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حرم در محاصره ؛ تهران در اِشغال

ایرانـی مـزدور

مدافع حـرم در 
لیست سیاه ایاالت 

متحـده آمریکا

نوعروس نهاوندی قربانی 

داعـش های سـال ۶۰

گفت و گوی اختصاصی با سردار سعید فرجیان زاده

همدانی ها جز اولین اسرای 

جنگ محسـوب می شوند

تاریـخ قلمت بشـکند
قلمت بشـکند اگر ننویسـی 
ایران بهشت اپوزیسیون است!

اگـرامام  )ره( نرمش 
نشـان می داد رنگ 
آرامش را نمی دیدیم

پاسخ همسر شهید مدافع حرم به اهانت کرباسچی به شهدای مدافع حرم:

قابل توجه کرباسچی و همفکران
اگرمدافعان حرم نبودند ...

جریان خزنده ای که در فتنه 88 به طمع لگدمال کردن همه ارزش های دینی و ملی با شعار)نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران( 
به خیال خام خود در پی لطمه زدن به مقاومت و وحدت اسالمی و عزت و امنیت این نظام شکوهمند بود، امروز از حلقوم برخی 
غربزدگان همان فریادها سر داده می شود تا به زعم خود بتواند زمینه را برای هجوم دشمنان قسم خورده و به تاراج بردن مال و 

جان و نوامیس مردم ایران آماده کند.
زهی خیالی باطل! 
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موضع یادگار امام)ره( در خصوص جنایات منافقین

هرجا جمهوری اسـالمی 
الزم بداند می رویم چون 
مقید به والیت فقیه هستیم

فرمانده رزمندگان »نَُجباء« در حلب: 

اعدام هـای سال ۶۷

منافقین لیالی 2ساله را در آتش کینه خود سوزاندند

مدتی است که عده ای که از به خطر افتادن نان و نام و 
میز خود می ترسند، حامی منافقین شدند و مدام از اعدام 

های دهه۶۰ سخن می گویند.
ندارند،  کافی  اطالع  ماجرا  این  از  که  هم  باورانی  خوش 
منافقین در دهه ۶۰  اعدام  از  ناجوانمردانه  قضاوت های 
می کنند. حال تصمیم گرفتم، سواالتی را مطرح کنم که 

افکار عمومی جامعه قضاوت کند:
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نکند مکر بنی ساعده تکرار شود
         که علی در قفس خانه گرفتار شود
                           مرحوم محمدرضا آغاسی

روز عید غدیر، بیش از 1۰۰ هزار نفر که از امروز من و تو خیلی حزب اللهی 
تر بودند و مستقیم و نه با وایبر و تلگرام و واتساپ پیامبر را می دیدند و درک 
می کردند، شاهد بودند که حضرت محمد )ص( دست حضرت علی )ع( را 

گرفت، باال برد و فرمود:
“من کنت موال، فهذا علی موال”

هر آنکس من موالی اویم، این علی موالی است.
هنوز کفن پیامبر خشک نشده بود که در خانه ای مجلل و بزرگ در سقیفه، 
در دامنه کوهستان خوش آب و هوای شمال شهر، آنان که مثال یار غار و خانه 
زاد پیامبر بودند و مردم آنان را به اصحاب و یاران رسول خدا می شناختند )و نه 
حتی در انتخابات عمومی برگزیده شده بودند( جلسه ویژه برگزار کردند و بدون 

توجه به امر والیت، برای ریاست بر مسلمانان تصمیم گرفتند.
در لیستی که در دست داشتند، نام چند نفر به چشم می خورد. مالک، قدرت 

بود و توجیه، نزدیکی به پیامبر و در خانه اش مدام حاضر بودن!
در تاریکی شب، مردی افسار اسب در دست که زنی بر آن نشسته بود، دو پسر 

خود را به همراه داشت و در کوچه ها می گشت.
آن شب، درِ خانه 4۰ نفر از سرداران پیامبر به صدا درآمد. اهل بدر و مهاجرین 

و اهل سابقه دیدند که پشت در حضرت علی )ع( است.
- ای وای علی، این که بر اسب نشاندی فاطمه است؟ حسن و حسین این جا 

چه می کنند؟!
علی اما، به آنان یادآوری کرد که پیامبر خدا فرموده بود اگر اینان با تو همراه 

شدند، قیام کن، وگرنه ...
فردا صبح و روزهای بعد، برخالف قول و وعده چهل نفره،  بجز سلمان و مقداد 

و ابوذر و زبیر، هیچ کس نیامد.
آن یکی سردار بود، رفته بود از لشکرش سان ببیند!

آن یکی دکتر بود، رفته بود دانشگاه تدریس کند!
آن یکی مال بود، آموزش قرآن به کودکان را واجبتر شمرده بود.

آن یکی ...
به قول سینمایی ها: کات!

روز – خارجی - کوچه بنی هاشم
ریسمان گردن کسی انداخته اند و در خیابان می کشند.

کسی با صدای بلند می گوید:
- حاال تو واسه ما مدعی شدی؟ یادت رفته من کی هستم؟ سردار پیامبر در 

جنگ احد.
و آن دیگری با تمسخر می گوید:

- کوچولو، اون روز که ما در بدر می جنگیدیم امثال تو کجا بودید؟ 
دیگری جامه می درد و چاک چاک شمشیر بر اندام خویش را می نمایاند و هوار 

می کشد:
- این زخمها را که بر بدنم می بینی، یادگار نبرد خیبر است.

و باز یکی دیگر قد علم می کند:
- این عبا که می بینی بر دوش دارم، خود پیامبر به پاس حماسه آفرینی ام در 

نبرد بدر بر شانه ام انداخت، حاال تو مسلمان تری یا من؟!
آن یکی با لبخندی شیطانی جلو می آید:

- آن روز که من در غار بادیگارد پیامبر بودم و شخصا از جان او حفاظت کردم، 
هیچکدام شما نبودید!

آن که ریسمان بر گردن مرد مظلوم انداخته و می کشد، عربده می زند:
- حاال تو مدعی والیت پیامبر شده ای؟ تو به او نزدیکتری یا اینها ...
همهمه ای به گوش می رسد. صدای صلوات پشت سر هم می آید. 

چند نفر مقابل دری چوبی جمع شده اند. کسی قربت الی اهلل مشعل را به در 
خانه نزدیک می کند. آتش زبانه می کشد. 

چهار نفر جلو رفتند و سینه سپر کرده اند که پس زده می شوند.
یکصد هزار نفر، گوشی اپل در دست، مشغول فیلمبرداری هستند.

هرکدام سعی می کنند نزدیکتر از چهره مردی که بر زمین افتاده عکس بگیرد.
کسی فریاد می زند:

- زنگ بزنید آتش نشانی.
- زنگ بزنید اورژانس ...

جمعی آن سوتر، هیئت متوسلین به اهل بیت )ع( برقرار است! کم از صدهزار 
نفر ندارند، بر سر و سینه می کوبند:

علی جان ... زهرا جان ...
و ناله زنی با صدایی گرفته فضا را پر می کند: بابا ... پیامبر ... علی ...

 نمی دانم تا حاال این حس را داشته اید یا نه به عنوان یک 
#نسل_سومی همیشه در فیلم ها وکتاب ها این صحنه را 
دیده بودم صحنه ای که از نظرم وصف ناشدنی بود وهر 
دفعه که با خودم مرور می کردم ،می خواندم ومی دیدم 
در حیرت می ماندم از این شکوه وعظمت وغیرت وآنان 
که در #دایره_عشق نیستند شاید نفهمند این صحنه ها 

را .....
اما به اقتضای سنم تا کنون خودم در این صحته قرار 

بسمه تعالی
جریان خزنده ای که در فتنه 88 به طمع لگدمال 
کردن همه ارزش های دینی و ملی با شعار)نه غزه 
نه لبنان جانم فدای ایران( به خیال خام خود در 
پی لطمه زدن به مقاومت و وحدت اسالمی و عزت 
و امنیت این نظام شکوهمند بود، امروز از حلقوم 
برخی غربزدگان همان فریادها سر داده می شود تا 
به زعم خود بتواند زمینه را برای هجوم دشمنان 
قسم خورده و به تاراج بردن مال و جان و نوامیس 

مردم ایران آماده کند.
زهی خیالی باطل! 

که بصیرت و شجاعت مدافعان سرافراز حرم و همه آحاد 
مردم غیور ایران اسالمی با بیداری و حضور عزتمندانه 
در همه صحنه ها، همچنان آنان را در اجرای خواسته 
های شومشان ناکام خواهد گذاشت. آنانکه که برای 

هشــدارعلمــدار

مـا ومدافعین حـرم ...یادداشت مهمان

آرمانخـواهـی
سعیدحسینی

نگرفته بودم تا این که چند روز پیش به چشمانم این 
صحنه را دیدم صحنه اعزام یک رزمنده از خانه و وداع 

با خانواده اش
ساک دارد می بنند مصمم است وشاداب قراراست برود 
برای دفاع از حرم ونه فقط حرم بلکه قراراست بجنگد 
#جبهه_حق  در  _جهان  #مستضعفین  از  نیابت  به 
وچشم امید جهانی به اوست که دیده اند دشمنش چه 

خونخواری است وچه می کند با مردم. 

پاسخ همسـر شهید مدافع حـرم به اهانت 
کرباسچـی به شهـدای مدافـع حـرم:

حمید داودآبادی 
@hdavodabadi

برای یک کشور، بدترین موقعّیت این است که مسؤولین کشور از اخم 
و تهدید و تشر دشمن  بترسند؛ اگر  ترسیدند، در واقع، در را برای 
ورود او و دخول او و تجاوز و تعّرض او باز کرده اند. کار را با عقل و با 
منطق و با حکمت باید انجام داد؛ در این تردیدی نیست؛ اّما با شجاعت 
باید انجام داد؛ با  ترسیدن، با دلهره، با تحت تأثیر تشر و بداخالقی 
گرفتن،  قرار  دنیا  در  قدرت  صاحب  قدرتمندان  ابروان  گرِه  و  اخم  و 
تحت تأثیر این ها واقع شدن،  اّول بدبختی است. خب کسی می خواهد  
نترسد.  به حساب مردم   نترسد؛  از طرف مردم   اّما  بترسد،  بترسد 
در  آمریکا-  از  بزرگ تر  چه  و  آمریکا  -چه  دشمن  ایستاده اند...  ملّت 
مقابل نظامی که با مردم خود مّتصل است، مردم خود و ملّت خود را 
او را دوست می دارند، در مقابل یک چنین  دوست می دارد و ملّتش 
نظامی و یک  چنین مردمی که در مقابل دشمن مقاوم اند،  هیچ غلطی 

نمی تواندبکند.

مسئول ترسوازمنظر امام خامنه ای

امروز عده ای برای منافقین دل می سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آنان رئیس جمهور، نخست وزیر و بسیاری 
از بزرگان کشور را ترور کردند؛ اگر بنا بود که امام)ره( همواره در مقابل این جنایات نرمش نشان می داد که 

کشور پس از ۳۰ سال هم رنگ آرامش به خود نمی دید.
به گزارش تسنیم، انتشار یک فایل صوتی از آیت اهلل حسینعلی منتظری درباره ماجرای اعدام تعدادی از 

منافقین در سال ۶7، باعث جوسازی و سوءاستفاده معاندان نظام در روزهای اخیر شده است.
در این میان بی بی سی فارسی در یک تقسیم کار مشخص به عنوان راس کمپین تبلیغ به نفع منافقین با 
توسل به این فایل صوتی، گزارش های از پیش تولید شده مفصلی را در ساعت های گذشته بر روی خروجی 

خود برده است.
این در حالی است که فایل صوتی مذکور عمال هیچ موضوع جدیدی نه درباره اصل ماجرا و نه درباره مواضع 
افراد  از سوی  و مکتوب  به صورت شفاهی  پیشتر   این موضوعات کمی  تمامی  و  ندارد  منتظری  آیت اهلل 

مختلف عنوان شده بود و امروز فقط یک فایل صوتی درباره آن منتشر شده است.
این در حالی است که سید علی خمینی در ایام ارتحال امام )ره( نکات قابل توجهی را درباره این خط جدید 

تبلیغی علیه نظام مطرح کرده بود.
حجت االسالم سید علی خمینی دوازدهم خرداد ماه  سال جاری به مناسبت سالگرد رحلت امام )ره( در 
مسجد فیضیه ماجرای سال ۶7 را حاصل مدیریت امام دانسته و گفت: چرا معاندان نظام چشم خود را به 

روی جنایات بی شمار منافقین بسته اند و صرفا اعدام تعدادی از آنها را جنایت می دانند؟
سید علی خمینی ادامه داد: باید نگاه کنیم که چرا انقالب اسالمی ایران به موفقیت رسید؟ واقعا این طور 
بود، چرا که در غرب،  از کشورهای منطقه  بهتر  اسالمی،  انقالب  ایران در زمان تحقق  نبود که وضعیت 

منافقین جنایاتی کردند که داعش نکرد
موضع یادگار امام)ره( در خصوص جنایات منافقین

جنوب، شرق و حتی شمال کشور غائله هایی داشتیم و این مدیریت امام خمینی)ره( بود که آن غائله ها را 
مدیریت کرد و کشور رفته رفته به آرامش رسید.

او افزوده بود: امروز یک عده ای برای منافقین دل می سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آن ها کسانی بودند که 
در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آن ها را نمی کرد؛ آنان رئیس جمهور، نخست وزیر و 
بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند؛ اگر بنا بود که امام خمینی)ره( همواره در مقابل این جنایات نرمش 

از خود نشان می داد که کشور پس از ۳۰ سال هم رنگ آرامش به خود نمی دید.
گفتنی است موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام)ره( هم در واکنش به خط تبلیغی جدید بی بی سی 
فارسی و منافقین، این رفتار را تالش برای تخریب شخصیت حضرت امام )ره( دانسته و از  انتشار مستنداتی 

در رد ادعاهای آیت اهلل منتظری خبر داده است.

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
فان مع العسر یسراً، ان مع العسر یسرا

پروردگارا تو خود گواهي بر من چه مي گذرد.
تو خود این معرفت را به من عنایت کردي که آسانیهاي بعد 
از سختیها را در ظرف دورة فاني زندگي خود در دنیا نپندارم، 
بلکه براي رسیدن به موهبت بزرگ تو که همانا »آرامش در 
سکینت قلبي« است، این گونه تصور کنم که دنیاي فاني 
حادثه و ماجرایي است سخت و طاقت فرسا و ما انسانهاي 
ناتوان بایستي مهیاي گذشتن و عبور کردن از این ورطة 

هولناک باشیم.
اینکه گاهي اوقات به صورت مقطعي پس از سختي، آساني 
ظاهر مي گردد، از یک طرف آزمایشي است که خداوند از ما 
مي کند تا معلوم گردد مدعیان دین و آیین خدا چه کسان اند. 
)... و لما یعلم اهلل الذین جاهدوا...( و از طرفي، لطف و مرحمت 

خداست بر اینکه در حرکت در راهش نبریم...(
از دلنوشته هاي امیر شهید صیاد شیرازي

  اینجا بسیجی میرود جان میدهد تا آنکه نظام را هم قبول ندارد بتواند 
در امنیت رای بدهد...

  اینجا دختر بچه ی 18 ساله ای که تولدش،استجابت دخیل بستن 
مادرش به مادرمان فاطمه ی اطهر است؛ شهادت بی بی را مال14۰۰ سال 

پیش و افسانه میداند!

  قلمت بشکند تاریخ!
اگر ننویسی همت ها و باکری ها در این سرزمین جان دادند تا ظریف ها 
و زمخت ها درسالهای جنگ تحمیلی در نیویورک تحصیل کنند و حاال 
فروشنده ی عزتی باشند ک با 1میلیون لیتر خون انسان بی گناه محکم 

نگهش داشتیم...

  اینجا طلبه ی 2۰ساله به جنگ داعش میرود تا فیلم ساز غرب زده 
ی کشورش،با پول اسپانسرهای داعش، فیلم سیاهی از مملکتش بسازد و 

درمقابل از اجنبی اسکار و نخل طال بگیرد!

  قلمت بشکند تاریخ!
اگر ننویسی اینجا رهبر انقالبی اش دست میدهد تا مبادا دست دوستی 
به دشمن بدهد!اینجا رهبرش با صندل و قبای قدیمی و عینک شکسته 
برای فرزندان سرزمینش دل میسوزاند و کار میکند اما عده ای حقوق 

چندمیلیونی و حق اوقات فراغتشان از قلم نمی افتد!

