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اردوگاه  از  بار  نگاه کرد؛ یک  از دو سو می  توان  را  آدم ها 
اند،  شیطان  شریک  برخی  خدا.  نگاه  از  بار  یک  شیطان، 
پس شیطان به آن ها عشق می  ورزد، برخی یاور و یادآور 
خدایند، پس شیطان به خون آن ها تشنه و در کمین است.  
عماد مغنیه معروف به حاج رضوان، 1962 به دنیا می  آید، 

2008 شهید می  شود.
چند لحظه به این مرد نگاه کنید؛ یک بار از منظر شیطان، 
یک بار از منظر خدا: حاج رضوان از نگاه آمریکا او دشمن 
درجه یک آمریکا بود؛ فرمانده ارشد یک گروه تروریستی 
به اسم حزب اهلل لبنان! پلیس فدرال آمریکا و حتی اتحادیه 
اروپا، سال ها او را در فهرست افراد مورد تعقیب خود قرار 
داده بودند. پلیس آمریکا برای کشتن او 5 میلیون دالر، 
و »سیا« برای به دست آوردن هر خبری از او 25 میلیون 
فرمانده  حساب،  این  با  بود.  کرده  تعیین  مژدگانی  دالر، 
تشکیالت نظامی حزب اهلل، ظرف 26 سال، از اصلی ترین 
اهداف سرویس های امنیتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل 
بوده و در جنگ اسرائیل و لبنان در تابستان 2006 مهره 
بوده است. در رسانه های آمریکایی  نبرد و میدان  اصلی 

همواره از او به عنوان ...

صفحه2

همدانی دشمن راخوب میشناخت

صفحه5

صفحه5

صفحه7

آینده پژوهی مستشرق اسرائیلی:



ماهنامه مدافعان/ سال اول/ شماره اول/ اسفند 1395 ديــدهبـــان

اصـل شیـار 143

قریب به 55 سال جهاد و مبارزه و مقاومت از این 
تعبیر زیبای حضرت آیت اهلل  به  یا  بزرگوار  بانوی 
اسطوره  انقالبی  شیرزن  اهلل(  آملی)حفظه  جوادی 
از جهات بی نظیر و در  از برخی  ای می سازد که 
برخی ویژگی ها کم نظیر است. این بانوی انقالبی را 
زمانی در کسوت یک طلبه می بینیم که در محضر 
اهلل  آیت  اهلل شهید سعیدی،  »آیت  بزرگانی چون 
سّید محّمد باقر موسوی همدانی و ...« زانوی تلّمذ 
به زمین زده و با عشق و عالقه و جدیت تمام به 
کسب علوم و معارف دینی پرداخته و در مقام وعظ 
و خطابه به انجام وظایف دینی و تبلیغ آموزه های 

اسالمی با رویکردی جهادی می پردازد. 
با شروع نهضت امام خمینی )ره( ایشان با تمامی 
با استبداد و استکبار ستم  قامت در مسیر مبارزه 
شاهی گام برداشته و وارد عرصه ی مبارزه و جهاد 
می رود.  پیش  شهادت  ی  آستانه  تا  و  می گردد 
دقیق  انجام  و  سنگین  های  مسئولیت  پذیرش 
شهید  اهلل  آیت  نظر حضرت  زیر  مبارزاتی  وظایف 
دقیق  و  عمیق  فهم  و  درایت  از  حاکی  سعیدی 

سیاسی ایشان است.
ترین شکنجه ها  با تحمل سخت  در دوران مبارزه 
رژیم  دژخیمان  و  ساواک  های  اذیت  و  آزار  و 

بانوی انقـالبی
بود  رسیده  خبر  چون  بود؛  سخت  کمی  باورش 
که روزهای پیش از آن، چند نفر از مقامات برای 
بیمارستان  به  )دباغ(  حدیدچی  مرضیه  از  عیادت 

رفته بودند...
بود  رسیده  خبر  چون  بود؛  کمی سخت  باورش    
که روزهای پیش از آن، چند نفر از مقامات برای 
بیمارستان  به  )دباغ(  حدیدچی  مرضیه  از  عیادت 
می افتد؛  همین طور  بد  اتفاقات  اما  بودند.  رفته 
داری  خبر  که  می گویند  جمله   چند  در  ناگهان 
پای  بودیم هرسال،  فالنی فوت کرد؟ عادت کرده 
و  قدیمی  مبارز  این  صحبت های  و  مصاحبه ها 
خاطرات ناب او از دوران ستم شاهی و جنگ و ... 
از  خبری  دیگر  امسال،  فجر  دهه ی  اما  بنشینیم. 
این خاطره گویی و مصاحبه ها نخواهد بود؛ چرا که 
مرضیه حدیدچی معروف به دباغ در 27 آبان ماه و 
بعد از تحمل بیماری قلبی، دنیا را به مقصدی بهتر 

ترک گفت.
فرزند همدان؛ فرزند انقالب

شهر  در    1318 خرداد     21 حدیدچی،  مرضیه 
همدان به دنیا آمد. به روایت خودش، از همان ابتدا 
سر نترسی داشت و مثل زنان و حتی مردان دیگر 
انقالبی  یک   او  از  که  بود  نترس  نبود. همین سر 
تمام عیار و خستگی ناپذیر ساخت. وقتی جرقه های 
انقالب در سال 42 زده شد، او به سمت این نهضت 
آمد و به آن پیوست. شاگرد آیت اهلل سید محمدرضا 
زمان  آن  انقالبی  معروف  روحانیان  از  سعیدی، 
مکتبخانه  در  کودکی  همان  از  می شد.  محسوب 
درس می خواند و پای صحبت های پدرش از قرآن 
و نهج البالغه می نشست. سرانجام در سال 1333 با 
به مرضیه  تبدیل  تا  ازدواج کرد  محمدحسن دباغ 
ازدواج،  بعدازاین  شود.  انقالبی ها  معروف  دباغ 
دینی  علوم  تحصیل  به  و  کرد  مهاجرت  تهران  به 

پرداخت؛ تا سطح )شرح لمعه(...

حمیدداوودآبادی
حدود 10 سال پیش، در دفتر خود در خیابان دانشگاه نشسته بودم که 
زنگ در به صدا درآمد. در را که گشودم، متوجه خانمی شدم که قبال 
خبرهایی درباره فعالیتش خوانده بودم. ایشان خودش را "نرگس آبیار" 
به عنوان رمان نویس معرفی کرد و درخواست داشت تا درباره عملیات 

تفحص شهدا کمکش کنم.
آن زمان هنوز چادری بود و دچار انقالب فرهنگی نشده بود که چادر 
با  رابطه  بنده کتابی در  بود  از دوستانی شنیده  از سر برکشد! ظاهرا 

تفحص دارم و نشانی ام را هم از آنان گرفته بود.
مقداری درباره حال و هوای تفحص صحبت کردم و یک جلد کتاب 
تفحص نوشته خودم که سال 1379 توسط موسسه جنات فکه منتشر 

شده بود، به ایشان دادم.
فیلمی ساخته  این که شنیدم  تا  نداشتم  ایشان  از  دیگر هیچ خبری 
است به نام شیار 143. باز هم توجهی نداشتم و عالقه ای هم برای 

دیدن فیلم نداشتم.
آخرین روزهای سال 1394 بر حسب اتفاق متوجه شدم یکی از کانال ها 

شب عید دارد فیلم شیار 143 را پخش می کند. اواخر فیلم بود. 
ناگهان متوجه شدم جوانی که مثال نیروهای گروه تفحص بوده تعریف 
می کند که خوابی می بیند و سراغ شیار 143 می روند و آن جا چند 

شهید پیدا می کنند! 
به یکباره جا خوردم. این خاطره برایم کامال آشنا بود. حتی صحنه ای 
که مادر کفن کوچک مثال فرزند شهیدش را در آغوش می کشد بسیار 
آشناتر بود. چون این صحنه ها را در فیلمهای مستندی که یک جوان 
گمنام به نام عادل در معراج شهدای تهران گرفته بود دیده بودم که 
با خود می گفت: عزیزم،  و  را در آغوش گرفته  مادری کفن فرزندش 

قنداقت که می کردم از این هم بزرگ تر بودی!
ظاهرا خانم آبیار همه جا مدعی شده که کل این فیلمنامه ساخته و 
پرداخته ذهن و نوشته خودشان است و در انتهای فیلم نیز کلمه ای از 

منابعی که از آنها استفاده کامل برده، نیاورده است!
نه بنده و نه هیچکدام از دوستان داعیه و طلبی نداریم، ولی:

باور کنید که با سرقت و دروغ نمی شود برای خدا و شهدا کار کرد! 
به  را  و جشنواره  بدرد  جامه  فیلم  برای  فالنی  دالیلی!!!  به  اگر  حتی 
صف  جایزه  اهدای  در  آن  و  این  یا  بکشد!  آتش  به  دستمالی  خاطر 

بکشند و فتنه گران از آن تجلیل کنند!
دروغ دروغ است، حتی در حق شهدا!

مثال ما مسلمانیم و معتقدیم هدف وسیله را توجیه نمی کند!
این را هم نوشتم که ایشان و دوستانشان باور کنند:

“همه هم که خواب باشیم، خدا بیدار است!”
کتاب تفحص نوشته حمید داودآبادی

اینجا شهیدی خفته است: خاطره مرتضی شادکام از خوابی که دید و 
کشف شهدا در شیار 143

چاپ اول 1379 موسسه جنات فکه صفحات 118 – 117
چاپ دوم 1393 موسسه شهید کاظمی صفحات 131 - 130

در رعایت حجاب در آن شرایط به اندازه ای دقیق 
بودند که در زندان به »مادر و دختر پتویی« شهرت 

پیدا کرده بودند.
با  انقالبی  بزرگ  بانوی  این  زندگی  دیگر  فراز 
مهاجرت امام خمینی)ره( به پاریس آغاز می شود، 
زینب  مکتب  از  آموخته  درس  شیرزن  این 
کبری)س( به عنوان محافظ به اندرونی بیت شریف 

امام راحل)ُقّدس ِسّره( راه می یابد.
او که شیفته ی امام بود و عشق و ارادت به امام 
تمامی  در  مقتدا  و  رهبر   عنوان  به  خمینی)ره( 
دیگری  مرحله  وارد  داشت  او جریان  های  شریان 
از  بعد  دباغ  خانم  می شود.  خود  پربار  زندگی  از 
کم  تجارب  با  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی 
نظیر اندوخته از سالیان جهاد و هجرت در خدمت 
انقالب قرار می گیرد و در عرصه های گوناگون نظیر:

بسیج خواهران  مسئول  همدان،  سپاه  »فرماندهی 
کل کشور، نماینده مجلس شورای اسالمی، مدرس 
دانشگاه، قائم  مقام جمعیت زنان جمهوری اسالمی 
ایران، کمیته حمایت از فلسطین و ...« به فعالیت 

می پردازد.
مبارزات ایشان با گروهک های ضدانقالب و فعالیت 
بخشی  دفاع مقدس  در طول 8 سال  ایشان  های 
انقالب  بانوی  بزرگ  این  های  فعالیت  از  دیگر 

می باشد.
همراه  به  که  است  این  ایشان  دیگر  افتخارات  از 
حامل  اهلل(  آملی)حفظه  جوادی  اهلل  آیت  حضرت 
نامه ی امام)ره( به گورباچف بودند و ظهور مقتدرانه 
انگیز است.  ایشان در کاخ کرملین بسیار شور  ی 
توجه به پیام ارزشمند مقام معظم رهبری)مدظله( 
در ارتحال ایشان بخشی از شخصیت ارزشمند این 
تصویر  به  را  ناپذیر  خستگی  انقالبِی  مبارز  بانوی 

می کشد.
مسلمان  زن  ی  نمونه  یک  عنوان  به  دباغ  خانم 
و  زنان  تمامی  برای  باشد  الگویی  انقالبی می تواند 

مردان عالم...

المـاس انقالب
دکتر اکبر عروتی موفق

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا

 @dokhtaran_asra

سّفاک پهلوی، به اسوه ی صبر و استقامت تبدیل 
می شود. درخشش بی نظیر خانم دباغ در عرصه ی 
مبارزات انقالبی از ایشان شخصیتی محکم، جسور 

و ستودنی می سازد.
ایشان در ادامه ی مبارزات با کمک »شهید محمد 
منتظری« با شناسنامه و پاسپورت جعلی از دست 
با  می شود،  خارج  کشور  از  و  نموده  فرار  ساواک 
این هجرت سر فصل جدیدی در زندگی مبارزاتی 
ایشان آغاز می گردد. با استقرار در لبنان و سوریه 
با پشت سر گذاشتن سخت ترین آموزش های  و 
چریکی منشأ خدمات بزرگی واقع می شود. در این 
دوره از زندگی پربرکت ایشان چند شاخصه بسیار 

مهم قابل توجه می باشد:
1( آشنایی با مبانی دینی و تقویت پایه های مذهبی 
و اعتقادی به دور از هرگونه التقاط که متاسفانه در 

آن دوره از مبارزات برخی گرفتار آن بودند.
2( رعایت اصول و مبانی و مرزشناسی در فعالیت ها 

و مبارزات
ایشان برخالف برخی از کسانی که در مسیر مبارزه 
توجیه  را  وسیله  که »هدف  عبارت  این  به  باور  با 
می کند« بر این باور بودند که مبارزه باید با حفظ 
اصول و مبانی اسالمی صورت گیرد، بنابراین یک 
گروه  سایر  با  ایشان  عملکرد  در  دقیقی  مرزبندی 
های مبارز که با مبانی غیر دینی و یا مارکسیستی 

عمل می کردند، دیده می شود.
3(حفظ حجاب و عفاف

ایشان در زندان و تحت سخت ترین شرایط مراقب 
موازین مربوط به حجاب و عفاف بوده و به همراه 
از  استفاده  با  خانم«  »رضوانه  نوجوانشان  دختر 
پتوی مندرسی که به عنوان زیرانداز به آن ها داده 
و  می نمودند  استفاده  خود  حجاب  برای  بود  شده 

یادداشت

یــادمــان

جهادســایبری

یادکرد

علمــدار

بسم رب الشهدا والصدیقین
وهمه دالورانی که با رمز یازهرا)س( آسمانی شدند!

به عشق گل یاس نبی
1- "عباس"، به هر کس که سربند داشت التماس می  کرد تا سربندش 
این  با جواب منفی مواجه می  شد،همه عاشق  اما  او عوض کند،  با  را 

نام بودند.
از  داد.  او  به  را  سربندش  محمد  رسید  اش  خواسته  به  سرانجام 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجید... انگار گنجی به دست آورده 

بود... آنرا بوسید و به پیشانی بست... 
می گفت: من امشب با صاحب این اسم کار دارم...

اروند غیرممکن است!  از  بود. همه می  گفتند عبور  تاب  اروند بی   -2
اروند ظاهری آرام داشت اما در دلش طوفانی برپا بود...

رژیم بعث ساحل اروند را با انواع موانع پر کرده بود تا عبور را بیشتر از 
قبل غیرممکن نماید....

اما همه این معادالت برای کتابها و دروس عالی نظامی است؛ نه برای 
عاشقان شهادت و درس آموختگان مکتب عاشورا.

3- سال 64 بود، ایام سالروز پیروزی انقالب، آن روزها نیز مانند امسال 
پایان دهه فجر همراه بود ایام فاطمیه...

فرماندهان همچون هرسال در پی عملیاتی بودند تا دشمن را سر جای 
خود بنشانند. غافلگیری اصل مهم فرماندهان بود...

4- عباس به رفیقش گفت: سالهاست برای شهادت بی بی توی خانه 
مان هیئت داریم... بی بی خیلی مظلومه...دوس دارم اگر شهید شدم 

مزاری نداشته باشم همانطور که مزار حضرت مخفی است...
آماده  اروند  کناره  نیزارهای  در  های  فرارسید...بچه  عملیات  5- شب 
استعاثه  زهرا  حضرت  از  و  بودند  کرده  برپا  توسل  دعای  و  بودند 

می  کردند...ذکر یازهرا...یازهرا بچه های همه فضا را پر کرده بود....
بی  از  فرمانده  می  داد،صدای  نشان  را  ساعت،22:10  های  عقربه   -6
سیم بلند شد:"بسم اهلل ارحمن الرحیم. ال حول و ال قوة اال باهلل العلی 
العظیم. قاتلو هم حتی ال تکون فتنه. یا فاطمةالزهرا، یا فاطمةالزهرا، 

یا فاطمةالزهرا."
فرمان حمله صادر شد... رمز عملیات همان بود که عباس می  خواست....
غواصان اولین نیروهای خط شکن بودند که به دل اروند زدند....لحظاتی 
از آغاز عملیات گذشته بود که یک لحظه صدای عباس را شنیدم: آخ.... 

یازهرا... یازهرا.... 
دنبالش گشتم اما او را نیافتم...و هنوز هم او را نیافتم....

عباس به آرزویش رسید...عباس همچون حضرت زهرا آن شب با ذکر 
و  ندارد  مزار  نیز  هنوز  زد...و  اروند  به  دل  یازهرا  سربند  با  و  یازهرا 

پیکرش به دست نیامد
7- توی فتح المبین،بهار سال61 نیز همزمان بود با ایام فاطمیه...باز 
بچه های فاطمی وار از انقالب دفاع کردند و نگذاشتند والیت تنها  و 
حرفش زمین بماند. احمد پشت پیراهنش نوشته بود:فدایی مادر پهلو 
دیارت  به  شکسته  پهلوی  با  هم  ما  می  شه  گفت:خدایا  شکسته...می 

بیاییم؟!...توی فتح المبین تیر به پهلویش خورد و آسمانی شد....
8- نام مبارک"زهرا" شوری در رزمندگان ایجاد می  کرد...12 عملیات 

در طول دوران دفاع 8 ساله با رمز یازهرا آغاز شد...
یکی از این عملیاتها که این روزها سالروز آن است "والفجر8" است، 
این عملیات در 21 بهمن سال 64 آغاز شد و با عبور از اروند شهر مهم 

عراق)فاو( بدست رزمندگان افتاد.
از جوانمردی بدور است که آن نام آوران بی ادعا را این روزها فراموش 
در  را  ایثارگران  یا  و  بگذاریم  شهدا  وصایای  بر  پا  راحتی  به  و  کنیم 

زندگی روزمره فراموش کنیم...و غرق در دنیا خود باشیم
شادی آنان عباس هایی که آسمانی شدن و سالمتی آنانی که هنوز 

هستند و مایه افتخارمان هستند صلوات.

امام خامنه ای:
کسی که وقتی کشوراسالمی مورد تهدیداست،

آماده دفاع ازارزش ها ومیهن اسالمی وپرچم اسالم است،
می تواند ادعا کندکه اگر امام زمان بیاید،

پشت سرایشان خواهدبود.

مخاطبان گرامی جهت اشتراک 
نشریه می  توانند بعدازکلمه 
اشتراک نام ونام خانوادگی 

وآدرس کامل خودرا به سامانه 
۵۰۰۰1۵۵۵1۵پیامک نمایید

فناوری اطالعات و ارتباطات و انقالب کامپیوتری و اینترنتی، در طی سال 
های اخیر بنیان های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جوامع 
 IT را تحت تاثیر قرار داده است. شبکه های اجتماعی ماحصل پیشرفت
در دنیای امروز است که به یک تیغ دولبه برای پیشرفت یا پسرفت جوامع 
تبدیل شده است. امروزه هر کشوری بتواند این اسب چموش را راِم خود 
کند، عمال به قدرتی بزرگتر از قدرت موشکی دست پیدا کرده، اما اگر 
کشوری مغلوب نفوذ فضای مجازی شود، باید عمال کشور خود را از هر 

حیث، از دست رفته بداند.
مقام معظم رهبری )مدظله( با تاکید بر اهمیت حضور موثر در فضای 
مجازی فرمودند: "رایانه ها و فضای مجازی و سایبری که االن در اختیار 
ماست، اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید میتوانید یک کلمه حرف درست را به 
هزاران مستمعی که شما را نمیشناسد برسانید! این فرصت فوق العاده ای 
است. مبادا این فرصت را ضایع کنید که اگر ضایع شد خداوند متعال از من 

و شما در روز قیامت سوال خواهد کرد." 
قرارگاه سایبری اَسراء با همت دختران دغدغه مند استان همدان و تحت 
نظر و حمایت "کارگروه فضای مجازی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی "، از 
سال 1394 شروع به کار کرد. هدف این مجموعه استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی در راستای اهداف بلند انقالب اسالمی است. به لطف خدا، قرارگاه 
اَسراء موفق به تشکیل یک شبکه از نیروهای فعال دختر در فضای مجازی 
شده است و به کمک همین نیروها، جریانات فکری و فرهنگِی مختلف و 

متنوعی را در همین فضا راه اندازی و مدیریت کرده است.
نیروهای  نیازمند همکاری  موثر در فضای مجازی  آنجایی که حضور  از 
متخصص در عرصه های مختلف فکری، فرهنگی، هنری، فنی و... است، 
قرارگاه سایبری اَسراء اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختلفی با هدف 
تربیت نیروی متخصص دختر در این زمینه ها کرده است. برای مثال میتوان 
به برگزاری 3 دوره آموزشی "شهید باغبانی" )آموزش ساخت کلیپ، طراحی 
پوستر و تصویر سازی( یا برگزاری یک دوره آموزش تخصصی سواد فضای 

مجازی با موضوع "اکوسیستم های دیجیتال" اشاره کرد.
باتوجه به گستردگی فعالیت در این عرصه، "قرارگاه نفیر" بعنوان یک 
و  قرارگاه عملیاتی  بعنوان یک  "قرارگاه نجمه"  قرارگاه صرفا آموزشی، 
"قرارگاه باران" بعنوان یک قرارگاه تخصصِی تولید محتوا با موضوع خانواده 
به کمک اسراء آمده و همه این چهار قرارگاه تحت نظر " کارگروه فضای 

مجازی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی " در حال ادامه فعالیت هستند.
امید است این تالش های شبانه روزی مورد قبول و عنایت درگاه احدیت 

قرارگیرد و زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت باشد.

