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ــه ماه پس از  ــال ۵۹ تقريبًا س من از س
ــه ايران،  ــگ تحميلي عراق علي ــاز جن آغ
اولين گزارش راديويي خودم را از كودك 
ــتان  ــيرين اس جنگ زده از منطقه قصرش
كرمانشاه، تهيه كردم كه در برنامه كودك 
ــد. همين موضوع  ــال پخش ش همان س
باعث شد تا با جبهه و جنگ پيوند خوردم 
ــال هاي بعد نيز ادامه  و اين ارتباط در س

يابد. 
ــردم در اثر جنگ  ــي م ــه در زندگ آنچ
ــي، امنيتي،  ــات سياس ــي و جريان تحميل
ــادي، اجتماعي، روحي و رواني مؤثر  اقتص
ــود، پخش اخبار و دادن اطالعات الزم و  ب
ــاي مختلف و مرتبط  ضروري در زمينه ه
ــود. براي مثال  ــار مختلف جامعه ب با اقش

ــا برنامه كودك  ــال ۱۳۶۲ ب بنده كه تا س
و آينده سازان (نوجوانان) همكاري داشتم 
ــه اختصاصًا براي  ــگام حضور در جبه هن
ــق جنگي و  ــز از مناط ــن دو برنامه ني اي
ــاي رزمي با توجه  ــي در ميان يگان ه حت
ــودك و نوجوان كار  ــه اينكه در گروه ك ب
ــودكان و نوجوانان گزارش  مي كردم، از ك
ــادم مي آيد  ــي تهيه مي كردم به  ي راديوي
ــه هواپيماهاي  ــال ۵۹ هنگام حمل در س
جنگي رژيم بعث به کرمانشاه، در مدرسه 
با بچه ها گفت وگو مي كردم و اين شرايط 
را از نزديک احساس مي کردم يا در شهر 
ــر پل ذهاب كه منطقه درگيري بود با  س
نوجوانان دوم و سوم راهنمايي مدرسه اي 
ــده بود  كه درفضاهاي بين راهي آماده ش
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گفت وگو مي كردم يا در اسفند سال ۶۰ 
در اهواز در كنار مناطقي كه بمباران و 
ــده بود با دانش آموزان  موشك باران ش
مصاحبه كردم يا در آبادان كه بعضي از 
نقاط آن كمتر از يك كيلومتر با دشمن 
فاصله داشت و دائم گلوله باران مي شد 
ــالوه بر آن هر روز بمباران، مواقعي  و ع
هم موشك باران مي شد با خانواده هايي 
كه در زمان جنگ در شهر مانده بودند 
گفت وگو مي كردم و اين راديو بود كه 
ــبانه روز و در تمام  ــاعات ش در تمام س
ــود و اين  ــا در خدمت مردم ب مكان ه
ــس مي کرد  و اين  واقعيت ها را منعک
راديو بود كه نيازها را در تمام سطوح و 
در تمام زمينه هايي كه الزم بود مطرح 
مي ساخت. شكي نيست كه در ايران كه 
حكومت از آن مردم است و توده مردم 
ــالب مي دانند،  ــود را صاحب انق كه خ
مشاركت هاي همه جانبه اي وجود دارد 
اما در اين مورد عامل ارتباطي مطمئن 
ــترس و دائمي راديو بوده و  و قابل دس
هست. به طور اجمال به مواردي اشاره 
مي رود كه جزء عمده ترين فعاليت هاي 
راديو بود. اعالميه هاي نظامي، نيازهاي 
ــن و  ــدگان و مصدومي ــه و رزمن جبه
ــي از حمالت  ــن جنگي  ناش مجروحي
ــاندن اطالعات  ــهرها و رس هوايي به ش
ــه رزمندگان در  ــه مردم و ب عمومي ب
ــب مثل برنامه  ــب برنامه هاي مناس قال
سنگرسـازان بي سنگر كه اختصاص 
به جهادسازندگي داشت و يا برنامه  در 
جبهـه چه مي گذرد؟، پيـام جبهه، 