  قلمت بشکند ای تاریخ!
اگر ننویسی از پدر جانباز من و خس خس های نیمه شبش وروزهای 
درخانه ماندنش که مبادا درخیابان، دخترک بی حجابی را ببیند وناراحتی 
به نفسش امان ندهد برای باال آمدن... تا روزهای بی پدری آن دخترک 

شهیدمدافع حرم!

  اگر ننویسی از آن شهدای مدافع حرمی که حتی برگه ی اعزامشان را 
امضا نکردند تا کسی نگوید بخاطر پول میروند!

  اینجا پرچم عزای حسینی را آتش میزنند و دو سال بعد،مسئوالن 
حاضرکه کشور را بلعیده اند،ادعای رفع حصر و شتردیدی ندیدی میکنند!

تا  میکنند  ترور  را  دانشمندانش  اینجا  ننویسی  اگر  بشکند  قلمت    
اپوزیسیون پاچه خوارش راحت بتواند از سگ وفادار دشمن بودن سخن 

بگوید!

  اینجا هواپیمای مسافربری ات را با موشک میزنند و تحریم دارویی 
ات میکنند ک هزاران نفراز هموطنانت تاوانش را با جانشان میدهند... و 
درمقابل،لیبرال های کشورت باآنها دست میدهندولبخند میزنند وآنهارا 

مودب وباهوش میخوانند!

  همه ی این اتفاق ها می افتد آن هم در امنیت و آرامش!
و در آخر حزب اللهی مدافع وطن و کشور، متهم میشود به تندروی!

  راست میگویند...این همه تندروی وساخت موشک به چه درد میخورد؟!
ول کنید آقاجان...

  لیاقت بعضی ها همان هلوکاست 9 میلیونی تاریخ است...
که هم وطنانمان را کشتند و درکتاب های خاطراتشان با افتخار ازآن یاد 

میکنند...!

  اینجا صدقه سری امنیتی که اول خدا، دوم عنایت امامان معصوم و 
سوم قدرت سربازان انقالب ضامنش هستند پول آدامس ماهیانه شان فقط 
5۰۰ میلیون تومان است! و از نذری هایی انتقاد میکنند ک همه شان شکم 

نیازمندان را سیر میکند...
وگر نه اغنیای پورشه سوار که درصف نذری نمی ایستند...!

  قلمت بشکند تاریخ...
اگر از تراژدی های من و هم حزبی هایم ننویسی!

  قلمت بشکند اگر از بغض های امام دوازدهمم در شب های تاریک 
جمکران ننویسی...

  قلمت بشکند اگر ننویسی وصیت همه ی آنهایی که برای این خاک و 
ناموس، خون دادند حفظ حجاب بوده ولی این روزها...

  بگذریم....
از هق هق های شبانه ام میگذرم...

از بی احترامی ها میگذرم...
اما از خائنان وطن فروش هرگز!

چرا که این وطن من و تو نیست... اینجا سرزمین منتقم آل احمد است ! 
همان سرزمینی ک صاحبش مخفیانه و تنها در گوشه به گوشه اش قدم 

میزند و اشک میریزد...

  از اشک های او نمیگذرم!
نه....

نمیگذرم

  قلمت بشکند تاریخ...

حال همسرش اما وصف ناشدنی تراست محکم واستوار 
انگار نه انگار که همه وجودش دارد می رود وممکن است 
دیگر برنگردد فرزندانش سعی دارند جلوی خود را بگیرند 
ودل پدر را نلرزانند با قطره ی اشکی هرچند پدر نشان 
داده بود که درهشت سال دفاع وبعد از آن دراین چند بار 

رفتن به سوریه دلش نمی لرزد
اما قطره های اشک نتوانستند تاب بیاورند وبعد از رفتن 

پدر غلتیدند وخدا می داند قیمت این اشک ها را  
اما آنچه #آتشم زد لحظه ای بود که مرا در آغوش گرفت 
بخاطر نسبتی که با او دارم انتظار داشتم که بگوید خانواده 
ام را به تو می سپارم یا هوای فرزندانم را داشته باش واو 
فقط یک جمله به من گفت که هنوز در گوشم تکرار 

میشود
ما رفتیم کشور را به شما سپردیم 

برای  می رود  گرفته  دست  به  را  جانش  می رود  دارد 
میهنش وانقالبش اما دغدغه وسفارشش باز کشورش 

است ومعلوم است که نگران است 
ومن مانده ام با یک بار سنگین ...

نیروهای انقالبی که سوریه نمی روند بدانند که یک 
تقسیم وظیفه کرده ایم با مدافعین حرم او زندگیش را 
رها می کند ومی رود درسوریه جانش را می دهد ماهم 
مانده ایم کشور را حفظ کنیم به امرموالیمان  جبهه 
های پیچیده داخلی را نگه داریم. امامان ولیمان هم همه 
دستورات جنگ را موبه مو داده است از جنگ اقتصادی 
تا جبهه فرهنگی ومبارزه سیاسی و تنگه احد مسایل 

اجتماعی 
برادرم اگر خودمان  را در یک مبارزه تمام عیار نمی بینیم 
در اقتصاد وفرهنگ وسیاست بی تعارف یا خائنیم ویا 

غافلیم و  تنبل و بی درد و مرفه و حزب الهی نما

جا نماندن از مطامع سیاسی حتی از اهانت به ساحت 
مقدس شهدای مدافع حرم نیز دریغ نمی کنند.

شنیدن اهانت به ساحت شهدای مدافع حرم که از 
جان شیرین خود برای دفاع از ناموس اهل بیت)ع( 
ایران  عزیزمان  کشور  مرزهای  امنیت  و  ناموس  و 
گذشتند قلب همه از جمله خانواده شهدای مدافع 
راهی که  اما  کرد،  اندوه  و  از حزن  آکنده  را  حرم 
اهانت ها  این  و  دارد  ادامه  پیمودند  حرم  مدافعان 
وطنی  های  غربزده  فروشی  وطن  بر  سندی  تنها 
خواهد بود و خانواده شهدای مدافع حرم را راسختر 

برای پیمودن راه شهدا خواهد نمود.
حضرت  ندارد  تازگی  عدو  زبان  زخم  و  اهانت  
زینب)س( در مسیر کوفه تا شام کم زخم زبان و 
دشنام نشنید، جان و مال و فرزندان ما فدای زینب 
کبری)س(، تا  می توانید زخم بزنید و شمشیرها را 

تاریـخ قلمت بشـکند
قلمت بشکند اگر ننویسی ایران بهشت اپوزیسیون است!

دلنوشته امیر شهید صیاد شیرازي

در برابر دشمن غالف و برای فرزندان قهرمان  وطن 
تیز کنید که در این صورت ما راسختر خواهیم شد.

بدانید همانند پدر شهیدم که برای حریم کشورم 
و همسر شهیدم که برای حرم آل اهلل جان خویش 

را نثار کردند، 
ایران، نخواهم  از ارزش های اسالم و  در راه دفاع 
خوردگانی  فریب  جوالنگاه  اسالمی  ایران  گذاشت 
باشد که برای سهم خواهی سیاسی از خون شهدا 
میهنشان  مردم  و  شهدا  های  خانواده  شرافت  و 
می گذرند، و در این راه نیز فرزندانم را مانند پدر 
سنگ  بر  حرم  مدافع  زیبای  نام  که  قهرمانشان 

مزارش نقش بسته تربیت خواهم کرد.
عفت سادات رباط جزی فرزند شهید دفاع مقدس 
شهید سید محمد رباط جزی و همسر مدافع حرم 

تصویر معروفی از نرگس دختر شهید مدافع حرم اسماعیل خانزاده در روز اول مدرسه اش در سال 95شهید سعید سامانلو

سایه جنگ را از سر کشور پدر نرگس دور کرده است، نه برجام

های  بچه  بهترین  و  است  خطر  در  حرم  آری 
انقالب یا در حال دفاع از حرمند و به خون آغشته 
در  اما  دارند.  حرم  از  دفاع  سودای  یا  می شوند 
با کدخدا  زدایی  تنش  دنبال  به  تکنوکراتها  تهران 
و محافظه کاران عافیت طلب در حال توجیه وضع 

موجود یا دعوای سیاسی هستند...
آژیر خطری برای وطن؛ قبل از حرم!

نقاط  اقصی  از  دارم  تماسهایی  یکبار  روز  هر چند 
اقتصادی،   ، فرهنگی  فعال  های  بچه  از  کشور 
مدافع  دنبال  به  که  علمی  نخبگان  حتی  سیاسی 

حرم شدن هستند.
بچه های خوب انقالب خون میدهند و بچه های بد 
انقالب دستاورد ایثار و شهادت برادر را یا به ثمن 
بخس به دشمن داده یا بر سر آن مجادله می کنند.

چه اینکه غربیها هم میگویند ما ماجرای سوریه و 
لبنان و عراق و یمن و فلسطین را در تهران حل 

می کنیم!
آری حرم در محاصره است اما تهران در اشغال و 

راه قدس اینبار قبل از کربال از تهران می گذرد.
نشود حتی سالح  آزاد  تهران  در  مقاومت  تا عقبه 

قطعنامه  اینکه  چه  رساند  نمیتوان  جبهه  به  هم 
تنظیمش  در  مشارکت  به  تکنوکراتها  که   22۳1

افتخار می کنند فروش سالح را هم محدود کرده.
تا تهران آزاد نشود خط مقدم هر روز نگران معامله 
خود به خاطر یک مشت دالر آن هم دست نیافتنی 

است.
امروز اگر فقط شهید شویم تا آینده بماند ممکن 
باید  برسیم.  آینده  به  که  نماند  هم  امروزی  است 
در تهران مبارزه کرد تا آینده و امروز شهید نشود.

محمدصادق شهبازی

حرم در محاصره ؛ تهران در اِشغال

امام جماعت سالم نماز را داد و مکبر بلند صدا زد: 
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته، تکبیر!

اهلل اکبر، اهلل اکبر، اهلل اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ 
بر  آمریکا.

اما در همین هنگام صدایی در بین تکبیر گفتن 
ای  کرد:  جلب  خود  به  را  همه  نماگزاران،توجه 

دروغگوها! ای دروغگوها! همتون دروغ میگید!
دنبال صاحب صدا می گشتم تا ببینم او کیست که 
بین شعارهای تکبیر مردم کامنت می گذارد و به 

نمازگزارها اهانت می کند!
خوش  جوان،  پسری  آن طرف تر  نفر  دوسه  دیدم 
پوش و خوش تیپ، همین طور که جوراب هایش را 

می پوشید ادامه داد:
بعد نمازهاتون دائماً می گید: مرگ بر آمریکا، اما از 
درب مسجد که بیرون می رید، تو کف عینک ریبن 
و ماشین شورلت و فورد و گوشی اپل و بلوز شلوار 

دیکیز  آمریکایی هستید!
همتون دروغ می گید مرگ بر امریکا! الاقل توی خونه 

خدا بعد از نماز دروغ نگید!
اطرافیان، همه با تعجب نگاهش می کردند، من هم 
ماندم که تحسینش کنم یا توصیفاتش را با احواالت 

و تمایالت درونی خودم تطبیق بدهم!
از آن روز تا به حال، به هر مسجدی می روم و مردم 
بعد از نماز تکبیر می فرستند، ناخودآگاه صدای آن 

جوان در ذهنم طنین انداز می شود! 

دروغگویـی 
در مسـجد
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محمد حسن ابراهیمي 
تولد: 22 دي ماه 1۳4۶

ازدواج با شهناز انصاري: هفتم اسفند 1۳75
ربوده شدن توسط افراد ناشناس:

2 آوریل 2۰۰4، 14 فروردین 1۳8۳
شهادت: 15اردیبهشت 1۳8۳؛ گویان- آمریکاي جنوبي

باشند،  که  مقصدي  هر  مسافر  آسماني،  مردان 
قاره جهان کوچ کرده اند.  پنج  به  آنان  آسماني اند. 
سفري در راه خداوند، تا مبلغ آخرین دین پروردگار 
باشند. مردي آسماني هم به آمریکاي جنوبي رفت، 
کشوري به نام گویان. هفت سال در انتظار فرزند 
بود؛ دختري به نام فاطمه؛ دختري که هرگز او را 
ندید. اهریمن تاب نداشت ببیند که مردم آن دیار 
مي گفت،  آن  از  او  که  آییني  و  دین  به  فوج  فوج 
بگروند. او را ربود، و یک ماه بعد، کالبد خاکي اش 

را به همسرش تحویل داد.
اما هنوز صداي محمدحسن به گوش مي رسد که از آخرین پیامبر برایمان مي گوید، و منجي جهان که روزي 

خواهد آمد براي گسترش عدالت، و براي آنکه فاطمه ها یک بار هم که شده پدر را ببینند...
محمد حسن اهل بوشهر بود، اما خانواده اش قم زندگي مي کردند. پدرش روحاني بود. پدربزرگ هاي مادري 
و پدري اش هم. توي بوشهر معروف بودند. پدرش بعد از ازدواج با مادرش، رفته بود حوزه عملیه نجف درس 
بخواند. محمد حسن همان جا در نجف به دنیا آمده بود، اما شناسنامه اش صادره از کربال بود. وقتي حسن 
البکر رییس جمهور شد، همه ایراني ها را به زور از عراق بیرون کرد. خانواده محمد حسن هم برگشتند ایران، 

اما بوشهر نرفتند. رفتند قم و همان جا ماندند.
محمد حسن دیپلم ریاضي داشت. مهندسي هم قبول شد، اما خوشش نمي آمد، انصراف داد. دلش مي خواست 
مثل برادرش پزشکي بخواند، کنکور تجربي داد. مرحله اول قبول شد، اما مرحله دوم نه. بعد رفت سربازي.

تصمیم گرفت انساني امتحان بدهد. توي مدتي که براي کنکور مي خواند، رفت مدرسه علمیه معصومیه 
قم، درس حوزه خواند. با رتبه 2۰۰ رشته حقوق دانشگاه قم قبول شد. از آن به بعد درس حوزه را متفرقه 
خواند. نوار گوش مي داد و مي رفت درس علما و مجتهدین معروف، بعد امتحان مي داد. فوق لیسانس حقوق 

بین الملل را هم گرفت.
سال 79 از طرف سازمان مدارس و حوزه هاي علمیه خارج از کشور، ماموریت دادند 
برود کشور گویان در آمریکاي جنوبي. قرار بود آنجا یک مدرسه علمیه درست کنند. 
رفت شرایط را بسنجد و گزارش بدهد. مدتي بود در مورد کشورهاي آمریکاي التین 
و دریاي کارائیب تحقیق مي کرد. سازمان جزوه اش را پسندیده بود. به عنوان بازاریاب 
یک شرکت تجاري فرستادندش. بدون لباس روحاني، تا ببیند شرایط این کشور به 

درد تبلیغ مي خورد یا نه.
سفرش سه ماه طول کشید. زبان انگلیسي را خیلي خوب بلد بود. کالس و این 
چیزها نرفته بود، چهارده سال خودش تمرین کرده بود و یاد گرفته بود. استعدادش 
انگلیسي زباني که براي تحصیل در  توي یادگیري زبان عالي بود. با خارجي هاي 

حوزه علمیه به قم آمده بودند، رفت و آمد مي کرد تا خوب مسلط بشود.
تبلیغ  کارش  باشد، چون  مسلط  زبان ها  همه  به  باید  روحاني  مي گفت  خودش 

اسالم بین مردم است. براي ارتباط با مردم هم باید به زبان خودشان حرف زد.
زبان  کتاب  ونزوئال.  ماندیم  هفته  یک  قبلش  گویان،  رفتیم  هم  با  وقتي  مي دانست. حتي  عربي هم خوب 
اسپانیایي گرفته بود دستش و مدام مي خواند. همان یک هفته اي توانست خیلي راحت به اسپانیایي با مردم 
حرف بزند. وقتي هم رفتیم گویان، توي کالج، اسپانیایي مي خواند و همزمان تدریس هم مي کرد. عربي و 

انگلیسي را هم خودش درس مي داد.
یک سال و خورده اي طول کشید تا با هم رفتیم. 28 اسفند 81 در گویان بودیم. گویان مسلمان زیاد داشت، 
اما نود و نه درصدشان سني بودند. تعداد شیعه ها انگشت شمار بود. بارها مي گفت »ما باید در همه جاي دنیا 
پایگاهي داشته باشیم تا وقتي امام زمان مي آید و مي گوید انا المهدي، همه دنیا بدانند کي دارد مي آید. 
نباید به مسلمان هاي کشور خودمان قانع باشیم، دو نفر هم که این طرف دنیا با اسالم آشنا بشوند، خیلي 
خوب است. باید کمکشان کنیم اسالم را بشناسند. آینده اسالم براي همه دنیاست، امام زمان تمام جهان را 

فتح مي کند، نه فقط کشورهاي اسالمي را. دیگران هم باید با منجي آخرالزمان آشنا شوند.«
گویان کشور کوچکي است و جمعیتش تقریبا هشتصد هزار نفرند. دولتشان ترکیبي از دین هندو و مسیحي 
انگلیسي ها  که  مي گویند  راست  مي کرد  فکر  همیشه  شهناز  بود.  انگلیس  مستعمره  سال ها  گویان  است. 
سیاستمدارند و روباه صفت. دو قرن قبل برداشته بودند آفریقایي هاي سیاهپوست را از آفریقا، و هندي ها را 
از هندوستان، با کشتي آورده بودند آمریکاي جنوبي در گویان. کشور حاصلخیزي بود. پر از جنگل و نیزار 

و مرتع هاي سرسبز، مثل شمال ایران. جایي نبود که سبز نباشد.
معدن هم زیاد داشت. الماس و طال، تا دلت بخواهد. اما مردمش در فقر مطلق بودند. چون مستعمره بود و 
استخراج معادن فقط براي انگلیس سود داشت. آفریقایي و هندوي آسیایي را آورده بودند و چنان بینشان 
اختالف انداخته بودند که به خون هم تشنه بودند. گرچه سال هاست که گویان دیگر مستعمره انگلیس نیست، 
اما سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن هنوز هم پابرجاست. تبعیض و تفاوت نژادي بیداد مي کند. جایي که 
هندو بود، سیاه ها و آفریقایي ها نمي رفتند، جایي هم که سیاه ها بودند، هندوها پایشان را آن جا نمي گذاشتند.

