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 تعاليبسمه   
  مقدمه

هدف نابودی و فروپاشي نظام مقدس جمهوری اسالمي ایران طراحي شده بود با مقاومت و پایداری جنگ تحمیلي که با 

برخالف اراده  ،تحت فرماندهي هوشمندانه و مدیریت حکیمانه حضرت امام )ره( و توکل به قدرت الیزال الهي ،ملت ایران

 .به سربلندی ایرانیان تبدیل شد ،باطل دشمنان

ر ب، همچون نگیني تابناک، همیشه ایران های حیات ملتترین و بارزترین برههابه یکي از حساسدوران دفاع مقدس به مث

تارک تاریخ حماسه، ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد درخشید. دفاع امت اسالمي ایران در برابر تجاوز همه جانبه 

 ،های افتخارآمیز هشت سال دفاع مقدسهد بود. صحنهطلبانه ملت فروزان خوادشمنان اسالم، همواره در تاریخ مبارزات حق

قرآن کریم، گیری از فرامین الهي در ساز اسالم و با بهرهروایت فداکاری و مجاهدت مردمي است که با الهام از مکتب انسان

داشتي، نهال چشمگونه ی نبرد، بدون هیچدانهاحضور به یادماندني در می ةاز بذل جان و مال دریغ نکردند و با ایجاد حماس

 القرای جهان اسالم باشند.نورسیده انقالب را با نثار خون پاک خود آبیاری کردند، تا اکنون شاهد پویایي و سربلندی ام

دوران دفاع مقدس،  کردن یا فراموش های دشمنان اسالم برای ضربه زدن به کشور و تالش برای انحراف وبا توجه به توطئه

دفاع مقدس ضروری است و باید های شهدا و رزمندگان اسالم و انتقال فرهنگ پاسداری از ارزش به ویژه در نسل جوان،

مسئوالن قرار  همة های رزمندگان اسالم در جنگ تحمیلي و تبیین فرهنگ ایثار و شجاعت در اولویت کاریبیان مجاهدت

 گیرد.

د که در مقطع زماني خاصي به شواعي تلقي مياجتم -های دفاع مقدس در جامعه اسالمي ما نوعي ارزش فرهنگيارزش

فرهنگي تبدیل شده  ةبه دغدغ ،اند و اکنون نگراني حفظ آنها از فراموشي و انحرافسطح ارزش دیني، ملي و مردمي رسیده

همگاني است و همه باید  ةگیری آنها نقش داشتند، وظیفهایي که در شکلها و تکریم شخصیتداشت این ارزشاست. پاس

های رزمندگان اسالم در دفاع مقدس در کنار ها و دالوریایثارگری است که در این صورت .این مسیر تالش کنند در

 بزرگواری و حمایت همه مردم عزیز کشورمان به میراثي ماندگار برای آیندگان تبدیل خواهد شد.

ها و دستاوردهای عظیم حراست از ارزشهای جمعي به ویژه رسانه ملي با توجه به نقش و رسالتي که در حفظ و رسانه

زوایا و  ةای در این خصوص انجام دهند. در این میان توجه رسانه ملي به همدفاع مقدس برعهده دارند باید تالش ویژه

تواند مي ،های مرتبط با دفاع مقدس و همچنین نگاه ویژه به نقش احاد مختلف مردم از هر صنف، شغل، دین و مذهبمولفه

ریزی سازمان صدا و سیما، شهریور )مرکز طرح و برنامه بها کمک نماید.بخشي و ثبت دقیق این میراث گرانسازی، آگاهينگدر فره

1393) 

 راديو در آغاز جنگ تحمیلی 

حمیدرضا خزایي از پیشکسوتان و مدیران سابق رادیو درخصوص حال و هوای رادیو در روزهای 

 یيآغاز شد که مردم در تدارک بازگشا يو عراق زمان رانیا جنگآغازین جنگ تحمیلي گفته است: 

عراق به فرودگاه  ، رژیم بعثقهیدق 14:15ساعت  1359شهریور  31روز یکشنبه مدارس بودند. 

که چه  میمکرر مردم متوجه شد یهاتلفن قیکرد و ما از طر حمله گریمهرآباد و چند نقطه د

در محوطه مهرآباد  هایيو انفجار ماهایهواپ یصدا که زدندياست. مردم زنگ م دهافتا ياتفاق

  صورت گرفته و جنگ شروع شده است. يمعلوم شد حمله نظام نکهیو... تا ا نداهدیشن
 سازمانکار وارد  یو برا میداشت يکه شور انقالب میجوان بود یما تعداد م؛ینداشت يآمادگ هايلیهمکارانم مثل خ گریمن و د

مثل  یيهامدت هم توطئه نیاتفاق افتاد. البته دشمن در ا نیاز انقالب نگذشته بود که ا یزی. چمیشده بود مایسوصدا
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بود  یدیکرده بود اما جنگ اتفاق جد جادیو... ا یمرز یدر شهرها يناآرام جادیا ن،یضد انقالب و منافق یهاگروه لیتشک

 افتیدر یاهیو از آنها اطالع میریانقالب تماس بگ یبا شورا میگرفت میتصم نی. بنابرامینداشت نهیزم نیدر ا یاو ما هم تجربه

 .میدفاع کن دیشد جنگ صورت گرفته و اعالم کردند با دییتأ نکهیخبر جنگ بودند تا ا دیی. مردم همه دنبال تأمیکن

با  1ينیاسیرا هم جواد  هیپخش داد. متن اطالع هیریرا تحر هیاطالع نیاول داد؟ یرا چه کسجنگ  هیاطالع نیاول

بود که  یاصفحه کی هیو دفتر امام نوشتند و اعالم کردند که جنگ صورت گرفته است. اطالع يبهشت دیشه يهماهنگ

 اعالم کرد.آن را  ویراد نشان گویندهخانم سرور پاکبعدازظهر  3حدود ساعت 

 یهاکار را کرده بود. در آن زمان برنامه نیا ویفقط راد ر،یخ اعالم شده بود؟ یاهیاطالع ونیزیزمان از تلو نیا در

. برنامه میبود که ما در آنجا خبر آغاز جنگ را پخش کرد یهم شبکه سراسر وی. در رادشديشروع م 16ساعت  ونیزیتلو

برنامه را قطع  ندارم آ ادی. به شديپخش م کشنبهی یدر روزها ساختيآن را م انیابوتراب نیکه حس «خیاز تار يبرگ»

نداشت اما  میخواستيکه ما م يمارش بار حماس نیبود پخش شد. ا يکه متعلق به جنگ جهان ویاز آرش يکردند و مارش

نشان . بعد هم که خانم پاکمیکه از آنها هم استفاده کرد میداشت يو انقالب يمل یمنظور ما را برآورده کرد. البته ما سرودها

 .دیباش یبعد یهاهیبعث به کشورمان حمله کرده است، منتظر اطالع میژخبر اول را خواند که ر

 يفرمانده ندهیعنوان نمابه یاخامنه اهللتیرا آ هیاطالع نینخست پخش شد؟ یک یو نظام یرسم هیاطالع نینخست

 یآنتن صدا یرو میصورت زنده و مستقبهاز طریق تلفن ( هیثان70)به مدت  1359 وریشهر 31روز  17کل قوا در ساعت 

ها را بود برنامه اتیکه عمل یيروزها م،یداشت یيویرادشبکه  کیقرائت کردند. بعد از آن چون ما تنها  ياسالم یجمهور

 .شديو سرود پخش م يو مارش نظام میکرديقطع م

مارش  نیما فرستادند. ا یرا برا دیاهواز مارش جد یهابچه نکهیتا ا میرا داشت يمیما آن مارش قد نه، ه؟یمارش اول همان

شده بود  لیدفاع مقدس تشک غاتیتبل یزمان شورا نیقطعه داشت. در واقع در ا 6معروف بود که  «اریشهر»نام مارش به

قرارگاه خاتم  یبا همکار يغاتیتبل یشورا کارها نی. در ابودندآن  یاز اعضا گریو چند نفر د یزورق، کمال خراز انیکه آقا

و  کردياعالم م ویپخش راد هیریبه تحر غاتیتبل تهیبود کم اتیکه عمل یي. روزهاشديته بود انجام مکه قبالً شکل گرف

در  تهیکم نی. ایمکرديدر نظر گرفته شده را اجرا م یهابود برنامه ندهی)من( و گو کنندههیبحران که شامل ته تهیکم

 یبخواند و خبرها يحماس یهابزند و متن يها را قطع کند و مارش نظاماجازه داشت برنامه اتیعمل در یروزیصورت پ

 جبهه و جنگ را به اطالع مردم برساند.