 @dokhtaran_asra

قرارگاه فضای مجازی اسراء

نظامی  فرمانده  مغنیه،  عماد  زندگی  از  روایت  دو 
حزب اهلل لبنان، مردی که معتقد به پیروزی بزرگ 

بود و به آرزویش رسید.
از  بار  یک  کرد؛  نگاه  می  توان  سو  دو  از  را  آدم ها 
اردوگاه شیطان، یک بار از نگاه خدا. برخی شریک 
آن ها عشق می  ورزد،  به  اند، پس شیطان  شیطان 
برخی یاور و یادآور خدایند، پس شیطان به خون 
آن ها تشنه و در کمین است.  عماد مغنیه معروف 
به حاج رضوان، 1962 به دنیا می  آید، 2008 شهید 

می  شود.
چند لحظه به این مرد نگاه کنید؛ یک بار از منظر 
شیطان، یک بار از منظر خدا: حاج رضوان از نگاه 
فرمانده  بود؛  آمریکا  یک  درجه  دشمن  او  آمریکا 
ارشد یک گروه تروریستی به اسم حزب اهلل لبنان! 
اروپا، سال ها  اتحادیه  پلیس فدرال آمریکا و حتی 
او را در فهرست افراد مورد تعقیب خود قرار داده 
میلیون   5 او  کشتن  برای  آمریکا  پلیس  بودند. 

دالر، و »سیا« برای به دست آوردن هر خبری از 
با  بود.  تعیین کرده  مژدگانی  میلیون دالر،  او 25 
اهلل،  حزب  نظامی  تشکیالت  فرمانده  حساب،  این 
ظرف 26 سال، از اصلی ترین اهداف سرویس های 
در  و  بوده  اسرائیل  و  آمریکا  جاسوسی  و  امنیتی 
مهره   2006 تابستان  در  لبنان  و  اسرائیل  جنگ 
های  رسانه  در  است.  بوده  میدان  و  نبرد  اصلی 
او به عنوان یک »تروریست«  از  آمریکایی همواره 

خطرناک و منحصر به فرد، یاد شده است.
او نهایتا به گزارش شاهدان عینی، در فوریه 2008 در 

انفجاری مشکوک در حومه دمشق، کشته می شود.
علمای  از  پدرش  اهلل  حزب  نگاه  از  رضوان  حاج 
برجسته شیعه است. از سن 17 سالگی، به صورت 
جدی وارد مسیر مبارزه می  شود. برای اولین بار که 
خودش را به یک تشکیالت نظامی معرفی می  کند، 
که  چرا  بدهید  آموزش  من  به  می  خواهد  آن ها  از 
را  او خود  بجنگم«.  با صهیونیست ها  »می خواهم 

مردی که هیچوقت عکس نگرفت
دو روایت از عماد مغنیه از نگاه آمریکا و حزب اهلل

شاگرد شهید مصطفی چمران می  داند و به شدت 
آدم با استعداد، اهل ایثار و یک انقالبی تمام عیار 
است. انقالب اسالمی ایران که پیروز می  شود خیلی 
دلش می  خواهد به ایران بیاید و با امام خمینی )ره( 

بیشتر آشنا شود.
دشمن،  با  مبارزه  در  و  تشکیالتی  کار  به  معتقد 
در  است.  بزرگ  پیروزی  یک  به  معتقد  همیشه 
برنامه  به  مسلط  و  سبک  صاحب  جهاد،  مسیر 
جلوتر  باید  همیشه  می  گوید  و  است  ویژه  های 
مذهبی  اعتقادات  کنیم.  عمل  صهیونیست ها  از 
بیت )ع( است. هر وقت  اهل  عمیقی دارد. عاشق 
امام رضا  ایران می  رساند، زیارت  به  که خودش را 

)ع( را از دست نمی دهد.
او یک رزمنده گمنام و ناشناس است تا جایی که 
دسترس  در  او  از  کمی  خیلی  تصاویر  هنوز  حتی 
است. حتی بسیاری از نیروهای لبنانی هم او را به 
قیافه نمی شناسند. برای همین به راحتی در تمام 
مناطق، رفت و آمد می  کند و اصال کسی متوجه او 
نمی شود. هر وقت دنبالش می  گردند، پیدایش نمی 
کنند اما هرگاه او مي خواهد، هرکسی را به راحتي 

پیدا می  کند.
خوردو  یک  انفجار  دنبال  به  و   1386 بهمن 
شهادت  به  دمشق  شهر  در  شده  بمب گذاری 

می  رسد. حزب اهلل در بیانیه ای رسمی، اسرائیل را 
عامل اصلی ترور او معرفی می  کند. 

دو روایت از یک مرد واقعی این دو روایت، متعلق به 
زندگی مردی بود که صاحب تأثیر و تاریخ ساز است. 
مردی استثنایی که خیلی ها حاضر بودند همه زندگی 
شان را بدهند تا یک ساعت بیشتر زنده بماند. مردی 
اهل یقین و عمل، وقف شده برای جهاد و جان بر 
از مرگ  برای مبارزه، مردی که همواره جلوتر  کف 
حرکت کرده است؛ خود می  گوید: این خیانت است 
که من از مرگ بترسم در حالی که برادران خود را به 
تکالیف جهادی فرا می خوانم؛ آن هم در شرایطی که 
مطمئن هستم برخی از آنها به شهادت خواهند رسید. 
ضعیف ترین سطح ایمان این است که چیزی را که 

برای آن ها می پسندم، برای خودم نیز بپسندم.
عماد مغنیه، عاشق اباعبدهلل الحسین )ع( است. در 
حرم دختر حسین )ع( – حضرت رقیه – عزاداری 
می  کند، نذری می  خورد، با لبخندش همه را به پیروزی 
مژده می  دهد و فردا در انفجاری هدایت شده، شهید 
می  شود، وقتی به پیکرش می  رسند، او را در حالت 
سجده می  یابند. اما مادرش گریه نمی کند، می  گوید 
خوشحالم او به چیزی که دلش می  خواست رسید، او 

از من می  خواست برایش دعا کنم تا "شهید شود"
جهان نیوز

بیاد دالور مردان والفجر ٨
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بسم رب الشهدا و الصدیقین
مرز مردن و شهادت برای خیلی از ما مردم که در زندگی روزمره خود 
غوطه وریم روشن نیست. برای همین است که گاهی سال ها وقت الزم 
است تا باور کنیم که آنان که از جان شان به راحتی گذشتند، هر روز 
زنده تر می شوند و یادشان پررنگ تر! آری، این همان نشان الهی است 
این دردانه های خداوند است. به خاطر همین است  که گواه شهادت 
که تشییع شهدای غواص بعد از سال ها با چنین استقبالی مواجه شد. 
شاید بتوان با اطمینان ادعا کرد که تشییع شهدای غواص، روح تازه ای 
نوبت  حاال  و  دمید.  ایران  مردم  طلبی  شهادت  و  معنویت  کالبد  در 
بسنجیم.  را  عیار خود  که  است  انقالب شده  نسل سوم  و  جوانان  ما 

گروهی به میدان نبرد، خود را بیازمایند و گروهی با تعظیم و تکریم 
خانواده های این عزیزان! هر دو اجر بزرگی دارد؛ اما آنچه اهمیت دارد 
شناخت وظیفه و عمل به آن است. حال که ما در بند قفس آهنین 
خودساخته ی بشر محبوس گشته ایم و توان حضور در جبهه های نبرد 
نداریم، کمترین وظیفه ی ما حمایت روحی از خانواده هایی است که یا 
هر روز دلتنگی عزیزشان را در دریای سینه خود پنهان می کنند و یا 

داغ از دست دادن فرزند، همسر و پدرشان را بر جگر می نهند. 

گیجی  از  و  کرد  بیدار  باید خوب  را  غفلت  آلوده ی  خواب  چشم های 
عصر غفلت رهایی جست. اگر ملتی سرمایه آبروی خود را حفظ نکرد، 
دشمن این سرمایه را به بهایی بخس از او خواهد ربود؛ که » من نام 
لم ینم عنه «. کسی که خوابید دشمنان او نمی خوابند و بر او خواهند 
ما  که  هستند  عظیمی  ظرفیت  حریم،  مدافع  شهدای  امروز،  تاخت. 
باال  دنیا  طلبان  حق  برابر  در  را  خود  سر  می توانیم  آن ها  بواسطه ی 
بگیریم و با سینه ای ستبر در برابر زورگویان و متجاوزان بایستیم. خدا 

یاورشان...

پایان فاز نظامی در سوریه 
و  ورود به فاز سیاسی

درباره سوریه گفته میشود که ما از فاز نظامی در حال ورود به فاز سیاسی 
هستیم. فاز سیاسی پیچیده تر است. تُرکها هم در بحث سوریه فعال 
شدند و آنها عقبه آمریکایی دارند و وزارت خارجه ما با قدس هماهنگ 
است و ابتکار عمل را در دست دارند. ما با عناصر کلیدی سوریه و وزیر 
خارجه سوریه و عنصر محوری سوریه و نفر دوم آن که علی مملوک 
است، همراه با ظریف و حاج قاسم در تهران جلسه ای گذاشتیم و روسها 
منفعل شدند، آنها هم جلساتی را تشکیل دادند اما ما اینجا کار را خوب 
پیش بردیم. ما هیچ پیش شرطی را نمی پذیریم و بشار تثبیت شده و 
االن شرایطش از هر وقتی بهتر است و در عین حال ما باید فکر جدی 
برای آینده سوریه کنیم که رودست نخوریم. ترکها گستاخانه میخواهند 
ترامپ هم  نتوانستند.  تاکنون  اما  بگیرند  نادیده  را در سوریه  ما  نقش 
می  خواهد برخورد فعال تهاجمی در منطقه داشته باشد و در بحث های 
هسته ای هم حضور داشته باشد و االن در حال تست زنی است، اگر 
محکم نایستیم جلو می  آید. ترامپ میخواهد هزینه حضور و دخالتشان 
در کشورهای منطقه را دربیاورد و روحیه کاسب کارانه دارد و گفته ما 

نمیتوانیم هزینه کنیم و دیگران سودش را ببرند.

آینده پژوهی مستشرق اسرائیلی:

سلطه ایران بر خاورمیانه 
و ورشکستگی عربستان

پروفسور مردخای کیدار مستشرق اسرائیلی در مقاله ای در روزنامه اسرائیلی 
اسرائیل هیوم نکات تحلیلی خاصی در خصوص تحوالت منطقه ارائه کرده 
است:1-طی چند ماه آینده، بشار اسد، پیروزی خود را اعالم خواهد کرد2-با 
پیروزی ایران در لبنان، یمن و عراق، عربستان بزرگترین زیان دیده خواهد 
بود و به واسطه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، خالل پنج سال آینده 
ورشکسته خواهد شد3-ارتش اسد، ابتکار عمل را در دست گرفته است و 
روحیه جنگی آن ارتقاءیافته است.4- حمایت اصلی از ارتش عراق از سوی 
ایران و نه ائتالف بین المللی تحت رهبری امریکا و پیشمرگه ها صورت 
میگیرد.5-نیروهای موردحمایت ایران در عراق، بیش از آنکه تحت فرمان 
دولت مرکزی عراق باشند، تحت مدیریت ایران هستند6- در لبنان، همه 
تسلیم گزینه شیعیان و نصراهلل برای ریاست جمهوری یعنی میشل عون 
شدند. 7-در یمن، پیش بینی میشود که حوثی ها دستاوردهای فراوان میدانی 
کسب کنند.8-جنگ در منطقه در دو قطب شیعی به رهبری ایران و سنی 
به رهبری سعودی قرار دارد و لذا این جنگ، حدومرزی ندارد9-مهمترین 
عوامل موفقیت ایران را میتوان ورود روسیه به سوریه، توافقنامه هسته ای، 
رفتار مثبت دولتهای اروپایی با ایران و درنهایت، وضع اقتصادی بد سعودی و 
فروپاشی ائتالف ترکی - سعودی عنوان کرد.10- در خصوص نحوه واکنش 
اسرائیل به گسترش نفوذ ایران می  بایست منتظر دولت ترامپ بود.11- دولت 
ترامپ نشان داده که قصدی برای مقابله با روسیه ندارد و لذا بعید است که 
وارد مواجهه با ایرانیها نیز بشود12-این رفتار دولت ترامپ، اسرائیل را مجبور 
خواهد کرد تا از تمامی امکانات سیاسی و دیپلماتیک خود برای وادارسازی 

ایران به پرهیز از آزار و اذیت اسرائیل بهره بگیرد.

آتش بس ومذاکرات سیاسی؛ همراهی ایران و روسیه
معادالت سیاسی و میدانی در سوریه از پیچیدگی و درهم تنیدگی زیادی برخوردار است. وجود بازیگران مختلف و 
منافع گوناگون منجر به رهگیری تعدادی از بازیگران منطقه ای از گروه های شبه نظامی و تروریستی شده است. 
با پیشروی های ارتش و نیروهای مختلف در مناطق شرقی حلب، جبهه غربی - عربی تمام توان خود را در شکست 
محاصره و عدم پیشروی ارتش به کار برد. به گونه ای که در هفته های منتهی به آزادسازی حلب، قطر نزدیک 
به 40میلیون دالر به تروریستها کمک کرد که محاصره مناطق شرق حلب شکسته شود. حمایتهای مختلف از 
تروریستها توسط این کشورها به طرق گوناگون صورت گرفته است.در جبهه مقابل و به طور واضح در آزادسازی 
حلب و مباحث انتقال مجروحان فوعه و کفریا با تروریستهای حلب به ادلب و شروط سه گانه نیروهای مقاومت 
)خروج تروریستها بدون اسلحه، تبادل اسرا و انتقال مجروحین(آنچه بیش از همه نمود داشت، قدرت چانه زنی، 

اثرگذاری، مقاومت ایران در به کرسی نشاندن بندهای این توافق بوده است.
آزادسازی حلب و روند توافق سیاسی )آتش بس(با آزادسازی حلب طبق روال معمول ترفندهای مختلفی برای 
نجات تروریستها و عدم تغییر توازن قوا به سود جبهه مقاومت آغاز شد. در حالی که شرایط میدانی برای تروریستها 
و شکست در حلب روحیه چندانی برای این گروهها باقی نگذاشته بود، آتش بس فراگیری بین روسیه و ترکیه 
منعقد شد. ترکیه به نیابت از گروههای تروریستی میانه رو! و روسیه نیز به نیابت از ارتش سوریه ضمانت این توافق 
را برعهده گرفتند. با رایزنی های صورت گرفته و انجام مذاکرات سیاسی بین وزرای امور خارجه سه کشور ایران، 

روسیه و ترکیه دو توافق صورت گرفت:
نخست، خروج اهالی فوعه و کفریا در مقابل خروج تروریستها از حلب؛دوم، آتش بس فراگیر در سوریه بدون در 
نظر گرفتن داعش و النصره و انجام مذاکرات سیاسی در آستانه قزاقستان در 20 ژانویه 5 بهمن در واقع آتش بس 

مزبور گام اول در جهت انجام مذاکرات سیاسی در آستانه قزاقستان انجام گرفته است
آتش بس فراگیر در سوریه، تهدیدها و فرصتها- تجربه به خوبی نشان داده که گروههای تروریستی و کشورهایی 
که ضمانت آنها را در آتش بس تضمین می کنند، متعهد به توافقات خود نیستند. تجربه پنج آتش بس اخیر به 
خوبی به این امر صحه می  گذارد اما صرف نظر از عدم پایبندی طرف مقابل، آتش بس اخیر یک سری تهدیدها 

و فرصتها را دارد:
الف( تهدیدها-در خصوص تهدیدات ناشی از اجرای آتش بس اخیر در سوریه با توجه به تجاربی که در این باره 
وجود دارد و همچنین تحوالت جاری در سوریه توجه به نکات ذیل ضروری است:یک؛ مهمترین تهدید در بحث 
آتش بس، خریدن زمان و دادن وقت به تروریستها برای بازسازی و تجهیز در جهت حمالت جدید به مناطق 
مختلف سوریه است.دوم؛ نزدیکی و تعامل بیش از پیش ترکیه و روسیه که این عامل بیشتر از جهت عملیات 
های نظامی روسیه در سوریه است. به هرصورت این تهدید وجود دارد که با نزدیک شدن روسیه به ترکیه و 
توافق بین طرفین از حمالت هوایی روسیه در سوریه کاسته شود.سوم؛ عدم تفکیک بین گروههای تروریستی 
یکی دیگر از تهدیدها است. بسیاری از گروههای شرکت کننده در آتش بس به نوعی وابسته به النصره هستند. 
این وابستگی اگر در سطح نظامی نباشد، حداقل در سطح ایدئولوژی و فکری مشهود است.چهارم؛ نکته بعدی در 
خصوص تهدیدات ناشی از آتس بس این است که بازیگران مخالف که بخشی از آتش بس می  باشند، به وهیچ 
وجه قابل اعتماد نیستند. این عدم اعتماد ناشی از ارجحیت داشتن مسائل دیگر برای این کشورها و معارضان به 

جای مسایل سوریه است.
ب( فرصتها-در باره فرصتها و دستاوردهای آتس بس اخیر در سوریه نیز توجه به نکات زیر ضروری است:یک؛ 

حزب اهلل لبنان اگرچه در سوریه هزینه هایی نیز داده است لیکن با تقویت توان نظامی خود و کسب تجارب جنگی از 
طریق مشارکت در مبارزه با تروریستها در سوریه نگرانی دشمن صهیونیست را مضاعف کرده و ترس از بازگشت این گروه 
پس از پایان بحران سوریه و احتمال وقوع جنگ بین دو طرف به کابوسی برای صهیونیستها تبدیل شده است. به عبارت 
دیگر بحران سوریه برای حزب اهلل توأم با ریزشها و رویشهایی بوده که در این بین رویشها بیش از پیش حزب اهلل را به 
یک بازیگر مؤثر و برتر در معادالت منطقه ای تبدیل ساخته است. زمانی که سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در ماه می 2013اعالم کرد که نیروهای حزب اهلل برای کمک به دولت سوریه برای جنگ با تکفیری ها به این کشور وارد 
شده اند، برای اولین بار تغییرات و دورنمای سیاسی و نظامی منطقه ای این گروه را مشخص کرد. شاید آن زمان دشمنان 
محور مقاومت از اینکه ایران و حزب اهلل را درگیر جنگی خانمان سوز و طوالنی مدت در سوریه کرده اند خوشحال بودند، 
اما با گذشت شش سال از جنگ سوریه، محاسبات مثلث عربی - عبری - غربی نتیجه عکس داده و نیروهای مقاومت 
نه تنها تضعیف نشده اند، بلکه پیروزی هایی که در جبهه های نبرد با تروریستها کسب نموده، قدرت خود را به دشمنان 
اثبات کرده و آنها را وادار به پذیرش قدرت و نفوذ مقاومت در منطقه ساخته اند.حزب اهلل لبنان یکی از مشهورترین و 
قدرتمندترین سازمانهای نظامی در جهان است که نقش مهمی در جنگ سوریه دارد. این نیروها دوشادوش نیروهای 
ارتش سوریه و مستشاران ایرانی توانسته اند با حضور خود در عرصه میدانی سوریه موفقیت های زیادی را برای محور 

مقاومت کسب کنند.
کسب تجربه در سوریه-حزب اهلل که تا پیش از بحران سوریه تنها تجربه جنگ در مقابل رژیم صهیونیستی را در کارنامه 
خود داشت، لیکن آوردگاه سوریه باعث شد تا رزمندگان حزب اهلل تجربیات گسترده تری در جنگ ناهمگون کسب نموده 
و بتوانند توانایی های رزمی و چریکی خود را در مقابل تروریستها نیز به بوته آزمون بگذارند. حزب اهلل در سال 2000 اولین 
آزمون جنگی خود را تجربه کرد و پس از دو دهه توانست نیروهای اشغالگر صهیونیستی را از جنوب لبنان بیرون کند. در 
سال 2006 اسرائیل و حامیان غربی اش با این تصور که حزب اهلل در موقعیت ضعف قرار دارد، جنگ نابرابری را علیه این 
سازمان آغاز کردند اما با گذشت 22 روز از جنگ در نهایت تسلیم توانمندی حزب اهلل شده و شکست خود را پذیرفتند. 
پس از این شکست، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی مترصد فرصتی بودند تا انتقام این شکست خفت بار را از ایران 
و حزب اهلل بگیرند و شروع بحران سوریه زمینه را فراهم کرد تا از آب گل آلودماهی گرفته و بتوانند نقشه های شوم خود 
علیه محور مقاومت را عملی کنند. مثلث عربی - عبری - غربی با گسیل تروریستها از سراسر جهان به سوریه سعی کردند 
توان محور مقاومت را تضعیف کرده و قدرت حزب اهلل را که به عنوان بازوی اجرایی مقاومت در منطقه بود، از بین ببرند 
و با ایجاد جنگ خانمان سوز در سوریه که محور اتصالی ایران به حزب اهلل بود و یا به نوعی کمر محور مقاومت در منطقه 
بهشمار میرفت را قطع کنند. هرچند ایران و حزب اهلل با حضور در جنگ شش ساله سوریه تعدادی از بهترین نیروهای 
خود را از دست دادند، اما برخالف تصورات صهیونیستها، مقاومت همچنان در اوج قدرت است و با پیروزی هایی که در 

ماههای اخیر در عراق و سوریه کسب کرده، یأس و وحشت را در دل دشمنان مقاومت ایجاد کرده است.
بازگشت حزب اهلل، خطری برای صهیونیستها-پس از پیروزی نهایی نیروهای مقاومت در جبهه های سوریه و بازگشت 
حزب اهلل به لبنان، قطعاً این نیرو که بعد از تحوالت سوریه به لبنان باز میگردد دیگر آن حزب اهلل سابق نخواهد بود و به 
عنوان گروه رزمنده، پرتجربه و توانمند ظهور پیدا خواهد کرد و بسیاری از دیدگاهها، تاکتیکها و استراتژی های جدید را 
وارد روش مبارزاتی خود با رژیم صهیونیستی خواهد کرد و کابوس بزرگی برای مقامات و شهرک نشینهای صهیونیستی 
خواهد بود. یکی از دستاوردهای جنگ سوریه این است که حزب اهلل به عنوان بازیگر منطقه ای قابل اعتماد دارای مواضع 
مبتنی بر منطق و استدالل مطرح شد. حزب اهلل همواره از سوی مخالفان مقاومت به عنوان سازمان تروریستی مورد اتهام 
بود و فشارها و تحریم هایی از سوی غرب و اعراب علیه این گروه انجام شد، اما حزب اهلل با رفتار و رویکردی که در مقابل 
جریانهای تروریستی در سوریه ارائه داد به عنوان بازیگر قدرتمند در منطقه ظهور پیدا کرد و اسرائیل و کشورهای غربی 
به این مسأله اعتراف کرده اند. بهرغم همه محدودیتهای بین المللی علیه حزب اهلل، این سازمان نظامی خود را به عنوان 
یک نیروی منظم و مؤثر اثبات کرده است. سربازان اسرائیلی که در جنگ 22 روزه حضور داشتند بارها اعتراف کرده اند 
که نیروهای حزب اهلل در باالترین سطح آموزش قرار دارند و آنها از این توانایی ها شگفت زده شدند.توان تاکتیکی حزب 
اهلل روز به روز بیشتر می شود و از زمانی که در درگیری های سوریه شرکت کرده است دستاوردهای نظامی مهمی به 
دست آورده که اسرائیل را نگران کرده است و صهیونیستها از بازگشت این نیرو پس از جنگ سوریه واهمه دارند و در 
یکسال گذشته در سخنرانی های متعدد بر این نکته اعتراف کرده اند که حزب اهلل کنونی قدرتمندتر از گذشته شده است.