اما شهناز مي دید که محمد حسن توانسته این نژادها را به هم نزدیک کند. توي کالج هم سیاهپوست بود، 
هم هندو. حتي آمرندین هم داشتند، که بومي هاي خود آمریکاي جنوبي بودند. نژاد زردپوستي از ترکیب 
هندوها و چیني ها. سفید پوست هم بود، اما اهل خود گویان نبودند. از برزیل براي کار مي آمدند و زبان 

رسمي در کشور انگلیسي بود.
طلبه  مسیحي و حتا هندو هم داشتیم که با ما نماز مي خواندند. بعضي ها فقط دلشان مي خواست با اسالم 
آشنا بشوند، اما کم کم خودشان هم مسلمان شدند. موقع ثبت نام لزومي نداشت حتما مسلمان باشند. یکي 

از دالیلي که دولت گویان روي محمدحسن و کارش حساس شد و از بین بردندش، همین مسئله بود.
بعضي ها مي گفتند چرا توي کشوري به این کوچکي این قدر فعالیت مي کنید؟ چرا نرفتید اروپا یا آمریکا که 
بیشتر مسلمان و شیعه دارد؟ نمي دانستند جایي که هیچ کس چیز زیادي از اسالم نمي داند، خیلي شیرین 

از شهدای مقاومت در  الدنیناوی« یکی  شهید »حیدر جاسم حسین 
الگو و راه گشای همرزمان و  او حاال  نامه  عراق است که متن وصیت 

خانواده اش است.
در  که  نجباء  مردمی  جنبش  رزمندگان  از  برخی  وصیت نامه  متن 
داعش  جمله  از  متجاوز  و  تکفیری  تروریست های  با  درگیری  جریان 
به شهادت رسیده اند، توسط »دفتر سیاسی رسانه ای مقاومت اسالمی 
نجباء در ایران« تولید و منتشر شده است. شهید »حیدر جاسم حسین 
متن  که  است  عراق  در  مقاومت  شهدای  همین  از  یکی  الدنیناوی« 
وصیت نامه او حاال الگو و راه گشای همرزمان و خانواده اش است. متن 
وصیت این شهید مقاومت اسالمی حشد الشعبی عراق و عضو مقاومت 

اسالمی جنبش النجباء در ادامه می آید:
اما بعد! خداوند عزوجل امانتی را به ما محول کرد؛ امانتی که تا قبل از 

تولد ما به ما محول شد و آن »ال اله اال هو الحی القیوم« است.
مادر مهربانم!

از تو می خواهم که هنگام شنیدن خبر شهادتم صبر و شکیبایی پیشه 
کنی به مانند صبر و شجاعت مثال زدنی حضرت زینب)س(.

پدر عزیزم!
از تو حاللیت می طلبم و می خواهم که برایم دعا کنی تا که موجبات 

آمرزشم را فراهم آورد.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته »مقاومت اسالمی نَُجباء« گروهی 
و  به اصول اسالمی  اسالمی ـ جهادی و مرکز آن در عراق است که 
ارزش های آن باور داشته و معتقد به حاکمیت مطلق اسالم بوده و با 
هدف دفاع از تمامیت ارضی، صیانت از حرم های اهل بیت)ع( و حفاظت 
از حریم مردم مظلوم عراق و بعدها سوریه تشکیل شده است. نام این 
الهام گرفته شده  گروه از "خطبه حضرت زینب کبری)س( در شام" 
است: »...أال فالعجب کل العجب لقتل حزب اهلل الُنَجباء بحزب الشیطان 

الطلقاء...«.
بود که سال ها  نَُجباء در سال 2۰۰4 میالدی گروه مقاومت ساده ای 
اینکه  تا  کرد  کار  به  آغاز  انقالبی  نخبگان  از  محدودی  شمار  با  قبل 
مختلف  مناطق  در  را  رزمنده  هزار  ده ها  اکنون  و  یافت  گسترش 
عراق تحت فرمان قرار داده است. این گروه مقاومت اسالمی در همة 
دارد.  فعالیت  نیز  سیاسی  و  رسانه ای  اجتماعی،  فرهنگی،  زمینه های 
دبیرکل نَُجباء، حجت االسالم والمسلمین »اکرم الکعبی« است که پس 
از مسئولیت های متعدد جهادی، تشکیالت نظامی دیگری به نام نَُجباء 
را با جذب رزمندگان شجاع و دلیر عراقی ــ که سال های سال، قبل و 
بعد از سقوط »صدام حسین« دیکتاتور معدوم، سوابق جهادی فراوانی 
از خود به نمایش گذاشته بودند ــ تأسیس کرد. نام کامل این تشّکل 
“حرکة حزب اهلل الُنَجباء” است که در اکثر رسانه های انگلیسی زبان 

دنیا به Hezbollah Al-Nujaba شهرت یافته است.

دو سال قبل، همین روزها،
روزهایی که حتی فکرش رو هم نمیکردیم قرار است وارد چه امتحانی 

بشیم
بررسی های آخر عملیات “بصری الحریر” رو انجام  دادیم. داغ از دست 
دادن ابوحامد و فاتح از یک طرف و فشار کار و طرح پیچیده عملیات 
از طرف دیگه)همه بچه ها فکر و ذکرشون این بود که بدون ابوحامد 

چطوری...(
عملیات  وارد  و  بود  شده  انجام  ریزی ها  برنامه  بود،  مشخص  منطقه 

شدیم...
)حدود 1۳۰ نفر در محاصره ماندند و در مقابل چشمان ما یک به یک 

به شهادت رسیدند و فقط تعداد کمی توانستند زنده خارج شوند(
مصلحتی  چه  که  می کنم  فکر  این  به  سال  دو  گذشت  از  بعد  هنوز 
وارد  باید  که  بود  گرفته  درنظر  فاطمی  بچه های  برای  بزرگ  خداوند 

چنین امتحانی می شدن.
یاد حرفهای شهید فدایی میفتم که با چشمهای پر از اشک می گفت؛ 

تکه های جگرم رو در “بصری الحریر” جا گذاشتم.
قلبم به درد میاد، آخه واقعا بهترین سرمایه ها و جوانان رشید فاطمیون 
به تنهایی یک  در بصری الحریر به شهادت رسیدن که هر کدامشون 

لشکر فاطمی بودن
یکی از برادران تعریف می کرد شب قبل عملیات ابو حامد رو در خواب 
بطرف  حرکت  حال  در  بچه ها  با  غمگین  و  ناراحت  خیلی  که  دیده 

منطقه عملیاتی هست و میگه؛ بچه ها به کربال خوش آمدید.

است آدم در مورد اسالم باهاشان حرف بزند. تازه از خود گویان هم چند نفر آمده بودند ایران و در حوزه 
علمیه قم یا جامعه الزهرا درس خوانده بودند. خب اینها وقتي برمي گشتند به کشورشان، دیگر دستشان 

براي یادگیري یا حتي تدریس به جایي بند نبود.
بین اهل بیت به حضرت فاطمه )ع( و امام حسین )ع( ارادت خاصي داشت. قبل از ازدواج با من، دو بار 

خواب بي بي را دیده بود.
گفت: »اگر بچه مان پسر بود، اسمش را مي گذاریم حسین، اگر دختر بود، فاطمه.« این اسم ها توي گویان 
خیلي کم بود. حیف که وقتي فاطمه به دنیا آمد، محمدحسن ندیدش. فاطمه یک ماه و نیم بعد از ربوده 
شدن پدرش، متولد شد. دو روز قبل از تولدش هم جسد پیدا شد. در آرزوي دیدن دخترش ماند. هیچ وقت 
انتظار این واقعه را نداشتم. اما محمدحسن همیشه مي گفت »اگر قرار است خون من براي امام حسین 

ریخته شود، بگذار در همین کشور بریزد.«
آن روز، ساعت یک نصف شب شد، اما خبري ازش نبود. مثل دیوانه ها مدام توي خانه راه مي رفتم و در و دیوار 
را نگاه مي کردم. دلم مثل سیر و سرکه مي جوشید. از ناراحتي و ترس حالت تهوع شدید داشتم. این بچه هم 
انگار فهمیده بود اتفاق بدي افتاده. همین طور تکان مي خورد و حرکت مي کرد. دیگر طاقت نیاوردم. وقتي 
ساعت یک شد، با شرمندگي و احتیاط تلفن زدم خانه یکي از شیعیان آنجا که از دوستان محمدحسن بود. 
بهش گفتم »اگر ممکن است شما به موبایلش زنگ بزنید. شاید تصادف کرده که کسي با من تماس نگرفته«.

مي خواست من نفهمم چه اتفاقي افتده. فقط گفت »دو نفر آمده اند شلیک کرده اند به پاي موسي، مستخدم 
کالج، که زخمي شده و رفته بیمارستان«.

گفت  انگلیسي  زبان  همان  به  و  کرد  مکث  کمي  بگو«.  را  شیخ  شد؟  شیخ چي  پرسیدم »خب  عجله  با 
)Kidnapping( .»کیدنپ، کیدنپ«

این همه زبان یاد گرفته بودم، ولي معناي این  کلمه را نمي دانستم. پرسیدم: »یعني چي؟!« و او توضیح داد 
»یعني آدم ربایي. همان دو نفر مسلح او را با خودشان برده اند«.

دیگر نمي دانید تنهایي تا صبح چي کشیدم و چه حالي داشتم. موبایلم که  قطع بود، از خانه هم نمي توانستم 
زنگ بزنم ایران. فقط توانستم ایمیل بفرستم. اما خب به این  زودي ها آنالین نمي شدند که ایمیلم را بخوانند. 

کارت تلفن اینترنتي هم نداشتم.
محمد حسن را در جاده اي که به شهر لیندن مي رفت پیدا کردند. ۳۶ کیلومتر توي قسمت فرعي جاده، وسط 
نیزارها. عموي شهناز مي گفت: »عجیب است که مي گویند یک رهگذر پیدایش کرده. حتي هلیکوپترها هم 
از آن باال نمي توانستند جسدش را ببینند.  وسط جنگل بود و نیزار. کار خود پلیس بوده که لو داده. وگرنه 

رهگذر براي چي باید از آن جاده فرعي و دور رد مي شده که جسد را ببینند؟«
پلیس گویان گفت »نحوه پیدا شدن جسد محرمانه است. نمي توانیم فردي که آن را پیدا کرده معرفي کنیم«.

گفتند: ده روز قبل کشته شده. سازمان اطالعات گویان اعالم کرد نامه هایي در مورد او به آنجا رسیده که 
یک ایراني به اسم ابراهیمي دارد اینجا کساني را تربیت مي کند تا در آینده بر ضد آمریکا عملیات تروریستي 
انجام بدهند. حتي بعضي ها گفته بودند خودش در حمله اي که توي آرژانتین به ساختمان یهودي ها شده 
بود، شرکت داشته. دولت روي او حساس شده بود. یک هفته قبل از ربوده شدن هم یک هیئت بلند پایه از 
آمریکا آمده بود گویان. توي جلسه شان در مورد کالج شیعیان صحبت کرده  بودند. آمریکایي ها گفته بودند 

این مسئله براي آمریکاي جنوبي خطرناک است.
زده  سرش  به  گلوله  تا  »دو  گفت  عمو  بود.  شده  کشته  گلوله  با  نداشتم.  را  دلش  ندیدم.  را  بدنش  من 
بودند. طوري که سرش مشخص نبود. از صورت و بدنش و نشانه اي که در 
اینجا رفتند خودشان  او را شناختم«. برادرهایش هم  مورد دستش دادي 
شناسایي اش کردند. اما مادر شوهرم مالفه را از روي صورتش کنار نزد. من 
هم ندیدمش. نمي خواستم خاطره خوبي که از چهره اش داشتم از بین برود.

شهیدان  مزار  نزدیک  کردند.  دفنش  قم  شهداي  گلزار  نداشت.  وصیتنامه 
زین الدین. توي همه مراسم هایش شرکت کردم. ولي گیج و مبهوت بودم. 
فاطمه را بغل مي زدم و با خودم مي بردم. روز تشییع هم بردمش. فاطمه 
و  یادگاري  گفتند  گرفتند.  عکس  ازش  و  پدرش  تابوت  روي  گذاشتند  را 
بود. یک شب  یازده روزش  فاطمه  تشییع،  روز  است.  از پدرش  خاطره اي  
قبل از برگشتنمان به ایران، خواب دیدم محمد حسن دشداشه  سفید خیلي 
زیبایي تنش کرده بود و برگشته بود خانه. با خوشحالي رفتم جلو، بهش 
گفتم »اِ، تو برگشتي؟ کجا بودي این مدت؟« صورتش خیلي زیبا شده بود. 
گفت: »نمي داني؟ من دست آمریکایي ها بودم. من را آمریکایي ها گرفته بودند«. گفتم: »مي داني فاطمه به 

دنیا آمده؟ نمي خواهي فاطمه را ببیني؟ دلت برایش تنگ نشده؟ بیا برویم فاطمه را نشانت بدهم.«
نگاه خیلي محزون و غمگیني  نکرد. فقط یک  بغلش  فاطمه. ولي  اتاق  بردمش توي  را گرفتم و  دستش 
به فاطمه کرد و گفت: »من دیگر باید بروم«. پرسیدم: »کجا؟ نمي ترسي؟ مگر تازه نگرفته بودندت؟« که 

لبخندي زد و گفت »برمي گردم«. و زود رفت.
این روزها با عکسش خیلي حرف مي زنم. همه حرف هایم را مي شنود. هر وقت خوابش را مي بینم، بهش 

مي گویم »تو که شهید شده اي.« مي گوید »نه. من زنده ام. مي بیني که کنارت هستم.«
گاهي اوقات واقعا حضورش را حس مي کنم. خیلي وقت ها فاطمه سرش را مي گیرد باال و به سقف نگاه مي کند. 

انگار به آسمان خیره شده باشد. بعد دست و پا مي زند و با خودش مي خندد. فکر کنم پدرش را مي بیند.
هر روز صبح فاطمه را مي برم رو به روي عکس خنداني که از او روي دیوار خانه زده ایم. از پدرش برایش 
حرف مي زنم. از اخالقش، کارهایش. مي خواهم وقتي بزرگ شد، همه چیز را برایش بگویم. اینکه پدرش یک 

آدم عادي نبود. نمي خواهم فراموشش کند و چیزي از او یادش نماند.
بعدها دیدم محمدحسن در حاشیه یکي از کتاب هایش نوشته: »ما در راه اسالم حاضریم از همه هستي مان 

چشم بپوشیم...

خبـــر

پیــام شهــید

روایـت

کـوچ  بهـاره
زهره شریعتي 

وصیت شهید مدافع حرم عراقی

درباره امانت خداوند قبل از تولد

روایت یکی از فرماندهان فاطمیون

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، ضمن حضور بر 
مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
جانبازان  میدان،  در  حاضر  یگان های  از  سان  دیدن  و  مقدس  دفاع 
سرافراز حاضر در میدان و چند تن از فرزندان شهیدان مدافع حرم را 

مورد تفقد قرار دادند.

