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 آموزههايقرآني
ما ش��ش برادر و دو خواهر بوديم. مادر معلم 
قرآن و پدرمان كشاورز بود. عالقه مادر به قرآن 
در تربيت ديني بچه ها تأثير زيادي داش��ت. 
ش��هادت عمويمان عزت اهلل رجب��ي در قيام 
خونين 15 خرداد س��ال42 نيز تأثير زيادي 
در بين اعضاي خانواده داشت. آن زمان رحيم 
دو سال داشت.  فعاليت هاي انقالبي خانواده 
رجبي ها از همان سال 1342 آغاز شد. شهادت 
عمويمان بهانه اي شد تا خانواده ما تحت نظر 
رژيم شاهنش��اهي قرار بگيرد. بارها ش��ب و 
نيمه ش��ب از در و ديوار خانه ب��ه داخل خانه 

مي ريختند و پ��در را با خ��ود مي بردند و بعد 
از مدتي ش��كنجه او را آزاد و كمي بعد دوباره 
دس��تگيرش مي كردند. رحيم يكي از فعاالن 
انقالبي بود كه عالوه بر شركت در تظاهرات و 
راهپيمايي ها در تصرف پادگان نيروي هوايي 
دخيل بود. رحيم خيلي ش��جاع بود.  پس از 
انقالب و با آغاز جنگ تحميل��ي او و چند تن 
از دوستانش از مؤسسان س��پاه ناحيه پيشوا 

شدند. 
 محاصرهپاوه

قبل از آغ��از جنگ، رحي��م در درگيري هاي 
گنبد و كردس��تان حضور پيدا كرد. رحيم از 
همراهان ش��هيد چمران بود كه در غائله پاوه 

حضور فعال داشت. ايشان به همراه دوستانش 
چند ماه در محاصره بود. بعد از اينكه به خانه 
آمد بيمار شد.  بعد از بهبودي، رحيم برايمان از 
روزهاي محاصره مي گفت؛ از اينكه غذايي جز 
آب و علف براي خوردن پيدا نمي كردند. رحيم 
مي گفت بعد از اينكه محاصره شكس��ته شد 
متوجه شديم در داخل آن آب باران هايي كه ما 
آن را از ناودان جمع كرده و مي خورديم دو سه 
جنازه ضد انقالب افتاده بود. مدت ها مشكل 

داشتند و بيمار بودند. 
 عملياترمضان

با آغاز جن��گ تحميلي گويي خان��واده ما در 
حالت آماده ب��اش قرار گرفته باش��د، برادرها 
يكي پس از ديگري روانه ميدان نبرد ش��دند. 
پدر هم در س��تاد پش��تيباني ب��ود. رحيم از 
همرزمان برادر احمد متوس��ليان و ش��هيد 
چمران بودند و در كنار آنها فعاليت مي كردند. 
من و رحيم در عملي��ات فتح المبين حضور 
داش��تيم و نصراهلل هم در جبهه كردستان در 
حال جهاد بود. رحيم در عمليات فتح المبين 
در لشكر امام حسين)ع( بود و در جوار شهيد 
احمد كاظمي مي جنگيد. بع��د از آن هم در 
عمليات الي  بيت المقدس حضور داشت. بعد 
از عمليات الي  بيت المقدس تيپي از بچه هاي 
حضرت رسول)ص( به لبنان اعزام شدند. بعد 
به دستور امام از لبنان بازگشتند. رحيم كمي 
بعد از حضور و مجاهدت هاي شجاعانه اش در 
عمليات رمضان مفقود ش��د. امروز كه من با 
ش��ما صحبت مي كنم پيكر برادرم بعد از 36 