سادات،  يهاشم هوش ،یمطهر يعل انیآقااعضای تحریریه پخش شامل  کرد؟یم هیته یرا چه کس یحماس یهامتن

 دیجاو دیمحمد کوکب، حم ،ي علویجهمیمحمود کر ،يمحمود دهقان، حسن فتح ،یاهلل جوادمحمد باقر راستگو، فتح

 لیتشک يهماهنگ یجلسه شورا شدنديپخش هر روز از صبح که مشغول کار م هیریتحر یاز اعضا گرید یو تعداد یموسو

 آمديه از جبهه مک یيخبرها ،اتیبه محض انجام عمل نی. همچنشدينوشته م يو مطالب کردنديکار م میو تقس دادنديم

ارتش  ویبود و در راد فهیکه در آن زمان افسر وظ ينیحسن حس یمثالً آقا ای. نوشتنديم یيهابر اساس آن خبرها هم متن

. تمام فرستاديما شعر م یهم برا پورنیام صریقمرحوم . آوردنديما م یبرا داديو م نوشتيهمان جا متن م کرديکار م

 .فرستادنديو م نوشتنديم يغیما کار تبل یداشتند برا یشعر همکار یهادفاع مقدس و شب یبا کارها یکه به نحو یيهابچه

 يمتن ایو شعر  زدنديتلفن م شديم اتیعمل يمثالً اگر زمان آمد؛يما م یهم ابراز احساسات مردم بود که برا یسر کی

، بازیابي از سایت 1397 /31/6، درضایحم )خزایي، بود.هم داخل جبهه  یهاآهنگران و بچه یآقا یهايها و مداح. نوحهخواندنديم

 تابناک(

                                                           
 62تا  59در سالهای پس از انقالب مدیر پخش رادیو نخستین  - 1
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 نقش موثر راديو در تبادل اطالعات و راه ارتباطی رزمندگان و مردم پشت جبهه

 به همراه داشت. يبیکوچک ج یویراد ابانیدر کوچه و خ يبرخوردار بود و هرکس یيباال تیدر دهه شصت از اهم ویراد

. آن زمان ریهمه شهدا و رزمندگان بخ ادی. کرديم ترنیما را سنگ فهیوظ نیافتاده و هم يبودند که چه اتفاق ریگیهمه پ

از  یاریبس یهاغامی. پدندیشنيکانال م نیخود را در ا زانیعز یها بود و آنها صدااز خانواده یاریبس يتنها دلخوش ویراد

. دهه شصت میکرديپخش م ویرا هم از راد زانیعز نیاز ا یاریبس تنامهیو ما وص شديجبهه پخش م ویرزمندگان از راد

 يکه برخ میهم داشت یاریبس یهاها داشت، ما تماسخانواده انینسبت به االن در م یترمتفاوت اریبس گاهیجا ویراد

 زانشانیعز تیکه از وضع استندخويو ضمن تماس با ما م افتندیما م یهابرنامه انیخود را از م زانیها رد و نشان عزخانواده

 (2/7/1397)خزایي، بازیابي از سایت خبرگزاری فارس،  هم ناموفق. يموفق بود و برخ اهتماس يبرخ نیب نیمطلع شوند که در ا

ها و اشعار حماسي کردند و در واقع مثل همه جا در گرداندن رادیو از همان هفتة اول جنگ، مردم شروع به ارسال متن

های ایمني رساني، پخش دستورالعملمستقیماً سهمي شدند. چنین فضای جالبي در کنار ایفای جدی مسئولیت اطالعهم 

و ایفای وظیفة آموزش عمومي در  زمینة جنگ، عالوه بر دلگرمي خود ما و مردم موجب قوت قلب فرماندهان جنگ شد. 

شد و بعضي از فرماندهان ارشد دفاع مقدس اذعان ها دریافت ميهای آن در تمام جبههای بود که برنامهرادیو تنها رسانه

مخصوصاً در عرصة جنگ رواني. کرد. دارند که رادیو در بعضي مقاطع با قدرتي بیش از قدرت عملیاتي یک لشکر عمل مي

هرگونه دستور اقدامات ما در این عرصه از تهییج و حفظ انسجام افکار عمومي، حفظ آمادگي رزمندگان برای اجرای فوری 

سازی شایعات متنوع دشمن را شامل عملیاتي و حفظ استمرار جریان حمایت مادی و معنوی مردم از جبهه تا خنثي

 (55و  56، صص 1385)خزایي، شد. مي

 ویتن از آنها شد. البته راد 5 دتمنجر به شها تیجبهه به ما کمک کردند که در نها ویدر گرداندن راد یاریدوستان بس

 ،يمحمدرضا نظام اسالم رانپور،یج دیمج ،یياز جمله آنهاست. اکبر اور ياسالمنظام یهم دارد که آقا یاریجانبازان بس

تفقدراد و محمد امام جمعه  ریاردش ،یدیاکبر سع دیشه ،یعباس سنجر ان،یفواد یمهد ،ياحمد طبع ،یبرار لیاسماع

ي میمحمود کر ،ينورشاه يمحمدحسن ،يمهران دوستمرحوم  نیهمچن .رفتنديکه به نوبت به جبهه م ندبود يگزارشگران

)خزایي، بازیابي از سایت خبرگزاری شبکه بودند.  نیا ندگانیگو زین یو نصرت اهلل اکبر ينیمع رضایعل ،يمیکر رضایعل ،علویجه

 (2/7/1397فارس، 

 قیجنگ و جهاد را از طر یهاو ارزش گرفتنديمسائل جنگ قرار مجریان در  ویراد قیسال دفاع مقدس از طر 8مردم در 

 دیعراق به عهده تول یروهایتهاجم ن یدفاع مقدس از ابتدا غاتیتبل یيویعمده پوشش راد رونی. از اکردنديدرک م ویراد

رزمندگان حاضر در خطوط  یازهایخاص کشور و با توجه به ن طیرابود. با توجه به ش رانیا ياسالم یجمهور یو پخش صدا

از همه  ،شد یاندازراه 1365از اواسط سال  که مرتبط با دفاع مقدس ریفراگ ةعنوان شبکجبهه به ویمقدم جنگ، راد

 یهاکل برنامه یفضاموجود بر  طیمتناسب با شرا يحماس ينسبتاً تند و لحن تمیو ر برديبهره م یسازبرنامه جیرا یهاقالب

 آن حاکم بود. 