دست نوازش امام خامنه ای برسر
فـرزندان شهدای مدافع حـرم

عکس نوشت

شیخ مختار اظهار داشت: مقاومت اسالمی نَُجباء مقید به والیت فقیه 
است و هرجا که ایران الزم بداند حضور خواهد داشت.

ایران،  در  نَُجباء  اسالمی  مقاومت  رسانه ای  سیاسی  دفتر  گزارش  به 
فرمانده نیروهای مقاومت اسالمی نَُجباء در حلب سوریه طی سخنانی 
بر آمادگی رزمندگانش برای مواجهه با چالش های آینده جهان اسالم 

در هر زمان و مکان تاکید کرد.
»شیخ مختار« با بیان اینکه »الگوی نَُجباء در جهاد، امام حسین)ع( 
است و این تشکل مقاومتی از واقعه کربال الهام می گیرد«؛ خاطرنشان 
ساخت: ما بر خود واجب می دانیم که در صورت نیاز به یاری مظلومان 

جهان بشتابیم.
وی افزود: سراسر این کره خاکی صحنه مبارزه حق علیه باطل است و 
رزمندگان مقاومت برای مقابله با نقشه های شوم دشمنان علیه اسالم 

و مسلمین لباس رزم بر تن کرده اند.
فرمانده نیروهای مقاومت اسالمی نَُجباء در حلب سوریه با اشاره به هدف 
جبهه مقاومت برای آزادی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی 
گفت: آل سعود در راستاي معاهده با انگلیس، تمام توان خود را برای 

حمایت از صهیونیست ها برای اشغال فلسطین به کار گرفته است.
به  نَُجباء  اسالمی  مقاومت  »تقید  بر  تاکید  با  همچنین  مختار  شیخ 
والیت فقیه« تصریح کرد: هر کجا جمهوری اسالمی الزم بداند حضور 

پیدا خواهیم کرد.
اند  توانسته  کنون  تا  مقاومت  رزمندگان  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
طریق  از  ترکیه  با  ارتباط  و  انزوا  از  برای خروج  نقشه صهیونیست ها 

کشور سوریه را نقشه بر آب کنند.

هرجا جمهوری اسالمی الزم بداند

می رویم چون مقید به والیت فقیه هستیم

فرمانده رزمندگان »نَُجباء« در حلب: 

سخنان مهم شیخ مختار فرمانده نَُجباء در حلب

یک شنبه  تویسرکان،   1۳۳7 متولد  مالیری"  "فرامرز  شهید  سردار 
رسید.  شهادت  به  شلمچه  در   5 کربالی  عملیات  در   1۳۶5/12/17

مزار: بهشت زهرا )س( قطعه ی 29 ردیف 7۳ شماره ی ۶
وصیت شهید:

شما که هی نق میزنید، یک لحظه فکر کنید که برای این انقالب چکار 
کرده اید؟ چقدر وقت گذاشته اید؟ چقدر برای حرکت و پیشرفت آن 
کمک  هم  زبانتان  با  اسالم  و  انقالب  برای  حتی  اید؟  نموده  فعالیت 

نکرده اید.
انقالبیم. حتی  به  بدهکاران  ما  نیستیم!  انقالب طلبکار  و  اسالم  از  ما 
اگر تمام زندگی و تمام خانواده و هر چه داریم را هدیه کنیم، بازهم 

بدهکاریم.
ما چیزی نداریم از خودمان،هر چه هست از آن خداست.

طلبکارانقالب یا بدهکارانقالب؟

همه  براي  اسالم  آینده 
تمام  زمان  امام  دنیاست، 
نه  مي کند،  فتح  را  جهان 
فقط کشورهاي اسالمي را. 
دیگران هم باید با منجي 

آخرالزمان آشنا شوند
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و میز خود  نام  و  نان  افتادن  به خطر  از  ای که  مدتی است که عده 
می ترسند، حامی منافقین شدند و مدام از اعدام های دهه۶۰ سخن 

می گویند.
ندارند، قضاوت های  این ماجرا اطالع کافی  از  باورانی هم که  خوش 
تصمیم  حال  می کنند.   ۶۰ دهه  در  منافقین  اعدام  از  ناجوانمردانه 

گرفتم، سواالتی را مطرح کنم که افکار عمومی جامعه قضاوت کند:

✳ و اما سواالت:
1_آیا می دانید که منافقین در دهه اول انقالب 17۰۰۰ نفر را ترور و 

17هزار خانواده را داغدار کردند؟
2_اگر منافقین یکی از عزیزان شما )پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند( را 
بصورت ناجوانمردانه ترور بکند، حاضر هستید اورا ببخشید و با اعدام 

این حیوانات مخالفت کنید؟
۳_چرا در این اعدا م ها فقط اسم آیت اهلل رئیسی مطرح شد و اسمی 
در  کشور  )دادستان  خویینی  موسوی  همانند  طلب  اصالح  سران  از 
عالی قضایی کشور  )رئیس شورای  اردبیلی  سال۶7( مرحوم موسوی 
درسال۶7(، موسوی بجنوردی )عضو شورای عالی قضایی در سال۶7 
و پدرخانم سیدحسن خمینی( علی فالحیان )جانشین وزیر اطالعات 
در سال۶7( محمداسماعیل شوشتری )رئیس سازمان زندان ها درسال 

۶7( و... مطرح نمی باشد؟
های  گیری  تصمیم  در  سال۶7  در  آقایان  این  که  توضیح  این  )با   

قضایی، بانفوذتر از آقای رئیسی بودند(
طالقانی،  بهشتی،  باهنر،  رجایی،  شهیدان  که  منافقینی  از  4_آیا 
به  فجیع  طور  به  و  مظلومانه  را  و....  صیادشیرازی  مدنی،  دستغیب، 

شهادت رساندند، نباید اعدام و مجازات شوند؟

منتظری(  اهلل  آیت  داماد  هاشمی)برادر  سیدمهدی  می دانید  5_آیا 
جمله  من  مختلف  قتلهای  و  گروهک منافقین  در  عضویت  به  اعتراف 

قتل دختر4ساله، نموده است(
۶_آیا می دانید رادیو آمریکا لقب گربه نره به آیت اهلل منتظری داده 
بود و از زمانیکه مرحوم منتظری با انقالب زاویه پیدا کرد، دیگر از این 

لقب استفاده نکرد؟
7_ آیا می دانید عبداهلل نوری)وزیر خاتمی و از سران اصالح طلب( در 
سال۶۶  بیت آیت اهلل منتظری را خانه فتنه می دانست و اعتقاد داشت 

باید این خانه ویران شود؟
8_آیا می دانید در 5 الی7 مرداد سال۶7 در حمله منافقین به کرمانشاه 

، ۳۰4 نفر از جوانان ایران شهید شدند؟
افراد در دهه۶۰  برخی  تندروی های  از  ایران  9_چرا دشمنان مردم 

سخنی به میان نمی آورند؟
اعدام ها  مراسم  برگزاری  خواستار  روحانی  حسن  می دانید  1۰_آیا 
دست  این  از  بسیاری  و  بود  مردم  دیدگان  مقابل  در  جمعه  نماز  در 

تندروی ها در کارنامه خود دارد؟
اینکه  دلیل  به  طلبان(  اصالح  گنجی)از سران  اکبر  می دانید  11_آیا 
پونز در پیشانی دختران بدحجاب فرو می کرد، به اکبر پونز ملقب شده 

بود؟
12_آیا می دانید سیدمحمدخاتمی )وزیر ارشاد و رئیس جمهور سابق( 
در اواخر دهه۶۰ شهیدآوینی را به دلیل یک انتشار عکس جوان رپ 

بوسنیایی با سربند اهلل اکبر در مجله سوره، مجازات و توبیخ کرد؟
از اینگونه سواالت تا بخواهید در سینه ما موجود می باشد.

اما حقیقت آن است که منافقین داخلی و خارجی من جمله بی بی 
سی )شبکه تلویزیونی سلطنت انگلیس( از حضور آیت اهلل رئیسی در 
قامت کاندیداتوری ریاست جمهوری، وحشت زده شده اند و از ایشان 
یک چهره غضبناک و آدم خوار ترسیم می کنند، اما مردم ایران هوشیار 
و اهل تحقیق هستند. می دانیم و بدانید که هیچگاه بیگانه، از پیشرفت 

ملت ایران راضی نخواهد شد.
                                    

شهید منیره سیف
نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 1۳۳8/7/1
تاریخ شهادت: 1۳۶۰/۶/12

محل شهادت: نهاوند- توسط ضد انقالب

منیره سیف تنها نوعروس شهید ترور سال 1۳۶۰ 
منافقین کور دل بود که ۳۶ سال پیش در حالی که چند روز بیشتر به جشن ازدواج و عروسیش نمانده بود، 

به طرز وحشتناکی از طرف منافقین با نارنجک ترورشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حاج ابراهیم سیف پدر نوعروس شهیده منیره سیف با گذشت ۳۶ از 
جنایت داعشی های زمان یعنی منافقین پرده برداشت و نحوه شهادت دخترش را این اینگونه بیان کرد و 
گفت: مظلومیت دختر نو عروس من در حالی بود که من و تنها فرزند پسرم با هم در جبهه بودیم و با دشمن 
بعثی مشغول درگیری ولی داعش های زمان با نارنجک به خانواده من حمله کردند و همه اعضای خانواده 

ام را که شامل همسر  و چند دخترم در خانه بودند را به شهادت رساندند و مجروح کردند.
نحوه شهادت منیره سیف

سیف اظهار داشت: نحوه شهادت دخترم اینگونه بود،که منیره دختر نو عروسم که فقط 17 سال سن داشت، 
عاشق والیت، انقالب اسالمی بود و برای پیروزی انقالب و ورود حضرت امام به ایران قبل از انقالب روزه و 
خیرات نذر کرده بود و با پیروزی انقالب جذب کارهای فرهنگی، تربیتی و قرآنی در بسیج شد که روشنگری 
وی به جوانان آن دوران خشم داعش های زمان را به همراه داشت به طوری که با ارسال نامه های تهدید 

آمیز در نهایت شهید کردند.
پدر سیف افزود: منیره در آن دوران حلقه ای از دختران انقالبی را به دور خود جمع کرده بود و به صورت 
فعال در کارهای بسیج شرکت می کرد،که منافقین کوردل او را با چند نامه تهدید به ترور کردند، و در 
نامه تهدید آمیز به او نوشته بودند، دست از امام و انقالب بردار وگرنه تو را ترور می کنیم که او توجه ای 
به نامه های تهدید آمیز آنها نکرد و در آخر نیز به خاطر عقیده اش و حمایت از امام و انقالب توسط آنها با 

نارنجک ترور شد.
این رزمنده در ادامه گفت: در آن سال ها که اوج حمالت ناجوانمردانه صدام و حامیان غربی و شرقیش در 
جبهه ها بود من و تنها پسرم در منطقه عملیاتی غرب کشور بودیم که این اتفاق ناگوار برای خانواده من رخ 
داد و تا زمانی که از جبهه به مرخصی آمدیم در جریان شهادت دخترم و مجروح شدن سایر اعضای خانواده 

نبودم  و در آن هنگام صحنه ای دلخراش را دیدم.
سیف افزود: ماجرا از این قرار بود که دختر نوعروسم منیره با نهاد های انقالبی همکاری فرهنگی داشت 
چون در آن سالها شرایط به گونه ای بود که هر کس در قبال انقالب احساس وظیفه می کرد،توسط منافقین  

یا همان داعش های زمان شناسایی می شد و در نهایت ترور می شد.
چند نامه تهدید ترور به منیره سیف

پدر شهید شاخص سال استان بیان کرد: توسط یکی از نیروهای منافقین و طی چندین نامه تهدید آمیز 
اورابه دست کشیدن از فعالیت های انقالبی و همکاری نکردن با بسیج به ترور تهدیدکرده بودند ولی او 

همچنان به وظیفه اسالمی و انقالبی خود عمل می کرد.
رزمنده هشت سال دفاع مقدس گفت: تا اینکه در یکی از شبهای شهریور سال  1۳۶۰وقتی مطمئن شدند 
مردی در خانه نیست در حالی که سفره شام پهن بود درب حیاط را می زنند و به محض اینکه منیره به 
جلوی در ب منزل می رود نارنجک را داخل خانه پرت می کنند که او با ایثار خود را روی نارنجک می اندازد 

پس از ناتوانی گروهک تروریستی منافقین برای به دست گرفتن اوضاع کشور پس از انقالب، این گروهک 
با اعالم رسمی مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی، جنایت های فجیعی را در جای جای کشور 

رقم زد.
اقداماتی بود که منافقین  اتوبوس ها، از جمله  اتوبوس های شرکت واحد و به آتش کشیدن این  حمله به 
همواره به آن افتخار می کنند. اتوبوس هایی که اکثرا مردم مستضعف جامعه را جابه جا می کرد را به آتش  
می کشیدند و ادعا می کردند که حامی مستضعفین هستند، حمله به اتوبوس های شرکت واحد، تنها زیان 
مادی نداشته است؛ در اکثر موارد منافقین با پرتاب نارنجک و کوکتل مولوتف یا بمب گذاری در اتوبوس ها، 

ده ها نفر را مجروح و به شهادت رسانده اند.
این  جمله  از  2ساله  دختربچه ای  سوختن  آن،  پی  در  و  شیراز  در  واحد  شرکت  اتوبوس  در  بمب گذاری 

جنایت هاست.
شهید لیال نوربخش در سال1۳58 در شیراز به دنیا آمد. پدرش کارگر ساختمان و مادرش خانه دار بود. در 
تاریخ 2۰مهر1۳۶۰ خانواده نوربخش به مناسبت عید غدیر خم، برای زیارت راهی حرم حضرت شاهچراغ)ع( 
اتوبوسی شدند که عناصر گروهک منافقین برای بر هم زدن امنیت و ایجاد  شدند. آن ها در مسیر سوار 

وحشت میان مردم، قصد بمب گذاری در آن را داشتند.
دو خانم در ابتدای مسیر همراه با مواد اشتعال زا سوار اتوبوس شده و پس از گذاشتن این مواد در اتوبوس 
پیاده   شدند. اتوبوس با صدای بلند خانمی که از عقب اعالم کرد: »بمب گذاری شده است!« متوقف شد. چند 
ثانیه از توقف اتوبوس نگذشته بود که صدای مهیبی شنیده شد و اتوبوس در آتش سوخت. مسافران که 
اغلب زنان و کودکان بودند، به دنبال یافتن راه خروجی از اتوبوس بودند؛ اما درهای آن به دلیل آتش سوزی 
غیر فعال شده بود. عده ای با شکستن شیشه های اتوبوس توانستند جان خود را نجات دهند؛ اما لیال که 
2سال بیشتر نداشت، در آتش کینه منافقین سوخت تا پیکر سوخته اش سندی دیگر بر پرونده جنایات 

گروهک تروریستی منافقین باشد.

آنچه در ادامه می خوانید، شرحی است بر گفت وگوی با خانم ماه بس نوربخش، مادر شهید لیال نوربخش:
»به یاد دارم 2۰مهر1۳۶۰، روز عید غدیر بود و می خواستیم برای زیارت به حرم حضرت شاهچراغ)ع( برویم. 
لیال خیلی ذوق داشت و خوشحال بود. او برای لذت بردن هرچه بیشتر از این شادی اش، با همان لهجه 

بچه گانه  شیرینش مدام می پرسید: »مامان کجا می رویم؟« من هر بار می گفتم: »به حرم حضرت شاهچراغ 
می رویم.«

برای سوار شدن به پایانه نمازی رفتیم. زهرا ۳ساله بود و لیال هم 2سال داشت. آن ها را سوار اتوبوس کردم 
و ابراهیم 1ساله را نیز در بغل گرفته بودم. همسرم در قسمت جلوی اتوبوس سوار شد و خواهر همسرم نیز 

همراه ما بود.
 اتوبوس تقریبا 4۰نفر مسافر داشت. مسافت کمی را طی کرده بودیم. اتوبوس با صدای بلند خانمی که از 
عقب اعالم کرد: »بمب گذاری شده است.« متوقف شد. چند ثانیه از توقف اتوبوس نگذشته بود که صدای 

مهیبی شنیده شد و اتوبوس در آتش سوخت.
آتش در اتوبوس زبانه می کشید و همه به سمت درب عقب اتوبوس هجوم آوردند؛ اما در از کار افتاده بود و 
باز نمی شد. مردم وحشت کرده بودند. هر کس سعی می کرد جان خود و خانواده اش را نجات دهد. عده ای 
از طریق پنجره ها خودشان را از اتوبوس خارج کردند. فرصتی نداشتیم و هر لحظه شعله های آتش بیشتر 
و بیشتر می شد. فضای اتوبوس را دود گرفته بود و نتوانستم لیال و زهرا را ببینم. با دستم به سختی شیشه 
اتوبوس را شکستم. دستم پر از شیشه بود و خون از آن جاری شد. فقط توانستم خودم و ابراهیم را که در 
بغلم بود نجات دهم. از اتوبوس که بیرون آمدم، همسرم را دیدم. صورت و موهایش سوخته بود. سراغ لیال و 
زهرا را گرفتم. گفت: »آن ها را ندیدم، حتما داخل اتوبوس مانده اند. خواهرم که سوخته بود را دیدم و بیرون 
کشیدم.« با شنیدن این جمله جیغ کشیدم و بر سر خود  زدم. دقایقی بعد ماموران آتش نشانی رسیدند. 