حزب اهلل که در مقابل رژیم صهیونیستی راهبرد نظامی را سرلوحه کار خود قرار داده بود، با ورود به سوریه و کسب تجارب 
گسترده نظامی خود از حالت دفاعی خارج شده و در حال تقویت سطح هجومی خود میباشد. حزب اهلل که تا پیش از این 
سالح های سبک در اختیار داشت، در جنگ سوریه به پیشرفته ترین سالح های روسی دسترسی پیدا کرد و استفاده از 
آنها در جنگهای آتی با اسرائیل موازنه را به نفع محور مقاومت تغییر خواهد داد. داشتن تجربه واقعی و سازمانده یشده 
در جنگ و انجام اینگونه عملیات، به طور حتم صالحیت حزب اهلل را به عنوان یک سازمان نظامی افزایش خواهد داد. 
درگیر شدن در جنگ سوریه این فرصت را برای نیروهای حزب اهلل فراهم کرد تا تالش کنند سالح ها و توسعه استراتژی 
های جدید خودشان را توسعه دهند. چندین دور حمالت رژیم صهیونیستی به نیروهای حزب اهلل در سوریه و به شهادت 
رساندن تعدادی از فرماندهان مقاومت در راستای افزایش هزینه های حزب اهلل انجام شد تا از فرصت به دست آمده 

بتوانند بزرگترین مخالف خود را تضعیف کنند. ژنرالهای اسرائیلی بارها بر این نکته اعتراف کردهاند که ممکن است حزب 
اهلل از جنگ سوریه هوشمندانه تر، قدرتمندتر و مجهزتر خارج شود و برای هر نوع رویارویی با اسرائیل آماده باشد. تنها 
پیامد جنگ در کنار دولت سوریه برای حزب اهلل، از دست دادن دهها تن از مبارزان این گروه نبوده بلکه حزب اهلل در این 
جنگ به سطح جدیدی از تجارب تاکتیکی و تسلیحاتی دست یافته است. این تجربیات و تاکتیکهای جدید، حزب اهلل را 

به عنوان قدرت نظامی برای دشمنانش در سراسر منطقه بسیار خطرناکتر ساخته است.
دسترسی حزب اهلل به سالحهای پیشرفته-حزب اهلل که تاکنون در مرزهای لبنان با اشغالگران رژیم صهیونیستی مقابله 
می کرد، از این پس می تواند جنگهای آتی را به داخل سرزمینهای اشغالی کشانده و تلفات جبران ناپذیری به شهرکهای 
صهیونیستی وارد کند. با نگاهی به نگرانی های فزاینده مقامات صهیونیستی از تجربیات جنگی حزب اهلل  می توان حدس 
زد که جنگ آینده با اسرائیل به مراتب گسترده تر از جنگهای پیشین خواهد بود و با مداخله احتمالی حامیان دو طرف 
به جنگی فراگیر در منطقه تبدیل خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر چند بار به روسیه 
سفر کرده و مراتب نگرانی اسرائیل را نسبت به دستیابی حزب اهلل به تسلیحات پیشرفته ابراز کرده است. اسرائیل به دنبال 
تضمین گرفتن از روسها است که بعد از پایان بحران سوریه، سالح  های پیشرفته روسی در اختیار حزب اهلل قرار نگیرد و 
این مسأله را خط قرمزی برای اسرائیل عنوان کرده است. به رغم تالش های اسرائیل برای جلوگیری از افتادن سالحهای 
پیشرفته به دست نیروهای حزب اهلل اما گزارشها حاکی است که حزب اهلل  با کمک ایران و سوریه، به موشکهای هدایت 
شونده برد بلند دسترسی پیدا کرده است که برای تغییر در هر میدان نبردی بسیار تأثیرگذار هستند. هم اکنون قابل 
درک است که رژیم صهیونیستی، حزب اهلل را به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات برای امنیت خود در نظرگیرد زیرا 
حزب اهلل پس از خارج شدن از سوریه با کوله باری از تجارب و آموزشهای نظامی به مراتب قوی تر از گذشته خواهد 
بود. اگرچه اسرائیل با کمک متحدان غربی اش تسلیحات پیشرفته و مخربی در اختیار دارد اما در صورت وقوع جنگ با 
حزب اهلل هزینه های این رژیم زیاد خواهد بود.حزب اهلل  کنونی پخته تر و قدرتمندتر از سال 2006 است. صهیونیستها 
از حزب اهلل و توان نظامی آن آگاه هستند و همین هراس است که نوعی بازدارندگی در برابر اسرائیل ایجاد کرده و مانع از 
هرگونه اقدام نظامی صهیونیستها علیه تمامیت ارضی لبنان می شود. مقامات صهیونیستی با دقت، موفقیتهای حزب اهلل 
در سوریه را رصد می کنند و از این واهمه دارند که این موفقیتها در صورت وقوع جنگ احتمالی در درون سرزمینهای 
اشغالی نیز تکرار شود. همچنانکه سید حسن نصراهلل بارها گفته است که جنگ آتی با اسرائیل متفاوت تر از جنگهای قبلی 
خواهد بود. ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین در مقابل موشکهای مقاومت فلسطین در جنگ 21 روزه غزه نشان داد که در 
صورت جنگ با حزب اهلل که به مراتب قوی تر از گروههای فلسطینی است این سامانه کارایی چندانی نخواهد داشت و 

اسرائیلی ها هزینه های زیادی را متحمل خواهند شد.
ارزیابی نهایی-در پایان می توان نتیجه گرفت که توان نظامی حزب اهلل در سوریه نه تنها کاهش نیافته بلکه در حوزه رزم 
زمینی و توانمندی موشکی به شکل محسوس افزایش یافته و در جنگ آتی سربازان ارتش اسرائیل باید بسیار مراقب 
خود در میدان جنگ باشند. جنگ فشرده در سوریه تجربه ارزشمندی برای حزب اهلل بوده و باعث شده نسل جدیدی 
از کماندوهای خود را تربیت کند که مهارتهای عملیاتی خود را در میدان واقعی جنگ به دست آوردهاند. حزب اهلل پس 
از نبرد سوریه، احتمااًل آبدیده ترین و مجربترین سازمانی خواهد بود که اسرائیل در میدان جنگ با آن روبه رو است. به 
نظر می رسد، بهبود قابلیتهای حزب اهلل احتماال به دیگر نیروهای شبه نظامی در غرب آسیا نیز تسری پیدا خواهد کرد و 
گروههایی مثل انصاراهلل یمن، جنبش حماس و گروه حشدالشعبی در عراق باتوجه به الگوی موفق حزب اهلل در منطقه، 
در سالهای آینده تاکتیکها و روشهای نظامی حزب اهلل را در عملیاتهای خود ترکیب خواهند کرد و با الگوبرداری از این 
سازمان نظامی، محور مقاومت بیش از پیش در منطقه تقویت خواهد شد و می توان گفت که از هم اکنون زنگ خطر را 

برای جبهه عربی - عبری به صدا درآورده است.

رویشـهای حزب اهلل در سـوریه

اختالف در بین گروهای تروریستی افزایش پیدا می کند. با توجه به عدم مشمول شدن النصره در آتش بس اخیر، 
گروههایی که مشمول این آتش بس بوده و با النصره بیعت کرده اند، یا از این گروه جدا شده و یا رویکردی متضاد 
نسبت به یکدیگر به کار خواهند گرفت. دلیل اصلی نیز عدم به رسمیت شناختن النصره در توافق اخیر است. در 
نتیجه این امر ریزش زیادی در النصره به وجود خواهد آمد و همین عامل می تواند سبب تضعیف این گروه در 
آینده نزدیک شود که این عامل نیز در عملیاتهای ارتش برای آینده بسیار مهم خواهد بود.دو؛ ورود ترکیه به صحنه 
سیاسی و میدانی در سوریه، یکی دیگر از فرصتها ناشی از آتش بس می باشد. با توجه به اینکه ترکیه مهمترین 
حامی تروریستها در سوریه است، لذا ورود این کشور به عرصه مذاکره با جبهه مقاومت، میتواند شرایط را برای 
تحت فشار قراردادن تروریستها در آینده فراهم کند.سه؛ دخالت ندادن ایاالت متحده در آتش بس یکی دیگر از 
فرصتهای مهم آتش بس می باشد. چرا آمریکا در آتش بس اخیر دخل تصرفی نداشته و همین عامل منجر به 

حاشیه رفتن سایر کشورهای تأثیرگذار همچون عربستان و قطر شده است.
آینده سوریه و بازیگران دخیل-مؤسسه تحقیقاتی استراتفور پیش بینی کرده است، اگرچه ارتش سوریه در سال 
2016 میالدی موفقیت هایی بزرگ به دست آورد و موفق شد شهر حلب را آزاد کند، اما عواملی همچنان وجود 
دارند که مانع به پایان رساندن بحران سوریه در آینده نزدیک می شوند. استراتفور در ادامه می افزاید: دو چالش 
اساسی در برابر ارتش سوریه در راه بیرون راندن تروریستها از سوریه و آوردن صلح پایدار در این کشور قرار گرفته 
اند: یکی وجود میدان های درگیری زیاد در سوریه است و دوم حضور گروههای متعدد داخلی و خارجی در این 
بحران است. در همین راستا باید گفت بازیگران مختلف در سوریه تنهابه دنبال منافع خود هستند و اراده چندانی 
برای پایان بحران سوریه وجود ندارد. از سوی دیگر ایران به عنوان اصلی ترین بازیگر موجود در عرصه سوریه 
خواهان پایان یافتن این درگیری ها در آینده نزدیک است.در رابطه با نقش ایران در مذاکرات سیاسی و توانایی 
تهران در تغییر روند معادالت سیاسی در سوریه نیز باید تأکید کرد که با توجه به آزادسازی حلب و نقش مؤثر 
ایران در آزادسازی این منطقه، حجم وسیعی از شانتاژهای تبلیغاتی علیه تهران صورت گرفته و همچنان نیز ادامه 
دارد. بسیاری از رسانه های عربی اقدامات ایران را در راستای مباحث فرقه)شیعه وسنی بودن( قلمداد کرده و 
اینگونه القا می کنند که ایران نقش اساسی در بحران سوریه ندارد و این نقش به روسیه واگذار شده است.در پاسخ 
به این القائات باید گفت که اوال با اقدامات جمهوری اسالمی بود که روسیه وارد بحران سوریه شد و دوماً ایران 
قدرت کنترل روسیه را نیز دارد. شاهد مثال نیز در بحث توافق خروج مسلحین از حلب بود که ایران با اقدام خود 
مبنی بر خروج مسلحین در قبال خروج اهالی فوعه و کفریا نقش مؤثر خود را در بحران سوریه به منصه ظهور 
رساند. این در حالی است که روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل نیز به نقش مؤثر ایران اذعان می کند و می نویسد: 
توافق آتش بس اخیر سوریه، شانس بیشتری نسبت به آتش بسهای گذشته دارد؛ چراکه این توافق میان روسیه 
و ترکیه و با هماهنگی ایران صورت گرفته است. العربیه نیز نوشت: حلب طی توافق روسیه و ترکیه تحت سیطره 
ایران و نظام دمشق قرار گرفت. از سوی دیگر چنانچه روسیه بتواند با توافق با دیگر کشورهای مخالف سوریه 
)ترکیه یا آمریکا(به توافق نهایی برای پایان بحران سوریه برسد، به سود ایران نیز خواهد بود، چنانکه پایگاه خبری 

اسراییل نشنال نیوزمدعی شد: پیروزی پوتین در سوریه فقط به سود ایران خواهد بود.
ارزیابی نهایی-به عنوان ارزیابی نهایی باید تأکید کرد نقش مؤثر بازیگران حامی مقاومت در پیروزی های اخیر در 
سوریه برهیچ کس پوشید نیست و در این راستا نقش ایران بی بدیل تر از بقیه بوده است. آنچه در بحران سوریه 
تأثیرگذار است، راه حل میدانی است تا سیاسی. تجربه به خوبی نشان داده که همواره با پیشروی های ارتش 
سوریه در عرصه میدانی، کشورهای مخالف سوریه راه حل سیاسی و مذاکرات را در پیش گرفته اند. اگرچه جبهه 
مقاومت به رهبری ایران نیز خواهان پایان بحران سوریه از طریق سیاسی است، اما نمی توان چندان به آینده این 

مذاکرات با توجه به عدم اراده کافی و نامتجانس بودن در طرف مقابل امیدوار بود.
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جنگ  در  که  تهدیداتی  درباره  اینسایدر  بیزینس  در  هولوندی  النا 
است،  پادشاهی  کشور  این  ساختهای  زیر  متوجه  یمن  با  عربستان 
نوشت: حمله موشکی نیروهای انصاراهلل یمن به نیروگاه برق در نجران 
واقع در جنوب عربستان بیانگر آن است که دخالت نظامی عربستان 
در یمن میتواند به منزله تهدیدی بالقوه برای حوزه نفتی این کشور 
باشد. هرچند تأسیسات نفتی شرکت آرامکو همچنان به فعالیت خود 
اما حمالت موشکی به زیرساخت های عربستان ثابت  ادامه میدهند، 
میکند که این کشور درواقع، بسیار آسیب پذیر است. قابل توجه اینکه، 
جدی  مقابله  باهدف  یمن  داخلی  جنگ  در  عربستان  نظامی  دخالت 
بانفوذ منطقه ای ایران، با افزایش هزینه های امنیتی، فشار مضاعفی را 
بر حوزه مالی این کشور وارد ساخت به طوریکه طبق گزارش موسسه 
بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، عربستان سعودی در سال 2015 
ناخالص داخلی خود ،حدود 13/7 را به  از تولید  بخش قابل توجهی 
با  ریاض  که  است  حالی  در  این  بود.  داده  اختصاص  نظامی  بودجه 
به  امنیتی خود  افزایش 5/3 میلیارد دالری در هزینه های نظامی و 
دلیل عملیات نظامی در یمن، رکورد بی سابقه ای را برجای گذاشته 
است. نتیجه اینکه، عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، خطرات 
پنهانی را در حوزه نفتی با خود به همراه دارد ازجمله آسیب پذیری 
زیرساختهای نفتی و به دنبال آن فشار وارده بر حوزه مالی و بودجه ای 

این کشور به دلیل افزایش هزینه های نظامی و امنیتی.



ماهنامه مدافعان/ سال اول/ شماره اول/ اسفند 1395 ذخـايرانقـالب
ساختمان  در  گفت  مهدي  نوروزي:  شهید  همسر 

قیطريه همه اهل فتنه را ديدم
مادر شهید: مي گفتم خدايا! مي خواهم پسرم در خون 

خود بغلطد
مهدي  حاج  خانواده  از  میزباني  رجانیوز  توفیق  رجانیوز: 
در  سامرا  شیر  و  فتنه 88  در  قیطریه  النه  فاتح  نوروزي، 
جنگ با داعش بود. مادر و همسر و فرزند یکي دو ساعتي 
پیدا  براي  را  جا  همه  که  کردند  صحبت  شهیدي  درباره 
کردن تکلیفش گشته بود تا مبادا آنچه بر گردن دارد، جایي 
روي زمین مانده باشد، از زمین تهران گرفته یا سیستان و 

بلوچستان و یا عراق و سامرا. 

شهیدش  همسر  از  که  وقتي  مهدي  حاج  همسر 
به  محبتش  و  عشق  بتواند  که  بود  محال  میگفت، 
به کلمه صحبتهايش  از کلمه  را کتمان کند.  مهدي 
مي فهمیدي که مهدي برايش تنها تکیه گاهي بوده که 
قرار بوده همه زندگیش را با تکیه بر او بسازد. و آنقدر 
آن تکیه گاه محکم بوده که حتي به او فرصت فکر 

کردن به بي تکیه گاهي را هم نمي داده است.

 این را در لحظه لحظه گفتگو مي توانستي با همه وجودت 
درک کني و همین بود که وقتي بي مناسبت و در میان 
پاسخ به سوالي دیگر پرسیدیم »این روزها براي شما سخت 
نیست؟« بي درنگ پاسخ شنیدم که »سختي فقط براي 
يک لحظه اين روزهاست« و آنگاه بود که بغض همگي 
ترکید ... البته همسر شهید بالفاصله هم گفت که چگونه 
این دوري را تحمل میکند»با همه این ها وقتي به مجلس 
اهل بیت مي روم و مصیبتشان را میبینم، با خودم میگویم 

مصیبت ما در مقابل مصیبت این بزرگوارن چیزي نیست.«
کشته  مرداني  که  بوده  همین  سنت  قبلش  و  عاشورا  از 
شوند، زنان جواني بي تکیه گاه و طفالني یتیم، تا پرچم 
حق همچنان باال بماند و باقي. مهدي نوروزي پرچم حقانیت 
انقالبي است که فتنه 88 ناجوانمردانه از پشت به او خنجر 
زد و دشمنش در سامرا و حلب و بیروت و وین از رو برایش 
شمشیر کشید تا از پا بیافتد، اما نیافتاد به قیمت آنکه محمد 
هادي جشن تولد یک سالگي اش را بر مزار پدر جشن بگیرد.
قبل از شروع مصاحبه، به شوخي مي گفتیم که باید سواالت 
را به زبان عربي بپرسیم؛ چون همسر یک عضو حزب اهلل 
لبنان حتما لبناني است و فارسي بلد نیست. این شوخي البته 
پربیراه هم نبود؛ به هر حال قرار بود مادر و همسر شهیدي 
مهمان ما باشند که سایت هاي ضدانقالب او را »حسین منیف 
اشمر«، یکي از اعضاي حزب اهلل لبنان معرفي مي کردند اما 
دي ماه سال 93 و انتشار تصاویر پیکر مطهر شهید »مهدي 
نوروزي« مشخص کرد که تمام این جوسازي هاي رسانه اي 
یک دروغ بزرگ درباره یک بسیجي متولد کرمانشاه بوده 

است.
مدت  تا  شد  باعث  شهید  خانواده  خونگرمي  و  صمیمیت 
زمان این مصاحبه طوالني شود اما هیچکدام از ما خسته 
نشویم. آنچه در ادامه مي خوانید، تنها بخشي از حس و حال 
حدود سه ساعت گفتگو با خانواده »شیر سامرا« و »فاتح 
النه جاسوسي قیطریه« است؛ بخشي که نمي تواند چشم هاي 

خیس ما و بغض مادر و همسر شهید را به نمایش بگذارد.

تلويزيون  که  غبار«  از  »عبور  برنامه  در  حاج خانم! 
پخش کرد، جمله اي گفتید که »من دعا مي کردم برو و 
دشمنان اسالم را بکش و نهايتا در خون خودت غلت 
بزن.« يک مادر به چه جايگاهي مي رسد که اين حرف 
را مي زند؟ آقا مهدي در جاهاي مختلفي مثل سیستان 
و بلوچستان و در فتنه و چه پس از آن کار عملیاتي 
اذيت  و  نبوديد  نگران  مادر  يک  عنوان  به  مي کرد. 
نمي شديد؟ چگونه توانستید با اين قضیه کنار بیايید؟

مادر شهید: مهدي بچه بسیار شجاع و از چهار پنج سالگي 
به فکر شهادت بود. چنین بچه اي بود. مي دیدم راه اش همین 
است و شهادت را دوست دارد. در هر شرایطي هم به من 
مي گفت: »مادر! فقط یک چیز مي خواهم، شهادت. از شما 
تا  اول  از  بخواهید.«  خدا  از  را  شهادت  براي ام  مي خواهم 
آخرش که به شهادت ایشان ختم شد دعاي همیشگي ام 
مثاًل  بود.  شهادت شان  خواسته خودش  طبق  ایشان  براي 
داشته  ماشین  یک  باید  شما  مهدي جان!  مي گفتم  وقتي 
باشید و خانه اي تهیه کنید و کالً حرف دنیا را که مي زدم 
متوجه مي شدم به کلي آن طرف است و واقعاً حواس اش به 
این طرف نبود. یعني مرد خدا و تمام حاالت اش خدایي بود. 
این بچه از پنج شش سالگي در تکبیر مسجد و اذان مسجد 
بود و خودش را هر جور مي شد به مسجد مي رساند. بعد از آن 
در هفت هشت سالگي با کلي مکافات و سختي وارد بسیج 
شد. مي گفتند کوچک است و سن اش به حضور در بسیج 
نمي خورد. علي رغم همه این ممانعت ها آن قدر تالش کرد تا 

باالخره عضو بسیج شد.