کرد به های نبرد و با خانواده شهدا داشت و این ارتباط نزدیک کمک ميصداو سیما ارتباط نزدیکي با رزمندگان، جبهه

هایي که در شهر روند باال بردن روحیه رزمندگان و باال بردن روحیه مردمي که در شهرهای جنگ زده مانده بودند. خانواده

شدند. اینها باید برای ماندن در شرایط د صدا و سیما، از نظر روحي تقویت ميبایست از طریق کانال خاصي ماننبودند مي

)لطیفیان، مستند شد. این کاری بود که صدا وسیما توانست انجام دهد. شان بیشتر ميشدند و یا انگیزهسخت توجیه مي

 (15قرار، قسمت قرارگاه بي

کرد، اعتماد و ارتباطي بود که بین کار مي 60و سیمای دهة هایي که نسل ما داشت، نسلي که در صدا یکي از خوشبختي

ها به رادیو بود و شب موقع خبر به ناپذیر بود. فقط و فقط گوشرسانه و مخاطب وجود داشت، این اعتماد راسخ و خدشه

خودمان  هایساعت هشیهماعتماد داریم و  ،ساعت و زمان اعالمي تلویزیون و رادیو دقت و درستيتلویزیون، آنگونه که ما به 
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به رادیو و تلویزیون همین اعتماد را داشتند و این  60، مردم در دهة مکنیيم میتنظ ونیزیتلوزماني اعالمي رادیو و را با 

 (15قرار، قسمت ساز، مستند قرارگاه بي)چینياعتماد خبری و اعتماد تولیدی بود.  ،اعتماد، اعتماد محتوایي

از ها رزمندهمثاًل . داشتندشان جیب درها یک رادیوی ترانزیستوری فراگیر رادیو بود. تمام رزمندهآن موقع وسیله ارتباطي 

و اند در دو جبهة دیگر پیروز شدهسایر رزمندگان اند شدند اگر در این جبهه به اهداف خود نرسیدهمتوجه ميطریق رادیو 

شد. رادیو تنها وسیلة ارتباطي رزمندگان در رادیو به این طریق باعث تقویت روحیه مي ،االن اسرای عراق در اهواز هستند

ها پیام جبهه که غروب ةتر از تلویزیون و سیما بود. در برنامخطوط مقدم جبهه بود، نقش رادیو در بین رزمندگان بسیار مهم

هایشان اعالم و بر ایستادگي را به خانوادهشان متيکردند و خبر سالشد، رزمندگان به طور کامل خود را معرفي ميپخش مي

کردند و بعد هنگام پخش برنامه، خود رزمندگان هم از طریق همین رادیو صدایشان را خود در برابر دشمن تاکید مي

 شنیدند.مي

واني با دشمن، ها بجنگند و ما فیلم و گزارش بگیریم. ما در جنگ رنقش صدا و سیما در جنگ فقط این نبود که رزمنده

ها را به سمت خود جذب کنیم تا بیایند و پناهنده و اسیر شوند. در یک عملیات نظامي برای هدفمان این بود که عراقي

نفر خود را اسیر کنند چند نفر باید شهید شوند؟ چقدر باید امکانات مصرف شود؟ این کار را صدا و  50اینکه مثالً حدود 

)حائری، مستند قرارگاه داد. بدون هزینه انجام مي ،فرد در عملیات برون مرزی و جنگ روانيمنحصر به  يسیما در عملیات

 (35قرار، قسمت بي

عملیات رواني داخلي ما براساس اصول متعارف جنگ رواني نبود. اینکه شما برخلوص و ایمان افراد جبهة خودی تاکید 

این عملیات رواني بود که در هیچ الگوی جنگ رواني دنیا چنین اصلي کنید و مداوم ضریب ایماني آنها را باال ببرید، اساس 

 (35قرار، قسمت حسیني، مستند قرارگاه بي)شاه شناخته شده نیست.

 اندازی راديو جبههاهداف راه

 
 (64، ص 1385)خزایي، 

غنی سازی لحظه های رزمندگان اسالم از طریق ایجاد بسترهای فرهنگی، آموزشی، اطالع رسانی  و 
تفریحی

تقویت مراتب روحی و باورها و نگرشهای ررزمندگان اسالم برای مواجهه مقتدرانه با دشمن و 
حفظ ابتکار عمل و مدیریت مدبرانه رزم

برقراری ارتباط پویا و پربار میان جبهه و پشت جبهه

مقابله قوی با تحریف های رسانه ای دشمن و تفسیر واقعیت ها و حقایق جنگ و  نظام ارزشی 
حاکم بر دفاع مقدس

ایجاد نوعی تشکل تخصصی کارا در دل مجموعه رادیو و اجتماع نیروهای دلسوز و توانای فرهنگی به 
منظور فعالیت هماهنگ و نظام مند و پاسخ به ضرورت های فرهنگی جبهه تبلیغات دفاع مقدس
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 متری زمین  ۳۰از عمق اجرای برنامه های راديو  

گویندگان  اولین گوینده رادیو در جبهه از جمله 1«علیرضا معیني»

ماند مي در ذهن مخاطب و شنوندگانشان که صدای است رادیویي

آورند. وی دربارة گویندگي مياو را به یاد  فوراًبا شنیدن صدایش  و

 اوایل جنگگوید: در جبهه و خاطراتش در رادیو جبهه چنین مي

گوینده به مراکز  یتعداد يکه از هر مرکز رادیو و تلویزیونقرار شد 

مرزی اعزام شوند و ما به مرکز سرپل ذهاب اعزام و در پادگان ابوذر 

  مستقر شدیم.
 با خاک بود که جنگي بود و خط مقدم هم مجاور ما قرار داشت که بعد از آن پادگان ابوذر  خط   توان گفت که آنجا اول  مي

های شهرک و از نظر تجیهزات و امکانات جای مناسبي به هر حال پادگان ابوذر یکي از بهترین پادگان یکسان شد ولي

  .برای رزمندگان بود

م ینفره تبدیل به استودیو صحرایي کرد 70 يبه کمک گروه ، منمنزل فرمانده این پادگان بود که قبالً را شمال این پادگان

 منبنده هم اولین گوینده آن بودم و بعد از و شروع به کار کرد  ،مناطق جنگي ةهندپوشش د یاولین رادیو ،و رادیو جبهه

 ( در این بخشخبر آزادسازی خرمشهر و بسیاری خبرهایي از این قبیل را اعالم کرد)علویجه هم آقای محمود کریمي

 .فعالیت کرد

جبهه مستقر بود و بعد از مدتي هم یک رادیو  این رادیو در شد؟تمام اخبار رادیو جبهه از آن استودیو مخابره میآیا 

داد هایي از جنگ را پوشش ميهای حماسي و گزارشاندازی شد و یک سری برنامهای در تهران در میدان ارگ راهجبهه

هایي رد و بدل که بعضي اوقات به این علت که فرکانس داشتیمای فرستنده ،که بنده در آن حضور داشتم یيولي رادیو

 .دادیمولي با این حال ما مرتب جای خود را تغیر مي ،شدبه ضرر خودمان تمام مي ،دادها نشان ميمکان ما را به بعثي شده

البته هنوز هم بسیاری از اسناد و مدارک این رادیو محرمانه است و هنوز برمال نشده است. چه بسا بنده آنجا شاید فقط 

مهم بود  يبه منزله پیام ،ریزان جنگخواندم برای بعضي از فرماندهان و برنامهگوینده بودم ولي بسیاری از اخباری که مي

 .دفاع مقدس ما داشته استبسیار اثرگذار در  يو این رادیو نقش

گذشت یا فرصت کردید؟ تمام زمانی که آنجا بودید در استودیو میبا چه تعداد نیرو و چقدر تجهیزات کار می

شد تا اذان ظهر و بعد از آن صبح شروع مي 8های ما در این رادیو از ساعت برنامه انجام کارهای دیگر هم داشتید؟

 نفره 7 اکیپي ما. کردیمهای ویژه خود را شروع ميبرنامه 2شد و ما باالفاصله در ساعت های رادیو تهران پخش ميبرنامه

 مدیر نفر یک هم آخر در و گوینده هم نفر یک و نویسنده نفر 3فرستنده، مسئول نفر بردار، یک صدا نفر یک از )متشکل

دادیم با خبر نبود و بعد از آن ما انجام ميهایي که چ کس از فعالیتهی و بودیم مستقر پادگان شمال در و( مجموعه آن

کردیم که لطف خدا و امدادهای غیبي ما را از خطرها دور متری زمین برنامه را اجرا مي 30در  ،در بانه مستقر شدیم ،شهر