افرادی را که در اتوبوس گیر افتاده بودند را بیرون  آوردند؛ اما آن ها هم نتوانستند برای لیال کاری کنند.
هنگامی که ماموران آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند، لیال جانش را از دست داده و جسمش کامال 

سوخته بود؛ اما پیکر نیمه جان زهرا به بیمارستان منتقل شد.
زهرا به علت سوختگی شدید 9ماه در بیمارستان بستری بود و مورد چندین عمل جراحی قرار گرفت. با این 
حال زهرا هیچ وقت به بهبودی کامل دست نیافت و با گذشت سال ها از آن زمان، هنوز آثار جنایت منافقین 

را به همراه دارد. در آن حادثه لیالی 2ساله شهید شد و تعداد زیادی از مسافران دچار سوختگی شدند.
همسرم کارگر ساده ساختمان بود و وضع مالی خوبی نداشتیم. مسئولیت دولتی هم نداشت که منافقین به 
دلیل آن بخواهند به ما آسیبی برسانند. آن ها با دولت و نظام مشکل داشتند؛ اما در عمل عالوه  بر نظام و 

دولت با مردم بی دفاع هم وارد مبارزه مسلحانه شدند. لیال فقط 2سال داشت، گناه لیال چه بود؟
بدن کامال سوخته شده لیال صحنه ایست که برای همیشه در ذهنم می ماند و از یاد رفتنی نیست.

همیشه از این درد می سوزم و منافقین را نفرین می کنم. با جنایات اینچنینی، دید مردم به گروهک منافقین 
تیره تر شد.

از مسئولین کشور می خواهم که راه بازگشتی برای منافقین نگذارند. مجامع بین المللی نباید آن ها را دور 
خود جمع کنند، از آن ها حمایت کنند و به آنان امکانات دهند. آن ها که داعیه دار حقوق بشر هستند، چرا 

منافقین را به سزای عملشان نمی رسانند؟«

و از کشته شدن سایر اعضای خانواده که شامل خواهران و مادرش بود جلوگیری می کند.
وی اظهار کرد: این در حالی بود که من و تنها پسرم در جبهه غرب کشور بودیم و از هیچ چیز خبر نداشتیم 
وقتی برای مرخصی آمدیم با مشاهده پرچم سیاه بر سردر خانه متوجه اتفاق نا گواری برای خانواده شدیم 
پس از پرسش از همسایه ها آنها شرح ماجرا را برای ما گفتند وقتی وارد حیاط منزل شدیم با درب و پنجره 

های شکسته روبرو شدیم و فهمیدیم مادر و بچه ها نیز مجروح شده اند و در بیمارستان بستری هستند.
 مادر منیره سیف نیز می گوید: یک شب قبل از این حادثه منافقین نامه تهدید آمیز خود را برای چندمین 
بار به داخل حیاط ما انداخته بودند ودخترم به خاطر اینکه ما نترسیم گفت : نامه بی ارزشی است نگران 
نباشید البته او بارها ما را دلداری میداد وبا نوشتن وصیت نامه اش ما را برای شهدت خود آماده کرده بود.

 منیره روی نارنجک افتاد و مانع از کشته شدن ما شد
وی بیان کرد: در آن شب من و دو دخترم به همراه منیره همگی دور سفره بودیم که زنگ منزل زده شد و 
منیره زودتر از بقیه بچه ها بلند شد و جلوی در رفت که فرد منافق به محض مشاهده او از کنار پنجره حیاط 
نارنجک را پرتاب می کند ومنیره به خاطر اینکه سایراعضای خانواده شهید نشوند روی نارنجک خوابید وبه 
من گفت: مادر بچه ها را دور کن نارنجک است و بال فاصله منفجر شد و از ترکش آن بقیه بچه ها و من 

زخمی شدیم.
خواهر نوعروسم مظلومانه شهید شد خواهر منیره سیف نیز می افزاید: این ترور در حالی رخ داد که خواهرم 
در چند روز آینده قرار بود به خانه شوهرش که عقد کرده او بود برود ولی این ترور ناجوانمردانه او را ناکام 

از دنیا برد واین برگی دیگر از جنایات منافقین بود.
وی گفت: بعد از مدتی توسط سربازان گمنام امام زمان وسپاه پاسداران یک تیم از منافقین تروریست در 
همدان به دام افتادند که قاتل منیره خواهرم نیز در داخل آنها بود که پدرم را به عنوان اولیا دم در دادگاه 
خواستند وقاتل در مورد آن شب ترور توضیحاتی را به قاضی پرونده داده بود وپدرم به خاطر رضای خدا 
وجوان بودن آن تروریست و به خاطر برگشت به دامان انقالب او را بخشید ولی دادستان گفت این نامرد 

چندین جوان را ترور کرده و باید به سزای اعمال ننگینش برسد.
جانباز انقالب اسالمی بیان کرد: ببینید این منافقین با خانواده ما و امسال ما چه کرده اند ولی آمریکای 
جنایت کار وانگلیس و اسراییل که بزرگترین دولتهای تروریستی هستند برای کشته شدن چندین جنایت 
کار در اردوگاه اشرف کار را به حقوق بشر وسازمان ملل می کشند و با انتشار بیانیه محکوم می کنند ولی 

یکبار حاضر نشدند به خاطر بیش از 12۰۰۰ شهید ترور از ملت ایران عذر خواهی کنند.
برادر منیره سیف که خود نیز از رزمندگان دفاع مقدس است وچندین سال در جبهه ها حضور داشته است، 

در مورد این حادثه دردناک می گوید: منیره می تواند الگوی خوبی برای دختران امروز جامعه ما باشد.
منیره نماد مظلومیت

وی گفت: منیره خواهرم فقط شهید شاخص استان نیست بلکه نماد مظلومیت به نمایندگی از هزاران زن 
و دختر شهید در جهان اسالم است که به دست منافقین و تروریست های آمریکایی و صهیونیستی به 

شهادت رسیدند.
سیف اظهار کرد: دختران امروز کشور ما باید حضرت زهرا)س( و شهیدانی مانند منیره را با عنوان الگوی 
خود انتخاب کنند نه شبکه های ماهواره ای و ضد انقالب که بیشترین دشمنی با ملت ایران را اربابان آنها 

انجام داده اند.

اعـدام هـای سـال۶۷

منافقین لیالی 2ساله را در آتش کینه خود سوزاندند
گفت وگوی با مادر شهید لیال نوربخش

نوعروس نهاوندی قربانی داعش های سال ۶۰

به نظر شما حکم این افراد چیست؟ 

گروهک تروریستی منافقین از سال 1۳۶1تا1۳۶7، هزاران بي گناه را در 
خیابان های تهران و دیگر شهرها ترور کردند. منافقین کساني بودند که در 
سال 1۳58 و 1۳59 جنگ های تجزیه طلبانه ای را در کردستان، آذربایجان، 
ترکمن صحرا و دیگر شهرها به راه انداختند. اینان همان کساني بودند که در 
ماه رمضان یکي از سال های دهه 1۳۶۰ با حمله به خانه فردی بسیجي که 
تنها جرمش حزب اللهي بودن و حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
بود، سر سفره افطار، سر فرزندانش را با تیغ موکت بری بریدند. باری دیگر 
در عروسي فرزند یکي از عناصر گروهک تروریستی منافقین، تعدادي از 
جهادگران انقالب که عموماً از دانشجویان مسلمان و انقالبي بودند را در 
مقابل عروس و داماد، به جاي گوسفند سر بریدند. منافقین ضمن جاسوسي 
برای صدام در جنگ تحمیلی و نیز برخي دیگر از جنایت های آن ها از جمله 
به گلوله بستن مجروحان در بیمارستان ها و به شهادت رساندن 72تن از 
بهترین نیروهای انقالب، از سال 1۳۶۰ تا آخر جنگ در خیابان ها می گشتند 
و هر دختر و پسر حزب اللهی را بدون اینکه حتي بدانند این شخص کیست 
به مسلسل می بستند؛ حتي در مغازه هایي که عکس امام)ره( بر روی دیوار آن 
نصب بود، نارنجک می انداختند. شکنجه هایی که منافقین بر روی نیروهای 

انقالبی و حزب اللهی انجام می دادند، روی ساواک را نیز سفید کرد.

  آنچه در ادامه می خوانید، شرحی است بر گفت وگوی با 
همسر شهید ناصر ماندگاری:

»برادر شوهرم خیلی انسان مومن و متدینی بود و به مادر شوهرم سفارش 
کرده بود که دختری مومن برایش پیدا کند. محرم بود و ما برای تماشای 
تعزیه به روستایمان رفته بودیم. چندین بار به منزل ما آمده بودند؛ اما نبودیم 

که پاسخگو باشیم و برادر شوهرم داماد شد.
سال بعد دوباره برای پسر کوچکترشان ناصر به خواستگاری من آمدند. بعد 
از اینکه مادر شوهرم من را دید و پسندید، قرار گذاشتند، دفعه بعد ناصر را 

بیاورند تا با یکدیگر صحبت کنیم.
به یاد دارم، روز خواستگاری به ناخن هایم الک زده بودم. سینی چای را که 
برایشان بردم، شنیدم که ناصر به مادرش گفت: »دختر مومنی که می گفتید 
همین است؟ از ناخن های الک زده اش معلوم است که چه قدر مومن است.«

پیش خودشان قرار گذاشته بودند که اگر ناصر خواست و پسندید، با ایما و 
اشاره به مادرش بگوید تا قرار بعدی را معلوم کنند. نیم ساعتی نشستند. ناصر 
با خشرویی از همه جا غیر از خواستگاری حرف می زد. طوری حرف می زد 

که انگار 1۰بار ما را دیده و با ما برخورد داشته است.
مهر ناصر به دل من افتاده بود و ناصر که متوجه این موضوع شد، به مادرش 

گفت که قرار بعدی را مشخص کنند.
یک هفته بعد من را عقد کردند، 2ماه بعد از عقد هم عروسی کردیم. مراسم 

عقد و عروسی خیلی ساده و بدون تجمالت برگزار شد.
هر شب بعد از رفتنش کارم این بود که از پنجره طبقه دوم او را تا کوچه شان 
همراهی کنم. قرار گذاشتیم وقتی به کوچه خودشان رسید، بدود تا من 
از صدای کفشش متوجه شوم که او به خانه رسیده و خیالم راحت شود. 
زیبای  لحظات  داشت  دوست  همیشه  و  داشت  خودش  برای  دوربینی 

زندگی مان را ثبت کند.
زمانی که تازه عروسی کرده بودیم، امام تازه به ایران آمده بود. خبردار شد 
که امام در مدرسه فیضیه قم سخنرانی دارند. با هم به طرف قم حرکت 
کردیم. آنقدر ذوق داشت که مدام شعار می داد و بقیه هم به پیروی از او شعار 

می دادند، خیلی خوشحال بود که امام را دیده است.
هر کجا می رفتیم، صحبت از امام می کرد، حرف امام را به روی چشمش 

می گذاشت و رفتن به نماز جمعه را بسیار سفارش می کرد.
با برادرش نوارها و کتاب های امام را در باغچه چال می کردند، شب که می شد، 
ابتدا خودش آن ها را می خواند، سپس بین مردم پخش می کرد و در همه 

تظاهرات ها شرکت می کرد.
مرتب بر روی پشت بام می رفت و اهلل اکبر می گفت. در محل زندگی مان، او 
سردسته بود، اول از همه به پشت بام می رفت و آخر از همه هم پایین می آمد.

برای پیشواز امام با پای پیاده با دوستانش به تهران رفته بودند. روز 22بهمن 
خیلی خوشحال بود و مرتب بین مردم شیرینی پخش می کرد.

بعد از شهادتش فهمیدیم، برای کسانی که می خواستند ازدواج کنند، جهیزیه 
درست می کرده است و دفترچه قرض الحسنه برای مردم باز می کرد تا بتوانند 

ازدواج کنند.

  روایت شهادت
دهم مهرماه سال1۳۶2:

ناصر از صبح مغازه جوشکاری می رفت و ظهر برای ناهار برمی گشت. 
یکشنبه، دهم مهرماه سال 1۳۶2 طبق روال همیشه راهی مغازه شد؛ 
اما حال و هوایش مانند همیشه نبود. موقع رفتن، پسرم مجید خواب 
بود، خم شد و او را بوسید. مرضیه را نیز بلند کرد و بوسید. گفتم: ناصر 
چه کار می کنی؟ بچه خواب است. انگار به او الهام شده بود که دیگر 

برنمی گردد و این دفعه آخر است که بچه ها را می بیند.
نزدیک های ظهر دستانش را شسته و آماده بود که به خانه بیاید که 
رسید.  دوچرخه سر  بر  بی خبر سوار  جا  از همه  پسربچه ای 12ساله، 
چند نفر از عناصر گروهک تروریستی منافقین چیزی شبیه قلک که 
که  گفتند  و  دادند  او  به  بودند  کرده  گذاری  نشانه  را  آن  از  قسمتی 
که  قسمتی  از  بگو  و  ببر  ماندگاری  ناصر  مغازه جوشکاری  به  را  این 
استفاده  شهید  تفت  گلدان  برای  تا  کند  سوراخ  شده،  عالمت گزاری 
پسربچه  اما  بیا.«  از ظهر  بعد  »برو  بود:  پسربچه گفته  به  ناصر  شود. 
قلک  کند،  سوراخ  را  قلک  که  گذاشت  را  دریل  تا  ناصر  کرد.  اصرار 

منفجر شد.
دست ناصر قطع شد. همه دل و روده هایش بیرون ریخت و قسمتی 
باال  مغازه اش  از  که  دودی  توسط  شد،  خراب  هم  مغازه اش  سقف  از 
ماشین  با  منافقین  بالفاصله  شدند.  حادثه  متوجه  اهالی  می رفت، 
رسیدند و گفتندکه ما او را به بیمارستان می رسانیم و هر چه دوستانش 
خواستند که خودشان او را ببرند، اجازه ندادند. اسم بیمارستان را که 

پرسیدند، فقط تفره رفتند و چیزی نگفتند.
هنگامی ناصر را در بیمارستان رها کرده بودند که تمام خون بدن او 

تمام شده بود.
همیشه می گفت: ما مال این دنیا نیستیم، ما در این دنیا مسافر هستیم. 
امام دشمن شاد  انقالب پیروز بشود و  این بود که  بزرگترین آرزویش 
رژیم  که  کاری کن  بود، می گفت: »خدایا  امام  دلواپس  نشود. خیلی 

استبداد دوباره برنگردد.

  بنیادهابیلیان

یادکـــردگــزارش

منافقین از پسـری 12سـاله بـرای 
ترور همسـرم استفاده کـردند
گفت وگـوی با همسـر شهید ناصـر ماندگاری 

جهت سفـارش آگهـی در 
نشـریه سراسـری مدافعان 
می توانید با شماره تلفکـس 
زیر تمـاس حاصل فرمائیـد.
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سپاه  تسلیحات  و  پذیرش  مسئولیت  پاسداران،  سپاه  تعاون  مسئولیت 
اسدآباد، مسئولیت گردان قائم در عملیات والفجر 4 و 5 و معاونت پدافند 
هوایی لشکر ۳2 انصارالحسین )ع( از جمله مسئولیت های اسداهلل بختیاری 

برزیده بود.
اسداهلل بختیاری اول مهر ماه سال 1۳۳5 در روستای رستم آباد به دنیا آمد. 
دومین فرزند پسر خانواده بود. تحصیالت ابتدایی را در روستای سرسگاز 

گذراند.
به گفته پدرش بختیار بختیاری، در خانه در کارهایی که مرسوم روستائیان 
بود کمک می کرد و در بیرون از منزل گوسفندان را به صحرا می برد و به 

همین خاطر ما به او پیرو حضرت موسی می گفتیم.
و  گذراند  سنقر  در  را  راهنمایی  دوره   ۳5۰1 تا   1۳47 های  سال  در 
تحصیالت متوسطه را در سال 1۳51 در دبیرستان سیدجمال الدین فعلی 
آغاز و موفق به اخذ مدرک سوم متوسطه شد اما به دلیل مشکالت مالی و 

مشغله کاری ترک تحصیل کرد.
اوقات فراغت کتاب های شهید آیت اهلل مطهری و شهید آیت اهلل  در 

دستغیب را مطالعه می کرد و قرآن را تالوت می نمود.
در مراسم مذهبی و عاشورایی شرکت می کرد و به روحانیت نیز عالقه 
بسیاری داشت. شرکت در تظاهرات، راهپیمایی ها، شرکت در پایگاه های 
بسیج مساجد و پخش اعالمیه های امام )ره( از جمله فعالیت های او بود.