در تلويزيون اشاره کرديد با وجود اينکه سن اش کم 
بود، در عملیات مرصاد حضور داشت.

مادر شهید: نه، در عملیات نبود؛ بعد از اتمام عملیات مرصاد 

بود. پدرشان که خواستند بروند، گفتم 
آنجا االن خیلي خطرناک است و مریضي 
آنجا  در  لعنتي  منافقین  چون  هست، 
کشته شده بودند و آنجا پر از جنازه بود. 
ایشان بسیار اصرار کرد و باالخره لباس 
دوخته  براي اش  خودم  که  را  سپاهي 
بودم تن اش کرد و سرش را هم بست 

که عکس اش روي تانک هست و رفت.

چند ساله بود؟
مادر شهید: شش سال اش تمام شده 
بود که همراه پدر به آنجا رفتند. کارهاي 
زیادي انجام مي داد. بچه اي کاماًل شجاع، 

با والیت، مخلص و اصالً استثنایي بود.

پس شما با کارها و خواسته هاي اش 
کنار آمده بوديد.

دوازده  از  حقیقت اش  شهید:  مادر 
است  آن  هر  مي گفتم  سالگي  سیزده 
که مهدي شهید شود. در هفده سالگي 
اگر ده دقیقه دیر مي کرد به قدري آماده 
حتماً  مي گفتم  خودم  با  بود،  شهادت 
خطر  که  جایي  هر  است.  شده  شهید 
نبود  این جور  مي رساند.  را  بود خودش 
که از چیزي بترسد. در کنار شجاعت اش 
سخاوت داشت، بسیار با مروت، دل رحم 
و مهربان بود و جاِي جاي اش از کفار، 
زهرا)س(  حضرت  دشمنان  و  منافقین 

بسیار عصباني مي شد.

پس شما انتظار مي کشیديد که باالخره روزي...
مادر شهید: شهید مي شود. شدیداً چنین انتظاري را داشتم، 

چون مشخص بود آخرش به شهادت خواهد رسید.

خانم عظیمي؛ در همان برنامه تلويزيوني اشاره کرديد 
مي گفت  خواستگاري  اول  جلسه  در  نوروزي  شهید 
کارها و برنامه ام اين است و مي خواهم اين مسیر را 
هنگام  دختران  که  است  اين  عرف  و  معمول  بروم. 
خواستگاري به شرايط طرف و آينده زندگي شان نگاه و 
براي آينده زندگي مشترک شان برنامه ريزي مي کنند. 
با اين اوصاف براي شما سخت نبود طرف جلسه اول 
خواستگاري رک و راست بگويد ممکن است شش ماه 
يا يک سال ديگر شهید شوم و نباشم. چگونه با اين 

قضیه کنار آمديد؟
همسر شهید: زمینه هاي اش ریشه در کودکي ما دارد. هر 
کسي یک جوري بزرگ شده است. مادرم ما را با ارزش هاي 
شهدا بزرگ کرد و به جاي رمان کتاب هایي مثل روایت فتح 
و امثال اینها را براي مان مي خرید. نمایشگاه کتاب هم که 
هر سال در اردیبهشت ماه مي رفتیم از این جور کتاب ها تهیه 
صحبت  که  هم  دوستان مان  با  مي خواندیم.  و  مي کردیم 
و  زمان جنگ مي بودیم  که  بود  این  آرزوي مان  مي کردیم 

طرف مقابل مان یکي از همین شهدا مي شد.
به هر حال هر خانم جواني که به خانه بخت مي رود یک سري 
زندگي اش  براي  شوقي  و  ذوق  با  و  دارد  امیالي  و  آرزوها 
آقامهدي  دارد.  سرانجامي  زندگي  اما  مي کند،  برنامه ریزي 
بلکه  شوم،  شهید  مي خواهم  االن  همین  من  نمي گفتند 
حرف شان این بود که سرانجام کار من شهادت است. چه 
بهتر که زندگي اي که با عشق و عاطفه است با مرگ طبیعي 
خاتمه نیابد و شهادت آخرش باشد. خداوند براي ما این گونه 

مقدر کرد که دیر به هم برسیم و زود هم از جدا شویم.

اصاًل شک نداشتید؟ پدر و مادر و اطرافیان نگفتند 
يک  مقدار بیشتر فکر کن؟

طول  هفته  یک  مي آمد  هم  کسي  اگر  شهید:  همسر 
مي کشید تا خانواده تحقیق و تفحص کنند، اما این قضیه 
خیلي فورس ماژور شد و عجیب بود. حتي آقامهدي اجازه 
نداد خانواده ام تحقیق کنند. ایشان جاهاي مختلفي براي 
خواستگاري رفته که قبول نکرده بودند. خودشان گفتند این 
اولین جلسه خواستگاري است که دارم همه چیز را مطرح 
مي کنم، چون حس مي کنم کسي را که مي خواستم پیدا 
کرده ام. در همان جلسه خواستگاري مطرح کردند و حتي 
گفتند هر جا که مي روم استخاره  مي گیرم، اما اینجا به خدا 
توکل مي کنم و به حضرت زهرا)س( توسل مي جویم و دقیقاً 
خاطرم هست این را گفتند که استخاره هم نمي کنم. پس 
از جلسه خواستگاري که از منزل ما رفتند، چند دقیقه بعد 
هر چه  برادرم مي گویند  که  گرفتند  تماس  ایشان  خواهر 

زودتر مراسم بله برون و نامزدي را برگزار کنیم.

در همان يک جلسه؟

حضور حاج آقا آقامهدي با من تماس گرفتند که به ایشان 
مي گفتم آقامهدي بمان به شرط اینکه ما را هم در ثواب اش 

شریک کني.

يعني اين قدر در اداره مي ماند که 9 شب زود محسوب 
مي شد؟!

همسر شهید: بله، شب هایي که نه، ده و حتي یازده مي آمد 
خوشحال مي شدیم. سفره هاي شام ما اغلب سه چهار صبح 

پهن مي شد که بوي سحري مي گرفت تا شام!
شما  چهره  مي گفتند  آقامهدي  به  مي رفتیم  که  جاهایي 
خیلي براي ما آشناست، مخصوصاً فروشنده هایي که بیشتر 
در  مأموریت ها  از  یکي  در  بودند.  غربي  رسانه هاي  درگیر 
شد،  روحاني  آقاي  انتخاب  به  منجر  که  انتخاباتي  دوران 
موبایل آقامهدي را دزدیدند. به یک موبایل فروشي رفتند تا 
موبایلي تهیه کنند که دوربین مدار بسته آنجا فیلم ایشان 
را گرفت. آنها فهمیده بودند که این همان شخص است در 
رسانه ها منتشر کرده بودند در حال موبایل خریدن در یکي از 
موبایل فروشي هاي تهران است. حتي براي خرید عروسي مان 
هم هر جا مي رفتیم به ایشان مي گفتند چهره شما خیلي 
آشناست. با توجه به اینکه لهجه داشت مي پرسیدند شما 
کجایي هستید؟ و آقامهدي شهر دیگري را اسم مي برد، چون 
نمي خواست هویت اش مشخص شود، اما در مأموریت ها با 
با  بودند عمداً  هویت خودش حضور مي یافت. حتي گفته 
ساختمان  همان  در  و  مي کنم  کرمانشاهي صحبت  لهجه 
قیطریه لهجه کرمانشاهي ایشان را به لهجه عربي ربط داده و 

گفته بودند او عرب زبان است که این لهجه را دارد.

اطرافیان شما چطور؟ دوستان، خانواده، پدر و مادر 
نمي گفتند اين قدر آشکارا ظاهر نشوند؟

همسر شهید: در فروشگاهي خرید مي کردیم شوهرخواهرم 
با آقامهدي تماس گرفتند و گفتند در خانه عموي ام بودم 
ـ عموي شان به قول خودشان از این امروزي ها هستند! ـ 
و  گرفتند  را   BBC و  مي کردند  نگاه  تلویزیون  داشتند 
آقامهدي! دیدم شما را دارند نشان مي دهند. هنوز دست بردار 
نیستند. بیرون که مي روي، تو را خدا مراقب باش، چون ایام 
9 دي بود و داشتند دو باره ایشان را نشان مي دادند و تأکید 
مي کردند که حکومت براي سرکوب آشوبگران از نیروهاي 
با موبایل ضبط  را  لبناني استفاده کرده است. همان خبر 
کردند و در مدت زمان کوتاهي به آقامهدي نشان دادند که 
مراقب باش. آقامهدي علي رغم اینکه حرف طرف را تصدیق 

مي کرد، باز کار خودش را انجام مي داد.

يعني مي دانستید آخرش شهید مي شود.
مادر شهید: مي گفتم خدایا! شهادتي مي خواهم که قشنگ 
باشد. مهدي هم بزند و هم بزنندش، چون مهدي حیف است 
که دفاع نکند و همین جور بایستد. هیچ کس در هیچ وقت 
در  پا  از  را  او  کسي  بدهد.  انجام  را  کار  این  نمي توانست 
نمي آورد. او زده است و آنها هم او را زده اند. الحمدهلل رب 

العالمین جوري شد که خدا خواست.

او و کالً خانواده هايي است که قرار است بعداً حامي هاي 
آقامهدي هاي ديگر باشند.

مادر شهید: باید از خون نه مهدي که همه شهدا پاسداري 
و  همسران  مخصوصاً  مادران،  براي  غم  این  تحمل  کرد. 
فرزندان  این شهدا بسیار مشکل است. مادر شهید طوري 
مي سوزد که خدا بزرگ است و باالخره صبر مي کند، ولي تاب 
این مصیبت براي همسر جوان شهید و یک، دو یا سه فرزند 
شهید دشوار است. مردم باید به فکر این باشند که خون 
شهدا پایمال نشود. چگونه؟ باید با حجاب شان، دیانت شان، 
رفتار و کردار درست شان، حفظ آرمان ها و ارزش هاي اسالم 
و آنچه که خداوند فرموده است از خون شهدا پاسداري کنند. 

این وظیفه هر انسان مسلمان است.

مي توانید  که  مي گويید  چه  خودتان  به  ايام  اين  در 
تحمل کنید؟

مادر شهید: دارم مي بینم جایگاه بچه ام خیلي عالي است، 
ولي از این  طرف مي سوزم خانم اش جوان و سرگردان و این 
قضیه خیلي براي ام سخت است. االن خودم سرپناهي ندارم. 
مهدي همه چیزم بود و همه هم این را مي دانند. مهدي 
براي ام پسر و پدر بود. خانم اش که اینجا نشسته است مي داند 
مهدي عین یک دختر از من پذیرایي مي کرد. مرا که کربال 
مي برد لباس و چادرم را مي شست، کفش ام را واکس مي زد. 
اگر به منزل ما مي آمد و مي دید مهماني رفته و ظرفي مانده 
است مي شست و کاري براي انجام دادن نمي گذاشت. این 
رفتارهاي مهدي را در هیچ جواني ندیدم. چهار فرزند دیگر 
دارم، ولي خصوصیات مهدي چیز دیگري بود. اگر چنین نبود 
خداوند او را به این مقام و مرتبه نمي رساند. مهدي از نظر 
اعتقاد، اخالص، یقین، شرافت و سخاوت نایاب بود. در واقع 

همه سجایاي اخالقي را داشت.

براي خودش پهلواني بود.               
از  بُعد کوچکي  پهلوان  بود.  باالتر  پهلوان  از  مادر شهید: 
شخصیت اوست. او در کردستان، زاهدان و تهران کارهاي 
مفید و قشنگي را انجام داد. هر جا که مي دید کار سخت 
است و خوب انجام اش نمي دهند حرص مي خورد و مي دوید. 
این جور نبود که غافل باشد یا کاري را به خاطر دنیا انجام 
بدهد. اصاًل و ابداً این گونه نبود و همه کارهاي اش براي رضاي 

خدا بود. مهدي راستگو بود و درستکار.

در باره قضيه ديدار آخر آقامهدي با حضرت آقا هم 
توضيحي بفرماييد.

که  بود  محرم سال 1392  در  آخر  دیدار  همسر شهید: 
که  خانه  به  و  رفتند  رهبري  معظم  مقام  خدمت  ایشان 
برگشتند تلفني با مادرشان صحبت کردند و گفتند: »مادر! 
به حضرت آقا گفتم پدر و مادرم به فداي ات. شما و آقا را 
فداي حضرت آقا کردم.« مي گفتند به آقا گفتم آقا شما امر 
بفرما، اراده کن. من سر مي دهم. از حضرت آقا مي خواهند 
هم  رهبري  معظم  مقام  کنند.  دعا  شهادت شان  براي  که 
مي فرمایند: »براي عاقبت به خیري شما دعا مي کنم.« یک 
سال بعد با چند روز فاصله آقامهدي به آرزوي دیرینه اش 
مي رسد. همان طور که گفتم دیدارهاي متعددي با حضرت 
آقا داشتند، از جمله یزد و در امامزاده یزد و کرمانشاه. مقام 
معظم رهبري که به سفرهاي استاني مي رفتند آقامهدي هم 
مصّرانه خودشان را به این قافله مي رساندند به این ترتیب در 
سفرهاي استاني حضرت آقا حضور داشتند و یکي از سوء 
استفاده هاي فتنه گران این بود که عکس هاي ایشان را در 
سفرهاي استاني مقام معظم رهبري در کردستان، کرمانشاه 
و قم منتشر کردند و مي گفتند حتي براي حفاظت از حضرت 

آقا از نیروهاي حزب اهلل لبنان استفاده مي کنند. 

فعاًل مي خواهیم آشنا  همسر شهید: خانواده من گفتند 
شویم، ولي آنها گفتند شب به منزل تان مي آییم. یعني پس 
از چند ساعت و بعد از نماز مغرب و عشا مجدداً آنها به خانه 
ما من باب آشنایي با پدرم آمدند. فردا شب جلسه نامزدي مان 
بود. یعني این قدر سریع در عرض چهار پنج روز آشنایي، 
خواستگاري و مراسم هایي که در عرف و مرسوم هست انجام 

شد.

مادر  به عنوان يک  در سال 1388  حاج خانم؛ شما 
چگونه با اين قضیه کنار آمديد که آقامهدي در عرصه 
و وسط میدان و در آن قضايا عکس هاي اش در اينترنت 
و شبکه هاي ماهواره اي پخش و ايشان کامالً رسانه اي 

شد. نمي ترسیديد آسیب ببینند؟
ترسي  گفت  نمي شود  داشتیم،  که  ترس  شهید:  مادر 
نداشتیم، ولي ایشان ترسي نداشت و از همان طفولیت اش 
این اواخر اسم  به شدت شجاع و والیت مدار بود، مخصوصاً 
امام)ره( یا آقا مي آمد حال عجیبي پیدا مي کرد و خالصانه 
بترسد.  که  نبود  طوري  رهبر.  فداي  ندارم  و  دار  مي گفت 
مي آمدند  دوستان  بود.  شجاع  واقعاً  و  نترس  مهدي  اصاًل 
دیدیم.  یا...  اینترنت  ماهواره،  در  را  تصویرش  مي گفتند  و 
من هم انکار مي کردم و مي گفتم مهدي نبوده است. البته 
مي فهمیدند و مي گفتند شما خودت را به ندانستن مي زنید 
و مي خواهید قضیه را آشکار نکنید. واقعیت هم این بود که 
مي خواستیم بپوشانیم، ولي ایشان نترس بود. در زاهدان هم 
هست که صورت اش را نپوشانده است و آنجا هم زنگ زدند. 
ایشان مي گفت هر چه خدا بخواهد همان مي شود. خیلي 
اهل یقین بود. نمي دانم چگونه بگویم چقدر یقین و توکل اش 
باال بود. فقط مي توانم بگویم اصاًل چنین چیزي را ندیده بودم.

ديدار حضوري با مقام معظم رهبري داشتند؟
مادر شهید: خیلي زیاد! بارها با ایشان دیدار کرده  اند. هشت 
نه ساله که بود توسط عموي شان در مشهد همراه پدرش ـ 

که جانباز بودندـ  خدمت آقا رسیدند.

خانم عظیمي؛ شما به ايشان چیزي نمي گفتید؟
همسر شهید: من که آن موقع با ایشان ازدواج نکرده بودم، 
اما کاًل آقامهدي همه جا این جوري بودند و دوست نداشتند 
پشت نقاب یا پرده اي باشند. همیشه کاماًل واضح و آشکارا 
عمل مي کردند. حتي در عملیات هاي اخیر در خدمت شان 
و وظیفه  داشتند  بزرگي  مأموریت هاي  قضائیه که  قوه  در 
با هویت خودشان جلو  کاماًل  بود،  به دوش شان  سنگیني 

مي رفتند که مشکلي براي نظام پیش نیاید.

به ايشان نمي گفتید آن موقع مجرد و تنها بوديد و 
االن زن و بچه داري. کاري را که مي خواهي انجام بده 
ما هم حمايت مي کنیم، ولي الزم نیست اين قدر آشکار 

باشد.
همسر شهید: شاهد این برنامه ها مسئول اداره آقامهدي  
بود و به ایشان تأکید کرده بود شما صاحب فرزند شده اید 
و حداقل ساعت 9 شب از اداره به منزل برو. چندین بار در 

نبودند که  نیرویي  همسر شهید: آقامهدي 
یک جا باشند و یک جا خدمت کنند. اوایل 
آشنایي مان در قوه قضائیه خدمت مي کرد و 
مي گفت احساس مي کنم باید به سیستان و 
بلوچستان بروم، اینجا کار خیلي آبکي است. 
اوایل کارش هم بود و افتاد در وادي اختالس ها 
و پرونده هاي فساد مالي. در یکي از اداراِت جزء 
حفاظتـ  اطالعات قوه قضائیه چند کار ایشان 
را روي پرونده ها دیدند و ایشان را به اداره کل 
حفاظت ـ اطالعات قوه قضائیه بردند. دست 
آقامهدي پرونده هاي قطوري افتاد. جوري بود 
که جان خانواده و حتي اطرافیان آقامهدي را 
از تکلیف هاي  به خطر مي انداخت. یکي  هم 
قضات  پیگیري  آقامهدي  عهده  به  سنگین 
مسئله دار بود. آقامهدي مي گفت روزي که به 
آن اداره رفتم با یک اتاق دربسته روبه رو شدم 
که وقتي درش را باز کردم پر از پرونده هاي 
اوج  بود. آن موقع  چندین سال خاک خورده 
کارهاي ایشان بود و همزمان خبرهایي مبني 
بر آوردن شهید از سوریه مي رسید که جبهه 
مقاومت سوریه بسیار تضعیف شده است و نیاز 
به نیرو دارند و در حال اعزام نیرو هستند. تا 
اینکه اوایل سال 1392 پیامک هاي مختلفي 
مي آمد مثاًل ختم سوره حشر براي نجات حرم 
به  که  مي رسید  خبر  یا  زینب)س(  حضرت 
پنج کیلومتري حرم حضرت زینب)س( حمله 
شده است. با این خبرها ایشان تصمیم گرفتند 
خودشان را به سوریه برسانند، اما با مخالفت 
مسئولین روبه رو شدند و استخاره گرفتند که 
سنگر شما جاي دیگري است فعاًل این کار را انجام ندهید. 
اوج کارهاي شان در قوه قضائیه، اوایل سال 1393 بود که 
در خانه که بحث مي شد به من مي گفتند احساس مي کنم 
را  متهم ها  یک سري  مي شود.  فرسایشي  دارد  کار  قوه  در 
مي گرفتند، به جرم شان رسیدگي مي شد، چند ماه در زندان 
باز هم  آزادي  از  بعد  پیگیري مي شد،  بودند، تخلفات شان 
تخلفات و جرایم شان را دنبال مي کردند. مي گفتند دست ام 
به جایي بند نیست و هر کاري مي کنم اینها دو باره آزاد 
مي شوند. به همین دلیل احساس مي کنم کار دارد فرسایشي 
مي شود، من تکلیف ام را انجام داده ام و حاال باید به عراق 
سال  شعبان  نیمه  اینکه  تا  شد  زمزمه ها شروع  این  بروم. 
1393 داعش گفته بود نیمه شعبان امسال کربال را با خاک و 
خون یکسان مي کنیم. ایشان به بهانه زیارت کربال گفتند دو 
روزه مي رویم و برمي گردیم. سر صبحانه که داشتند تصمیم 
مي گرفتند مدام مي گفتند مي رویم و یک مقدار با داعشي ها 
درگیر مي شویم و بعد برمي گردیم. مي گفتند زیارت قبلي که 
رفتم سامرا نرفتم، باید بروم زیارت کنم و زود برگردم. دائماً 
دم از زیارت مي زدند تا اینکه روز دوم سفرشان به عراق تمام 
شد و روز سوم که قرار بودند برگردند طي تماسي که با ایشان 
داشتم گفتند نگران نباشید خودم را به سامرا رسانده ام و با 
نیروهاي مردمي هستم. خیلي عجیب بود و همه را در شرایط 

جدیدي قرار دادند.

