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هم کالم با جواد رضایی جانباز  70درصد نابینا

آخرینتصویر؛آسمانیزیباوپیکرخونینهمرزم
غفوریان -تصــورش هم ســخت اســت؛ این که
قرار باشد از  17سالگی نابینا شوی و زندگی را با
همه تصویرها و رنگ هایی کــه دارد ،طور دیگری
تجربهکنی.
آری! قطعــا تصــورش هــم ســخت اســت .جــواد
رضایی سیستانی اما در همین شرایط به قله های
قهرمانــی جهان هم رســیده اســت .کســب چند
مدال رنگی در مســابقات وزنه برداری ،کشتی و
گلبال او را به یک قهرمان تبدیل کرده است .البته
قهرمانیدرورزشتنهاهنراونیست.رضاییسال
 71درکنکورسراسریصاحبرتبه 12میشودو
تحصیالتش را تا پایان کارشناسی ارشد در رشته
تاریخ ادامه می دهد.از  20سال قبل نیز موسسه
ای عام المنفعه ویژه نابینایان راه اندازی کرده که
اکنون  1400عضو نابینــا از آن خدمات دریافت
مــی کننــد .بــا او در یک صبــح پاییزی هــم کالم
می شــوم و از حماسه اش می شــنوم .برای اولین
پرســش از او می خواهم از روزی بگویــد که برای
نخستین بار پایش به جبهه باز شد ،می گوید31 :
شهریور  59جنگ آغاز شد .حدود چهار ماه همه
وجودم را حرارت گرفته بــود که چرا نمی توانم به
جبهه بروم .سراغ هر واســطه ای را می گرفتم که
بتواند راهی برای رفتن نشانم دهد .البته ماه های
آغازین جنگ بود و راه های اعزام و رفتن به جبهه
هنوز برای بسیاری از افراد شناخته شده نبود و آن
اوایل با توجه به شرایط نیروها را اعزام می کردند.
آن زمان  17ساله بودم که سرانجام راهی را یافتم
و در دو دوره آموزشــی در دی و بهمن  59شرکت

کردم و  28بهمن با بزرگ تریــن گروهی که تا آن
زمان از خراسان به جبهه می رفتند ،اعزام شدم.
پسازساماندهیدراهوازوحدوددوماهاستقرار
درمناطــق مربوط ،زمــان مــا را بــه  25فروردین
 1360رســاند .یعنــی دو ماه پــس از حضورم در
جبهه آماده شــرکت در یــک عملیات شــدیم .آن
موقع چون نخســتین عملیاتی بود کــه انجام می
شد ،لذا این عملیات نام و رمز مشخصی مثل سال
های بعد نداشت.
در واقع عملیات بزرگی برای آزادسازی بخشی از
غربکرخهمقابلشهرستانشوشخالیازسکنه
سال  60-59آغاز شــد که به اتفاق همرزمانم در
آن حضور یافتیم.
ظهر روز اول عملیات در حالی که با نیروهای بعث
درگیر بودیم از سمت راســت گلوله ای به صورتم
اصابت کرد که با عبــور از زیر بینی از چشــم چپم
خارج شد و بینایی ام را به طور کامل از دست دادم
و در واقع این گونه مفتخر به جانبازی شدم.
یعنی در  17ســالگی دچار این اتفاق یعنینابینایی شدید که احتماال خوشــایند نبود و آغاز
یک تحول بزرگ در زندگی تان....

قطعا جنگ خوشــایند نبود اما حضــورم در دفاع
مقدسبهعنوانیکرزمندهبرایمبسیارخوشایند
بود .هضم نابینا شــدن در ابتدای ماجرا مقداری
برایمسنگینبودولیاینکهبگویمناخوشایندنه،
چون آمادگی هر اتفاقی را داشتم .در واقع پس از
مدتیباآنکامالکنارآمدمواگرچهضعفجسمی
داشــتم و محدودیت هایی برایم ایجاد شــد اما با

گذشت زمان در مسیر عادی زندگی قرار گرفتم.
-پس از آن به خانه برگشتید...