پس از حدود 15 ماه خدمت سربازی با تشکیل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی وارد سپاه شد. اوقات بیکاری نداشت و تمام وقتش را در خدمت 

سپاه بود. از طریق سپاه به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد.
در 28 سالگی با خانم آرامفر ازدواج کرد اما زندگی مشترک آن ها که 
در منزل پدری اش آغاز شده بود، 4 سال بیشتر طول نکشید. از زندگی 
مشترک آنها، یک دختر به نام زهرا و یک پسر به نام ابوذر به یادگار مانده 

است.
به گفته خانم آرامفر مدام توصیه کرد در تربیت فرزندان کوشا باشم و 
حجاب اسالمی خود را حفظ نمایم. همه را به نماز و روزه دعوت می نمود. 
تمام وقتش را در جبهه می گذراند و کمتر با خانواده بود. در مرخصی هایش

به خانواده شهدا سرکشی می کرد و از آن ها دلجویی می نمود. سعی می کرد 
نمازش را با جماعت بخواند و در نماز جمعه حضور داشته باشد.

پدرش می گوید: یک روز به اسداهلل گفتم: شما کمتر به جبهه بروید. گفت: 
پدرجان، اگر من بیایم عقب و روی ماشین تصادف کنم و بمیرم، خوب 

است یا به جبهه بروم و شهید شوم، شما کدامش را می پسندید؟
از جمله مسئولیت های اسداهلل می توان به مسئولیت تعاون سپاه پاسداران، 
مسئولیت پذیرش و تسلیحات سپاه اسدآباد، مسئولیت گردان قائم در 
عملیات والفجر 4 و 5، معاونت پدافند هوایی لشکر ۳2 انصارالحسین )ع( 

اشاره کرد.
وی در چند مرحله به جبهه اعزام شد و در عملیات های متفاوتی شرکت 
داشت. از جمله: عملیات والفجر مقدماتی، والفجر 4،5،2 ، والفجر 8، عملیات 
فاو، ... و یک بار هم مجروح شد و پس از بهبودی نسبی به جبهه بازگشت.

بزرگترین آرزویش پیروزی انقالب اسالمی و رسیدن به لقاء اهلل و شهادت 
بود.

همسرش می گوید، آخرین باری که به جبهه رفت شب خواب دیدم درون 
آمبوالنس بود و چهار پاسدار این طرف و چهار پاسدار دیگر آن طرف او 
بودند، من رفتم و پارچه ای را که روی اسداهلل بود کنار زدم، دیدم که تمام 

بدنش را گاز شیمیایی مجروح کرده و شهید شده است.
سرانجام در 22 فروردین ماه سال 1۳۶۶ در منطقه عملیاتی ام الرصاص به 
آرزویش رسید و بر اثر مسمومیت با گاز شیمیایی به مقام شهادت نائل آمد.

پدرش می گوید، هر وقت از اسداهلل پرسیدم که شما چه کاره هستید؟ 
می گفت: من در سپاه و جبهه کاره ای نیستم، من یک ظرف شوی هستم. 
تا این که شهید شد و دیدم از طرف لشکر انصارالحسین)ع( آمدند و پالکارد 

دادند که نوشته: معاون پدافند لشکر.
در بخشی از وصیتنامه شهید آمده است: من در زندگی ام نتوانسته ام 

خدمتی به انقالب رسانم، شاید که با مرگ خویش
اسالم عزیز را یاری دهم.

اصوال در مکتب ما شهادت مرگ تحمیل شده به یک فرد نیست، شهادت 
یک انتخاب است، یک اصالت فردی است.

همانطور که قرآن با بیانی رسا مرگ فی سبیل اهلل را مردن و فنا محسوب 
ننموده و آنان که فقط جهان مادی را مدنظر دارند، بیش از این آنان را 
یارای دیدن ماوراء طبیعه نیست و چنین مرگی را فنا و نیستی می پندارند.

پیکر پاکش پس از تشییع در گلزار شهدای اسدآباد به خاک سپرده شد تا 
زیارتگاه عاشقان و دلدادگان باشد

سرش بسیار شلوغ بود اما با این حال وقتی را برای یک مصاحبه مختصر در اختیار ما قرار داد. وقتی اندک 
ولی در عین حال پربار که ماحصل آن نکته های جالبی از حضور استان همدان در جنگ بود. نکته هایی 
که سردار فرجیان زاده منشا تمام آنها را مسجد می داند. مسجدی که سبب شد تا همدانی ها از پیشتازان 

عرصه دفاع شوند...
نقش سپاه پاسداران استان همدان در زمان هشت سال دفاع مقدس چه بود؟

نقش مردم همدان در دفاع مقدس، یک نقش بی بدیلی است و رزمندگان استان همدان، اولین رزمندگانی 
در  کننده ای  تعیین  نقش  توانستند  و  کردند  پیدا  حضور  کشور  غرب  در  جنگ  شروع  از  قبل  که  بودند 
راه اندازی سپاه استان ایالم و سپاه برخی از شهرهای استان کردستان داشته باشند. من خاطرم هست که 
سپاه ایالم قبل از جنگ توسط برادران سپاه همدان تأسیس شد و برادر بنده "شهید اکبر فرجیان زاده" از 
بنیان گذاران آن محسوب می شود به طوری که پس از شکل گیری، مسئول آموزش و بعد از آن فرمانده 

عملیات سپاه ایالم بود که در همان روزهای اول جنگ نیز به شهادت رسید.
 با شروع جنگ، اولین نیروهایی که از استان های غربی کشور توانستند خود را برای مقابله با ارتش بعث 
صدام برسانند، بچه های همدان بودند به گونه ای که رزمندگان استان در سر پل ذهاب و قصر شیرین علی 
به  ایستادگی  بعث  ارتش  تانک های  برابر  پیشرفته، جانانه در  نه چندان  امکانات و سالح های  رقم کمبود 
خرج دادند. همچنین بچه های همدان پیش از شروع جنگ در پاسگاه های مرزی خسروی و قصر شییرین 
حضور یافتند و شاهد این موضوع سردار نوروزی "فرمانده محترم سپاه استان همدان" و شورای فرماندهی 

شهرستان اسد آباد است که در همان روزهای اول اسیر می شوند. این 
نشان دهنده نقش سپاه استان همدان در پیش از آغاز جنگ است. از 
نیز بچه های همدان به خوبی می دانستند که عراق قصد حمله  طرفی 
دارد و این اطالعات را در اختیار مسئولین قرار دادند اما چون رئیس 

جمهور وقت بنی صدر خائن بود، به این اطالعات توجهی نمی شد.
اما نقش سپاه استان همدان به همین جا محدود نمی شد و در حالی که 
نیروهایش را برای مقابله با ضد انقالب در کردستان داشت، نیروهایی را 
نیز برای مقابله با عراقی ها به سر پل ذهاب، قصر شیرین و خسروی اعزام 
کرده بود. هم زمان برای مناطق عملیات جنوب هم نیرو اعزام می شد. 
بعده ها هم که عراقی ها چندین شهر ما را به اشغال خود درآوردند؛ در 

ارتفاعات بازی دراز و قراویز این بچه های همدان بودند که به خوبی ایستادگی کردند و عملیات های بزرگی 
نظیر عملیات های شهید رجایی_باهنر و تنگ کورک را انجام دادند. در عین حال بچه های سپاه در داخل 
کشور نیز با منافقین درگیر بودند. همچنین در همه این ماموریت ها شجاعت، بی باکی، قدرت فرماندهی، 
قدرت کسب اطالعات از دشمن و آموزش خوب از ویژگی های سپاه استان همدان بود به نحوی که من فکر 
می کنم استان همدان جز استان های کم نظیری به شمار می رفت که همزمان در چهار استان حاضر بود و 

در سال 1۳۳7 در اصفهان به دنیا آمد و 24 سال بعد در سال 1۳۶1 و در جاده اهواز به خرمشهر در حالی 
که جانشین فرمانده لشکر 27 محمد رسول اهلل بود، به شهادت رسید.

وی در سمت قائم مقام فرماندهی لشکر 27 محمد رسول اهلل در عملیات فتح المبین شرکت نمود و در 
همین سمت در عملیات بیت المقدس اندکی پیش از آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید.

آنچه در ادامه می آید متن وصیت نامه این شهید عزیز است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انَّ اهلل اشَتری ِمَن الْمؤِمنیَن أنُفَسُهم َو أموالَُهم بِأنَّ لَُهُم الَْجنَّه یُقاتِلوَن فی َسبیِل اهلل َفَیْقُتُلوَن َو یُْقَتُلون . . . 
َفاسَتبِشروا بَِبیِعُکم الّذی بایَعُتم به َو ذلک ُهَو الَفوُز العظیم.

همانا خداوند از مومنان جانشان و مالشان را خرید و در مقابل سرای بهشت را قرار داد و مومنان می جنگند. 
در راه خدا می کشند و کشته می شوند. پس شاد باشید به معامله ای که سودا نمودید و اینست آن رستگاری 

بزرگ.
خداوندا توفیق عطا فرما که از جمله کسانی باشیم که خود بشارت به آنها داده ای که در این معامله شرکت 

جویند. وای که جز تو کس دیگر ندارم. »الهی و ربی من لی غیرک«
از تو خواهانم که زندگیم را زندگی محّمد)ص( و مردنم را مردن محمد)ص( قرار دهی

»الُّهمَّ اجَعل َمحیاَی َمحیا ُمحمد و آل محّمد و مماتی مماَت محّمد و آل محّمد«
وقتی که در زیارت عاشورا می خوانیم که :

»یا اباعبدا… إنّی ِسلٌم لَِمن سالََمُکم و َحرٌب لِمن حاَربُکم إلی یوَم القیامه«
ای حسین)ع( من آشتیم با کسانی که با شما آشتیند و در جنگ و ستیزم با کسانی که با شما در جنگند. 

)زیارت عاشورا(
چگونه می توان در هر زمان در کنار گود نشست و دست از یاری فرزندان حسین که بیش از هزار سال در 
شکنجه و تبعید بسر می بردند، فرو بست، مگر می شود مسلمان بود و از رسول اکرم)ص( تبعیت نمود و 
دوستدار حسین)ع( نبوده باشیم. تشّیع علوی را برگزیده باشیم اما روحانیت را کنار گذارده باشیم. بگذریم، 
ابداً روحانیت با آن مشخصه های بارزی که در هر زمان داشته از کلینی ها گرفته تا خمینی)ره(. هر زمان 

حافظ اسالم بوده اند و انشاءاهلل تا انقالب مهدی)عج( خواهند بود.
کلمات  این  طلبه، چقدر  مال،  روحانیت،آخوند،  است  کلمه  همین  دارم  وصیت  بعنوان  که  اولین سفارش 
ارزش دارد و معنا، ای همه ی کسانی که سفارشم به گوش و دیده تان خواهد رسید مبادا روحانیت را تنها 
بگذارید، بدانید که تمام تالش ابرقدرتها در ازبین بردن اسالم، روبروی روحانیت قرار دارد. شاهد این مدعا 
را در اسناد النه جاسوسی بخوانید که چقدر آمریکا از مال می ترسید، با یک نمود عینی در همین صد سال 
با رهبری همین روحانیت بوده، قیام سید  ببینید هر جا کوچکترین حرکت، قیامی، جنبشی شده  اخیر 
جمال الدین اسدآبادی، نهضت و جنبش تنباکو، قیام میرزا کوچک خان جنگلی، قیام شیخ محمد خیابانی 
، نهضتی که میرزای اول در عراق آغاز نمود و با یک فتوا مردم بابیل استعمار انگلیس را بیرون راندند، 
نهضت شیخ محمد عبده، نهضت اخوان المسلمین با رهبری حسن البناء و سید قطب، جنبش مشروطیت، 
با رهبری آیت اهلل طباطبائی و بهبهانی و الی آخر، تمامی اینها با رهبری روحانیت بوده و دقت این سخن 
امام را بیاد می آورم که چرا می خواهند این قدرت را بشکنید. شکست روحانیت، شکست اسالم است، بفکر 

می افتم که چرا؟ چرا؟
من خود امام عزیز و رهبر انقالب را هم در یک جریانی بنام روحانیت می بینم، نه مانند آن گروه منحرف که 
امام را تنها می بینند، من استمرار حرکت انبیاء را والیت فقیه می دانم و برایم مشخص شد که پس از 4۰ 
سال فقیه بزرگوار آیت ا… منتظری در همین جریان روحانیت ادامه دهنده راه اوست و باز به شما برادران 

و خواهرانم گوشزد می کنم که روحانیت را کنار مگذارید.
سفارش دوم من درباره سپاه می باشد به عنوان بازوی مسلح والیت فقیه و روحانیت :

باید سپاه آنچنان شود که پاسداران بعنوان فریضه واجب خدمت نمایند، نه به عنوان شغل، چرا که این دو 
بازوی ولی فقیه سپاه و روحانیت شغلی ندارد و نباید سپاهی بودن و روحانی بودن را شغل حساب نمود، 
چقدر ابرقدرتها از این سپاه نو پا می ترسند، چرا که برادر سپاهی به عنوان فریضه وارد سپاه می گردد، نه 
حق مأموریت می خواهد نه فوق العاده بدی آب و هوا، بلکه هر کجا که سختر باشد وارد می شود که اجرش 

عظیم تر است.

با ارتش بعث و ضد انقالب می جنگید.
در این بین نمی توان نقش مردم را نیز نادیده گرفت. مردم همدان از همان روزهای اول به کمک رزمندگان 
شتافتند. برادری بود به نام مرحوم سماوات که یک فرد بازاری محسوب می شد به نحوی که از امکانات بازار 
وسایل مورد نیاز رزمندگان را جمع می کرد و به جبهه ها می فرستاد. سپاه در روزهای اول با کمبود امکانات 

برای پشتیبانی رزمندگان مواجه بود و این مردم بودند که سپاه را یاری می رساندند.
خاطره ای هم از آن دوران و اسارت رزمندگان دارید؟

همدانی ها جز اولین اسرای جنگ محسوب می شوند و توانستند در طول اسارت خود نقش بسزایی را در 
زندان ها ایفا کنند به نحوی که همچنان اسرای همدانی در سراسر کشور مورد احترام هستند. در همان 
شناسایی  عراقی ها  توسط  پاسدار  عنوان  به  آباد  اسد  عزیز شهرستان  اسرای  از  یکی  اول جنگ،  روزهای 
می شود. بعد از آنکه عراقی ها به وی گفتند "انت حرصت منی"، او را در برابر 

باقی اسرا به شهادت رساندند.
نقش مساجد در آن دوران چه بود؟ وظیفه حال حاضر مساجد چیست؟

مسجد در همان موقع محل آموزش مردم بود. در واقع مساجد نوعی سنگر 
به حساب می آمد و همه مساجد استان همدان نیز در این حیطه قرار داشت 
به طوری که مساجد محور اصلی اعزام رزمنده ها به جنگ محسوب می شدند 
و تمام کسانی که توفیق شهادت و جانبازی را پیدا کردند؛ همین بچه های 
انسان های خداجویی  تربیت  اصلی  کلی مسجد محل  به طور  بودند.  مسجد 
است که به دنبال سعادت خود و جامعه هستند. از این رو اگر ما به مسجد 

وصل شویم، یعنی به سرچشمه تمام خوبی ها وصل شده ایم.
امروزه مساجد باید پایگاه های اصلی ما برای مقابله با جنگ نرم و نفوذ دشمن آماده شوند و برای این امر 
جوان های ما باید حضور فعالی در مسجد داشته باشند چرا که راه نفوذ دشمن به مساجدی که یک جایگاه 
الهی محسوب می گردد، بسته است. لذا اگر ما قباًل مردم را در مسجد آموزش می دادیم؛ حال باید با استفاده 
از برنامه های متنوع مردم و جوانان را به مسجد تشویق کرده و در جهت بصیرت افزایی و گسترش دین 

آن ها تالش کنیم.