تکنیکي و هنرمندانه در اختیار و  در مجموع در هیچ جای جهان سابقه نداشته است که رسانه رادیو به شکل کامالً .کرد

  (4/8/1395)معیني، بازیابي از سایت خبرگزاری دفاع مقدس،  .خدمت جنگ باشد

                                                           
های به واسطه شعرخواني های رادیویي و تلویزیوني از دانشکده صدا و سیماست. بسیاری او راالتحصیل رشته تولید برنامهدر اصفهان و فارغ1335او متولد سال  - 1

 شناسند که به صدای خوب این هنرمند گره خورده است.درست و دقیقش مي

http://defapress.ir/fa/news/110023/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
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  دستاوردهای راديو در دوران دفاع مقدس

از  یمردان و زنان دالور یهاصحنه رشادت يلیهشت سال جنگ تحم

به نبرد با باطل پرداختند  یو فداکار ثاریا تیاست که در نها ارید نیا

که  یدفاع کنند. مردان و زنان فداکار «رانیا» زمانیعز هنیتا از م

 یيهایادگاریتا امروز با  گرید یاریشدند و بس دیها شهاز آن یاریبس

هنوز هم  شانیکه آثارش در تنفس، چشم، دست و پاها دوراناز آن 

  از جنگ تا امروزاز همان آغ ي. رسانه ملکننديم يمشهود است زندگ
مختلف  یهادر حوزه یاریکردن هشت سال دفاع مقدس داشته و دارد. آثار بس فیو توص دنیکش ریدر به تصو یينقش بسزا

و شجاعت  یدهنده دالورو نشان ادآوریکه ساخته شد مضمون  نیبا ا يونیزیتلو الیو سر یيویراد از جمله مستند، برنامه

 آب و خاک است. نیمردم ا

پر کردن اوقات  نیدر انتقال اخبار و همچن یکه نقش مؤثر شديپخش م ویدر دوران جنگ از راد يمتفاوت یهابرنامه

 یيویراد یهااز برنامه« جبهه ویراد»و « هاجبهه یصدا»، «جبهه امیپ» ،«گذرديدر جبهه چه م»فراغت رزمندگان داشت. 

 آن دوران است.

و با هدف پر  ویراد کنندههیو ته ریمد ،یيخزا رضادیشاخص دوران جنگ است که به همت حم یهااز برنامه« جبهه ویراد»

 (31/6/1394)بازیابي از سایت باشگاه خبرنگاران جوان، . شد سیها تأسبا آن مانهیارتباط صم جادیکردن اوقات فراغت رزمندگان و ا

انقالب که  لیاوا یهادر سالگوید: اندازی رادیو جبهه ميحمیدرضا خزایي اولین مدیر رادیو جبهه درخصوص نحوه راه

بود که گزارشات  یاهم شبکه یگریبود و د یسراسر ویراد يکی. میداشت یيویشبکه راد 2رخ داد، فقط  يلیجنگ تحم

و  بود متمرکز بر خانواده اشفهیآن زمان وظ یسراسر وی. رادکرديساعات هم دروس خارج را پخش م يمجلس و در برخ

 شبکه حساب باز کرد. نیا یرو شديپس نم ،برديآنتن م یرا رو اشيخانوادگ یهاهم برنامه اهصبح

و کردیم  عیتوز يو ارتش يسپاهبسیجي، رزمندگان  انیم یيهاشکل گرفت و پرسشنامه يقاتیتحق يآن زمان گروه

را  یبندخودجوش انجام شد و ما جمع یروهایبا نظرات رزمندگان ارتش و سپاه و ن قاتیتحق هم انجام شد. یيهامصاحبه

 رفتیبود؛ پذ مایوقت سازمان صداوس سیکه رئ يو آن زمان محمد هاشم میبرد مایجنگ سازمان صداوس غاتیتبل یبه شورا

 جهینت نیبه ا مایمسئوالن سازمان صدا و س ،قاتیشدن تحق لیشود. بعد از تکم یاندازجبهه راه ویکوتاه راد يمدتبرای که 

 یبه رو یسراسر ویداز را هااتی. چون آن زمان فقط اخبار عملمیدار ازیمجزا ن یابه شبکه يرساناطالع یکه ما برا دندیرس

 .رفتيآنتن م

و قرار شد  میدار يحماس یهابه برنامه یشتریب ازیجنوب و غرب ن یهاانجام شده مشخص شد که در جبهه قاتیتحق در

)ص( برابر با امبریروز تولد پ 65شبکه سال  نیا زین تیخاص رزمندگان داشته باشد. در نها یيهاجبهه فقط برنامه ویراد

صبح  11تا  8از ساعت  ،ساعت برنامه داشت 3 یکرد. ابتدا روز تیجنگ فعال انیشد و تا پا یاندازراه االولعیرب 17

بود. چون آن زمان امکانات نبود، تمام  افتیام قابل درموج اف یرو یآن در تهران، کرمانشاه، اهواز و خطوط مرز یهابرنامه

رله  یشبکه سراسر یجبهه رو ویراد یهارا نداشتند. در مواقع حساس هم برنامه ویراد نیا یهابرنامه دنیکشور امکان شن

 .شديم

را برعهده داشته  تیریآنها قسمت شد تا من مد نیکه از ب میبود 2يحرم نیو محمدحس يخلق 1جمشیدمن، مرحوم  لیاوا

و قطار به  نیبا ماش شد،يگرفته م یکه از نقاط مرز یيهاماجرا بودند. گزارش نیا ریکل سازمان هم درگ یروهایباشم. ن

 یهاهفرماندهان و بچ یهاکه مصاحبه میارتباط زنده داشت ویماکروو قیساعت هم از طر کی یو البته روز دیرسيدست ما م

و  کردنديبه ما م یاریبس یهاهم کمک ياسیو خبر س یمرزبرون یها. آن زمان بخششديبخش م نیشامل ا اتیعمل

                                                           
 دومین مدیر رادیو جبهه که به مدت حدود یکسال مدیریت رادیو جبهه را به عهده داشت - 1
 آخرین مدیر رادیو جبهه - 2
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باعث  نیو هم ختندسا یيهاها برنامهگزارش نیبودند، از ا ونیزیکه در تلو گریپاکدل و چند نفر د یهست مثاًل آقا ادمی

 . شود یاندازراه ونیزیجبهه و شاهد در تلو یهاشد تا کم کم گروه

شوند.  تیدر حوزه دفاع مقدس ترب یاریسازان بسو برنامه کنندههیته سنده،ینو نده،یدوران دفاع مقدس باعث شد که گو

و آنجا با استفاده  شديفرستاده م مایجنگ صداوس غاتیو به واحد تبل شديم آماده متو اخبار از قرارگاه خا ریآن زمان تصاو

 دادنديآثار خود را به ما م یاریبس سندگانیشعرا و نو گاهي. گرفتيمورد استفاده قرار م هانامهو ... در بر يقیاز گفتار و موس

پخش  يانقالب يقیجبهه شکل گرفت، تا قبل از آن موس ویبه واسطه راد ویدر رادحماسي  يقی. موسمیتا از آنها استفاده کن

با  یو شهرام ناظر زیمحمد گلر ،ياغیقره اریاسفند ،شبکه نیا یاندازاما بعد از راه م،ینداشت يحماس يقیما موسو  شديم

 . خواندند يمناسب يحماس یهايقیو ... موس يمعلم دامغان يعل يحماس یهاسروده

بار  نیاول یرا ما برا زهایچ يلیبود. خ ویراد خیدر تار هاتیمسئول نیدر زمان جنگ از دشوارتر یيویراد یهابرنامه تیریمد

 تا  شدياما به همان نسبت هم باعث م کرديسخت م يلیکار را خ موضوع نی. امینداشت يو تجربه قبل میکرديدرک م