به خانه برگشتم و پس از چند هفته انجام مراحل
درماندریافتمکهقطعابرایهمیشهنابیناشدهام
و یکی از دالیلی که زودتر موضوع را پذیرفتم شاید
همین بود که تکلیفم مشخص شــده بود؛ این که
من برای همیشه نابینا شده ام .چند هفته پیش از
بازگشتمازشیرازبهمشهد،درتهرانطیدیداری
خدمت حضرت امام(ره) رســیدیم کــه این دیدار
آغاز یک تحول بود که باعث شد شرایط جدیدم را
بیشتر بپذیرم و خودم را در موقعیت جدید بیشتر
پیدا کنم.
•آخرین تصویری که دیدم...

آقــای رضایــی آخریــن تصویری کــه دیدیدخاطرتان هست؟

بله؛ یک آسمان آبی زیبا و بزرگ و پیکر شهیدی که
مقابلم بود .پیکر شهید حسن رحیم زاده توسی از
دوستان نزدیک و صمیمی ام که حدود دو ساعت
قبل از مجروحیت من به شهادت رسیده بود .پیکر
اینشهیدهنوزبازنگشتهاستوخانوادهاشهنوز
در انتظار پیکر فرزندشان هستند.
پس از این که برگشــتید مواجهه پدر و مادرو نوع برخوردشان با مجروحیت و نابینا شدن شما
چگونه بود؟

طبیعتا برای همه اعضای خانواده خیلی سنگین
و به ویژه برای پدرم خیلی سخت بود
پذیرفتن این حادثه برای پــدرم زمان زیادی برد و

شاید چهار سال پس از مجروحیت که شرایط من
برایش به ســمت عادی شــدن پیش می رفت ،به
رحمت خداوند رفت و ما تنها شــدیم .در واقع آن
چهار سال من بیشتر در موقعیت های جدید قرار
می گرفتم و به موفقیت های تحصیلی و ورزشــی
هم رســیده بودم و همین ها باعث می شــد پدرم
بیشتر با شرایط من کنار بیاید ولی عمر این اجازه
را به ایشان نداد و با رفتنش ما را داغدار کرد.
-چه زمانی ازدواج کردید؟

یک ســال پس از مجروحیتم به اســتخدام ســپاه
درآمدم و ســال پس از آن هم ازدواج کردم .ســال
 1363خداوند اولین فرزندم را به من و همسرم
عطا کرد و اکنون به لطف حق چهار فرزند دارم.
آقای رضایی می دانم با وجود این که در شمارجانبازان 70درصد هستید ،اما موفقیت های ملی
و بین المللی ورزشی هم داشته اید .خوشحال می
شوم بیشتر بدانم.

ســه ســال پس از مجروحیت همزمان با زندگی و
کار در مســیر ورزش هم قرار گرفتــم .با عالقه ای
که به ورزش داشتم در سه رشته وزنه برداری و پاور
لیفتینگ ،کشــتی نابینایان و گلبال به چند رتبه
قهرمانیکشوروعضویتدرتیمهایملیرسیدم.
حاصل حدود  17سال ورزش قهرمانی در عرصه
ملی و بین المللی ،کســب  45مدال رنگی برایم
بود که در شــش حضور بین المللــی و عضویت در
تیمملیموفقشدمدومدالطالدرمسابقاتوزنه
برداریاسپانیاوآمریکاکسبکنمویکمدالنقره
نیز در کشتی در هلند از آن خود کردم.