چگونه اين شرايط را تحمل مي کنید؟ آيا محمدهادي 
اين  مي گیرد؟  را  پدرش  بهانه  و  مي کند  بي قراري 
وضعیت تا با تمام وجود لمس نشود قابل تصور نیست. 
يک طرف بحث ما آقامهدي و کاري است که انجام 
داده اند و طرف ديگر خانواده آقامهدي است که حامي 

با  جنگ  در  مختلفی  کشورهای  از  مقاومت  رزمندگان 
و  سوریه  مختلف  مناطق  در  تکفیری  تروریست های 
عراق و مرز های مشترک با سوریه هستند تا از تعرض و 
پیشروی گروهک های تکفیری همچون داعش جلوگیری 
کنند. رزمندگان لبنانی، سوری، افغانستانی، عراقی، ایرانی 
این رزمندگان هستند که در خط  از جمله  پاکستانی  و 
مقاومت اسالمی منطقه حضور دارند و در گرمای تابستان 

مجاهدت رزمندگان مقاومت
در برف و سرمای طاقت فرسا

و سرمای زمستان، مجاهدت های مختلفی را به نام اسالم 
ثبت می کنند.

تصاویر زیر مربوط به مجاهدت رزمندگان مقاومت لبنان 
در رشته کوه های لبنان شرقی است که توسط رسانه های 
کوه ها  این  ارتفاع  متوسط  است.  شده  منتشر  حزب اهلل 
بوران  و  برف  زمستان،  سرمای  در  که  است  متر   2200

طاقت فرسایی را ایجاد می کند.

عکس نوشت

گفتگو با مادروهمسرشهید مدافع حرم مهدی نوروزی

شیـر سـامـرا
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هنر سردار این بود که توانست صف مردمی را که 
فریب خورده بودند، از سران فتنه و مغرضان جدا و 
با متانت و بدون استفاده از اسلحه، توانست ماجرا 

را جمع نماید.
از دو بعد بررسی کرد. اول  باید  شهید همدانی را 
عرصه  این  در  فعال  و  هیئتی  فرد  یک  عنوان  به 
ثاراهلل  بنیان گذاران هیئت  از  ایشان  به نحوی که 
بود. از سال 1365 به بعد شهید همدانی به واسطه 
نبود  همدان  در  دیگر  داشت؛  که  مسئولیت هایی 
با هیئت قطع  ارتباط خود را  با این حال هیچگاه 
بودند  مند  نیز خیلی عالقه  بچه های هیئت  نکرد. 
که سردار مسئولیت هیئت را بر عهده داشته باشد 
هنوز  بچه ها  نیست،  ایشان  دیگر  که  هم  االن  و 
بندی  به جمع  کاره  همه  مدیر  یک  انتخاب  برای 

نرسیدند.
است  ایشان  بودن  مجاهد  بعد  شهید  بعدی  بعد 
بود  گذاشته  دستش  در  را  سرش  که  طوری  به 
زمان جنگ،  در  داشت.  برهه ها حضور  همه  در  و 
بسیاری  و  داشته  عملیات هاحضور  از  بسیاری  در 
پرورده  دست  چیت ساز  شهید  جمله  از  شهدا  از 
و معاون ایشان بودند.بعداً در سمت های دیگر نیز 
شهید همدانی همواره در نوک حمله حضور داشت 

سرداران  از  عده ای  که  روز هایی  همان  در  دقیقا 
دنبال  به  خمینی-  ایران  ایران-  در  ما  دیپلماسی 
برای  آمدن(  کوتاه  )بخوانید  سیاسی  حل های  راه 
توافق با آمریکا، کدخدای عالم بودند تا مردمشان 
را از محاصره اقتصادی بیرون ببرند و در ریه های 
به  تازه بدمند و  افتاده صنعت کشور هوای  از کار 
و  کنند  جذب  را  خارجی  سرمایه  خودشان  قول 
 ... مشکل اشتغال و تورم و رکود و آب خوردن و 
را حل کنند، دقیقا در همان روزها، عده دیگری از 
سرداران انقالبی ما در سوریه- سوریه جنگ زده- 
به دنبال تشکیل حلقه های مقاومت در برابر هجوم 
بسیج  و  عربی  و  غربی  مستکبران  نامشروع  مولود 
در  ایستادگی  برای  سوریه  دولت  و  ملت  همگانی 

برابر آن ها بودند.
دیپلمات ها از برد-برد و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن 
و رفع سایه جنگ با گفتگو می گفتند، اما در مسیر 
مقابل انقالبی ها بدون وقفه درحال مبارزه میدانی 
و مستقیم با دشمنان و سنگر به سنگر عقب راندن 
آن ها بودند. دیپلمات ها اما با عجله شیطان، عجله 
کردند و در ایستگاه برجام پیاده شدند و سرمست 
از این دستاورد پوشالی، به دنبال اجرای این الگو 
درنظر  راهکارش  که  الگویی  بودند،  در سوریه هم 
نگرفتن سوریه و مردمش و به جای آن ها، نشستن 

انقالب در همدان بود  شهید »محمدحسین عاشوری« آخرین شهید 
که در 21 بهمن ماه 57 در آستانه پیروزی انقالب اسالمی به شهادت 

رسید.
شهید »محمدحسین عاشوری« در یکم فروردین ماه سال 13377 در 
بهار چشم به  یعقوب شاه شهرستان  روستای  در  یک خانواده مذهبی 

جهان گشود.
این شهید واالمقام تحصیالت خود را تا سوم ابتدایی ادامه داد ولی به 
دلیل فقر مالی خانواده و فقر فرهنگی حاکم بر روستا در دوران ستم 
شاهی تحصیل را رها کرد و مشغول به فعالیت در کنار پدر شد و خیلی 
زود به عنوان یک بنای حرفه ای ساختمان شناخته شد در اوج انقالب 
زمانی که تظاهرات مردمی علیه طاغوت به اوج خودرسیده بود بارها در 

این تظاهرات دوشادوش ملت قهرمان همدان شرکت کرد.

نحوه شهادت:
21 بهمن ماه 1357 ستون زرهي لشگر 81 کرمانشاه که برای سرکوب 
کردن حرکت انقالبي مردم تهران عازم پایتخت بود، این شهید بزرگوار 

با گروهی از مردم روستا توسط یک وانت به شهر مراجعه کردند.
مردم دارالمومنین همدان به رهبری شهید »آیت اهلل مدنی« در جاده 
همدان - کرمانشاه در برابر نظامیان ایستادند و توانستند این ستون 
زرهی را متوقف کنند که در این بین شهید »محمدحسین عاشوری« 
در حین درگیری انقالبیون با نظامیان توسط فرمانده این یگان مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان اکباتان علی رغم 

تالش پزشکان در سن 19 سالگی به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
شهیدآیت اهلل مدنی با گروه کثیری از مردم، پیکر پاک این شهید را به 
روستا انتقال دادند و بعد از تشییع در گلزار شهدای روستا به خاک سپردند.
اين  از  تجلیل  برای  مدنی«  اهلل  بزرگوار»آيت  شهید  توصیه  با 
»حسین آباد  به  »يعقوب شاه«  از  روستا  نام  بزرگوار  شهید 

عاشوری« تغییر نام داده شد.

خاطره ای از نحوه شهادت:
امامزاده  طرف  به  باباطاهر  خیابان  از  شد  بنا  که  بود  راهپیمایي  اول 
عبداهلل)ع( حرکت کنیم. خبر حمله تانک ها از شب گذشته در گوشي 
امامزاده  اطراف  در  بود.  نشده  تایید  خبر هنوز  ولي  مي شد،  بیان 
عبداهلل)ع( بودیم که ناگهان خبر رسید تانک ها از طرف کرمانشاه به 

طرف تهران در حال حرکت هستند .
در اولین فرصت خود را به تانک ها رساندیم. در چشم به هم زدني جاده 
بود که ماشین هاي  این  از دستمان آمد  اولین کاري که  بسته شد و 
فرسوده را از کنار به وسط جاده آوردیم و فقط به متوقف کردن تانک ها 

فکر می کردیم؛ لحظه به لحظه بر میزان جمعیت افزوده مي شد.
ناگهان  شد.  تسلیم  ارتش  و  کردند  حرکت  تانک ها  سوی  به  برخی 
صدای شلیک تیري شنیده شد. ما کنار یک تانک بودیم. فردي نیز 
روي تانک دراز کشیده بود که تیر خورد. من او را روي دوش گرفتم و 

به طرف عقب کشیدم احتمال شدت درگیري مي رفت.
همان طور که او را به عقب مي آوردم، دیدم شهید مدني مثل شمع در 

وسط ایستاده و عده کمي در اطرافشان ایستاده اند.
یک فرمانده ارتش هم در کنارشان ایستاده بود و شهید مدني مي فرمود 
ما  برادرهاي  اینها  ماست.  به  متعلق  ارتش  ما هستند.  از خود  »اینها 
هستند.« یکباره دستم را که غرق در خون بود، باال گرفتم و گفتم این 
نشانه برادري است. این خون را ببینید. سریع خودم را از جمع خارج و 

مرد زخمي را با موتور به بیمارستان اکباتان انتقال دادیم.

تبعیض عمیق بین حقوق زنان و مردان در دنیای امروز امری پرواضح است 
که نمود بارزش در جامعه غرب و برخی از حکومت های مرتجع و در ظاهر 

اسالمی و برخی از کشورهای سنتی عقب مانده قابل مشاهده است.
در کشورهایی همانند عربستاِن آل سعود، زنان در شرایط نامطلوبی به 
لحاظ رعایت حقوقشان بسر می برند که گاهاً از حقوق اولیه نیز محروم 
از  استفاده  با سوء  این حاکمیت شاهنشاهی، عوامل حکومت  اند. در 
مسئله حجاب، زنان را به سلطه خود درمی آورند و آنان را از حقوق 
پیش پا افتاده ای از جمله حق رانندگی هم محروم می سازند. سلطه 
با ترویج بی حجابی و برهنگی و نگاه کاالیی به زن  ای که در غرب 

ایجاد گردید.
اسالم اصیل اما نگاه متفاوت تری، متفاوت از همه نگاه های موجود 
در جامعه بشری به زن دارد. نگاهی که هرگز قائل به ترد زن از جامعه 
نبوده و خواستار ولنگاری فرهنگی و اجتماعی زن در جامعه نیز نیست.

اکنون نظام جمهوری اسالمی داعیه دار تفکر ناب در حوزه توجه به 
جایگاه زن در همه ابعاد آن است. سخن و حرف ما به حق، عین حقیقت 
و واقعیت است. نه فقط برای کسانی که در درون این نظاِم اسالمی 
ناب زندگی می کنند، بلکه حتی برای کسانی که از بیرون این مجموعه 
با  از جمهوری اسالمی که  اند سفیرانی  نبوده  اند. کم  بدان نگریسته 
یک سخنرانی در مجامع رادیکال ترین فعالین فمینیستی کشورهای 
خارجی و توضیح تفکر و نگاه اسالم ناب به جایگاه زن، بانی تشرف آنها 
به اسالم شده اند؛ که ان شاءا... دعوت از آنها جهت سخنرانی و انتقال 

تجربیات عینی در برنامه های آتی ما خواهد بود.
منزلت  و  اصالت  زن  به  اصیل حجاب  فرهنگ  با  ناب  و  اصیل  اسالم 
بخشیده است؛ منزلت و جایگاهی که اگر باالتر از جایگاه اجتماعی مرد 
نباشد کمتر از آن نیست. منزلتی که می تواند کنش های مثبت و قابل 

تأملی بر جامعه نیز بگذارد.
الف( اثرگذاری غیر مستقیم بر جامعه:

زنان با حفظ پاکدامنی و عفاف خود می توانند فرزندانی تربیت کنند که 
فردای یک جامعه را بسازند.

با نگاهی به زندگی مشاهیر و بزرگان کشورمان همانند شهید چمران، 
دکتر حسابی و شهید احمدی روشن و... خواهیم دید که چگونه در 
دامن مادرانی پاکدامن، با حیا و عفاف تربیت یافتند. اما این پاکدامنی 
از کجا نشأت می گیرد؟ از جمله عوامل دستیابی به پاکدامنی و حفظ 
آن، حجاب است که اسالم تأکید فراوانی بر روی آن نیز دارد. حجابی 
که نقش محوری در حفظ زنان جامعه از فساد و بی بندوباری اخالقی 

و همچنین حفظ کرامت آنان دارد.
ب( اثرگذاری مستقیم بر جامعه:

ازصدر اسالم تاکنون زنان نقش قابل توجهی در اتفاقات مهم ایفا کرده 
اند. زنانی همچون حضرت خدیجه)س( که با کمک ها و مدیریت های 
مالی که از پیامبر اکرم)ص( داشتند در ترویج اسالم در جامعه آن روز 
نقشی انکارناپذیر ایفا نمودند. حضرت فاطمه زهرا)س( نیز توانستند با 
داشتن ویژگی های متعالی شخصیتی بر انسان های متعددی تاثیرگذار 

باشند و الگویی کامل برای بسیاری از زنان تا به امروز شوند.
نمونه ها و الگوهایی که یکی از شاخصه های بارزشان داشتن حجاب 
همراه با عفاف بوده آنگونه که خدای متعال فرمان داده بودند. خدمتی 
به یک فضای سالِم  برای رسیدن  به یک جامعه  که حجاب می تواند 

اخالقی و فرهنگی و قابل تنفس بنماید، بسیار بی بدیل است.
اسالم با جهان بینی و آینده نگری عمیق خود توانست بوسیله حجاب 
به زن منزلت و شخصیت بخشد و آنها را در جامعه شاخص نماید که 
نه تنها حقوقش تضییع نمی شود بلکه دارای قدرت نفوذ اجتماعی و 
سیاسی نیز می گردد. نه تنها او را از حضور فعال در جامعه منع نمی 
کند بلکه از او خواسته تا در متن و بطن جامعه حضور داشته باشد و 
در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و دیگر حوزه ها نیز به 

کنشگری بپردازد.
در پایان باید یادآور شد که آنچه به عنوان حجاب برای زن در مکتب 
اسالم تعریف شده است، در جهت ترقی و اثبات او در جامعه است نه 
بند شهوات و هوس  از  او  البته رهاکننده  آزادی وی که  برای  مانعی 

رانی هاست.

حجــاب
تایید نقش زن، نه مانع آزادی

گوشه هایی از زندگی آخرین 
شهید انقالب همدان

روایت سردار حسین نجات "معاون سازمان اطالعات سپاه پاسداران" از شهید همدانی

همدانی دشـمن را خوب می شـناخت

و در مقام فرماندهی هردو وجهه آن یعنی قدرت 
را  افراد  با  ارتباط  برقراری  قدرت  و  دهی  دستور 
و  می برد  بهره  استدالل  قدرت  از  ایشان  بود.  دارا 
می توانست با این امر حس صمیمی ای را با افسران 
بصیرت  سردار  بعدی  ویژگی  نماید.  ایجاد  مادون 
است. ایشان هم دشمن را خوب می شناسد و هم 
اینکه حرف رهبر را می فهمد و پای کار می آید. وی 
جز افرادی بود که در بزنگاه ها حاضر می شد و در 
زمان فتنه مسئولیت سپاه تهران را برعهده داشت. 
هنر سردار این بود که توانست صف مردمی را که 
فریب خورده بودند، از سران فتنه و مغرضان جدا و 
با متانت و بدون استفاده از اسلحه، توانست ماجرا 

را جمع نماید.
است.  همدانی  ناپذیری سردار  دیگر خستگی  بعد 
سر  به  سالگی   65 سن  در  ایشان  اینکه  وجود  با 
می برد و می بایست در این سن بازنشست شده و به 
استراحت می پرداخت، اما با این حال می فهمد که 
یعنی حفظ  آمریکا در سوریه  نواب  متوقف کردن 
و  نمی جنگید  داعش  با  آنجا  اگر  لذا  ایران.  امنیت 
به  جنگ ها  االن  نمی کرد؛  دهی  سازمان  را  مردم 

مرزهای ما کشیده می شد.

با دشمنان مردم بر سر یک میز و یافتن راه حل های 
سردارانی  ممانعت  با  که  بود  توافق  برای  سیاسی 
مواجه شد که برای یاری خدا قیام کرده بودند و 

چشم امیدشان هم به وعده یاری همان خدا بود.
دقیقا درهمان روزهایی که سرداران دیپلماسی ما 
مشغول نصب مدال های افتخارشان به روی سینه 
به  مدالی،  هیچ  بدون  انقالبی مان  سرداران  بودند، 
ملت سوریه مقاومت کردن را آموختند و درعوض 
برگزیدند.  افتخارشان  مدال  عنوان  به  را  شهادت 
شان  سینه  به  افتخار  مدال  کسی  که  سردارانی 

نیاویخت و کسی تندیسشان را نساخت.
دو  از  قهرمان هایی  و  بودند  ما  میان مردم  این  در 
جنس مخالف؛ هم سرداران دیپلماسی قهرمان شان 
داستان  این  سلیمانی ها.  قاسم  هم  و  بودند  شده 
تقریبا  دستاوردش  برجامی که  سرانجام  تا  گذشت 
دیپلماسی »مزد«  و سرداران  نقض شد  بود،  هیچ 
اما  مقابل  در  کردند.  دریافت  خوبی  به  را  خود 
تا  دادند  ادامه  پیشروی ها  به  انقالبی  سرداران 
حلب، شهری که میزبانی مانور جنگ جهانی سوم 
حال  شد.  آزاد  »مقاومت«  با  می کشید،  یدک  را 
انتخاب  را  راه  دو  این  از  یکی  باید  که  ماییم  این 
کنیم؛ ایستادگی در مقابل دشمن و یا کنار آمدن 

با کدخداهای عالم...

حلـب را خـدا آزاد کـرد
مدال افتخار، شایسته سرداران انقالبی یا سرداران دیپلماسی؟!

شهید رسول حیدری شهید شاخص استان همدان در سال 95 است، این شهید بزرگوار نخستین شهید ایرانی در 
بوسنی و هرزه گوین بود که مزار مطهرش در شهرستان مالیر است.

زندگینامه شهید رسول حیدری
رسول حیدری، یکم فروردین سال 1339، در شهر مالیر به دنیا آمد. رسول دوره ابتدایی را در مدرسه پانزده بهمن 
در شهرستان مالیرتحصیل کرد و با نمرات خوب به پایان رسانید. سال دوم دبیرستان بود که خانواده اش به »اهواز« 
مهاجرت کردند و پس از  2 سال به مالیر بازگشتند. او پس از بازگشت برای ادامه تحصیل به هنرستان رفت و از 

همان زمان با الفبای سیاست آشنا شد.
همگام با مردم انقالبی در راهپیمایی ها و تظاهرات ضّد رژیم شرکت نمود. یک مرتبه نیز توسط نیروهای شهربانی 

دستگیر شد.
این شهید بزرگوار پس از اتمام تحصیل در سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران همدان درآمد و سپس در سال 
1359 سپاه پاسداران مالیر را تشکیل داد و قاطعانه به مبارزه علیه عوامل ساواک پرداخت.  پس از مدتی به کردستان 
رفت و در شهر پاوه به مبارزه علیه ضّدانقالب مشغول شد و در فرونشاندن غائله »سریش آباد« و آزادسازی »باینگان« 
در سال 1358 حماسه آفرید. با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در عملیات های مختلفی شرکت نمود و چندین 

مرتبه مجروح شد.
وی در سال 1360 ازدواج کرد و پس از چندی دوباره به جبهه عزیمت کرد.

شهید حیدری مدتی در جبهه گیالن غرب و سرپل ذهاب با نیروهای متجاوز عراقی جنگید، در سال 1363 نیز در 
منطقه شمال غرب با هوشمندی مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شد، او در طول سالهای دفاع مقدس 65 ماه در 
جبهه به خدمت خالصانه پرداخت و پس از پایان جنگ در رشته علوم سیاسی دانشگاه امام حسین )ع( مشغول شد. 
همزمان با تجاوز »صرب های نژادپرست« به مسلمانان بوسنی رسول به عنوان دیپلمات جمهوری اسالمی به کشور 

بوسنی رفت. 

چگونگی شهادت
سرانجام شهید حیدری پس از سال ها جهاد و تالش در راه حق در نوزدهم خرداد ماه سال 1372 مصادف با روز عید 
غدیر، در کشور »بوسنی و هرزگوین« در حال عبور از جاده ای به اسارت کروات ها درآمد و در سن 32 سالگی در روز 

عید غدیر به شهادت رسید.

همرزمان شهید

شهیـد رسـول حیـدری،
شهید شاخص همدان در سال 9۵ را بیشتر بشناسید

شهید رسول حیدری انسانی به واقع دردمند بود ودر طول دوران جنگ هم در مقاطع خاص پیدا می  شد و موضع 
می  گرفت و سخن می  گفت و خصلت شهید در مواقع بحران، مشکل و سختی نمایان می  شد.رسول احساس درد 
می  کرد و کار را دنبال می  کرد. در قضیة پذیرش قطعنامه ایشان بسیار ناراحت بود و تا چند روز فقط گریه می  کرد و در 
این قضیه عده ای به دنبال یک چیزی می  گشتند که بتوانند همدیگر را مقصر بدانند که حاال یا پشتیبانی کمک نکرد 
یا دیگران موفق نبودند، خالصه همدیگر را متهم می  کردند، اما ایشان می  گفت: ما بیش از هر کس دیگری خودمان را 
باید مالمت کنیم و من خودم را سرزنش می  کنم و کار بد ما بود که امام خمینی تصمیم به این کار گرفت، ولی بقیه 
دیگران را متهم می  کردند و این بین انسانهایی که در آن موقع در راس بودند خیلی کم بود واین از نکات بارز شهید 

حیدری بود.)راوی: محسن باقری همرزم شهید(
سریش آباد قروه که شلوغ شد، رسول پیشاپیش با نیروهای اعزامی سپاه همدان به آنجا رفت و امنیت را در آن منطقه 
برقرار کرد. رسول جزو اولین کسانی بود که سپاه مالیر را تشکیل دادند. خودش نیز مسئول اطالعات سپاه این شهر 
شد. کارشان درگیری با بقایای ساواک و منافقین بود. وظایفشان را با چنان قاطعیتی انجام می دادند که تنها در یک 
مورد در شهر کوچک مالیر، 150 نفر از ضدانقالب را دستگیر می کنند. شاید جنگ در شهریور سال 59 شروع شده 
باشد، اما برای رسول از زمانی رقم خورد که احساس کرد انقالب برای حفظ و قوام خود به مردان مجاهدی چون او 

نیاز دارد )راوی: همرزم شهید(

کتاب "ر"
 کتاب"ر" زندگی شهید رسول حیدری )مجید منتظری( را به تصویر کشیده است؛ زندگی مردی که در کنار مردمی 

از جنس خودش اما با زبان و  آداب و رسوم متفاوت در کشوری غریب )بوسنی( به شهادت رسید.
این کتاب نتیجه بیش از چهارسال تحقیق و نگارش مریم برادران است که  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،  

توسط نشر آرما روانه بازار و با استقبال خوبی نیز روبه رو شد.