ــاص به نيروهاي  مـرزداران كه اختص
مرزدار (ژاندارمري) داشت و نيز برنامه  
ــوص زندگي مردم  ويژه اي كه در خص
ــكان داده  ــه اس ــگ زده و در منطق جن
ــده به نام برنامه زندگي در جنگ  ش
و به طور عمده همه برنامه هاي راديويي 
ــع جنگ  ــاص به وقاي ــه به نوعي خ ك
مي پرداختند. همه و همه اثرات بسيار 
مثبتي بر آشنا ساختن مردم در داخل 
و خارج از کشور با واقعيات دوران دفاع 

مقدس داشت.
ــتر و  ــي عناصري از راديو که بيش ول
ــگران  گزارش مي كردند  ــل  عم مؤثرتر 
(خون نگاران) بودند كه به طور مشخص 
در سال ۶۴ به راديو جبهه بايد اشاره 
ــراي مناطق  ــه و ب ــه در منطق كرد ك
ــرد و اينها همه  ــت مي ك جنگي فعالي
ــر فعاليت هاي راديو برون مرزي  عالوه ب
ــده دنيا برنامه  ــود كه به چند زبان زن ب
پخش مي كرد. از آنجا كه اين جمالت 
ــور اجمال نقش  ــد حتي به ط نمي توان
ــذار و اميدآفرين راديو  ــق و اثرگ عمي
ــاع مقدس بيان  ــال دف را در طي ۸ س
ــرادي كه در مراكز  ــد كم نبودند اف كن
ــورد هجمه  ــدي و اقتصادي ما م تولي
ــتكبار جهاني قرار  عراقي ها با كمك اس
گرفتند و شهيد و يا مجروح و مصدوم 
ــاي اميدآفرين  ــدند، كم نبود خبره ش
ــتر هم از راديو به گوش مردم  كه بيش
ــيد و يا ترغيب و تشويق مردم  مي رس
ــه مردمي كه در  ــاني ب براي كمك رس
ــد و در همين  ــده بودن ــر آوارها مان زي

حال و هوا، انتقال احساسات و عواطف 
ــعارهاي کوبنده مردم  آسيب ديده  و ش
ــك افراد  ــه به كم ــا هموطناني ك و ي
ــا همه  ــد و اينه ــيب ديده مي آمدن آس
عالوه بر كمك هاي مستمر و هميشگي 
مردم به جبهه ها بود در عين حال تهيه 
ــارت جنگ  گزارش از مردمي كه خس
ديده بودند اما نوجوانان و جوانانشان را 
عازم جبهه مي كردند و اينگونه بود كه 
ــه شهيد  بعضي از خانواده ها بيش از س
ــي دادند و انعكاس  در مناطقي عمليات
همه اين نمونه هاي ايثار و حماسه ساز را 
راديو بر عهده داشت و اين راديو بود كه 
در شب هاي تيره دوران جنگ به هنگام 
ــك باران، انيس و همدم  بمباران و موش
و اميدآفرين مردم بود. و اين راديو بود 
كه در برنامه راه شب، به بيمارستان ها 
سر مي زد و از حال بيماران به خصوص 
ــت و اين راديو  ــازان خبر مي گرف جانب
ــود كه در لحظات بحراني و قطع برق  ب
شهر مددرسان مردم در پناهگاه ها بود 
ــاورزان را  و اين راديو بود كه حتي كش
ــي در مناطقي كه  ــگام كار حت در هن
ــري كمترين فاصله را  با خطوط درگي
ــتند ياري مي كرد و اطالعات الزم  داش
ــخت  ــاند. راديو در س را به آنها مي رس
ــي در  ــگ تحميل ــاي جن ــن روزه تري
کنار  پخش خبرهاي جبهه  از پيروزي  
جوانان خدا جوي و سپاه و ارتش الهي 
ايران اسالمي سخن گفته و گرمابخش 

دل هاي مصيبت زده مي شد.