جانباز رضایی ،امروز و دیروز

این را هم بگویم که در ســال  1367در مسابقات
پاراالمپیک  1988سئول در نخستین رویارویی
تیم هــای ملی ایــران با تیــم رژیم صهیونیســتی،
حاضر به مســابقه نشــدیم و از پاراالمپیک اخراج
شدیم.
-االن هم ورزش می کنید؟

طبیعتابرایسالمتیکموبیشورزشمیکنماما
ورزشکار نیستم .البته سالی یک بار همراه با تیم
نابینایان در مسابقات کشوری حضور می یابم که
امسال هم در آبان ماه در مسابقات کشوری گلبال
شرکت خواهم کرد.
آقایرضاییازچهزمانیبهعرصهفعالیتهای
اجتماعی و خیریه وارد شدید؟

من ســال  91بازنشسته شــدم .از ســال 1378
به همراه عده ای از دوســتان به این فکــر افتادیم
که موسســه ای برای ارائــه خدمات بــه نابینایان
تاسیسکنیم.
در همه این سال ها ،خودم به عنوان رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل موسسه انجام وظیفه می کنم.
این موسسه 1400عضو نابینا دارد که به اعضای
خود در حوزه های فرهنگی ،حمایتی و آموزشی

رضایی نفر چهارم از راست

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوانیروز مشهد از ویژگیهای ارتشیان میگوید

انگیزههای الهی در کنار برخورداری از سالحهای پیشرفته
گروه پالک عــزت  -امــروز بی شــک ارتش
جمهــوری اســامی ایــران در کنــار قــدرت،
صالبــت و اقتــدار نظامــی اش دارای مبانــی
عمیق اعتقادی و فرهنگی است .به طور قطع
همیندارابودنمبانیفکریواعتقادیاست
که این ســربازان فداکار وطن را از تمام ارتش
های جهان متمایز کرده است .ارتش ما امروز
دل در گرو مکتب و اندیشه غنی دینی و ارزش
های ایرانی – اسالمی دارد و خود را هر لحظه
آمادهجهاد،شهادتودفاعازوطنمیداند.
توسعه و نشــر این فرهنگ و تقویت بنیان های
اعتقادی در ارتش جمهوری اســامی وظیفه
نهاد عقیدتی سیاســی ایــن نیــروی نظامی و
مکتبیاست23.مهرسالروزتاسیسسازمان
عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری اســامی
ایران بود ،از این رو فرصت را مغتنم شــمردیم
و به سراغ حجت االســام والمسلمین حسن
بهشــتی پور ،رئیس عقیدتی سیاســی پایگاه
پنجمرزمیهوانیروزمشهدمقدسرفتیم.اواز
چگونگیتاسیستامجموعهفعالیتهایاین
نهادبرایمانتوضیحاتیارائهکردکهباهمدیگر
مرورمیکنیم.
•پیشنهاد آیت ا ...خامنه ای به
حضرت امام(ره)

برای نخســتین پرســش از آقای بهشــتی،

می خواهــم از چگونگی تاســیس این نهاد
برایم بگوید :با پیروزی انقالب شــکوهمند
اســامی و تحــوالت عمیــق در همــه ابعاد
کشور و از سویی حاکمیت مبانی اسالمی،
ضرورت تغییرات و ایجاد یک ارتش اسالمی
برای مســئوالن عالــی رتبه پدیدار شــد .با
توجه به چنین شــرایطی و برای دســتیابی
ارتش بــه آن جایگاهــی که قانون اساســی
بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت و همچنین
به منظور گســترش فرهنــگ و ارزش های
اســامی در بین کارکنان ارتش و سازمان
هــای وابســته بــه آن ،ســازمان عقیدتــی
سیاســی ارتش یا (سیاســی و ایدئولوژی)
در مــاه هــای نخســتین پیــروزی انقــاب
اســامی ،حضرت آیــت ا ...خامنــه ای که
در آن زمان عضو شــورای انقالب و نماینده
حضــرت امــام(ره) در وزارت دفــاع بودند،
پیشــنهاد ایجاد یک تشــکیالت اعتقادی،
فرهنگی و سیاســی را در ارتش به حضرت
امام(ره) ارائه کردند و ایشان در تاریخ 23
مهــر  1358فرمان تاســیس نهــاد مقدس
عقیدتــی سیاســی در ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران را صادر فرمودند و در حکمی
دیگــر نیز خطاب به رئیس ســتاد مشــترک
تصریــح کردند که این ســازمان در انتخاب
خط مشــی خــود صرفــا تابــع والیــت فقیه