 . میبا هم داشته باش یشتریب يو همدل یفکرو هم میتالش کن شتریب

 ،ي هستیمتیموقع به کارکنان رادیو اعالم کنیم در چه نکهیا یباال بود و ما برا اریبس هاتیدر دوره دفاع مقدس، حساس

جبهه  ویجبهه موظف بودند که خود را به دفتر راد ویراد میهمه ت آمديمارش درم یصدا ي. وقتزدیميم يمارش نظام

که قرار  گفتنديو م آمديصبح مارش به صدا درم 10. به عنوان مثال ساعت کنندشروع را  یسازبرنامه عیبرسانند و سر

 با همفکریعوامل رادیو  عیکه سر شديباعث م نیهم ،خوانده شود اتیعملفالن فالن خبر مربوط به  13است ساعت 

 (2/7/1397)خزایي، بازیابي از سایت خبرگزاری فارس، . ندبرنامه را در همان مدت کوتاه ببند

 ای اخبار در دوران جنگ تحمیلینقش پوشش رسانه

اخبار در جنگ ضرورت و نیاز است به چند دلیل: دلیل اول این است که اطالعات را به دشمن ندهید، کنترل و نظارت بر 

گویید به فالن منطقه شد که موشک دشمن به فالن منطقه اصابت کرد. وقتي شما ميدر بعضي از خبرها مثالً گفته مي

اش را اصالح گیریاشتباه زده باشد هدف فهمد هدفش درست بوده و اگراصابت کرد؛ اگر دشمن درست زده باشد، مي

کند. در نظر بگیرید امکان دارد یک سری مسائل حفاظتي و امنیتي، در جنگ پیش بیاید. از طرف دیگر بحث ضرورت مي

حفظ روحیه مردم است. نباید خبرهایي منتشر شود که قاعدتاً روحیه مردم را تضعیف کند و یا مشکل و نگراني ایجاد کند. 

دهید باید نظارت و کنترل شود که باعث توفیق دشمن در جنگ رواني اینکه شما خبرهایي را به مخاطبان مي در عین

 (12قرار، قسمت ها، مستند قرارگاه بي)روغنيهای دشمن محقق نشود. نشود و خواسته

ت محدود، با توقعات متعدد شود چون با امکانادر مجموع عملکرد صدا و سیما در ارتباط با جنگ بسیار مثبت ارزیابي مي

اش بود انجام بدهد، برای تدارکات جبهه توانست به نحو های متفاوت، توانست آن خدماتي که برعهدهو باورها و انگاره

 (12قرار، قسمت . )هاشمي، مستند قرارگاه بياحسن کار کند. همجنین برای تبلیغات در جبهه و تهییج جوانان به خوبي کار کرد

 عملکرد رهبری و فرماندهي کل قوا ها ممتاز بود، چونصدا و سیما از این جهت ممتاز بود چون عملکرد بسیجيعملکرد 

های ای که فرماندهان بزرگ جنگ شدند، استراتژیستساله 24و  23حضرت امام )ره( ممتاز بود، چون عملکرد جوانان 

رسد وقتي ما این سرمایة انساني را، با آن ابزارها به نظر مي نظامي شدند، معارف جنگ کالسیک را تغییر دادند، ممتاز بود،

گیری بینیم، اصالً قابل اندازهکنیم و بعد دستاوردهایشان را ميبوده را نگاه مي رادیو و تلویزیون هایي که در اختیارو ظرفیت

 (12قرار، قسمت ویسي، مستند قرارگاه بي)شاه آور است.نیست و حیرت

بود، فقط صدا و شده و امریکایي علیه ما بسیج  غربيتبلیغاتي کشورهای  ای ورسانه تمام دستگاههای ،غاتتبلی زمینهدر 

پرداخت با این تفاوت که خبرنگاران صدا و سیمای سیما بود که در مقابل آنها به دفاع از انقالب و انعکاس اخبار جنگ مي

ها را مستند و خبرش را های دفاع و واقعیتانداختند تا صحنهيرفتند و جان خود را به خطر مما به خط مقدم جبهه مي

شد به نظر من با هر جنگ دیگری متفاوت است، چرا هایي که از طرف ایران در جنگ منعکس ميمنتشر کنند لذا صحنه



 

8 

 

که جنگ میداني است. حضور خبرنگاران صدا و سیما در خط مقدم جبهه واقعیت بود و تعدادی از آنها نیز شهید شدند، 

 (12قرار، قسمت )قدیری ابیانه، مستند قرارگاه بيمجروح هم دادند و ماندگار شدند. 

 شهدای گرانقدر رادیو

 

 دفاع مقدس و موسیقی

توانستیم پخش کنیم، ثانیه هم موسیقي مناسب آن نداشتیم، موسیقي لطیف نمي آمد ما یکزماني که جنگ تحمیلي پیش

های انقالبي ما نیز مربوط به ای در سازمان تولید نشده بود و موسیقيخواست، چنین موسیقيجنگ موسیقي مارش مي

آرشیو شروع کردیم به گشتن، بهمن بود و ارتباطي با جنگ نداشت و ملي میهني نبود. کار خیلي سختي بود. همه در  22

 قرار، قسمت سوم()جوالیي، مستند قرارگاه بيهای جنگ جهاني دوم. های خارجي استفاده کردیم، مارشدر نهایت از مارش

و جنگ آمدند پابه پای ادبیات جنگ، چه داستان و چه شعر، موسیقي جنگ نیز شکل گرفت. به همت دوستاني که جبهه 

برخي از این شعرها در قالب سرود، ترانه و موسیقي جنگ درآمد و موسیقي جنگ شکل دند، به تدریج سرودیدند و شعر را 

 قرار، قسمت سوم()فراست، مستند قرارگاه بي گرفت.

در دفاع مقدس ما مسئولیت و ماموریت جدیدی در واحد موسیقي پیدا کردیم که نانوشته و ناگفته بود و آن اینکه حاال 

های درونگرایي و ای بسازیم که برای جنگ مناسب باشد. موسیقي ایراني اصوالً کششایستي موسیقيجنگ شده است و ب

های تجریدگرایانه دارد و برای موسیقي جنگ یا دفاع ساخته نشده است. موسیقي جنگ قاعدتاً مارش است عارفانه و بینش

از خصوصیات موسیقي سنتي ما بدور است. حال  که برونگراست، تپش دارد، هیجان برانگیز و گاهي تهاجمي است و این

گرا، موسیقي رزمي دربیاوریم، باید اتفاقات دیگری بیفتد برای اینکه بتوانیم از موسیقي سنتي که بیشتر بزمي است و درون

ساني بودند المللي که وجود داشت و در کشور هم کهای بینو آن اتفاقات افتاد و با استفاده از سازهای غیر ایراني و تکنیک

ها را پاس ها اطالع داشتند، به تدریج سرودهایي که در تمام طول جنگ شنیدیم و این سرودها ارزشکه از این تکنیک

برای ایجاد هیجان، امید، پاسداشت ارزشهای انقالب، شهادت، داشت، ساخته شدند. ما از امکانات موسیقي سنتي و ایراني مي

مردم در کمک به جبهه، برای تهییج جوانان به رفتن به جبهه، برای آرامش بخشیدن به جانبازان و اسرا، برای تهییج 

این شد وظیفة دیگری که  .کردیماستفاده ميکردند، هایي که فرزندانشان و همسرانشان را باید به جبهه گسیل ميخانواده

  مت سوم(قرار، قس)شاهنگیان، مستند قرارگاه بينانوشته برعهده موسیقي گذاشته شد. 