سال چشم انتظاري خانواده شناسايي شد و به 
آغوش خانواده بازگشت. 
 عكساسارتشهيد

همان ابتدا به ما گفتند كه رحيم مفقود است. 
نه شهادت و نه اسارتش مشخص نبود. براي 
همين خانواده چش��م انتظار بود تا نش��اني از 
برادرم در ميان اسرا پيدا ش��ود. اتفاقاً يكي از 
همرزمان عكسي شبيه عكس رحيم در ميان 
اس��را نش��انمان داد. وقتي مادر عكس را ديد 
گفت احتماالً خود رحيم باشد. همين عكس 
بهانه اي شد تا ما منتظر بازگشت رحيم در ميان 
آزاده ها باش��يم. اما انتظار بازگشت برادرم در 
ميان آزاده ها با اتمام تبادل اسرا به پايان رسيد. 
براي همين بنياد شهيد و سپاه از ما خواستند 
كه يك مراسم براي رحيم گرفته و شهادت را 

اعالم نمايند. 
 دوربينشهيد

چند سال بعد از اعالم شهادت رحيم، مادرمان 
در چشم انتظاري به رحمت خدا رفت و سال 
1393 هم پدرمان به فرزند شهيدش پيوست. 
20 شهريور ماه س��ال 1397 بود كه از طرف 
سپاه تماس گرفتند و خبر تفحص و شناسايي 
برادرم رحيم را به ما دادند. همراه با پيكر برادرم 
دوربين شخصي رحيم هم بود. دوربيني كه من 

بارها و بارها با آن عكس گرفته بودم.
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عملكردمخابراتداريد؟
اصاًل عمليات بدون حضور نيروهاي مخابرات 
و بيس��يم چي ها غيرممكن بود. آنها در همه 
موفقيت هاي دفاع مقدس شريك هستند. يك 
فرمانده وقتي مي خواست عملياتي را هدايت 
كند، بايد لحظه لحظه صحنه نبرد را گزارش 

مي گرفت و مخابره مي كرد. 
 تنها راه، اس��تفاده از مخابرات و بيس��يم بود. 
فرمانده كه نمي توانس��ت در همه ميدان ها و 
صحنه ها حضور فيزيكي داشته باشد. بنابراين 
كساني كه صحنه را از نزديك مي ديدند بايد 
به فرمانده گزارش مي كردن��د و او نيز پس از 
بررس��ي، آن را به رده باالتر گ��زارش مي داد. 
همه اينها نياز به شبكه اي داشت كه مخابرات 
آن را ايجاد مي كرد. يا هماهنگ كردن ادوات 
توپخان��ه و پدافن��د پش��تيباني از رزمندگان 
پياده در عمليات ها نياز به مخابرات داش��ت. 
حتي رس��اندن به موقع آب و غذا به رزمنده ها 
به مخاب��رات منوط بود كه همه اينها در س��ه 
شكل بيسيم، باسيم و پيك انجام مي گرفت. 
اين را هم بگوي��م كه بيس��يم چي ها فقط در 
عمليات حضور نداشتند. حتي همراه كساني 
كه قبل از عمليات براي شناس��ايي مي رفتند 
حتماً يك بيس��يم چي مي رفت. يا كساني كه 
براي باز كردن معبر در ميدان مين مي رفتند 
باز يك بيس��يم چي همراهشان بود. بچه هاي 
تخريب حتماً يك بيسيم چي همراه داشتند. 
غواص هايي كه داخل آب مي رفتند بيسيم چي 
هم داشتند. يعني بيسيم چي ها در همه مراحل 
يك عمليات حضور داشتند. هرجا و هر لحظه 
نياز به ارتباط و گزارش به فرماندهي بود، آنها 

گزارش مي دادند. 
تجهيزاتمخابراتيمادرچهسطحي

بود؟
امكان��ات و تجهيزات مخابرات��ي آنچناني در 
جنگ نداشتيم. اما خأل نبود تجهيزات پيشرفته 
را رزمندگان ما با درايت و ابتكار خودشان پر 