بیانات رهبر معظم انقالب خطاب به خانواده شهید رسول حیدری
ما دلمان برای از دست دادن این عزیز و سایر عزیزان می  سوزد، لکن سعادتی از این باالتر نیست و نمی شود که جوانی 
برود داخل میدان و شهید شود. من بارها گفته ام میدان بوسنی، جنگ اسالم و کفر تنها نیست، بلکه از این باالتر 

است، دروازه ورود به غرب و اروپا است، آنجا مسأله اش باالتر از جنگ عراق و ایران است.
کسی که برود آنجا و محیط امن خانواده را رها کند مقامش خیلی باالتر است.خداوند به او اجر دهد، خداوند به شما 

هم اجر بدهد. البته دلهای شما ملتهب است. خداوند این داغ را کم کند و اجر به شما عطا کند.

حجت االسالم طالع باقرزاده، روحانی مبارزی که به "شیخ نمر آذربایجان" 
مشهور است، در جریان حمله ی نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان به 
مجلس عزاداری حسینی در نارداران در آستانه اربعین ، به همراه ده ها فعال 

شیعی دیگر بازداشت شد.
در جریان این حمله پنج تن از شیعیان شهید و به دنبال آن نمادهای 

اسالمی و پرچم های شیعی از نارداران توسط دولت برچیده شدند.
بیش از 150 فعال شیعی در زندان های جمهوری آذربایجان در بازداشت 

به سر می  برند که 18 تن از آنان روحانی هستند.
جمهوری آذربایجان حدود نه میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد که 

85 درصد آن ها را شیعیان تشکیل می  دهند.
نارداران که میزبان حرم مطهر رحیمه خاتون از خواهران گران قدر امام 
رضا)ع( است، یکی از کانون های تشیع در جمهوری آذربایجان می  باشد.

شیخ نمر آذربایجان دستگیر شد

خبــر
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  قناصه چی
رو  بود اشک عراقی ها  زبان عربی مسلط  به  ایرانی که  قناسه چی  یک 
درآورده بود. با سالح دوربین دار مخصوصش چند ده متری خط عراقی ها 

کمین کرده بود و شده بود عذاب عراقی ها ... چه می  کرد.
بار اول بلند شد و فریاد زد: »ماجد کیه؟« یکی از عراقی ها که اسمش ماجد 

بود سرش را از خاک ریز آورد باال و گفت: »منم!«
ماجد کله پا شد و قل خورد آمد پای خاک ریز و قبض جناب عزراییل را 
امضاء کرد!!! دفعه بعد قناسه چی فریاد زد: »یاسر کجایی؟« و یاسر هم به 

دست بوسی مالک دوزخ شتافت!!!
ترق!!!

ماجد کله پا شد و قل خورد آمد پای خاک ریز و قبض جناب عزراییل را 
امضاء کرد!!! دفعه بعد قناسه چی فریاد زد: »یاسر کجایی؟« و یاسر هم به 

دست بوسی مالک دوزخ شتافت!!! ...
چند بار این کار را کرد تا اینکه به رگ غیرت یکی از عراقی ها به نام جاسم 
برخورد. فکری کرد و بعد با خوشحالی بشکن زد و سالح دوربین داری پیدا 
کرد و پرید رو خاک ریز و فریاد زد: »حسین اسم کیه؟« و نشانه رفت؛ اما 
چند لحظه ای صبر کرد و خبری نشد. با دلخوری از خاک ریز سر خورد 
پایین. یک هو یک صدایی از قناسه چی ایرانی بلند شد: »کی با حسین 
کار داشت؟« جاسم با خوشحالی، هول و والکنان رفت باالی خاک ریز و 

گفت: »من!!«
ترق!!

جاسم با یک خال هندی بین دو ابرو خودش را در آن دنیا دید!!!

  آفتاب نیمه شب
دیگران  بگذاریم  که  آمد  نمی  سرمان،دلمان  می  افتاد  خوابی  بی  وقتی 
راحت بخوابند، خصوصا دوستان نزدیک.به هر بهانه ای بود باال سرشان 
می  رفتیم و آنها را از جا بلند می  کردیم.رفیقی داشتیم،خیلی آدم رک و 

بی رودربایستی بود.
یک شب حوالی اذان صبح رفتم به بالینش،شانه اش را چند بار تکان دادم و 
آهسته به نحوی که دیگران متوجه نشوند گفتم:هی هی،بلند شو آفتاب زد. 
آقا چشمت روز بد نبیند،یک مرتبه پتو را کنار زد، و با صدای بلند گفت:مرد 
حسابی بگذار بخوابم، به من چه که آفتاب می  زند، شاید آفتاب بخواهد نیمه 

شب در بیاید،من هم باید نیمه شب بلند بشوم. عجب گیری افتادیم ها !!!

  بیت المال
خمپاره که می  زدند طبیعتاً اگر در سنگر نبودیم خیز می  رفتیم تا از ترکش 
آن محفوظ بمانیم. بعضی صاف صاف می  ایستادند و جنب نمی خوردند و 
اگر تذکر می  دادی که دراز بکش، می  گفتند: بیت المال است. حاال که این 
بنده خدا به خرج افتاده نباید جاخالی داد. حیف است، این همه راه آمده 

خوبیت ندارد.

  ورود کلیه بردران ممنوع
شیشه در وردی ناهار خوری شکسته بود. این عبارت را با ماژیک قرمز روی 
کاغذی نوشته و به دیوار چسبانده بودنند:»ورود کلیه برادران ممنوع«. 
موقع ناهار بود. سالن هم در دیگری نداشت. یعنی چه؟ هیچ کس تصور 
نمی کرد در بسته نباشد یا این که قضیه شوخی باشد چند نفری رفتند 
پیش مسئول مربوط و داد و فریاد راه انداختند:»این چه وضعشه، در چرا 
بسته است، این کاغذ چیه که نوشته اید؟« و از این حرف ها. بعد راه افتادند 
رفتند آشپزخانه. البته از در پشتی که مخصوص مسئوالن بود. جریان را 
که تعریف کردند سر آشپز خندید و گفت:»اوالً در بسته نیست باز است. 
ثانیاً ما نگفتیم کلیه. گفتیم کلیه، برای همین روی الم تشدید نگذاشتیم«.

حسابی کفری شدیم. فکر همه چیز را می  کردیم اال این که آشپزها هم با 
ما بله!

شیشه در وردی ناهار خوری شکسته بود. این عبارت را با ماژیک قرمز روی 
کاغذی نوشته و به دیوار چسبانده بودنند:»ورود کلیه برادران ممنوع«. 
موقع ناهار بود. سالن هم در دیگری نداشت. یعنی چه؟ هیچ کس تصور 
نمی کرد در بسته نباشد یا این که قضیه شوخی باشد چند نفری رفتند 
پیش مسئول مربوط و داد و فریاد راه انداختند:»این چه وضعشه، در چرا 

بسته است، این کاغذ چیه که نوشته اید؟«

  احوالپرسی
می گویند جواب های، هوی است و کلوخ انداز را پاداش سنگ! وقتی مثل 

آدم احوالپرسی نکنی نباید توقع داشته باشی مالحظه ات را بکنند.
ـ چطوری یا نه؟ خوب بودی بدتر شدی؟

ـ الحمدهلل. تو چطوری؟ سرت درد می  کرد پایت خوب شد؟

شاپور، دست واسه سرباز مسلِح مشرف بر جادة باران خورده کوهستان، تکان تکان می دهد و دندة جیپ 
نظامی را سنگین می کند. »تو این چند کیلومتر، اتمسفر نظامِی جاده رو آنالیز کردم، یک گردان نیرو واسه 

تأمین جاده هزینه شده! حاال حساب کن سر تا سر جاده های غرب رو.«
پیچ بعد، تویوتای سوختة کنار جاده را نشان می دهم.

ـ شاهد از غیب قربون، ضدانقالب با آر.پی.جی زده و فلنگ رو بسته. آدمای توش، جزغاله شدن.  
ـَ َفـ ضـ...ـل ُخـ خدا...ُت تو ااایی َحـ....َحمله. کـ کار  ـِ به ف کاظم از روی صندلی عقب، کلّه می کشد جلو: »ب

ِسـ ستون پَـ پَنجم...َت تمومه!«
 نگاهم را می کشم به ابرهای سفید یله شده بر روی قله های بادمجانی رنگ. »البد با یگان قاطر ریزة کاظم 

اقا؟!«
ـ ِچـ...چه ِخـ خیال ِکـ...کردی...! تُـ...تو ُکـ...کوه اَاَرزِش َقـ قاطر اَاَز...تویوتا...بیش تَـ...تره!

ـ گواهینامة قاطرسواری هم داری قربون؟!
کاظم، خط زخم زیر چشمش را نشانم می دهد.

بِـ  نَـ...نزدیک َخـ...خر  اِاِاینجا! می ترسم  َزد...ِزِزیر چیـ...شام...اااینا  ُکـ...وو...چیک بووودم...َخـ َخـر...لَقدَزَز   ـ 
...شم!

ـ خر، با قاطر فرق داره قربون!
ـ َفـ َفـ...فرقی نَـ نَداره...ُجـ ُجـ جفِت ُشـ ُشون لَـ لقد می زنن!

باراِن ُدرشت و تند، می کوبد به شیشه جلو. شاپور برف پاک کن را تند می کند. »کاظم جان، قاطر چند تا 
دنده داره؟«

سی  عمق  تـو  بریم  باید  قاطرا  این  »با  سینه ام.  قفسة  استخوان های  به  می کشم  دست  من  کاظم،  جای 
کیلومتری عراق؟!«

ـ اَاَََا...گه قاطر نَـ...نَباشن، یِـ...یِـ...ـه ُرُروَزم َدُوم نَـ...نَمی یـ...یاِررِرِریم! 
شاپور سرعت ماشین را کم می کند. »دیسیپلین ارتش باالس و به بی نظمی آلرژی دارن. چند دقیقه آدم 

باشین!« 
ماشین را جلو در دژبانی پادگان نگه می دارد. سربازی پیشانی بلندی که کالهخود سفید روی کله اش لق 
می زند، با واکسیل شانه و پاچه  بند سفید، جلو می آید. سینه سپر می کند. کاظم سالم می کند: »َسـ َسـ...

ـالم بَـ برادر!«
دژبان به صورت و کلّة خاکی و بدون کاله کاظم نگاهی می اندازد. بعد چشم می دواند روی لباس از حال 
رفته و ریش و پشم من و آخر سر هم، روی شاپور که سعی می کند با لبخند، جو را کنترل کند. سرباز، عین 

سرهنگی که گماشتة خطاکارش را مؤاخذه می کند، خشک می گوید: »چی می خواین؟!« 
 تند می گویم : »َخر!«

دژبان، تُُرش می کند. شاپور، برگ ترّدد و حوالة قاطر را طرف سرباز می گیرد. »خدمت رسیدیم برای قاطر!«
غبغبة دژبان انگار وزغ، باد و خالی می شود. اوراق را می گیرد و گول و منگ، به کاغذها نگاه می اندازد. پشت 

گوشم را می خارانم. »برگ ترّدد رو سر و ته گرفتی قربون!« 
دژبان، دست پاچه، اوراق را می چرخاند. حکم مأموریت را با دو انگشتش لمس و امتحان می کند. »می خواسم 

ببینم قالبی نباشه!«
فرز اوراق را پس می دهد و با انگشت سبابه سولة بزرگ وسط پادگان را نشان می دهد. »اونجا...واحد قاطر 

ریزه...ن!«
زنجیر دژبانی را می اندازد و توی حرکت، دژبانی چاق از پشت اتاقک بیرون می پرد. فانوسقه اش را می بندد 

و سر دژبان الغر هوار می کشد: »اینا کی بودن؟! نگفتم کسی راه نده...؟!! بی سواد...!«
شاپور گاز می دهد و ماشین را جلو اصطبل نگه می دارد. قاطرها را که تحویل می گیریم، کاظم ریشش را 

ـِ...بینم ِچـ ِچـ چقدر ُشـ ُشـ شجاع َهـ َهـ...سی؟« می خاراند. »ددااارعلی، بِـ ب
  با آرامِش خاطر اشاره می کنم به کاظم: »جایی خوندم، تا آِب قربون، تیمم باطله!«

نگاهی به من می اندازد و سوار قاطر می شود. سینه را جلو می دهد. گوش های دراز قاطر سیخ می شود. تا 
افسار حیوان را تکان می دهد. »َکـ کاری...نَـ نداره!  َفـ َفقط نَـ نباید تُـ تو ِچـ ِچشِمش نِـ نِیگاه...کنی!«

زلزله می شود و قاطر عین کاتیوشا آتش می کند. حروف توی دهن کاظم انگار دست و جوارحش، هر کدام، 
به سمت و سویی پرت می شوند: »وووااای..! .به دددادم...بـ...برس...!«

قاطر عین گاو وحشی پارچة قرمزدیده، تنش را می لرزاند و هیکل الغر و نحیف کاظم را روی پشت می کوبد 
و مثل رخش رستم، چار نعل می تازد. دست به تعقیب و گریز می زنیم. قاطر جفتک می اندازد و تک تک، 
وارد اتاق های اصطبل می شود و از در دیگر بیرون می رود. جار و جنجال می شود و سرباز و درجه دار بیرون 

داستان کوتاه طنز دفاع مقدس

می ریزند. می خندند و کاری از کسی برنمی آید. کاظم هم با دندان فشرده و چشمان از حدقه بیرون زده، انگار 
سریش، چسبیده به گردن قاطر و صدای نک و ناله اش می پیچد توی گوشم. »کووووَمک...! «

زمین  روی  متری  و چند  لیز می خورند  ارتش.  پادگان  روغنی  تعویض  توی  ُهل می خورند  قاطر  و  کاظم 
کشیده می شوند. شاپور قرچ قرچ صدای انگشتانش را درمی آورد. می روم گوشة تعمیرگاه و روی پیت روغنی 
می نشینم و سیگاری از جیب بیرون می آورم. آتش می زنم و دود را پُف می کنم سمت کاظم که با نشیمن گاه 

توی تشت روغن سوخته نشسته. »قربون، باید تو چشاش نیگاه می کردی!«
با قانون گارانتی، قاطر را تعویض می کنیم. شاپور با دیدن حال روز تاسیده کاظم، می گوید: »بُنی جان، بعدی 

رو شما تست کن! بلکه حوری زمینی هم، خوشحال بشه!«      
می گویم: »الزمه قاطرا رو تست کنیم قربون؟«

ـ قاطر قبل رو دیدی. اگر می ترسی، حرفی نیس. 
انگشت اشاره را عمود می گیرم به سمت آسمان ابری و بارانی.

ـ آدم ترسو هیچ وقت تو کارش موفق نمی شه.  
انگار تخم کفتر  پُر پیمانش می اندازم. کاظم  بّراق و عضله های  به بدن  باالبلند. نگاهی  قاطِر  می روم کنار 

خورده و زبانش باز شده، می گوید: »دارعلی! ِزِزره و ُکـ...الهخود و ِسپر و ِشـ...شمشیر، بِدم ِخـ خدمتت!«
کاظم می آید کنار قاطر و دو دست را قالب می کند. دوال می شود. خودم را "دون کیشوت" مجّسم می کنم 
و کاظم را نوکرش "سانچو پانزا" توی تلّه حوری شاپور می افتم و دست از جان ُشسته، پا در قالب دستی 
کاظم می اندازم و عین شوالیه های عازم جنگ، سوار قاطر پُر زور می شوم. با نیش دندان آستین پیراهن 

نظامی ام را گاز می گیرد. می خوانم:
»تو موری و من سلیمان!          تو پیاده و من سوار قاطر!«  

قاطر پوزش را باال می گیرد و لب های مو دارش می لرزد. گوش سیخ می کند و انگار دودکش قطار، بخار از 
دهن و دماغش بیرون می زند. جا خوش نکرده، َرم می کند. فقط فرصت می کنم پلک ببندم. حروف مثل 

وزنة سنگینی از لب هایم آویزان می شوند و از دهنم بیرون می ریزند: »ُک ُک... َم َم...ک!!.«
از نو، زبان کاظم می گیرد: »تُـ تُـ تو ِچ ِچیشاش ِن نِگاه َن نَُکن...«

قاطر، عین جت، دیوار صوتی می شکند و از دروازة پادگان بیرون می زند. جلو دژبانی، دو سرباز چاق و الغر، 
توی سر و کلّة هم می زنند. دلم خوش است به شاپور و کاظم که با جیپ نظامی، پشت کلّه ام می تازند. 
تعقیب و گریز می کشد به سمت شهر. عین سریش چسبیده ام پشت گردن قاطر، زیر و رو می شوم و قاطر 
هم می تازد به سمت شهر مرزی. آویزانم به قاطر، پاهایم به زمین می خورد و جرقه می زند! صدای کاظم را 

ـُ ُکن!« می شنوم که سوار بر جیپ، سپر به سپر، تعقیب مان می کند: »تـ تو...چـ چیشاش نـ نـ نیگاه ک
داخل شهر مرزی می شوم و جلو چشم مبهوت مرد و زن، تعقیب به پس کوچه های تنگ و ترش می کشد. 
از شانس راستم، قاطر داخل کوچة بن بست می پیچد و از شانس کج ام، ترمز می زند و آدم و حیوان، زمین 
می خوریم و به در و دیوار کوبیده می شویم. دست قاطر می شکند و خون می زند بیرون. کلّه اش یله می شود 
روی خاک. با چشمان درشت و سیاهش نگاهم می کند و سخت نفس می کشد. شاپور دامپزشک می شود: 

»بُنی، تنفس دهن به دهن...!«
دهن می چسبانم به لب و لوچه ی کف دار و مودار قاطر و نفسم را ُهل می دهم توی دهنش...!

از عملیات نبود، گرمای هوا همه را کالفه کرده بود؛ بر و بچه های تیپ 25  مدت زیادی بود که خبری 
کربال،  هر کدام خودشان را مشغول می کردند تا گرما رو کمتر حس کنند، یک عده نامه می نوشتن، یک 
عده فوتبال و والیبال بازی می کردن عده ای هم به کارهای دیگر سرگرم بودند؛ یک عده هم طبق معمول 
مشغول راز و نیاز بودند؛ سید عبدالرضا جزو این دسته بود؛ عابدین )شهید سیدعابدین حسینی( همیشه 
به  همین خاطر سر به سر عبدالرضا می گذاشت و می گفت »عبدالرضا! این همه نماز نخون یک وقت نورانی 
میشی بعدش شهید میشی ها؛ من حوصله گریه برای تو رو ندارم. اصاًل وقتی شهید بشی یادت که بیفتم به 

جای گریه خنده ام می گیره«.
معموالً سید عابدین به اینجاهای صحبتش که می رسید بقیه هم با او هم صدا می شدند و سر به سر عبدالرضا 

می گذاشتند ولی عبدالرضا دست بردار نبود.
یکی از این روزها سید عابدین داخل سنگر آمد و دید که عبدالرضا مشغول نماز خواندن است؛ یک لحظه 
مکث کرد فکری به ذهنش رسید و سریع از سنگر خارج شد؛ هندوانه های زیادی که کمک های مردمی 
بود یک قسمت از محوطه تیپ جمع شده بود و از بس زیاد بود بعضی از آنها تو این گرمای زیاد پالسیده 

و لزج شده بودند.
عابدین به طرف هندوانه رفت و نگاهی به هندوانه ها انداخت؛ جلوتر رفت و یکی از هندوانه ها را که کاماًل 
پالسیده و لزج بود را برداشت و خیلی آرام داخل سنگر آمد و رفت پشت عبدالرضا ایستاد؛ به بچه ها اشاره 
کرد که صداتان درنیاید، عبدالرضا در این لحظه به قنوت نماز رسیده بود؛ چشهایش را بست و شروع کرد 

به خواندن یک قنوت جانانه.
سید عابدین هم معطل نکرد و با هندوانه پالسیده محکم کوبید پشت سر عبدالرضا و فرار کرد؛ هندوانه 
پشت سر عبدالرضا پخش شد و کمی از آن هم ریخت تو دستای عبدالرضا؛ بچه ها که صدای خنده شان 
توی سنگر پیچید، دیدند که عبدالرضا نقش زمین شد؛ همه ترسیدند و به طرف عبدالرضا رفتند؛ عبدالرضا 
بیهوش شده بود، عابدین هم که نگران شده بود آهسته داخل سنگر سرک می کشید؛ سریع آب آوردن و 
عبدالرضا را به هوش آوردن، به هوش که آمد دستی به سرش کشید و گفت »من زنده ام!!، من شهید نشدم؟ 
چطور من زنده ام؟ مگه ترکش به سرم نخورد؟ حال عبدالرضا که بهتر شد«،  همسنگرا گفتند »عبدالرضا 
خجالت نمی کشی؟ با یه هندوانه به این روز افتادی؟ چرا غش کردی؟ عابدین با یه هندونه تو رو به این 

روز انداخت؟!«
عبدالرضا که تازه ماجرا رو فهمیده بود زد زیر خنده و گفت »خدا بگم عابدین رو چی کار نکنه؛ من بارها 
در مورد کسانی که شهید می شدند، شنیدم که وقتی تیری به اون ها می خوره اصاًل دردی احساس نمی کنن 
و سریع شهید می شن؛ وقتی اون ضربه به سرم خورد و هندونه ریخت تو دستام،  چون خیلی لزج بود، یه 

لحظه خیال کردم که مغزم ریخته کف دستم و دارم شهید می شم«.
با این جمله بود که شلیک خنده بچه ها فضا را پر کرد؛ یک لحظه نگاه عابدین که داشت داخل سنگر سرک 
می کشید با نگاه عبدالرضا تالقی کرد؛  عبدالرضا،  خنده عابدین رو که دید جستی زد و افتاد دنبال عابدین، 

جیغ و داد عابدین و کمک  خواستن او در هیاهو و خنده های بچه ها گم شد.