وصیت نامه شـهیدی که 
پایش به خرمشهر نرسید

قباًل اگر ترس ما از لیبرالها بود که مبادا خط امام را خدشه دار کنند اکنون دیگر لیبرالها به زباله دان تاریخ 
افتاده اند و انقالب سوم هم پیروز شد. منافقین که در تدارک بودند که پس از حیات امام نهضت را منحرف 
نمایند زودتر روی آب آمدند و رو در روی ملت مسلم قرار گرفتند، تالش تمامی شما باید این باشد که 
ریشه منافقین بدتر از کفار را برکنید و در این صورت آمریکا باید تا صدها سال گورش را گم کند و دست 

از ایران بشوید و منتظر باشد که دیگر ما به سراغ او برویم.
پدر و مادرم از اینکه زحمات بسیار در تربیت فرزندتان کشیدید، امیدوارم که خداوند اجرتان را افزونتر دهد، 

من خود به یاد دارم که قرآن را در دامان مادرم فرا گرفتم و با بیل پدرم رنجها را چشیده ام.
پدر جان تو خود بهتر می دانی که دنیا دار فناست و آخرت مسلماً بهتر است و باقی که :

الدنیا دار الفناء و االخره خیر وابقی«
مادر جان سفارشی که بشما دارم در مورد خواهرم است که دلم می خواست ایشان بعد از تمام کردن کالس 
نهم به قم برود انشاء اهلل کاری کن که او این عمل را انجام دهد و سفارشی عظیم تری که به شما دارم که 
مادرم، چون خودت فرزند یک روحانی بوده ای. دلم می خواهد که تو مرا بخاک بسپاری و حتی پدرم خاک 

و گل بروی قبرم بریزد تا همه بدانند که شما سرشار از شوق هستید و ایمان.
فامیل بداند که باید فرزند بدهد و ابرقدرتها بدانند که با شهید دادن خانواده ها حرکت انقالب تندتر می گردد 

و چرخهای آن سریعتر.
کتابخانه ای که دارم، بعد از این علی آقا پسر خاله ام کتابخانه را یکدست نماید، کتابهای منحرف را من تنها 
برای تحقیق آنجا گذاشته ام و هدف دیگری در کار نبوده. این کتابها را پسر خاله ام که می دانم با من هم 

خط بوده بردارد و در جای مناسب استفاده کند و در اختیار خواهرم و بردارم و بقیه قرار دهد.
خدمت برادرم عباس آقا پس از برگشت سالم برسانید، دلم می خواهد که ایشان در سپاه پاسداران خدمت 
نماید چرا که محیط قابل رشد برای فرزندان انقالب است و مسئولیت خواهر و برادر و فرزندان خواهر و 
برادرانم را به عهده ایشان می سپارم. عالقه مندم که انشاء اهلل شما کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری را 
به آنها بیاموزید و خط فکری و سیاسی شهید مظلوم بهشتی را بیان کنید و به آنها یک رشد بنیادین بدهید.

پس انداز من از دوسال معلمی که داشتم و مدتی زمانی که در سپاه بودم پیش دایی ام می باشد از این پس 
انداز چون چند سالی است که پدر و مادرم به مشهد نرفته اند زیارت مشهد بروند و بقیه اش هم تصمیمش 

با پدرم می باشد.
ضمنا موتوری هم در تهران دارم، تصمیم در مورد موتور را به عهده حاج آقا پرورش می گذارم،

وصیتهای زیادی در زمانهای مختلف نوشته ام این وصیت را که کاملتر از همه می دانم و فقط کافی است 
همین را عمل نمائید.

در خاتمه آخرین کلمات را به نگارش درمی آورم:
برادران فقط باید به فکر اسالم بود و بس و برای یاری اسالم باید اکنون از روحانیت و سپاه یاری جست و 

امام را یاری کرد و باید بدانیم که به قول قرآن:
»ماعندکم ینفد و ماعند ا… باق

ماتنفقوا من شیء فی سبیل ا… یوف علیکم«
درود بر شهیدان اسالم بخصوص شهید مظلوم شهید آیت ا… بهشتی.

برقرار باد پرچم اتحاد جماهیر اسالمی به رهبری امام خمینی)ره(
فرزند شما محمود شهبازی

11آبان 1۳۶۰ مطابق با عید فطر

ایستادگی تعداد انگشت شماری از نیروهای سپاه همدان در محل تپه 
مجاهد واقع در جاده سر پل – قصر شیرین در برابر یگان زرهی دشمن که 
پس از عملیات بازی دراز، به قصد تصرف شهر سر پل ذهاب انجام شده بود 
| بر پایی مراسم چهلم شهدای یزد در مسجد جامع همدان که با دخالت و 

تیراندازی عوامل ساواک و شهربانی به تشنج کشیده شد.
بخشی از مهمترین اخبار روزهای حماسه مربوط به دوران انقالب و 8 سال 
دفاع مقدس در استان همدان به شرح زیر می باشد. متن زیر، مهمترین 
عناوین اخبار روزهای حماسه مربوط به اردیبهشت ماه سال های 57 الی 

۶7 در استان همدان است.

  1۳57/2/19: بر پایی مراسم چهلم شهدای یزد در مسجد جامع همدان 
که با دخالت و تیراندازی عوامل ساواک و شهربانی به تشنج کشیده شده و 
به دنبال آن ده ها نفر از مردم انقالبی مجروح و بازداشت شدند و پس از آن 

بازار همدان در اعتراض به این حادثه به طور کامل تعطیل شد.

  1۳59/2/17: عملیات تاریخی آزادسازی سنندج به وقوع پیوست در 
این روز نیروهای سپاه استان همدان از محور گردنه صلوات آباد وارد عمل 
شده و توانستند توسط عملیات هلی برن به عقبه نیروهای ضد انقالب 
رخنه نمایند و پس از پاکسازی دشمن از همین محور وارد شهر سنندج 
شدند. در این عملیات نیروهای تیپ زرهی شهید قهرمان نیز به وسیله 
تانک های خود رزمندگان را پشتیبانی نمودند. سردار رشید حسین شاه 
حسینی فرمانده عملیات سپاه همدان در این روز به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

توسط  دراز  بازی   11۰۰ ارتفاع  روی  بر  جاده  احداث   :1۳۶۰/2/1   
جهادگران استان همدان که به تعبیری شاهکار مهندسی جهاد در غرب 

کشور محسوب می شود.

  1۳۶۰/2/8: ایستادگی تعداد انگشت شماری از نیروهای سپاه همدان 
در محل تپه مجاهد واقع در جاده سر پل – قصر شیرین در برابر یگان 
زرهی دشمن که پس از عملیات بازی دراز، به قصد تصرف شهر سر پل 
انجام شده بود. در این اقدام حماسی که به فرماندهی سرداران  ذهاب 
شهید؛ تقی بهمنی و مهدی فریدی به وقوع پیوست مصداق عینی مقاومت 
تن در برابر تانک به نمایش در آمده و با پایمردی آنان شهر سر پل از سقوط 

حتمی نجات یافت.

  1۳۶۰/2/1۰: شهادت سردار رشید تقی بهمنی فرمانده عملیات سپاه 
همدان در منطقه سراب گرم سر پل ذهاب.

  1۳۶1/2/1۰: عملیات بیت المقدس با رمز یا علی بن ابی طالب )ع( 
در محور غرب اهواز و جاده اهواز – خرمشهر شروع شد. در این عملیات 
نیروهای سپاه و بسیج استان همدان در قالب تیپ 27 محمد رسول ا... 
پس از عبور از عرض رودخانه کارون به سمت سه راه حسینیه واقع در 
جاده اهواز – خرمشهر طی مسیر نمودند و با رشادتی مثال زدنی پس از 
تصرف مواضع دشمن، مفتخر شدند به عنوان اولین نیروهایی که جاده را 
فتح کرده بودند به مدت 24 ساعت در محاصره کامل از مواضع فتح شده 
حفاظت کرده تا سایر یگان نیز به آنان ملحق شوند. همچنین دلیر مردان 
تیپ سوم زرهی شهید قهرمان نیز با گذر از رودخانه کرخه کور توانستند 
تمامی مواضع از پیش تعیین شده را در محور شمالی عملیات تصرف 
نمایند و دشمن را متحمل خسارت و تلفات سنگینی نمایند. در این مرحله 

شهید محمد فتحی پاکرو از فرماندهان این یگان به شهادت رسید.

پیشروی  ادامه  و  المقدس  بیت  عملیات  دوم  مرحله   :1۳۶1/2/1۶   
رزمندگان تیپ 27 محمد رسول ا... به سمت دژ مرزی دشمن آغاز شد.

توسط  شیرین  قصر  منطقه  در  دشمن  ایذایی  تک   :1۳۶2/2/۳۰   
رزمندگان استان همدان عقیم ماند.

  1۳۶5/2/8: عملیات تکمیلی والفجر 8 با نام عملیات یا صاحب الزمان 
)عج( در منطقه عمومی فاو عراق آغاز شد. در این مرحله رزمندگان تیپ 
۳2 انصارالحسین )ع( از محور کارخانه نمک وارد عمل شدند و گردان های 
152 و 155 توانستند پس از نفوذ به مواضع دشمن، تیپ 48 پیاده عراق 

را منهدم نموده و تلفات سنگینی را به آنان تحمیل کنند.

به  مجنون  جنوبی  جزیره  غربی  پد  پدافند  واگذاری   :1۳۶5/2/15   
رزمندگان یگان ۳2 انصارالحسین)ع(.

  1۳۶5/2/27: شهادت سردار رشید محسن عینعلی فرمانده گردان 15۳ 
در پد غربی جزیره جنوبی مجنون.

  1۳۶5/2/27: تک گسترده دشمن به منطقه مهران در راستای سیستم 
دفاع متحرک عراق و مقاومت رزمندگان استان همدان در قالب تیپ مسلم 

ابن عقیل )ع( که منجر به شهادت و اسارت تعداد زیادی از آنان شد.

امام حسین)ع( در قالب    1۳۶۶/2/5: اعزام دومین کاروان سپاهیان 
صد ها بسیجی از استان همدان.

  1۳۶۶/2/1۰: استقرار نیروهای لشگر ۳2 انصار الحسین )ع( در منطقه 
عمومی مائوت عراق.

  1۳۶۶/2/29: شهادت سردار رشید محمد ظاهر عباسی فرمانده گردان 
ادوات در منطقه جنوب.

  1۳۶۶/2/۳۰: احداث جاده مهم ارتفاع گالن توسط جهادگران همدانی 
در منطقه مائوت عراق.

  1۳۶7/2/22: احداث جاده بر روی ارتفاع سر به فلک کشیده شیخ 
محمد در منطقه مائوت عراق توسط جهادگران همدان و شهادت سردار 

رشید عباس پورش همدانی فرمانده گردان الغدیر جهاد استان همدان.

  1۳۶7/2/27: بمباران شیمیایی نیروهای لشگر ۳2 انصار الحسین )ع( 
در منطقه مائوت عراق دامنه ارتفاع قشن و شهادت و مصدومیت تعداد 

زیادی از رزمندگان.

یادکـــردتاریخ

روزشمار رخدادهاي اردیبهشت ماه 

گفت و گوی اختصاصی با سردار سعید فرجیان زادهانقالب و دفاع مقدس در استان همدان

مساجد سرچشمه تمام خوبی هاست
همدانی ها جز اولین اسرای جنگ محسوب می شوند

سردار شهید اسداهلل بختیاری

نشریه مدافعان
آماده دریافت نظرات 

پیشنهادات ، انتقادات ومطالب 
خوانندگان محترم می  باشد.

ایمیـل:
modafean.h@gmail.com

مساجد محور اصلی اعزام رزمنده ها 
به جنگ محسوب می شدند و تمام 
کسانی که توفیق شهادت و جانبازی 
را پیدا کردند؛ همین بچه های مسجد 
بودند. به طور کلی مسجد محل اصلی 

تربیت انسان های خداجو است
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    احتـرام به پـدر
نزدیک عملیات بود و موهای سرم بلند شده بود. باید کوتاهش می کردم. 
مانده بودم معطل تو آن برهوت که جز خودمان کسی نیست، سلمانی از 
کجا پیدا کنم. تا این که خبردار شدم که یکی از پیرمردهای گردان یک 
ماشین سلمانی دارد و صلواتی موها را اصالح می کند. رفتم سراغش. دیدم 
کسی زیر دستش نیست. طمع کردم و جلدی با چرب زبانی قربان صدقه اش 
رفتم و نشستم زیر دستش. اما کاش نمی نشستم. چشمتان روز بد نبیند. با 
هر حرکت ماشین بی اختیار از زور درد از جا می پریدم. ماشین نگو تراکتور 
بگو! به جای بریدن موها، غلفتی از ریشه و پیاز می کندشان! از بار چهارم، هر 
بار که از جا می پریدم با چشمان پر از اشک سالم می کردم. پیرمرد دو سه 
بار جواب سالمم را داد. اما بار آخری کفری شد و گفت:»تو ِچت شده سالم 
می کنی. یک بار سالم می کنند.« گفتم:»راستش به پدرم سالم می کنم.« 
پیرمرد دست از کار کشید و با حیرت گفت:»چی؟ به پدرت سالم می کنی؟ 
کو پدرت؟« اشک چشمانم را گرفتم و گفتم:»هربار که شما با ماشینتان 
موهایم را می کنید پدرم جلو چشمم می آد و من به احترام بزرگ تر بودنش 
سالم می کنم!« پیرمرد اول چیزی نگفت. اما بعد پس گردنی جانانه ای 
خرجم کرد و گفت:»بشکنه این دست که نمک نداره...« مجبوری نشستم و 

