ها را؛ اما بدی ها را کم 
گفتم تا دلتان نگیرد.

شاید برخی تصور کنند روایت زندگی با یک فرد جانباز دیگر زمانش 
گذشته زیرا دیگر با جانبازان در این برهه ی زمانی روبرو نیستیم؛ اما آمار 
طالق در میان جوانان نشان می  دهد که گفتن از صبر و تحمل در این 
راه که به نوعی در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد، چندان بی  فایده هم 

نخواهد بود.
اما  بودم  انتخابش کرده  با تمام وجود  من قدم در راهی گذاشتم که 

زندگی همیشه آن طور که تصور می کنیم پیش نمی رود.
برای آنکه روایت زندگی ام را بیان کنم، کلیه اسامی و نام ها را تغییر دادم، 
اما اصل را بر بیان واقعیت و درستی مطالب گذاشتم. امید دارم که بیان این 

تجربیات بتواند کمک اندکی باشد برای داشتن دنیایی بهتر.
می  خواهم قفل سینه ام را بگشایم و رمز و رازهایش را به زبان  آورم. 
همچون پروانه  ای که سر از پیله درمی آورد؛ می  خواهم پرواز کنم. من پرواز 

با بال شکسته را خوب بلدم...

همسر جانباز / فروغ
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فصل اول: کودکی

پدربزرگم ساکن روستا بود، روستایی که مردمش در دامنه کوه شهباز به 
سرسختی و سخت کوشی معروف بودند. وضع زندگی در روستا سخت شده 
  بود. خان و خان بازی امان مردم را بریده بود. ارباب ورعیتی چنان فشاری 
بر روستاییان وارد می  کرد که مردم را مستأصل کرده بود. شبانه روز زحمت 
می کشیدند اما سهم ارباب آن قدر زیاد بود که به نان شبشان  هم محتاج 
بودند. به خاطر همین پدربزرگم دست زن و بچه را گرفت و چهل کیلومتر 
آن طرف تر بار زندگی را پایین گذاشت. مأمور ثبت احوال را همان روزها دید 
که می  خواست برایشان شناسنامه صادر کند. هویتش را تثبیت کرد. آن 
طوری که نشان بدهد ما مهاجریم و به شهر آمده  ایم. پدربزرگ با سرمایه 

اندکش مغازه گچ فروشی در خیابان ملک برپا کرد.
مادر بزرگم )بی  بی( تعریف می  کرد زمانی که پدرم هفده ساله بوده از 
آبادی باال محله به سمت روستا می  آمده که در میانه راه در سرما و طوفان 
گیر می  کند. در آن سرمای سخت، گرگ  های گرسنه به او حمله می  کنند 
و او به سختی از دست آن ها فرار می  کند. اثر پنجه  های گرگ روی بدن و 
گوش شکسته  اش را همیشه می دیدم. بی  بی چنان با سوز این ماجرا را 
تعریف می  کرد که اشک ما را هم درمی آورد. آنچه در ذهن ما از این داستان 
برجا ماند، جنگیدن پدر بود برای بقا و زندگی. پدرم با گرگ درافتاده بود 

تا بره نباشد و ظلم نپذیرد.
پدرم چند سال از شهری به شهر دیگر دنبال شغل و درآمد ثابتی می گردد 
اما موفق نمی شود کار درستی برای خودش دست وپا کند به همین خاطر 