خواست. موسیقي رزمي، مارش و طبل و سنچ و تافت و موسیقي خاص خودش را ميسنتي ما را برنمي موسیقيجنگ 

مان نه اینکه مفاهیمي از این دست نباشد ولي هایي رزمي بودند. قبل از آن در موسیقيخواست، اینها موزیکترومپت را مي

 قرار، قسمت سوم(د قرارگاه بي)ارجمند، مستنشدند. به این شکل بیان نمي
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آور برای ما عوامل صدا و سیما بود. به محض اینکه مارش جنگي را مارش حمله به عنوان یک الگوی جنگي و نشاطپخش 

قلیان احساس غرور در ما شد ها، تلویزیون و رادیو پخش ميشنیدیم و صدا از بلندگوهای مختلف مساجد، ماشینمي

 قرار، قسمت سوم()رستار، مستند قرارگاه بي، چون مارش حمله پیامد موفقیت نیروهای نظامي ما در جنگ بود. کردمي

ها در دفاع مقدس با مارش حمله بود، بعد صدای موسیقي جنگ، صدای مجری و گوینده و سایرین هیجان اولیه پیروزی

شد همه دچار هیجان همه جابجا مي کرد، یعني فشار خونها را آماده ميگذاشت، اول مارش حمله ذهنمردم اثر ميبر 

حمله خواند. گوینده، مجری و گزارشگر با صدای مارش کرد یا اطالعیه را ميشدند، بعد گوینده خبر پیروزی را اعالم ميمي

کردیم ها پخش ميمندهداد. یا وقتي پیام و کالمي از امام را برای رزکردند و آن موسیقي به آنها هیجان ميهیجان پیدا مي

شدیم، کف دستها و پشت گوشهایمان عرق خود ما که در استودیو نشسته بودیم ناخودآگاه در اثر هیجان خیس از عرق مي

 قرار، قسمت سوم()کریمي، مستند قرارگاه بيآمدیم. کرد و به هیجان ميمي

 نحوة اعزام گزارشگران به جبهه

نفر در گروه  20تا  15پور گزارشگر رادیو جبهه درخصوص نحوه اعزام گزارشگران به خطوط مقدم گفته است: مجید جیران

ها بودند و معمواًل رقابت سختي میان آنها وجود داشت. از مند به حضور در جبههکردند که همه آنها عالقهگزارش کار مي

آوری خورده سازان، جمعهای عمومي گزارشگران و حتي برنامهدتطرفي با مشکل کمبود نوار هم مواجه بودیم و یکي از عا

ها و نوارهای ادیت شده برای استفاده مجدد بود. تازه بعد از تهیه نوار و موفقیت در مسابقه اعزام به جبهه، با ممانعت

دادند. زارشگران ميشدیم که به سختي اجازه حضور در خطوط مقدم را به گهای فرماندهان خطوط جبهه مواجه مياحتیاط

ها به تهران بود. وسایل ارتباطي امروزی وجود نداشت و استفاده از خط برگشت هم پرهزینه مشکل بعدی رساندن گزارش

کردیم و بعد با بردیم و یک نوبت از رادیو اهواز پخش ميهای تهیه شده را به مرکز صدا و سیمای اهواز ميبود؛ لذا گزارش

فرستادیم. به تدریج شیوه ارسال تلفني را فراگرفتیم و  برای این کار زم تهران بود به تهران مياولین خودرویي که عا

 (290و  289، صص 1385)خزایي، کرد. را به تلفن وصل مي 1های ناگراهای مخصوصي درست کردیم که خروجي دستگاهفیش

گوید: اعزام گزارشگران به جبهه مي سنجری گزارشگر رادیو در دوران دفاع مقدس درخصوص نحوةعباس موسایي

های رادیویي در توانم ادعا کنم آنچه در طول ماموریتها تربیت شدند و من ميگزارشگران دفاع مقدس در خود جبهه

ها یادگرفتم و به دست آوردم همه چیز من است. در ابتدا به دلیل شور و اشتیاقي که در من و سایر گزارشگران بود جبهه

های مستقر در منطقه جنگي اعزام کردیم و به همراه اکیپ پس از هماهنگي با قرارگاهداوطلبانه ثبت نام ميبه صورت 

گرفتیم و با تجهیزات کامل به خط شدیم. برای اعزام به منطقه جنگي جنوب ابتدا در اهواز کارت ورود به منطقه ميمي

، صص 1385)خزایي، کردیم. اسالم همراه بودیم و گزارش تهیه ميشدیم. سنگر به سنگر تا خط مقدم با رزمندگان اعزام مي

 (320و  319

رادیو بعد از انقالب در زمینة گران گفته است: اصغر فوادیان از گزارشگران رادیو در زمان جنگ درخصوص اعزام گزارشعلي

ها را یاد گرفته بودند و مثل رزمندهگزارشگری رشد خوبي داشت. گزارشگران با توجه به شرایط موجود هرکدام به نحوی کار 

درصد موسیقي  30درصد کالم و  70های رادیو دادند. در آن زمان برنامههای مختلف به هم انتقال ميتجاربشان را در زمینه

ها داشت. به همین دلیل گروهي به نام گروه گزارش مشغول به کار شد و به ای در برنامهبود و گزارشگری جایگاه ویژه

کرد. معموالً هر بیست روز یکبار گزارشگران به جبهه اعزام کمک ميهایشان سازان در جهت تامین محتوای برنامهنامهبر

شد، گزارش تهیه آوردند و عملیاتي ميها حاضر بودند و اگر شانس ميشدند. همیشه یکي دو  نفر از گزارشگران درجبههمي

درصد  80گران حضوری فعال داشتند و تقریبًا ها راکد بود باز هم گزارشهکردند و گاهي هم که عملیات نبود و جبهمي

 (327و  327، صص 1385)خزایي، شد. های رادیو جبهه با کمک گروه گزارش تامین ميبرنامه

                                                           
 .است رادیو گزارشگرانو دستگاه ضبط صدای ناگرا ابزار کار  - 1
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 صدا و سیمانحوة انعکاس اخبار شهادت رزمندگان در 

از طرفي  .شهدا را مطرح کند و راجع به آنها گفته شودنوعي توقع وجود داشت از طرف خانوادة شهدا که صدا و سیما باید 

در زمان جنگ ما نباید کاری  که سیاست و استراتژی هم بود که سازمان تبلیغات جنگ ابالغ کرده بود با این مضمون یک

به دهندة ضعف و موجب تضعیف روحیه باشد. این مسئله قضایا و زوایای مختلف داشت و منحصر کنیم که عالمت و نشان

های خبری صدا و سیما کار ها و گزارشاین مورد خاص که مطرح شد نیست و تفکیک این امر و جداسازی آن در برنامه

ها را به نحوی به گزارش بدهیم و تضعیف روحیه نشود و هم یک سری از واقعیتها را اخبار و واقعیتمشکلي بود که ما 

 (27رار، قسمت ق)هاشمي، قرارگاه بيدرون جامعه منتقل کنیم. 

داشتیم برای ها را نگه ميدادیم، اما عزاداریکردیم، باید آن وجه حماسي جنگ را نشان ميما باید روحیه مردم را حفظ مي

پس از جنگ. بنابراین ما کار بسیار سختي به عهده داشتیم، باید خانواده شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان را  ،موقع مناسب

کردیم که کار ها را همچنان به قوت خود حفظ ميداشتیم، در عین حال باید جریان سیل اعزام نیرو به جبههراضي نگه مي

 (27قرار، قسمت پورمحمدی، قرارگاه بي) بسیار مشکلي بود.