اســت و فقط از نظر نیروی انســانی و آماد و
پشتیبانی تابع ســتاد مشترک خواهد بود.
از این رو ،در فردای آن روز یعنی 24مهر 58
این طرح در شــورای انقالب نیز مطرح شد
و فرایند اجرایی آن شکل قانونی گرفت.
•40سال مجاهدت

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه پنجم رزمی
هوانیــروز مشــهد بــا تاکید بــر نقــش موثر
روحانیت در حوزه های فرهنگی مجموعه
ارتش ،چنیــن یادآور می شــود 40 :ســال
مجاهــدت روحانیــت پرتالش و ســربازان
فرهنگی در ارتــش و در خدمت آرمان های
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،امروز
ارتش را به یک سازمان اســامی ،انقالبی
و مردمــی و در خدمــت آرمــان هــای نظام
اسالمی قرار داده است که نقش بسیار مهم
و تعیین کننده ای در تامین امنیت مرزها و
حفاظت از کیان و اســتقالل کشــور و نظام
جمهوری اسالمی ایفا می کند.
•عامل ایمان در کنار برخورداری از
آمادگی نظامی

بهشــتی پور ارتش را دارای ابعاد مختلف بر
می شــمارد و تاکید می کند :ارتش امروز به
لطف الهی ضمن برخورداری از تجهیزات و
تسلیحاتپیشرفتهموردنیازونیرویانسانی
آموزش دیــده و چابک ،عامل مهم برترســاز
یعنــی ایمــان ،اراده و انگیــزه معنــوی را نیز
داراســت .در واقع ،اولین ویژگی ارتش ما و
نیروهای مســلح ،ایمان و انگیزه های الهی
آن هاســت که در قلوب این ســربازان وطن
و از جملــه در نیروهــای فــداکار ارتش موج
می زند و همین ویژگی اســت که این نیرو را
آماده هرگونه ایثــار و فداکاری بــرای دین و
وطن کرده اســت .وی همچنیــن دارابودن
فرماندهــی آگاه بــا شــانیت دینــی و والیت

فقیه ،مردمی بــودن و ارتباط عمیق با مردم
 ،شهادت طلبی ،مقاومت و استکبارستیزی
را از دیگــر خصوصیــات نیروهای مســلح و
به ویژه ارتشــیان برشــمرد .وی با اشــاره به
سازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری
اســامی چنین می گویــد :هــم اکنون یک
روحانی فاضل ،متدین و والیتمدار در راس
سازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری
اســامی حضــور دارد که به منظــور ارتقای
سطح معنویت و بصیرت در ارتش جمهوری
اســامی از هیچ کوششــی دریغ نمی کند.
به طور قطع ،رشــد روحیه معنــوی در میان
ارتشــیان رابطــه مســتقیمی بــر افزایــش
قدرت دفاعی و تــوان بازدارندگــی در برابر
تحــرکات بدخواهــان کشــور دارد و در این
زمینه ،ســازمان عقیدتی سیاســی همواره
در قالب طرح های فرهنگــی مصباح بر امر
ارتقای روحیه معنوی و بخش های سیاسی
وفرهنگیپرسنلاهتمامجدیدارد.حجت
االســام بهشــتی پــور در بخش دیگــری از
صحبت هایش به مــوارد دیگــری از وظایف
عقیدتی سیاســی ارتش اشــاره و اظهار می
کند :عقیدتی سیاســی ،ســازمانی است با
سلسله مراتب مستقل و متمرکز که وظایف
متعــددی را برعهــده دارد .بــه گفتــه وی،
وظیفه رشد و گسترش فرهنگ و ارزش های
اسالمی در ارتش براساس معیارها و ضوابط
اسالمی و تدابیر و رهنمودهای مقام معظم
رهبری از جمله ماموریت های این سازمان
اســت .همچنین آموزش عقیدتی سیاسی
پرســنل ،انجام فعالیت هــای تبلیغی برای
پرسنل،ارائهخطمشیهایمکتبی،نظارت
بر حفظ و عمل به موازین اسالمی در تمامی
زمینه ها ،بررسی و ارزیابی کارکنان از لحاظ
شایستگیمکتبیبرایانتصاباتوماموریت
ها و نیز کلیــه وظایف روابــط عمومی ،دیگر
وظایف عقیدتی سیاسی به شمار می آید.