ساعت های 1 و 2 نیمه شب بود که در میان همهمه و شلیک توپ و تانک و مسلسل و آرپی چی و غرش 
هواپیماهای دشمن در عملیات بزرگ کربالی 5 ، فرمانده تخریب بعد از چندین بار صدا زدن اسم من ، باالخره 

پیدایم کرد و گفت : حمید هرچه سریعتر این اسرا را به عقب ببر و تحویل کمپ اسرا بده . سریع آماده شدم.
سی و دو نفر اسیر عراقی که بیشترشان مجروح بودند ، سوار بر پشت دو دستگاه خودروی تویوتا شدند و من با 
یک قبضه کالش تاشو با نشستن بر پنجره خودرو دستور حرکت خودروها را به سمت کمپ اسرا صادر کردم 
مسافتی طی نکرده بودیم که متوجه شدم چند اسیر عراقی به من نگریسته و اسمم را صدا زده و با هم میخندند. 
اول تعجب کردم که اینها اسم مرا از کجا میدانند . زود به خاطر آوردم صدا زدن های فرمانده مان را که به دنبال 
من میگشت و عراقیها نیز یاد گرفته بودند . من با 18 سال سنی که داشتم از لحاظ سن و هیکل از همه آنها 
کوچکتر بودم. بگی نگی کمی ترس برم داشت . گفتم نکند در این نیمه شب ، اسرا با هم یکی شوند و من و راننده 

بی سالح را بکشند و فرار کنند.
دنبال واژه ای گشتم که به زبان عربی  معنای نخندید یا ساکت باشید ، بدهد . کلمه » ضحک « به خاطرم آمد 
که به معنای خنده بود. با خودم گفتم : خوب اگر به عربی بگویم نخندید ، آنها می  ترسند و ساکت می  شوند . لذا 
با تحکم و بلند داد زدم »ال اضحک«. با گفتن این حرف عالوه بر چند نفری که می  خندیدند ، بقیه هم که ساکت 

بودند شروع به خنده کردند . چند بار دیگر »ال اضحک« را تکرار کردم ولی توفیری نکرد.
سکوت کردم و خودم نیز همصدا با آنها شروع به خنده کردم. چند کیلومتری که طی کردیم به کمپ اسرای عراقی 
رسیدیم و بعد از تحویل دادن 32 اسیر به مسئولین کمپ ، دوباره با همان خودروها به خط مقدم برگشتیم . در 
خط مقدم به داخل سنگرمان که بچه های تخریب حضور داشتند رفتم و بعد از چاق سالمتی قضیه را برایشان 
تعریف کردم. بعد از تعریف ماجرا ، دو سه نفر از برادران همسنگر که دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( بودند و 
به زبان عربی نیز تسلط داشتند ، شروع به خنده کردند و گفتند فالنی می  دانی به آنها چه می  گفتی که آنها بیشتر 
می خندیدند تو به عربی به آنها می  گفتی » ال اضحک « که معنی آن می  شود » من نمیخندم« و برای اینکه به 

آنها بگویی نخند یا نخندید ، باید می  گفتی » ال تضحک « ................. آنجا بود که به راز خنده عراقیها پی بردم.

نوشته ی اکبر صحرایی

  رفت و برگشت
تقلید در کلیات به جایی بر نمی خورد، وای به وقتی که پای جزئیات به 

میان آید، آن هم در زبان غیر مادری.
ـ گیر عجب آدمی افتادیم ما!

ـ خودت گیر عجب آدمی افتادی!

  جوان چهارده ساله
پیرمردی بود از تک و تا افتاده اما در قبول مسئولیت به کم تر از حضور در 

خط مقدم و منطقه عملیاتی رضا نمی داد.
ـ تو بااین سن و سال می  خواهی بیایی جلو که چه بشود؟

ـ من دیگر آدم قبل نیستم بعد از این مدت که جبهه بوده ام دیگر مثل 
پسرهای چهارده ساله جوان شده ام!

  وقتش رسیده
شب بود. زیر چادر نشسته بودیم، حرف ازدواج شد. همه به هم تعارف 
می  کردند، هر کس سعی می  کرد دیگری را جلو بیندازد. یکی از برادران 
گفت:»ننه من قاعده ای دارد. می  گوید هر وقت پایت از لحاف آمد بیرون، 
موقع زن گرفتن است«. وقتی این حرف را می  زد که علی پروینی فرمانده 
دسته خوابیده بود و اتفاقاً پایش از زیر پتو بیرون افتاده بود. همه خندیدم و 

یک صدا گفتیم:»با این حساب وقت ازدواج برادر پروینی است«.

  من کاظم پول الزم
تلگراف صلواتی بود، توصیه می  کردند مختصر و مفید نوشته شود، البته به 
ندرت کسی پیام ضروری تلگرافی داشت. اغلب دوتا، سه تا برگه می  گرفتند 
و همین طوری پر می  کردند، مهم نبود چه بنویسند. مفت باشه خمپاره 
جفت جفت باشه! بعد می  آمدند برای هم تعریف می  کردند که به عنوان 
چند کلمه فوری، فوتی و ضروری چه نوشته اند. دوستی داشتم که وقتی 
از او پرسیدم :»کاظم چی نوشتی؟« گفت:»نوشتم بابا سالم. من کاظم پول 

الزم«. گفتم:»همین؟« گفت:»آره دیگر. مفهوم نیست؟«

  من جاسم هستم
در رودخانه نزدیک مقر آب تنی می  کردیم. یکی از بچه ها که شنا بلد نبود 
افتاد توی آب. چند بار رفت زیر آب و آمد باال. شنا بلد نبود یا خودش را به 
نابلدی می  زد خدا می  داند، برادری پرید توی آب و او را گرفت، وقتی داشت 
او را با خودش می  آورد باال می  گفت:»کاکا سالم هستی؟« و او نفس زنان 

می  گفت:»نه کاکا سالم خانه است من جاسم هستم!«

  قابلمه خورش
 فرمانده گروهانمان روزی ما را جمع کردند که  برایمان صحبت کند. 
انتهای  با عملیات آینده بی ارتباط نبود. در  این قبیل جلسات  معموالً 
سخنرانی، گفتند»قبل از جاکن شدن ببینید چیزی کم و کسری نداشته 
باشید، جلوتر نمی توانیم تهیه کنیم«. منظور ایشان وسایل شخصی و 
رزمی و سالح و مهمات و سایر تجهیزات بود. یکی، دو، سه نفر راجع به 
وسایلشان سوال هایی کردند و نشستند. از آن میان، پیرمردی برخاست، 
سید ابراهیم بود، کمک تدارکات چی گروهان. گفت:»آقا ما قابلمه خورش 

نداریم!«

  شیخ  محمد
عراق قله شیخ محمد را تصرف کرده بود. در تبلیغات گردان برادری داشتیم 
به همین نام. وقتی کسی او را از دور می  دید و صدایش می  زد، هر کس 

می  شنید می  گفت:»دست عراق است، داد و فریاد نکن!«

  آب بخور
موقع آموزش غواصی در آب بود و مثل خشکی، فرصت هایی هم برای رفع 

خستگی به شعار و شوخی می  گذشت
که جوابش  است؟  است؟)به جای شعار کی خسته  تشنه  برادرا کی  ـ 

می  شد: دشمن(
ـ من!

ـ آّب بخور.)منظور آب غیر قابل شرب! و آن هم با دهان پر از تجهیزات!(

  کمی پایین تر
از مسئوالت ستاد پشتیبانی آموزش و پرورش بود و با مسئول بسیج، که از 

برادران سپاهی بود، صحبت می  کرد.
ـ ما خاک کف پای بچه های بسیج هستیم.

ـ ما کمی پایین تر!)کنایه از این که ما از خاک هم کم تریم. شعر سعدی 
: گفتی ز خاک بیش ترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک 

کم ترین(

ال  اضحـکفکر کردم مغزم ریخته کف دستم

اللهم الرزقنا ترکشا قلیال و مرخصی کثیرا.
چه برداشتی از جبهه دارید؟ به خدا فقط یک جفت پوتین برداشتم.

کلوا و اشربوا حتی اذابلغت الحلقوم
دنیا دو روز است سه روز هم تو راهی میشه پنج روز.

مادرم گفته همه چیز بخور جز تیر و ترکش )جواب پرخورها به دیگران(
آرپی جی نزن تو خاکریز ما )وسط حرف ما نیا(

چهره ترکش پسند)صورت نورانی(
موقعیت ننه)سنگر تدارکات که مثل خانه پدری به آدم می  رسند(

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند)در حال رد شدن از میان همسنگران ، که دست و پای آنان را 
لگد می  کند.(

اصطالح های جنگی :
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در  که  داعش  علیه  مبارزه  مردمی  نیروهای  فرمانده  با  گفتگو 
لیست تروريستی آمريکا قرار گرفت؛

ابومهدی المهندس کیست؟
مبارزه  بر  مبنی  سیستانی  اهلل  آيت  فتوای  از  بعد   ابومهدی 
فرمانده   عنوان  به  مردم  سازماندهی  با  داعش،  با  مردمی 
نیروهای "حشد شعبی" )گروه مبارزه مردمی علیه داعش( نائل 
اياالت متحده آمريکا وی را  آمد. نکته ی جالب اينجاست که 
تروريست  چند  از  يکی  عنوان  به  خود  تروريستی  لیست  در 
خطرناک جهان گنجانده است. فرمانده ای که برای حفظ میهن 
خويش از شَر تکفیرها، در حالی که در لیست تروريستی آمريکا 
قرار دارد، اکنون مقابل تروريست هايی ايستاده است که حتی 
ائتالفی موسوم به ضد داعش که آمريکا آن را چند ماه پیش 

کلید زد هم نتوانست جلوی پیشروی آن ها را بگیرد.
  

من جمال جعفر محمدعلی آل ابراهیم، متولد سال 1954 در بخش 
قدیمی بصره هستم. پدرم به واسطه  کارش در مناطق مختلف بصره 
بعدش  و  شدم  متولد  القرنه  در  من  دلیل  همین  به  می شد،  جابه جا 
و  گذراندم  بصره  در  را  دبیرستان  و  دبستان  رفتیم.  الخصیب  ابی  به 
بغداد شدم و سال 1977 هم  فناوری  وارد دانشکده  در سال 1973 
فارغ التحصیل شدم. بعد از گذراندن دوره خدمت الزامی، وارد کارخانه 
عمران  مهندس  عنوان  به  آنجا  و  شدم  بصره  فوالد  و  آهن  عمومی 
فعالیت می کردم. بعدها در رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد گرفتم 
و در حال حاضر ]سال 2010[ نیز در همان رشته مشغول تحصیل در 

مقطع دکترا هستم.
فعالیت های سیاسی هم در دروه پیش دانشگاهی در حزب  در زمینه 
الدعوه عضو شدم و دروس مقدماتی حوزه را در حوزه آیت اهلل العظمی 
حکیم در بصره گذراندم. مشخصاً در آغاز دهه 70 میالدی وارد حزب 
الدعوه شدم، یعن همان موقعی که تحت فشار و حمالت شدید بعثی ها 
قرار داشت و در جریان آن حمالت رهبران حزب از قبیل شیخ عارف 
گسترش  با  شد  همزمان  اعدام ها  این  شدند.  اعدام  الهدی  گروه  و 
پایگاه های حزب و انتشار آن. اغلب اعضای حزب هم دانشجویان بودند. 
پس از حوادث ماه رجب سال 1979 )پس از دستگیری آیت اهلل شهید 
دانشجویان دستگیر شدند. من هم  از  زیادی  تعداد  محمدباقر صدر( 
به واسطه حضورم در حوادث ماه رجب 1979 یعنی بعد از به قدرت 
رسیدن صدام و بعد هم شهادت آیت اهلل محمدباقر صدر، تحت تعقیب 
بروم.  به کویت  نتیجه مجبور شدم در سال 1980  و در  قرار گرفتم 
توانستم یک نامه رسمی برای استخدام جعل کنم و با استفاده از آن به 

عنوان مهندس عضو جامعه مهندسین کویت شدم.
در سال 1983 و بعد از حوادثی که در کویت )پس از انفجار در سفارت 
امریکا و سفارت فرانسه( رخ داد، عراقی هایی که در کویت مقیم بودند، 
بازداشت شدند. در آن دوره عراق نفوذ واضحی در کویت داشت. در آن 
جریان سید عبدالمنعم الشوکی و حاج سهیل بازداشت شدند. اسم من 
نیز در فهرست متهمین مشارکت در این انفجارها، با وجود اینکه من 

در این قضیه بی گناه بودم، وارد شده بود.
 

اگر بی گناه بودی، چرا خودت را تسلیم نکردی؟
بله بی گناه بودم ولی آیا آدم عاقل خودش را تسلیم حکومت کویت 
می کند که همه عراقی های بازداشتی را تسلیم حکومت صدام می کرد؟ 
محاکمه  بدون  می گرفت،  تحویل  را  کس  هر  هم  صدام  حکومت  و 
اعدام می کرد. گذشته از اینکه من از طرف حکومت صدام هم تحت 
تعقیب بودم. عماًل هم چند نفر از نزدیکان و اقوامم تسلیم عراق شدند 
ایران و  ایران شدم.  از کویت راهی  که کشته شدند. به همین جهت 
سوریه در آن زمان تنها کشورهایی بودند که مخالفین نظام عراق را 

می پذیرفتند.
بعد از کشته شدن 90 درصد از نیروهای حزب در عراق به این نتیجه 
و اعتقاد رسیدم که جهاد و مقابله با نظام، تنها راه پیش روی ماست به 
همین جهت وارد گروهی شدم که »نیروهای مجاهدین عراقی« خوانده 
می شد. از حزب الدعوه بیرون آمدم و تمام وقتم را وقف جهاد کردم 
چون شرط ورود به آن نیروها این بود که هر کس می خواهد وارد شود، 

باید وابستگی به هر جای دیگری را قطع نماید.
 

وابسته  کجا  به  و  بود  که  عراقی  مجاهدين  نیروهای  مؤسس 
بودند؟

فکر تأسیس این نیرو با یکی از مهم ترین رهبران حزب الدعوه یعنی 
حاج ابوزینب الخالصی بود. ایشان یکی از معروف ترین شخصیت های 
حزب الدعوه بود و از همان اوایل دهه 70 میالدی جزو سران حزب 
الدعوه بود. تنها چند ماه پس از سقوط صدام هم امریکایی ها بازداشتش 
کردند و دو سال بعد به دلیل آنکه مبتال به سرطان بود، آزاد شد و با 

همین بیماری از دنیا رفت.
 

امريکايی ها چرا دستگیرش کردند؟
فرماندهان نیروهای امریکایی از شخصیت های جهادی ای که قادر به 
انجام فعالیت های نظامی بودند، می ترسیدند و این طور می دیدند که 
ایستاد.  خواهد  آنها  جلوی  توانمندی هایش  با  الخالصی  ابوزینب  حاج 
فکر تأسیس سپاه بدر هم با او بود ولی متأسفانه االن سپاه بدر از او به 
این شکل صحبت نمی کنند. به این مرد ظلم شد. حتی برخی ها اجازه 

ندادند خبر وفاتش در رسانه ها پخش شود.
یکدیگر  با   ]1991 سال  در  صدام  ضد  ]شعبانیه  انتفاضه  جریان  در 
مشارکت داشتیم و حتی مقرهایی داخل خاک عراق در شمال کشور 
داشتیم، مشخصاً در استان سلیمانیه. شهدای ما آنجا در منطقه قره داغ 
مقبره ای دارند. جناب رئیس جمهور ]زمان مصاحبه[ جالل طالبانی و 
برادران در اتحادیه میهنی کردستان نقش بزرگی در پیشرفت حضور 
ما در آنجا داشتند به نحوی که ما در آنجا تیپی به نام تیپ المصطفی 

تشکیل دادیم که از هزار و 500 نیرو تشکیل می شد.
 

تو وابسته به حزب الدعوه بودی و بعد هم شدی سخنگوی سپاه 
بدر؟

بله، من فرمانده سپاه بدر شدم. در ابتدا یک رزمنده بودم و بعد شدم 
اسالمی  اعالی  مجلس  عضویت  به   1985 سال  در  و  سپاه  فرمانده 
درآمدم و بعدش عضو شورای فرماندهی شدم که از هشت عضو تشکیل 

می شد و در رأسش شهید محمدباقر حکیم قرار داشت.
من در شورا فعالیت سیاسی داشتم و در سپاه بدر فعالیت نظامی. چند 

بدر  سپاه  در  مسئولیتم  از  تغییرات،  از  پیش  ماه 
از مسئولیتم در مجلس  کناره گرفتم. همین طور 
اعال و به عنوان یک شخصیت مستقل به فعالیتم 
و  کردم  با همه حفظ  را  روابطم  البته  دادم.  ادامه 
نقشم را در عملیات سیاسی جاری در عراق انجام 
دادم، از جمله در جریان حل اختالف جریان صدر 
امریکا. در آن جریان  انتقالی عالوی و  با حکومت 
مذاکرات طرفین را مدیریت می کردم و در تشکیل 
ائتالف اول و همین طور ائتالف فعلی نقش داشتم. 
آنها  چون  امریکایی هاست  عصبانیت  دلیل  این 

نمی خواهند ائتالف های بزرگی شکل بگیرد.
 

بیرون  آن  از  بعد  و  پیوستی  الدعوه  به حزب 
بدر  سپاه  و  اعال  مجلس  به  هم  بعد  و  آمدی 
چه  آمدی.  بیرون  هم  آنجا  از  و  پیوستی 

توجیهی برای اين بیرون آمدن ها داشتی؟
دلیل  به  من  است.  مفصل  مسأله  این  توضیح 
نیامدم؛  بیرون  الدعوه  حزب  از  سیاسی  اختالف 
برادران و دوستانم را در آن تقدیم  من عزیزترین 
کردم. ولی من کارمند حزب الدعوه نبودم بلکه بنا 
به دالیل اعتقادی و روحی به آن پیوسته بودم و به 
دلیل این وابستگی از بذل هیچ چیزی دریغ نکردم 
قرار  دوراهی  بین  کردم  حس  جایی  یک  در  ولی 
به دست  بین ذبح شدن  انتخاب کنم  باید  و  دارم 
صدام یا باقی ماندن در سازمانی که بخوبی درس 
آن  در  و  باشیم  داشته  جلسه  و  حلقه  و  بحث  و 
به مسیر  دادم  ترجیح  بحث های فکری کنیم. من 
جهاد و برخورد با نظام بروم چون آن را راه صحیح 

برای مقابله با نظام جنایتکار دیکتاتور می دانستم.
درباره بیرون آمدن از مجلس اعال و سپاه بدر 

چه می گويی؟
مفصل  شرحش  و  دارد  طوالنی  داستانی  هم  این 
می گویم  آگاهی  روی  از  و  دارم  یقین  من  است. 
بین  در  مهمی  نقش  بدر  سپاه  و  اعال  مجلس  که 
مخالفین عراقی داشتند و همین طور من هم خودم 
را کارمند این دو نمی دیدم. در برخی موارد اختالف 
دیدگاه داشتیم. در سال 2002 تفکری در من پیدا 
شد که خودم را درگیر سازمان خاصی در مجلس 
اعال یا سپاه بدر نکنم ولی هنوز هم روابطم با همه 

خوب است.
  

عربستان سعودی چه دخلی به ماجرا دارد؟

سعودی  عربستان  مصاحبه[  ]زمان  فعلی  پادشاه 
نمایندگی  هیأت  به  قیام  سوم  روز  در  عبداهلل 
مجلس اعال گفت که با بوش پدر ]رئیس جمهوری 
او خواسته جلوی  از  و  تماس گرفته  امریکا[  وقت 
در  ویتنام  عقده  هنوز  امریکایی ها  بگیرد.  را  قیام 
رئیس  زمان  ]آن  که  پاول  کالین  مانده.  دل شان 
ستاد مشترک ارتش بود[ خاطراتی دارد که در آن 
را درگیر مسائل داخلی  اصاًل چرا خودمان  نوشته 

کنیم؟!
فلذا مأموریت امریکایی ها بعد از بیرون کردن صدام 
از  از عراق تمام شد. یادتان هست بوش پدر پس 
حمله صدام به کویت، در کنگره سخنرانی کرد و 
قطبی  تک  جهانی  نوین  نظام  آستانه  در  ما  گفت 
هستیم. سیاست امریکا بعد از سال 1991 را همه 
می دانند. امریکا صدام را حفظ کرد ولی آتش کم 
فروغی روشن کرد که اگر خواست تغییرش دهد، 
او  با  بخواهد  اگر  و  باشد  فروغ  آتش کم  با همین 
فروغ  کم  آتش  سایه همین  در  کند هم  همکاری 

باشد ولی این آتش، ملت عراق را سوزاند.
نتیجه محاصره عراق  500 هزار کودک عراقی در 
کلینتون  که  موقعی  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
وارد جنگ  نبود  مایل  رسید،  قدرت  به  امریکا  در 
در  امریکا  از شکست  پس  جدیدی شود، خصوصاً 
سومالی. ولی بعد از 11 سپتامبر 2001 و با حضور 
بوش پسر بر صندلی ریاست جمهوری، امریکایی ها 
نظام صدام  باید  اعتقاد قطعی رسیدند که  این  به 

را بردارند.
 