مي كردند. 
برايانتخاببيس�يمچيمعموالًچه
ويژگيهاييم�وردنظ�رفرماندهان

بود؟
س��ه چهار ويژگي مورد نظر بود؛ ش��جاعت، 
بصيرت، تيزهوش��ي، رازداري و امانتداري و 
انگيزه ب��اال و ايمان قوي ازجمله ش��اخص ها 
براي انتخاب بيسيم چي بود. عالوه بر اينها بايد 
ويژگي هاي عمومي فرماندهي را هم داشتند. 
يعني از توان و ظرفي��ت فرماندهي برخوردار 
بودن��د. در لحظات س��خت عملي��ات گاهي 
فرمانده به ش��هادت مي رس��يد. نزديك ترين 
فرد به فرماندهي خود بيس��يم چي بود. بايد 

مي دانست كه چه چيزي را به چه كسي بگويد. 
تا جايگزيني فرمان��ده جديد هدايت عمليات 
دست او بود و اين كم جايگاهي نبود. هر كسي 
نمي تواند اين نقش را به عهده بگيرد. ش��هيد 
امان��ي نمون��ه اي از اين نوع بيس��يم چي بود. 
خيلي از ويژگي ها و خصوصي��ات حاج بصير 
در ايش��ان هم بود. حاج بصير هر كس��ي را به 
عنوان بيس��يم چي انتخاب نمي كرد. كسي را 
انتخاب مي كرد كه امين و رازدارش باش��د و 
بتواند به او اطمينان كند. مطمئن باش��د در 
لحظات سخت رهايش نمي كند. فرماندهان 
اينگونه فردي را به عنوان بيسيم چي انتخاب 
مي كردند. فرمانده بايد از رازداري و امانتداري 
آنها مطمئن مي ش��د. اگر اي��ن دو ويژگي را 
نداش��تند، آنچه فرمانده تصميم مي گرفت را 
درس��ت منتقل نمي كردند. آنگاه كل صحنه 
عمليات تغيير مي كرد. اطمين��ان فرمانده از 
سيستم مخابرات و نيروهاي مخابراتي از صرف 

داشتن خود سيستم مهم تر بود. 
واقع�ًابيس�يمچيدرح�دفرمانده

عملياتبود؟
در برخ��ي عمليات ها رزمندگان در ش��رايط 
س��ختي قرار مي گرفتند. فرماندهي با كمك 
بيس��يم چي آنها را هدايت مي ك��رد. فرمانده 
يك دسته، محيط دسته خودش را مي بيند، 
فرمانده گروهان محيط گروه��ان خودش را 
مي بين��د، فرمانده يك گ��ردان همان محيط 
گردان خودش را مي بين��د. در رده هاي باالتر 
مثل فرماندهي تيپ و لشكر و قرارگاه محيط 
عملياتي بسيار وسيع تر مي شد. حجم اطالعات 
هم زياد مي شد يعني فرماندهي در اين رده ها 
به يكباره با انبوهي از اطالعات مواجه مي گشت 
و باي��د در لحظ��ه تصميم مي گرف��ت و ابالغ 
مي كرد. حاال تصور كنيد فرمانده تيپ يا لشكر 
به ش��هادت مي رسيد، چه كس��ي مي تواند تا 
رس��يدن فرد جايگزين نق��ش او را ايفا كند؛ 
فردي كه حتم��اً توانايي فرماندهي داش��ته 
باشد. بيس��يم چي مثل جانشين فرمانده بايد 
فردي مطلع مي بود تا بتواند هدايت صحنه را 

به عهده بگيرد. 
سيس�تممخابرات�يباس�يمدركجا
استفادهميش�د؟چونامكانشنود

ازآنهاهموجودداشت.

عمدتاً در خطوط پدافندي اس��تفاده مي شد. 
تلفن هاي هندلي بود. به عنوان مثال اگر يك 
تيپ سه گردان در خط پدافندي داشت، جدا 
از اينكه كل خط را بايد سيم كش��ي مي كرد، 
ارتباط با ادوات پش��تيباني كننده را هم بايد 
برقرار مي كرد كه معموالً از طريق باس��يم ها 
انجام مي ش��د. در زمان بمباران هاي دشمن 
روي خطوط پدافندي معموالً همه رزمندگان 
اجازه داش��تند داخل س��نگر بروند. اما وقتي 
بمب��اران موجب قط��ع ارتباط مي ش��د اين 
نيروهاي مخابرات بودند كه بايد بالفاصله در 
بيرون از س��نگر، محل قطعي را پيدا و ترميم 
مي كردند تا ارتباط با فرماندهي برقرار ش��ود. 
سيستم ارتباطي باس��يم در منطقه عملياتي 
هم وجود داشت و معموالً قبل از شب عمليات، 
نيروه��اي مخابرات اين سيس��تم ارتباطي را 