ارائه خدمت می کند.

این موسســه دقیقا چه فعالیــت هایی براینابینایان انجام می دهد؟

از ایــن 1400نفــر عضــو ،حــدود  450نفــر بــه
نیازهای حمایتی و معیشــتی نیاز دارند که ما در
پرداخت مســتمری و درمان و ازدواج حمایتشان
مــی کنیــم .همچنیــن در امــر اشــتغال زایــی و
پشــتیبانی از دانش آمــوزان و دانشــجویان نابینا
تالش می کنیم.
یکی از بخش های مهم موسسه ،چاپخانه آثار ویژه
نابینایان اســت که قــرآن ،کتاب ادعیــه و جزوات
آموزشــی با خط بریــل برای مخاطبــان چاپ می
کنیم و در اختیارشان قرار می دهیم.
آقای رضایی اگر همین امروز به حضورتان درعرصه جهاد نظامی نیاز باشد چه می کنید؟

اگر خدای ناکرده میدان و عرصه جنگی به وجود
آیدمطمئنهستمکهانتخابمنجزانجاموظیفه
نخواهد بــود و تردید ندارم فرزندانــم نیز انگیزه و
اراده شان برای حضور در عرصه جهاد اگر بیشتر
از دوران دفاع مقدس نباشد قطعا کمتر از آن هم
نخواهد بود.

باتجلیل از پدر شهید مدافع حرم محمدی مفرد

یادواره  23شهید پایگاه شهید وهاب رجایی
در مشهد برگزار شد

گــروه پــاک عــزت -بزرگداشــت هشــتمین یــادواره
 23شــهید پایــگاه شــهید محمدجوادوهــاب رجایــی
و مســجد موســی بن جعفــر(ع) در ســالن همایش
های شــهید مشــکی منطقه طالب مشــهد برگزار
شــد .در این یادواره که خانــواده های معظم شــهیدان
و ایثارگــران حضور داشــتند ،از پدر بزرگوار شــهید مدافع
حرم جواد محمدی مفرد تجلیل شد .همچنین در این مراسم
بزرگداشت ،تعدادی از فعاالن فرهنگی بسیج در ناحیه مقداد
نیز تقدیر شــدند .گــزارش خراســان حاکی اســت ،در این مراســم
سردار یوســفعلی زاده مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس
خراسان سخنرانی کرد .وی درباره فرهنگ ایثارگری و ریشه آن در فرهنگ
عاشورا سخن به میان آورد و در بخشی از سخنانش نیز از خاطراتی درباره
همرزمش ســردار شــهید نیکعیش که تصویرش در جایگاه این مراسم بود
خاطراتــی را بیان کــرد .در بخــش دیگری از مراســم حاج حســین پیــرزاد از
مداحان اهل بیت(ع) کــه خود نیز از رزمندگان همین پایگاه و مســجد بوده اســت به
مداحی پرداخت .اجرای گروه ســرود موعود از دیگر برنامه های این بزرگداشت بود.
جواد زمانی دبیر اجرایی این بزرگداشت در حاشــیه این مراسم به ما گفت :پایگاه شهید وهاب
رجایی در دوران دفاع مقدس  23شهید بزرگوار را به میهن اسالمی تقدیم کرده است .شهیدانی
همچون سردار شهید جلیل محدثی فر ،سردار شهید غالم محمد نیکعیش ،سید صادق حسینی پور
علوی ،هادی اخباری ،محمدجواد وهاب رجایی ،ابوالقاسم واسعی ،شهیدان ساقی و ...از جمله شهیدان
گران قدر این پایگاه هستند که امروز بسیجیان این مسجد و پایگاه در تالش اند با برگزاری این یادواره ها یاد
و خاطره این شهدا را زنده نگه دارند.