امور  در  ايران  درباره دخالت های  موضع  شما 
داخلی عراق چیست؟

 8 جنگ  در  سنگینی  هزینه  ایران  و  عراق  ملت 
ساله که توسط دیکتاتور برپا شده بود، پرداختند. 
ما همراه با کشورهای همسایه ایم. ما با کشورهای 
داریم  جغرافیایی ای  و  تاریخی  ارتباطات  همسایه  
نادیده گرفت. کاری که صدام  را  که نمی توان آن 
به  و  کرد  نابود  را  کشور  وضعیت  کرد،  کویت  در 
نیروهای  که  بود  او  سیاست های  و  او  کار  بهانه 
در  را  نظامی شان  نیروهای  توانستند  فرامنطقه ای 
حاضر  حال  در  عراقی ها  ما  کنند.  مستقر  منطقه 
کشورهای  بقیه  با  مشکالت مان  که  آنیم  نیازمند 
نحوی  به  کنیم  معقولی حل  به صورت  را  منطقه 
که وحدت عراق و سیادت و ثباتش محفوظ بماند. 

نیروهای  تا  نداد  اجازه  ترکیه  چرا  نظرتان  به 
چندملیتی از خاکش برای ورود به عراق ]در 

جريان حمله به صدام[ استفاده کنند؟
موقع  آن  در  بود.  داخلی  سیاسی  موضع  یک  این 
بود.  رسیده  قدرت  به  پارلمان  در  تازه  رفاه  حزب 

در داخل پارلمان هم اسالمگراها و دیگران تصمیم 
گرفتند دخالت نکنند و تصورشان آن بود که این 
تصمیمش  از  امریکا  می شود  باعث  تصمیم شان 
برگردد چون اصل طرح امریکایی ها آن بود که از 

شمال وارد شوند.
ترکیه ای ها این تصور را هم داشتند که هیچ عملیات 
صورت  آنها  مشارکت  بدون  عراق  در  نظامی ای 
و  حوادث  سریع  سیر  از  پس  ولی  گرفت.  نخواهد 
تصمیمش  در  امریکا  شدند  مطمئن  آنکه  از  بعد 
برای حمله به عراق جدی و مصمم است، شورای 
امنیتی ملی کوچک ترکیه تشکیل جلسه داد. در 
هم  ما  اگر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جلسه  آن 
مشارکت نکنیم، آن وقت همه چیزمان ]منافع مان[ 
با  روابط مان  و  داد  خواهیم  دست  از  عراق  در  را 
امریکا را هم از دست خواهیم داد. در آن مجلس 
مصوب شد که به امریکا اجازه دهند از اراضی اش 
برای حمله استفاده کند و وزیر خارجه ترکیه هم 
به کالین پاول ]وزیر خارجه وقت امریکا[ اطالع داد 
که ترکیه به نیروهای امریکایی اجازه می دهد که از 
اراضی اش استفاده کند ولی پاول پاسخ داد ممنون، 
اصاًل به شما احتیاجی نداریم چون امریکا بعد از آن 

موضع اول ترکیه؛ طرحش را تغییر داده بود.
 

به  بعثی ها  برگرداندن  سناريوی  نظرتان  به 
احتمال  مرحله  اين  در  سیاسی  عملیات 

مطرحی است؟
است  خطری  این  حال  هر  به  ولی  نمی کنم،  فکر 
سناریو  چند  االن  امریکایی ها  دارد.  وجود  که 
بازگرداندن  مهم شان  سناریوهای  از  یکی  دارند؛ 
بعثی هاست و با بعثی ها مذاکره هم کرده اند. حتی 
با گروه های تروریستی ای که صدام ]در دوره فراری 
کرده اند،  مذاکره  هم  بود  کرده  درست  بودنش[ 
سازمان هایی مثل جیش محمد و الصاحبه و غیره. 

این گروه ها هدف رزمی شان هدف قرار دادن کسانی 
بود که در عملیات سیاسی دخیل بودند و القاعده 
با امریکایی ها می جنگید. چون بعثی هایی که فرار 
دیکتاتور  وضعیت  مثل  وضعیت شان  کرده  بودند، 

مقبور بود و زرقاوی با امریکایی ها مقابله می کرد.

رسمی  صورت  به  عربی  کشورهای  از  نفر  هزار   5
وارد عراق شدند و ]توسط القاعده[ به خوبی ازشان 
مالی  حمایت  از  آن  از  گذشته  و  شد  استقبال 
نامحدودی از طرف کشورهای همسایه و مشخصاً 
عربستان سعودی هم برخوردار بودند. اینها اساساً 
اساس  این  بر  و  داشتند  تکفیری  جهادی  تفکر 
شروع کردند به مقاومت در برابر امریکا و هدف قرار 

دادن شیعیان و کردها.
در اقلیم کردستان دست به فعالیت هایی زدند ولی 
خصوصاً  نشدند  موفق  منطقه  آن  ثبات  دلیل  به 
مناطق  از  محافظت  مأمور  پیشمرگه  نیروهای  که 
اقلیم کردستان بودند. با وجود اینکه چند عملیات 
پراکنده صورت گرفت ولی نتوانستند برادران کرد 
را هدف قرار دهند. اما مناطق شیعیان مناطق بدون 
محافظتی بود و راحت می توانستند عملیات کنند. 
چراغ  زمینه  این  در  هم  امریکایی ها  معتقدم  من 
سبز نشان داده بودند. اگر هم نگوییم چراغ سبز، 

باید بگوییم دست کم چراغ زرد نشان داده بودند.
در چارچوب همین سناريويی که ذکر کرديد 
کرد  اعالم  ايران  جمهوری  رئیس  که  بود 
بعثی ها نبايد به حکومت عراق برگردند؟ و به 
نظر شما اين قبیل تصريحات دخالت در امور 

داخلی عراق نیست؟
ایران و برخی کشورهای همسایه مثل کشور کویت 
خارجه  وزیر  تصریحات  دارند.  مشکل  بعثی ها  با 
کویت واضح بود که گفت ما بیش از آنکه نیازمند 
غرامت باشیم، نیازمند ضمانتی حقیقی هستیم که 
نکند.  تعدی  ما  به  دیگر  بار  عراق  بر  حاکم  نظام 
حکومت  که  دارد  اعتقاد  طور  همین  هم  ایران 
کردن بخش های واقعی ملت عراق بر کشور، بعدی 
باعث  همین  و  می دهد  حکومت  به  دموکراتیک 
همسایه  کشورهای  همه  با  خوب  روابط  برقراری 
می شود و استقرار منطقه را نیز حفظ می کند. به 

ازدفاع مقدس تا دفاع از حرم اهل بیت علیه سالم
به عنوان ملت عراق  را  ما  به حکومت  بعثی ها  بازگشت  همین جهت 
می ترساند، کما اینکه ایران و کویت و دیگر کشورها را هم می ترساند. 
البته عربستان نقش منفی بسیار بزرگی در عراق ایفا می کند و اموال 
هنگفتی خرج می کند تا روند فعالیت های سیاسی در کشور را با مانع 

روبه رو کند.
 

خب اين توجیه دخالت ايران در امور داخلی عراق می شود؟
ابداً. دخالت در امور داخلی عراق مسأله ای غیرمقبول و غیرقابل پذیرش 
است. دخالت های عربستان سعودی به صورت فعلی نه به ایران و نه به 
کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی عراق را نمی دهد. ولی نگرانی 
معقول کشورهای منطقه از نظام سیاسی آینده در عراق بر ما واجب 
می کند ضمانت هایی به آنها بدهیم که سیاست های احمقانه نظام سابق 
تکرار نخواهد شد. ما به عنوان ملت عراق مثاًل از سعودی ها می خواهیم 
از هیچ نظامی در عراق که سیاست هایش و سرکوبگری اش شبیه نظام 
صدام باشد، حمایت نکند و این عدم حمایت را علناً اعالم کند. ما از 
سعودی ها می پرسیم االن چه کسی عزت الدوری مجرم ]معاون صدام[ 
با ملت  با خشونت  را که  نظام سابق  افسران  پناه داده؟ چه کسی  را 

برخورد کرده و ملت را نابود کردند، پناه داده است؟
با کسانی جلسه گذاشتند و نشستند که  امریکایی ها در سال 2008 
اسم شان در فهرست تروریست های تحت تعقیب خود امریکا بود چون 
امریکایی کشته بودند. امریکایی ها به این افراد سندهای مکتوب دادند 
از جمله درباره آزاد کردن زندانیان آنها و تحویل ندادن این زندانی ها 
به حکومت عراق و عفو آنها در زمینه جنایت هایی که پیش و پس از 
سال 2003 مرتکب شده بودند و همچنین بازگرداندن آنها به حکومت 
و اصالح قانون اساسی و الغای ماده ای که به بحث ریشه کن کردن بعث 

اشاره داد.
وقتی  از  در کشور  فرقه ای  و  که مشکالت مذهبی  برخی ها مدعی اند 
شروع شد که شما در انتخابات سال 2005 ائتالف تشکیل دادی نه 

پس از انفجار سامرا ]در سال 2006[.
مظلومیت  احساس  شیعیان  سرنگونی صدام[  ]و  تغییر  حادثه  از  بعد 
می کردند. برادران کرد هم همین طور. فلذا فهرست های انتخاباتی شان 
یادتان  خوب  البته  بود.  طبیعی  این  و  می شد  تهیه  اساس  همین  بر 
هست که در انتخابات سال 2005 آیت اهلل العظمی سیستانی تشکیل 
دولت بدون حضور اهل سنت را رد کرد و بر حضور همه بخش های 
ملت عراق در دولت تأکید کرد ]گرچه طبق قانون، فهرست شیعیان 

بیروت انتخابات پارلمانی بود و می توانست دولت تشکیل دهد[.
همه می دانند که در انقالب 1920 ]ضد انگلیسی های اشغالگر عراق[ 
شیعیان چه با رهبران دینی و چه با سران عشایرشان جلوی انگلیسی ها 
ایستادند؛ تا عثمانی ]که دولت مسلمان حاکم بر عراق بود[ باقی بماند 
و در این راه خون دادند ولی در نتیجه مقاومت آنها ]و پس از فروپاشی 
عثمانی[ دولت عراق تشکیل شد ولی با کنار گذاشته شدن بخش های 
شیعی و کرد عراق. بعد از 80 سال دور نگه داشتن شیعیان و کردها 
از قدرت شاهد این ائتالف ها بودیم که داشت وضعیت از شکل صحیح 
خارج می شد ولی عقالی کشور توانستند بر اوضاع مسلط شوند و چشم 
فتنه را کور کنند ولی استمرار عملیات دموکراتیک باعث می شود این 
ائتالف های طایفه ای از بین برود و االن شاهد همین موضوع هستیم، 

چه در عرصه سیاسی کردها، چه شیعیان و چه سنی ها.
 

دایره  از  کند،  امنیت  احساس  که  وقتی  عادی  شهروند  که  چرا 
ملی اش  سرسپردگی  به  و  می شود  خارج  تنگ نظرانه  سرسپردگی 
بازمی گردد و نماینده اش در مجلس را براساس توانمندی و پاکدستی 

انتخاب می کند نه براساس وابستگی مذهبی یا منطقه ای.
 

شما در دوره مخالفت با نظام سابق خط انقالبی را در پیش گرفته 
بوديد چه در نیروهای مجاهدين عراقی و چه در مجلس اعلی. 
نظرتان  به  ولی  کرديد  تقديم  هم  بسیاری  راه شهدای  اين  در 
سرنگونش  نمی توانستید  چرا  و  بود  کجا  در  صدام  قوت  نقطه 

کنید؟
صدام چند مرتبه سقوط کرد ولی این امریکا بود که هر بار او را روی 
شهید  هزاران  و  کردیم  عمل  وظیفه مان  به  ما  می کرد.  بند  پاهایش 
ریاست  کاخ  بودیم.  قصی  پی  در  و  دادیم  قرار  را هدف  عدی  دادیم. 
جمهوری و همین طور رادیو و تلویزیون را هدف قرار دادیم و بسیاری 
از عملیات  جهادی دیگر که به آن افتخار می کنیم ولی امریکا بنا بر 
یک سناریوی بزرگ جهانی می خواست که صدام بر سر کار بماند. مثاًل 
حرکت شهید طالب السهیل را چه کسی لو داد؟ چه کسی در کشتن 

او در بیروت مشارکت کرد؟ امریکا در پس این جریان بود.

پس امريکايی ها چرا با حضورت در عراق مخالفند؟
امریکا را انگار کسی به سمت دشمنی با شیعیان هل می دهد. دیدید 
که امریکا چه سر و صدایی ضد هیأت بازپرسی و عدالت )که حکم به 
راه  به  بود(  داده  انتخابات  نامزدهای  از  نفر  چند  گذاشته شدن  کنار 
انداخت. این باعث ایجاد تنفر نسبت به امریکا در بین شیعیان می شود 
هم  ما  بین خود  در  خواهد شد. حتی  عمیق تر  مرور  به  این حس  و 
کسانی هستند که عادت کرده  اند گزارش بنویسند و اطالعات غلط در 
آن درج کنند. االن امریکایی ها یک بانک اطالعات در اختیار دارند که 
من نمی گویم در آن حرف درست پیدا نمی شود، ولی دروغ های زیادی 

هم در آن هست.
  

برخی ها تو را متهم می کنند که برای دستگاه اطالعاتی ايران 
کار می کنی، از طريق مشاوره به سپاه قدس. چه می گويی؟

من در سپاه بدر مسئول بودم و همین طور یکی از مسئوالن مجلس 
اعالی انقالب اسالمی عراق و بخشی از سیستم مخالفین عراقی نظام 
وجود  راهی  با صدام  مبارزه  در سیستم  و  بود  ایران  ما  پایگاه  صدام. 
و دو  نفر  با یک  نه  باشیم.  داشته  قوی ای  ارتباطات  آنکه  نداشت جز 
نفر بلکه با چندین دستگاه تا به ما اجازه دهند جلسه داشته باشیم 
به  و  برویم  و  کنیم  جابه جا  را  امکانات مان  و  باشیم  داشته  تحرک  و 

پایگاه هایمان برگردیم.
 

من بیش از 20 سال از عمرم را در ایران گذراندم. پس قطعاً روابط خوب 
و قوی ای دارم ولی آیا این معقول است که یک ابرقدرت منطقه ای مثل 
ابومهدی متکی باشد؟ آن هم تازه در  ایران فقط به یک نفر به اسم 

صورتی که اصاًل به من متکی باشد.
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1. اولین بار در دوران طفولیت سورپرایز شدیم. راهنمایی بودیم که فهمیدیم خیلی از کاخ ها و عمارت های به جا مانده 
از دوران طاغوت هم اکنون ساختمان هایی است که مسئولین مان داخلش نشسته اند و برای جمهوری اسالمی تصمیم 

می گیرند. خیلی برای مان بهت آور و عجیب بود.
کاخ دادگستری، کاخ سعد آباد، کاخ مجمع تشخیص و سایر ارکان جمهوری اسالمی...

از مسئولین مان هم، همان خانه های مصادره ای مسئولین دوران  2. دبیرستانی که شدیم فهمیدیم خانه های بسیاری 
پهلوی است. خیلی های شان هم که خانه شان مصادره ای نیست در خانه هایی بس مجلل تر از مسئولین دوران پهلوی 

زندگی می کنند. اخیرا هم که امالک_نجومی تالشی بود که بقیه را به قافله قبلی ها برساند .
3. اواخر دوران دانشجویی با مستندهایی مثل 33سال_سکوت فهمیدیم تفرج گاه های باقیمانده از دوران پهلوی مثل 

فضاهای اختصاصی سد لتیان نیز هم اکنون تفرج گاه های اختصاصی خانواده مسئولین کشورمان است.
4. در ماه های_گذشته با فیش_های_نجومی شوکه مان کردند. فهمیدیم حقوق و دریافتی بخش زیادی از مدیران رده 

باالی کشور تقریبا هم سنگ همان برداشت های مسئولین دوران پهلوی از اموال مردم است. 
5. حاال با ماجرای آقای هاشمی در کوشک فهمیدیم حتی استخر و محل تفریح اختصاصی فرح پهلوی هم با محل تفریح 

اختصاصی انقالبیون سابق یکیست. 
دارم فکر می کنم برای ماه ها و سال های آینده دقیقا سورپرایز بعدی مدعیان انقالب اسالمی برای معرفی انقالب به نسل 

جدید چیست؟

کتاب روش تحلیل سیاسی، تالشی است مبتنی بر منظومه ی فکری حضرت آیت اهلل خامنه ای با هدف ارائه ی روشی 
منسجم و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده ها در چهارچوب تحلیلی انقالب اسالمی. عنصر »روش« در تحلیل سیاسی 
از آن جهت اهمّیت می یابد که افراد را از نخستین گام تحلیل- یعنی حساسّیت نسبت به مسائل و جمع آوری اّطالعات 
انسجام  را  آن ها  و ذهن  می کند  یاری  گردآوری شده  اّطالعات  از  استنتاج  و  بندی  تا جمع  آنها-  ابعاد  درباره ی  الزم 
می بخشد. البته منظور این مجموعه به هیچ وجه نگاهی خشک، فرآیندی و مهندسی شده به »روش« به مثابه یک تابع 
ریاضی نیست. حتی شاید نتوان مرزبندی و توالی زمانی خاّصی بین مراحل فوق قائل شد، اما تالش شده تا مقّدمات 
اصلی روش شناختی تحلیل سیاسی که رهبر انقالب اسالمی در البه الی بیاناتشان نسبت به آن ها متّذکر شده اند، جمع 
آوری شود. مجموعه ی حاضر، در قالب یک کتاب کار و در دو گفتار و دو ضمیمه تنظیم شده است. فصل نخست به 
مقّدمات و پیش نیازهای ضروری جهت کسب آمادگی های الزم برای تحلیل سیاسی پرداخته است. این فصل درحقیقت 
ویژگی های کل نگرانه ی روحی، ذهنی و رفتاری یک عنصر متفّکر و فّعال سیاسی را برشمرده است؛ ویژگی هایی که بدون 

کسب آن ها توان تحلیل سیاسی در مسائل جزئی و عینی از او سلب می شود.
فصل دوم در دو بخش ایجابی و سلبی، گام ها و بایسته های یک تحلیل سیاسی خوب و متقن را مشّخص ساخته است. در 
بخش ضمیمه نیز دو نمونه از تحلیل های رهبر انقالب اسالمی از دو موضوع »مذاکره ی ایران و آمریکا« و »نگاه تحلیلی 
کالن به انقالب اسالمی« به منظور تمرین خوانندگان و تطبیق نکات روشی مذکور در متن کتاب با تحلیل های صورت 
ارائه شده است. برخی موارد نیز به صورت مثال هایی حل شده در پیش روی خوانندگان  انقالب  گرفته توسط رهبر 

محترم قرار گرفته است. 
عالقه مندان برای تهیه کتاب می تواند به نشانی فروشگاه انتشارات انقالب اسالمی

آدرس: تهران- خیابان جمهوری اسالمی-خ فلسطین- پالک 33مراجعه و یا با شماره تلفن های 02166483975 - 
02166483695 تماس حاصل فرمایند.
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پویش بزرگ کتاب خوانی کتاب شارژ
بامحوریت کتاب نرگس

ویژۀ جوانان و نوجوانان
انقالب نرگس ها

کتـاب

یک مقام مسئول سابق:
تمام مشکالت درمانی جانبازان حل شده است

انتخاب بچه هاست  دوربین ها را که تنظیم می کنیم، نوبت 
برای مصاحبه. بچه هایی که بعضی هایشان تازه واردند به هیات 
نوجوانان و بعضی هایشان  هم چندسالی هست می آیند اینجا. 
شب حضرت عبداهلل بن حسن است و من در مقابل عبداهلل های 
انقالب نشسته بودم و قرار بود از هیات بپرسم! درست یادم 
نیست چه شد، اما از محمدرضای 9 ساله تا آقا سیدمهدی 
13 ساله درباره شهادت سوال کردم. سوالی که شاید هر کس 
دیگری هم می بود ، می پرسید و حتما انتظار هم داشت که از 
زبان کودکانه شان بشنود که بله! ما شهادت را دوست داریم 
چون به بهشت می رویم... تا آن شب فقط از آقا محمدمهدی ، 
پسر خردسال شهید مدافع حریم اسالم این حرف ها را شنیده 

خوشا به حال امام عصرمعرفی کتاب روش تحلی سیاسی 

بودم... محسن از عموی شهیدش گفت؛ از این که دوست دارد 
در راه اعتقاداتش شهید شود! از این که بهشت برایش اهمیتی 
ندارد و دلش می خواهد با رسول اهلل همنشین باشد! انتظار 
نداشتم بگوید شهادت مقصود همه ی انسان هاست و برایم 
توضیح هم بدهد چرا... سید مهدی هم همین بود! محمدرضا 
هم! حتی محمد صدرا! دلم به حال خودم و خیلی های دیگر 
امام خامنه ای  نسل جدید سربازان  و  ما کجاییم  سوخت... 
کجا... خوشا به حال امام عصر... چه سربازانی خواهد داشت! 
عبداهلل هایی که با سن کمشان می فهمند اگر شهید نشوند، 
میمیرند و حاضر نیستند شبانه امامشان را در کنار هزاران 

حرامی تنها بگذارند...

از مقداد سوال شد:
هنگام حمله به خانه فاطمه )سالم اهلل علیها( چه مي کردی!

گفت: ما مامور به سکوت بودیم!
اما من دست برقبضه شمشیر و چشم در چشم موال علی )علیه 

السالم( منتظر اشاره بودم.
سالم بر مقدادهایی که منتظر اشاره حضرت سید علی هستند.