ضوعات به فرمان امام خمیني )ره( گروه تلویزیوني شاهد تشکیل شد و در آن از زوایای مختلف به مو 64به این منظور، سال 

 شد. زندگي، مسائل و مشکالت خانوادة شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان پرداخته مي

  جبهه و جنگ صدای ماندگار 

، رادیوی جمهوری اسالمي 1361روز سوم خرداد 

، همزمان با پخش مارش نظامي، 14ایران، ساعت 

این جمالت را در سراسر ایران منتشر کرد: 

شنوندگان عزیز توجه فرمایید! شنوندگان عزیز »

این «. توجه فرمایید! خرمشهر! شهر خون، آزاد شد

 خبر تاریخي با صدای پرطنین و تاثیرگذار جواني به

در حافظه تاریخي « محمود کریمي علویجه»نام 

   .ملت ایران ثبت شد
روز سوم خرداد  11خبر آزادسازی خرمشهر ساعت : و ماجرای اعالم خبر آزادسازی خرمشهر 1361روز سوم خرداد 

 .تمام بگذارندخواستند در نحوه اعالم خبر سنگ بدست ما رسید. مدیران وقت با توجه به اهمیت مسئله مي 1361ماه سال 

های عادی رادیو برنامه .ای برای آزادی خرمشهر برگزار کنیمخواستیم مراسم پرشکوه رسانهبه تعبیر مدیر وقت رادیو مي

خواني ما. شعر و شور بود صبح تا ساعت سه بعد ازظهر مارش نظامي بود و حماسه11حدود چهار ساعت از  ،را قطع کردیم

ها دانستند چه خبر است. فاصله بین مارشو موسیقي و مارش جنگ، که کشور را به نشاط آورده بود و مردم هنوز نمي

 .دادحادثه مهمي خبر مياز شد و تر ميتر و کوتاهکوتاه

اعالم شود. بر سر اعالم این خبر مهم میان  خرمشهر بعد از ظهر، خبر آزادی 14بود بعد از پایان پخش خبر ساعت قرار 

خواستند اعالم خبر آزادی خرمشهر بود. مدیران وقت رادیو، آن طور که بعدها فهمیدم، ميرقابت پخش رادیو و پخش خبر 

، خبر را بخواند. باالخره ساعت موعود «ناصر کاشاني»گوینده خبر، آقای با صدای بنده باشد و مدیران خبر اصرار داشتند 

و مارش نظامي ادامه پیدا « خونین شهر، شهر خون آزاد شد.»فرارسید و برادرم کاشاني خبر آزادی را خواند. جمله معروف 

 .کرد و میکروفون را به بنده دادند و من هم خبر را اعالم کردم

دسازی خرمشهر متنی را خواندید که کمتر تاکنون به آن پرداخته شده است، در این به دنبال اعالم خبر آزا

در همان حال و هوایي که همه منتظر اعالم خبر آزادی خرمشهر بودیم، بنده این متن رادیویي  .مورد هم صحبت کنید

زیز توجه فرمایید، خونین شهر، )شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان ع را نوشتم. آن بخش از خبر آزادسازی خرمشهر
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بخش مهمي از مراسم پرشکوه  ،کند. اما این متن و اجرا و پخش آنشهرخون آزاد شد( را رادیو و تلویزیون بسیار پخش مي

کوبید، صدای ضبط ای بود که دوستان ما در رادیو تدارکش را دیده بودند. مارش نظامي که سنگین و سهمگین ميرسانه

اکبرهای مردم میکس شده بود و اعالم بزرگترین حماسه نظامي تاریخ معاصر ایران، فر که با اهللاکبر آقای مرتضایي شده اهلل

 .شهرآزادی خرم

 :از این نوشته به این صورت است شدهمتن روخواني تصویر اصل 

 

 
کردم که فکر نمي نوشتم، ولي واقعاً شد، اگر چه خودم ميکنید زماني که این متن نوشته ميهمانطور که مالحظه مي

شود و برای سالها  شهر و داستان آزادی خرمشهر عزیز ما این طور جاودان و ماندگارحماسه خونین شهر،خاطره خونین

های ماندگاری هستند و از یاد ها، حماسهباقي بماند. واقعیت این است که این حماسه ،اینگونه در ذهن و خاطر مردم بزرگ

داند نخواهد رفت. ملت ایران کساني را که برای حفظ و و خاطر ملت قدرشناس ما، ملتي که قدر فرزندان خودش را مي

)کریمي علویجه، بازیابي از سایت . فراموش نخواهند کرد ،اع از خاک ایران، جانشان را فدا کردندشهر و دفآزادسازی خونین

 (3/3/1394خبرگزاری ایسنا، 

 روی موج جبهه

از راویان و « رادیو جبهه» اولین گویندهیاد مهران دوستي زنده

خاطرات درخصوص م، موفق لحظات پرشور نبرد رزمندگان اسال

« رادیو جبهه»گفته بود: خاطرات بسیاری از  این برنامهخود از 

دارم. آن زمان هر گزارشگری که از رادیو و یا تلویزیون به جبهه 

کرد. مردم ارتباط نیز گزارش تهیه مي رفت، برای این برنامهمي

 گرفتند،برقرار کرده بودند و با ما تماس مي« رادیو جبهه»خوبي با 
 

فرستادند. به یاد دارم یک روز مادری از کرمان با برنامه تماس گرفت و گفت: امه ميحتي از خارج کشور هم برای ما ن

ای که به جبهه دارد، به آنجا آمده و مراسم عروسي خود را عقب انداخته پسرم به تازگي عقد کرده است اما به خاطر عالقه»

رزمنده را اعالم کردیم و بعد رزمنده تماس گرفت و ما هم در برنامه نام آن . کنم به او بگویید برگردداست، خواهش مي

 (31/6/1394 )بازیابي از سایت باشگاه خبرنگاران جوان، .گرددقول داد که بر مي
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یکبار بیش چنین شرح داده است: را احمد طبعي گزارشگر رادیو در دوران دفاع مقدس یکي از خاطرات خود از این دوران 

ای خواندم که هرکس صدای بودیم و آنقدر تعداد زیاد بود که به رادیو دزفول رفتم و اطالعیه اسیر گرفتهنفر از نوزده هزار 

بردند. بستند و ميشنود بیاید اسیر ببرد. حتي یادم است با موتور آمده بودند اسیر ببرند. دست و پای اسیرها را ميما را مي

م تا لحظه لحظه یهزار کیلومتر خطوط جنگ را طي کردم بیش از یروزی که در جبهه بود 12تا  10در آن مقطع ظرف 

 (298، ص 1385)خزایي،  آن حماسه را ثبت کنیم.

و دانسته مربوط به روز فتح خرمشهر  خود از دوران دفاع مقدس راخاطره  نیترمهممحمد خزایي اولین مدیر رادیو جبهه 

 یساعت تمام گروه طرح و برنامه با هم همفکر 4 يال 3 يقطع شد و ط ی عادی رادیوهابرنامه 11از ساعت  گفته است:

، شنوندگان عزیز دییتوجه فرما زیشنوندگان عز»متن  تیخبر مهم را به مخاطبان برسانند و در نها نیکردند که چطور ا

 ویدرا شانیما برا يرزمندگان داشت و حت انیم یاژهیو گاهیجا ویآماده شد. خوشبختانه آن زمان راد «...توجه فرمایید 

. در کردندهای دفاع مقدس را دنبال ميدائم رادیوهایشان روشن بود و اخبار و برنامه. مردم هم میادفرستيم یستوریترانز

و  دیرسيبلندگو به گوش رزمندگان م قیاز طررادیو جبهه  یهابلندگو نصب شده بود و برنامه هانیماش یها روآن سال

نفر کار  کی ویکنم در راد دیتاک دیبود. با یدیجبهه تجربه جد وی. راددیرسيم مردمخطوط مقدم هم به سمع  یهاگزارش

و  هیاز خطوط مقدم ته يمطلوب یهاگزارش میکرديم يها ما سعو در آن سال کننديم تیگروه فعال کیبلکه  کند،ينم

متعلق  مایدوره صداوس نیترآمدند. به نظرم موفق رونیخوشحالم مردم ما سربلند از آن ب وبود  يدوران سخت .میپخش کن

)خزایي، بازیابي از سایت خبرگزاری فارس، شده است.  تردهیچیتر و پکار سخت وهیبه دوره دفاع مقدس است هرچند که االن ش

2/7/1397) 

اخبار،  جبهه دیومحتوای راخاطرات خود از دوران دفاع مقدس گفته است:  با بیانجبهه گوینده رادیو علیرضا معیني 

تک ما هوایي که تک های جنگ بود، حال وهای رزمي و انتقال حال و هوای جبههسرگرمي، موسیقي رساني، بعضاًاطالع

جا و موقعیتمان  ةگونه اطالعاتي دربارعنوان گوینده یک کالشنیکف دستم بود، ما هیچداشتیم. من در استودیو به

 گرفتیم.ها قرار ميها و تانکاصابت گلولهتوانستیم بدهیم چرا که مورد نمي

های زیادی را به چشم معجزه هایمان را برقرار کردیم و دراین مدت واقعاًمتری زمین استودیو 35در عمق « بانه»ما در  

شب تا صبح صداهای  شبي که باران آمده بود کند:های خود در ایام دفاع مقدس چنین یاد مياز خاطره . معینيدیدیم

های های دو سه متری که در زمینشنیدیم، صبح که باال آمدیم دور و بر ما پر بود از موشکعجیبي را باالی سرمان مي

زمین هستیم، راکت و زد ما در آن جا در زیرکه به درستي حدس ميای دشمن تمام آن منطقهگلي فرو رفته بود. 