تا ميدان مين هم مي كش��يدند. براي اينكه تا 
لحظه شروع عمليات مجبور به روشن كردن 
دستگاه بيسيم نشويم. چون دشمن متوجه آن 
مي شد. مخابراتي ها همراه نيروهاي اطالعات 
براي شناسايي يا با نيروهاي تخريب كه معبر 
را باز مي كردن��د مي رفتند تا هر جا كه ممكن 
باشد، سيم كش��ي كنند. سعي مي شد تا شب 
عمليات تا جايي كه ممكن باش��د از دستگاه 

بيسيم استفاده نشود. كار سختي بود. 
ب�راي پيكه�ا از مواقع�ي چ�ه

ارتباطگيرياستفادهميشد؟
اگر نمي توانستيم از باسيم يا بيسيم استفاده 
كنيم س��راغ پي��ك مي رفتي��م. وظيفه پيك 
انتقال پيام بود. مي دويدند و پيام را س��نگر به 
سنگر مي رساندند. پيك ها مثل بيسيم چي ها 
نيروهاي رازدار، امين و ش��جاعي بودند، ولي 
واقعاً بچه هاي مخابرات س��ختي هاي زيادي 
تحمل مي كردن��د. در س��ازمان رزم آنها را به 
عنوان نيروهاي پشتيباني مي شناسند اما در 
لحظه لحظه عمليات در خطوط مقدم حضور 
داشتند. وجود بيش از 3 هزار شهيد مخابرات 

بيانگر سختي كار اين رزمنده ها بود. 
جن�گالكتروني�كه�مازوظاي�ف

مخابراتبود؟
بله؛ يك مقطعي در جنگ حدوداً از س��ال63 
»جنگال« راه اندازي ش��د كه مخفف »جنگ 
الكترونيك« بود. »جنگال« بيشترين كمك 
را به فرماندهان در عمليات هاي سخت انجام 
مي داد. ازجمله بخش مهم��ي از موفقيت در 
عمليات والفجر8 را مديون »جنگال« هستيم. 
در »جن��گال« دو كار مهم انج��ام مي گرفت؛ 
يكي اينكه نيروهاي مخابرات، پشت دستگاه 
شنود مي نشستند و سيستم مخابراتي دشمن 
را شنود مي كردند و از تصميمات فرماندهان 
دشمن مطلع مي شدند و آن را به فرماندهان 
ما منتقل مي كردند و فرمانده��ان ما آرايش 
نيرو هاي دشمن را بر اساس اطالعاتي كه اين 
عزيزان مي دادند، بررسي مي كردند و بر اساس 
آن اقدام به مقابله مي كردند. كار دوم آنها اين 
بود كه در سيس��تم مخابراتي دشمن اختالل 
ايجاد مي كردند. ارتباط فرماندهان دش��من 
را با انداختن پارازيت روي سيس��تم هاي آنها 
مختل مي كردند. درمجموع سيستم مخابراتي 

دشمن را ناامن مي كردند و آنها در استفاده از 
سيستم مخابراتي خود دچار ترديد مي شدند. 
اين كار خيلي اهميت داش��ت. ببينيد وقتي 
امريكا به ع��راق حمله كرد، اولي��ن كاري كه 
كرد سيس��تم مخابراتي ع��راق را فلج كرد تا 
آنها نتوانن��د تصميمات به موق��ع بگيرند و با 
هم هماهنگ شوند. اين نشانه اهميت جنگ 
الكترونيك است. نقش نيرو هاي مخابرات در 
دفاع مقدس بي بديل بود. زحمات زيادي اين 
عزيزان كشيدند. بايد بگويم با توجه به اينكه 
دنيا پشت رژيم بعثي عراق بود و ما در تحريم 
بوديم، همه رزمندگان ما مظلوم واقع شدند اما 
نيروهاي مخابرات بيشتر مظلوم بودند. هنوز 

شهداي مخابرات در جامعه گمنام هستند. 
ي�اديكني�مازش�هدايمظل�وم

مخابرات.
علي اماني يكي از بيسيم چي هاي سردار شهيد 
حاج حسين بصير بود. به عبارتي يار غار حاج 
حسين بود كه نقش مهم و بزرگي در مخابرات 
داشت. در لحظات سخت و حساس عمليات ها 
در كنار ايشان بود. شهيد زين العابدين بومي 
بسيار توانمند بود و در مقطعي فرمانده دسته 
و گروهان هم بود. در بعض��ي از عمليات ها به 
عن��وان مخابرات و پيك ش��هيد بصير حضور 
داشت. مثل ايشان نداش��تيم. طلبه هم بود. 
با لب��اس روحاني��ت در عملي��ات كربالي4 
بيس��يم چي گردان مالك اش��تر كنار سردار 
جانباز بابايي بود. در ام الرصاص به ش��هادت 
رسيد. باز مي توانم از ش��هيد زارع نام ببرم كه 
قبل از عمليات كربالي4 به شهادت رسيد. از 

اين شهدا زياد داريم. 
خاط�رهايخوان�دمازبيس�يمچي
شهيديكهبهخاطرفاشنكردنرمز
بيس�يمبدنشقطعهقطعهش�د.اورا

ميشناسيد؟
شهيد بروجعلي شكري بيسيم چي گروه ضربت 
جنداهلل يكي از نيروهاي اطالعات عمليات جنگ 
بود كه بعد از اسارت به وضع فجيعي شكنجه شد 
و به شهادت رس��يد. اين ش��هيد بزرگوار قبل 
از اس��ارت فركانس بيس��يم را عوض مي كند و 
رمز بيس��يم را مي خورد تا لو ن��رود و همانطور 
كه گفتيد به وضع ناگواري ش��كنجه شد. اول 
گوش و بيني او را بريدند و بعد هم چش��م هاي 
او را درآوردند و در مراحل بعدي هم لب هايش 
را بريدند. بعثي هاي ملعون وقتي نتوانس��تند 
رمز را به دست بياورند شكم او را با سر نيزه پاره 
مي كنند و مي شكافند تا شايد به رمزي كه روي 

كاغذ نوشته شده بود دست پيدا كنند. 
بهنظرميرسدخودبيسيمچيهايي
كهاالنهستندهمدربارهتبييننقش
خودش�اندردفاعمق�دسكوتاهي

ميكنند.
تاكنون چند يادواره درباره شهداي مخابرات 
در سطح لشكرها و اس��تان ها ازجمله استان 
مازن��دران برگ��زار ش��ده ك��ه اقدام بس��يار 
ارزش��مندي اس��ت. يقيناً جاي كار بيشتري 
وج��ود دارد. خ��ود نيروهاي مخاب��رات بايد 
يك مجمع فراگير و جامعي داش��ته باش��ند. 
نشس��ت هاي منظمي در طول س��ال برگزار 
كنند. جزئي��ات عملكرد نيروهايش��ان را در 
دفاع مقدس تدوين و به صورت كتاب منتشر 
كنند. با گذش��ت زمان اين نيروها را از دست 
مي دهيم و بخش��ي از تاري��خ جنگ تحميلي 
ناگفته باقي مي ماند. اگرچه شنيدم برخي از 
اين نيروها نشست ماهانه دارند اما همه مطالب 
اين نشست ها بايد جمع آوري و مكتوب شود تا 

زحمات آنها ديده شود. 

گفتوگوي»جوان«باسردارعليميرشكارازفرماندهاندفاعمقدسدربارهنقشبيسيمچيهادرجبههها

شهداي مخابرات هنوز هم گمنام هستند
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