اگر   .حتي یکي هم عمل نکرده بود موشک 40ـ30ا تعجب فردای آن روز دیدیم از آن های زیادی انداخته بود که بموشک

 (3/3/1388)معیني، بازیابي از سایت خبرگزار ایسنا،  شدیم.مي مدفونکرد ما در آن زیر عمل مياز آنها یکي 

محمدرحمان نظام اسالمي خاطرات گزارشگری خود در 

ها : آن وقتدوران دفاع مقدس را چنین بیان کرده است

 400صحبت از ناگرای )دستگاه ضبط گزارش رادیویي( 

هزار تمان شاید رقمي  400کردیم، االن هزار توماني مي

 2700زماني که حقوق ما  61محسوب نشود، ولي در سال 

هزار تومان پول زیادی بود. همان موقع که  400تومان بود، 

نوباوه  حادثه مجروحیتم پیش آمد، این را من از قول بیژن

گفت: ما با کنم که جزو ناجیان من بود، او ميعرض مي

کردیم و فقط جابه جا مي زحمت داشتیم نظام اسالمي را

  گفت یک جمله اینکه پای مرا بیاورید، جملةتا جمله مي دو

 دهد.دیگر اینکه ناگرای مرا بیاورد. البته این میزان حساسیت و  کمبود امکانات را نشان مي
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ها آماده بودند دارم. بعد از تمام شدن دعای توسل و زیارت عاشورا، بچه 4عملیات والفجر  62یک خاطره دیگر از سال اما 

های مشرف به مریوان حمله کنند. نوجواني لنگ لنگان به طرف من آمد و با لهجة اصفهاني گفت: آقای که به طرف قله

گوید به دلیل وضعیت گذارد امشب در عملیات شرکت کنم. به من ميخبرنگار از شما یک خواهش دارم. فرماندة ما نمي

پاهایت دست و پاگیر هستي. بیا واسطه شو، چون شما خبرنگار هستید شاید حرف شما را گوش کند. من به او گفتم شرط 

ف آیین حضور تان را گوش کنید. اگر من واسطه شوم خالاول حضور در جبهه اطاعت از فرماندهي است، شما حرف فرمانده

ام. اشک در چشمانش جمع شد و بغض گلویش را گرفت و گفت: یعني من لیاقت رفتن روی مین را در جبهه عمل کرده

من مجروح شدم. من را آوردند  63افتاد و در فروردین  62هم ندارم؟ منقلب شدم و دلداریش دادم. این اتفاق در خرداد 

زدند. در حال زار آمدند و به جدیدها سر ميآمدگویي ميیمي برای خوشهای قدبه بیمارستان مصطفي خمیني. مجروح

کیلویي به پایم آویزان بود. جواني روی ویلچر نشسته وارد اتاق شد  20دراز کشیده بودم. پایم پیوند شده بود و یک وزنه 

اسي؟ گفتم: نه بیاد ندام. شنو با لهجه اصفهاني گفت: چطوری برادر، گفتم متشکرم، بهترم. گفت: خوش آمدی، منو مي

ات را کردم واسطه شود تا به عملیات بروم. گفتي باید حرف فرماندهگفت: من باقری هستم که شب عاشورا التماس مي

 (315و   314، صص 1385)خزایي، گوش کني. من در عملیات دیگری شرکت کردم و یک پای سالمم را هم از دست دادم. 

برای تهیه گزارش به هویزه عزت اهلل بیرامي رانندة رادیو در دفاع مقدس درخصوص خاطراتش در جبهه و جنگ گفته است: 

ساله را دیدم که گویي از  17رفته بودیم. در ایستگاه صلواتي که در حال پیاده شدن از ماشین بودم، پسری نوجوان تقریبًا 

د، دیدم پشت پیراهنش عکس تابلوی ورود ممنوع را نقاشي کرده و نوشته نوشبگشت. وقت خم شد که آب خط مقدم برمي

بازیابي از سایت خبرگزاری  ي،رامیب) .ای انجام دادیمجالبي بود و با او نیز مصاحبه ةسوژ. «ورود تیر و ترکش صدام ممنوع»بود 

 (20/7/1393دفاع مقدس، 

دوران دفاع مقدس خاطرة خود از دوران دفاع مقدس را چنین بیان های پخش رادیو در سیدحسین محمودزاده، ناظر برنامه

 130ها با هواپیمای سي ای که دارم مربوط به جریان شهادت شهید کاوه است. در پایان یکي از ماموریتکند: خاطرهمي

یادی کردم تا مصاحبه از اهواز عازم تهران بودم که با بدن مجروح شهید کاوه در هواپیما مواجه شدم. در طول مسیر تالش ز

کرد. آمد فقط نام امام )ره( را تکرار ميرفت و هر بار که به هوش ميکوتاهي با ایشان داشته باشم، اما وی مرتب از هوش مي

درفرودگاه مهرآباد از یک لحظه فرصت استفاده کردم و میکروفن را مقابل دهان او گرفتم و پرسیدم چه پیامي برای مردم 

 جواب داد: امام، امام، امام.خراسان داری؟ 

گرفتند و شهید کاوه با تکرار این کلمه از هوش رفت و هنگاامي که آن  مصاحبه از رادیو پخش شد مردم مرتب تماس مي

 شدند.مکرراً خواستار پخش مجدد آن مي

؛ اما یک سرباز مخلص ها ممکن است در شرایط عادی، بر ضرورت حفظ یاد و نام و راه حضرت امام )ره( تاکید کنندخیلي

 گذاشت.امام در آستانة شهادت، چیز دیگری است و  ما شاهد بودیم که نفس قدسي این گونه افراد چه تاثیری در مردم مي
 (133و  132، صص 1385)خزایي، 

رک اسماعیل براری گزارشگر رادیو در دوران دفاع مقدس گفته است: دو بار در جبهه بازداشت شدم. گاهي حرارت و تح

های ناشناس و تازه وارد به شد و آنها برای حفظ نظم و امنیت خطوط ناچار بودند گاهي بچهزیاد ما باعث شک نیروها مي

خطوط را تا زمان احراز هویت بازداشت کنند. بنابراین یک بار در سومار بازداشت شدم که زیاد طول نکشید و یکبار هم در 

دوازده ساعت بازداشت بودم. چون در وقت استراحتم از لشگر یازده امام حسن )ع( جدا ارتفاعات هزارقله که باز هم ده 

 ها گزارش تهیه کنم.شده بودم و بدون هماهنگي رفته بودم به هزارقله که از سپاهي

شدیم و با حرارت بیشتری به تر ميدیدم و به جای دلسردشدن جریبه هر حال این چیزها را جزو طبیعت کار خود مي

 (307و  306، صص 1385)خزایي، دادیم. کار خود ادامه مي
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