سیصد، چهارصد بار دیگر به آقا جانم سالم کردم تا کارم تمام شد!
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     امـام جماعت غصبـی
می گویند در جهنم مارهایی هست که اهالی محترم جهنم، از دست آن ها به 
اژدها پناه می برند! و حاال من هم دچار چنین وضعیتی شده بودم. آن هم از 
دست یک جغله تخس ورپریده که نام باشکوه فریبرز را بر خود یدک می کشید. 
یک نوجوان 15 ساله دراز بینور که به قول معروف به نردبان دزدها می ماند. یادش 
به خیر. در حوزه که بودیم یک طلبه بود که انگار از طرف شیطان مأمور شده بود 
بیاید و فضای آرام و بی تنش آنجا را به جنجال بکشاند و او هم اسمش فریبرز 
بود که به پیشنهاد استادمان شد: ابوالفضل! قربان آقا ابوالفضل بروم، آن بزرگوار 
کجا و این ابوالفضل جعلی کجا؟ کاری نبود که نکند. از راه انداختن مسابقه 
گل کوچک تا اذان گفتن در نیمه های شب و به راه انداختن نماز جماعت بدون 
وقت. بعد هم خودش می رفت در حجره اش تخت می خوابید و ما تازه شصتمان 
خبردار می شد که هنوز دوساعتی به اذان صبح مانده است! کاری نماند که نکند. 
از ریختن مورچه های آتشی در عمامه مان تا انداختن عقرب و رتیل در سجاده 
نمازمان.   در شیشه گالب جوهر می ریخت و وسط عزاداری و در خاموشی 
روی جمعیت می پاشید.   اما ابوالفضل جعلی در برابر کارهای این فریبرزخان 
یک طفل معصوم و بی دست وپا حساب می شد!   کاری نبود که فریبرز نکند. 
مورچه جنگ می انداخت، به پای بچه های نماز شب خوان زلم زیمبو می بست تا 
نصفه شب که می خواهند بی سروصدا از چادر بردند بیرون وضو بگیرند سروصدا 
راه بیفتد، پتو را به آستر و دامن پیراهن بچه ها می دوخت، توی نمکدان تاید 
می ریخت و هزار شیطنت دیگر که به عقل جن هم نمی رسید. از آن بدتر مثل 
کنه به من چسبیده بود. خیر سرمان بنده هم روحانی و پیش نماز گردان بودم 
و دیگران روی ما خیلی حساب می کردند. اما مگر فریبرز می گذاشت؟   اوایل 
سعی کردم با بی اعتنایی او را از سر باز کنم. اما خودم کم آوردم و او از رو نرفت. 
بعد سعی کردم با ترشرویی و قیافه عصبانی گرفتن دورش کنم؛ اما کودکی 
را می ماند که هر بی اعتنایی و تنبیه که از پدر و مادر می بیند، به حساب مهر 
و محبت می گذارد. در آخر در تنهایی افتادم به خواهش و تمنا که تو را به 
مقدسات قسم ما را بی خیال شو و بگذار در دنیای خودمان باشیم.   اما با پررویی 
در آمد که: حاج آقا، مگر امام نگفته پشتیبان روحانیت باشید تا آسیبی نبینید؟ 
خب من هم هواتونو دارم که آسیبی نبینید!   با خنده ای که ترجمه نوعی از 
گریه بود، گفتم: برادر جان، امام فرموده اند پشتیبان والیت فقیه باشید نه من 
مادرمرده! تو رو جدت بگذار این چند صباح مانده تا شهادت را مثل آدمیزاد 
سر کنم.   اما نرود میخ آهنین در سنگ!   در گردان یک بنده خدایی بود که 
صدایی داشت جهنمی! به نام مصطفی! انگار که صد تا شیپور زنگ زده را درسته 
قورت داده باشد. آرام و آهسته که حرف می زد پرده گوشمان پاره می شد، 
بس که صدایش کلفت و زمخت بود و فریبرز مصطفی را تشویق کرد که اال و 
باهلل باید اذان مغرب را تو بگویی!   مصطفی هم نه گذاشت و نه برداشت و چنان 
اذانی گفت که مسلمانی نشنود کافر نبیند! از الف اهلل اکبر تا آخر اذان بندبند 
تن نمازگزاران مقیم سنگری که حسینیه شده بود لرزید! آن شب تا صبح 
دسته جمعی کابوسی دیدیم وحشتناک و مخوف! تنها دو نفر این وسط کیف 
کردند. آقا مصطفای اذان گوی شیپور قورت داده و فریبرزخان!   از آن به بعد 
هرکس که به فریبرز می خواست توپ وتشر بزند، فریبرز دست به کمر تهدیدش 
می کرد که: اگر یک بار دیگر به پر و پایم بپیچی به مصطفی میگویم اذان بگوید!   
و طرف جانش را برمی داشت و الفرار!   مدتی بعد صبح و ظهر و غروب صدای 
رعب آور اذان آقای شیپور قورت داده قطع نشد! پس از پرس وجو و بررسی های 
مخفیانه فهمیدم که فریبرز به او گفته که حاج آقا از اذان گفتنت خیلی خوشش 
آمده و به من سپرده به شما بگویم که باید مؤذن همیشگی گردان باشید!   و 
این یکی از برکات فریبرز بود که دامن ما را گرفت. مدتی نگذشته بود که فریبرز 
یک بلندگوی دستی از جایی کش رفت و آن را به مؤذن بدصدا داد که بگذار 
عراقی ها هم از صدایت مستفیض شوند این طوری حیفه! و از آن به بعد هر وقت 
که صدای اذان از بلندگو بلند می شد، آتش دیوانه وار دشمن هم شروع می شد! 
نه تنها ما بلکه عراقی ها هم دچار جنون شده بودند!   گذشت و گذشت تا اینکه 
آن روز فرمانده لشکر به همراه چند مسئول نظامی دیگر به خط مقدم و پیش 
ما آمدند. قرار شد که نماز جماعت را باهم بخوانیم. مصطفی شیپور قورت داده 
مشغول بود و رنگ از صورت فرمانده لشکر و همراهانش پریده بود! فقط کمی 
گوشمان سنگینی می کرد و زنگ می زد...!   عراقی ها هم مثل سابق دیگر جنی 
نشده و فقط چند تا توپ و خمپاره روانه خط ما کردند!   عبا و عمامه را گوشه 
سنگر گذاشتم و رفتم وضو بگیرم. بیرون سنگر فریبرز را دیدم که وضو گرفته و 
داشت به طرف حسینیه می رفت. مرا که دید سالم کرد. جوابش را سرسنگین 
دادم. وضو گرفتم و برگشتم طرف سنگر. اما ای دل غافل خبری از عبا و عمامه ام 
نبود! هر جا را که بگویید گشتم. اما اثری از عبا و عمامه ام پیدا نکردم. یکهو 
یک صدایی به گوشم خورد: اهلل اکبر، سبحان اهلل!   برای لحظه ای خون در مغزم 
خشکید. تنها امام جماعت آنجا من بودم! پس نماز جماعت چطوری برگزار 
می شد؟   شلنگ تخته زنان دویدم به طرف حسینیه. صف های نماز بسته و همه 
مشغول نماز بودند. اول فکری شدم که بچه ها وقتی دیده اند من دیر کرده ام، 
فرمانده لشکر را جلو انداخته اند و او امام جماعت شده. اما فرمانده که آنجا در 
صف دوم بود! با کنجکاوی جلوتر رفتم و بعد چشمانم از حیرت گرد شده و 
نفسم از تعجب و وحشت بند آمد! بله، جناب فریبرزخان عمامه بنده بر سر و 
عبای نازنینم روی دوشش بود و جای مرا غصب کرده بود!   خودتان را بگذارید 
جای من، چه می توانستم بکنم؟ سری تکان دادم. در آخر صف ایستادم و 
اهلل اکبر گفتم و خودم را به رکعت سوم رساندم. الاقل نباید نماز جماعت را از 
دست می دادم. نماز جماعتی که امام جماعتش عبا و عمامه مرا کش رفته بود!
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اوایل جنگ بود و ما با چنگ و دندان و با دست خالی با دشمن تا بن دندان 
مسلح می جنگیدیم. بین ما یکی بود که انگار دو دقیقه است از انبار ذغال بیرون 
آمده بود! اسمش عزیز بود. شب ها می شد مرد نامرئی! چون همرنگ شب می شد 
و فقط دندان سفیدش پیدا می شد. زد و عزیز ترکش به پایش خورد و مجروح 
شد و فرستادنش به عقب.      وقتی خرمشهر سقوط کرد، چقدر گریه کردیم و 
افسوس خوردیم. اما بعد هم قسم شدیم تا دوباره خرمشهر را به ایران باز گردانیم. 
یک هو یاد عزیز افتادیم. قصد کردیم به عیادتش برویم. با هزار مصیبت آدرسش 
را در بیمارستانی پیدا کردیم و چند کمپوت گرفتیم و رفتیم به سراغش. پرستار 
گفت که در اتاق 11۰است. اما در اتاق 11۰ سه مجروح بستری بودند. دوتایشان 
غریبه بودند و سومی سر تا پایش پانسمان شده بود و فقط چشمانش پیدا بود. 
دوستم گفت:»اینجا که نیست، برویم شاید اتاق بغلی باشد!« یک هو مجروح باند 
پیچی شده شروع کرد به ول ول خوردن و سر و صدا کردن. گفتم:»بچه ها این 
چرا این طوری می کنه؟ نکنه موجیه؟« یکی از بچه ها با دلسوزی گفت:»بنده 
خدا حتماً زیر تانک مانده که این قدر درب و داغون شده!« پرستار از راه رسید 
و گفت: »عزیز را دیدید؟« همگی گفتیم :» نه کجاست؟« پرستار به مجروح 
باندپیچی شده اشاره کرد و گفت:»مگر دنبال ایشان نمی گردید؟« همگی با هم 
گفتیم :»چی؟این عزیزه!؟«      رفتیم سر تخت. عزیز بدبخت به یک پایش وزنه 
آویزان بود و دو دست و سر و کله و بدنش زیر تنزیب های سفید گم شده بود. 
با صدای گرفته و غصه دار گفت:»خاک تو سرتان. حاال مرا نمی شناسی؟« یه هو 
همه زدیم زیر خنده. گفتم:» تو چرا اینطور شدی؟ یک ترکش به پا خوردن که 
اینقدر دستک دنبک نمی خواهد!« عزیز سر تکان داد و گفت :» ترکش خوردن 
پیش کش. بعدش چنان بالیی سرم آمد که ترکش خوردن پیش آن ناز کشیدن 
است!« بچه ها خندیدند. آنقدر به عزیز اصرار کریم تا ماجرای بعد از مجرویتش 
را تعریف کند.      _ وقتی ترکش به پام خورد مرا بردن عقب و تو یک سنگر 
کمی پانسمانم کردند و رفتند بیرون تا آمبوالنس خبر کنند. تو همین گیر و دار 
یه سرباز موجی را آوردند انداختن تو سنگر. سرباز چند دقیقه ای با چشمان خون 
گرفته بّر و بّر مرا نگاه کرد. راستش من هم حسابی ترسیده بودم و ماست هایم را 
کیسه کرده بودم. سرباز یه هو بلند شد و نعره ای زد:» عراقی پست می کشمت!« 
چشمتان روز بد نبینه، حمله کرد بهم و تا جان داشتم کتکم زد. به خدا جوری 
کتکم زد که تا عمر دارم فراموش نمی کنم. حاال من هر چه نعره می زدم و 
کمک می خواستم کسی نمی آمد. سربازه آنقدر زد تا خودش خسته شد و افتاد 
گوشه ای و از حال رفت. من فقط گریه می کردم و از خدا می خواستم که به 
من رحم کند و او را هر چه زودتر شفا دهد. بس که خندیده بودیم داشتیم از 
حال می رفتیم. دو مجروح دیگر هم روی تخت هایشان دست و پا می زدند و کر 
کر می کردند. عزیز ناله کنان گفت:» کوفت و زهر مار هر هر کنان؟ خنده داره. 
تازه بعدش را بگویم. یه ساعت بعد به جای آمبوالنس یه وانت آوردند و من و 
سرباز موجی را انداختند عقبش و تا رسیدن به اهواز یه گله گوسفند نذر کردم 
دوباره قاطی نکند. تا رسیدیم به بیمارستان اهواز دوباره حال سرباز خراب شد. 
مردم گوش تا گوش دم بیمارستان ایستاده بودند و شعار می دادند و صلوات 
می فرستادند. سرباز موجی نعره زد و گفت:» مردم این یک مزدور عراقی است. 
دوستان مرا کشته!« و باز افتاد به جانم. این دفعه چند تا قل چماق دیگر هم 
آمدند کمکش و دیگر جان سالم در بدنم نبود یه لحظه گریه کنان فریاد زدم:» 
بابا من ایرانیم، رحم کنید.« یه پیر مرد با لهجه عربی گفت:» آی بی پدر، ایرانی ام 
بلدی؟ جوان ها این منافق را بیشتر بزنید!« دیگر لشم را نجات دادند و اینجا 
آوردند. حاال هم که حال و روز من را می بینید.« پرستار آمد تو و با اخم و تخم 
گفت: » چه خبره؟ آمده اید عیادت یا هرهر کردن. مالقات تمامه. برید بیرون!« 
خواستیم با عزیز خداحافظی کنیم که ناگهان یه نفر با لباس بیمارستان پرید تو 
و نعره زد:» عراقی مزدور، می کشمت!« عزیز ضّجه زد:» یا امام حسین. بچه ها 

خودشه. جان مادرتان مرا از اینجا نجات دهید!«
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شهر فاو تازه فتح شده بود و سربازان دشمن گروه گروه تسلیم مي شدند. من 
و دوستم »علي ناهیدي« از یک هفته قبل از عملیات با هم حرف نمي زدیم. 
شاید علتش خیلي عجیب و غریب باشد. ما سر تیم هاي فوتبال استقالل و 
پرسپولیس دعواي مان شد! من استقاللي بودم و علي پرسپولیسي. یک هفته 
قبل از عملیات، در سنگر طبق معمول داشتیم با هم کرکري مي خواندیم و از 
تیم هاي مورد عالقه مان حمایت مي کردیم که بحث مان جدي شد. علي زد به 

پروین و یک نفس گفت:
ـ شیش، شیش، شیش تایي هاش!

منظور او از حرف، یادآوري بازي اي بود که پرسپولیس شش تا گل به استقالل 
زده بود. من هم کم آوردم و به مربیان پرسپولیس بد و بیراه گفتم. بعد هم قهر 

کردیم و سرسنگین شدیم.
حاال دلم پیش علي مانده بود. از شب قبل و پس از شروع عملیات، دیگر علي 
را ندیده بودم. دلم هزار راه رفته بود. هي فکر مي کردم نکند علي شهید یا اسیر 
شده باشد و نکند بدجوري مجروح شده باشد. اي خدا، اگر چیزیش شده باشد، 

من جواب ننه باباش را چي بدهم.
دیگر داشتم رسماً گریه مي کردم که یک هو دیدم بچه ها مي خندند و هیاهو 
مي کنند. از سنگر آمدم بیرون و اشک هایم را پاک کردم. یک هو شنیدم عده اي 

با لهجه فارسي دار شعار مي دهند که:
پرسپولیس هورا، استقالل سوراخ!

سرم را چرخاندم به طرف صدا. باورم نمي شد. ده ها اسیر عراقي، پابرهنه و 
شعارگویان به طرف مان مي آمدند. پیشاپیش آنان، علي سوار شانه هاي یک 
درجه دار سبیل کلفت عراقي بود و یک پرچم سرخ را تکان مي داد و عراقي ها هم 

با دستور او شعار مي دادند:
پرسپولیس هورا، استقالل سوراخ!

باور کنید بار اول و آخر در عمرم بود که به این شعار، حسابي از ته دل خندیدم 
و شاد شدم.

دویدم به استقبال. علي با دیدن من از قلمدوش درجه دار عراقي پرید پایین و 
بغلم کرد. تندتند صورتش را بوسیدم. علي هم صورتم را بوسید و خنده کنان 

گفت: مي بیني اکبر، حتي عراقي ها هم طرفدار پرسپولیس هستند!
هر دو غش غش خندیدیم. عراقي ها که نمي دانستند دارند چه  شعاري مي دهند، 

با ترس و لرز همچنان فریاد مي زدند: پرسپولیس هورا، استقالل سوراخ!

ای کاش اصرار نمی کردید، آخر پای اسرار خانوادگی در 
میان است و هیچ کس دوست ندارد مسائل خانوادگی اش 
به بیرون از چهاردیواری خانه اش درز کند. اما چه کنم که 
این گل مراد مرغش یک پا دارد و از خر شیطان پیاده 
نمی شود و شما هم که با عرض معذرت بدتر از گل مراد 
تشریف دارید! بله عرض می کنم. خدا رفتگان شما را 
بیامرزد. ما یک پدربزرگ داشتیم که بزرگ خاندان بود. 
حرف اول و آخر را در کل طایفه می زد و هیچ کس جرئت 
نمی کرد روی حرف او حرف بزند و به قول معروف خرش 
در کل فامیل چهارنعل میتاخت!    پدرم پسر اول آقابزرگ 
بود و مادرم عروس اول فامیل. وقتی مادرم برای اولین بار، 
ببخشید، باردار شد و وقت زایمانش رسید آقابزرگ در 
جمع فامیل مسئله ای را پیش کشید و بعدها باعث 
دردسرهای فراوان و آشوب ها و حرف وحدیث های زیادی 
شد.    آن شب آقابزرگ که در صدر مجلس به مخده تکیه 
داده و پک های جانانه به چپق می زد و مثل اژدها دود 

بیرون می داد با چشمان ریزش به جمع نگاهی حکیمانه انداخت و گفت: من به زودی می میرم!    نمی دانم آقابزرگ بهش 
الهام شده بود یا اهلل بختکی این حرف را زد. اما همین حرف آغاز ماجرا شد. پدرم و عمو جان یداهلل که داشتند زیر کرسی 
با شور و حرارت مرده و زنده دیگران را زیرورو می کردند و با شور و عالقه وافری تو حرف هم می پریدند و اطالعات جدیدشان 
را به رخ هم می کشیدند همین که آقابزرگ جمله حکیمانه اش را گفت مثل همه ساکت شدند و بعد... نخیر برادر! من آن 
زمان هنوز دنیا نیامده بودم؛ چطوری این قدر دقیق حوادث آن شب را تعریف می کنم؟ عرض می کنم. آخر ماجرای آن شب 
به قدری تاریخ ساز و عجیب بود که بعدها تمام کسانی که شاهد آن شب بودند بارها لحظه به لحظه آن شب را با چنان آب وتابی 
برایمان تعریف می کردند که ما همه اش را فوت آب شدیم.    بله می گفتم: آقاجان با حیرت به آقابزرگ زل میزند و می پرسد: 
چی فرمودید آقاجان؟    آقابزرگ زیر کرسی جابه جا می شود و با صدای کلفتش می گوید: گوش کن! بحمداهلل، تو به زودی 
صاحب یک پسر کاکل زری رشید می شوی. من آن پسر را که اولین نوه پسری ام است نخواهم دید. چون مرده ام! اما تو 
وظیفه داری که اسم آن پسر را ماشااهلل بگذاری. اسم من! دوست دارم اسمم برای همیشه در طایفه و نسلمان جاویدان 
بماند!    مادرم و زن عمو همزمان الکی آب غوره می گیرند و شروع می کنند به آه و ناله کردن که: خدا نکند آقاجان، ان شاءاهلل 
صدسال دیگر صحیح و سالمت می مانید و نتیجه و نبیره های پسری تان را هم می بینید!    اما در اصل آن دو تعارف می کردند. 
چون آقابزرگ آن طور که خودش یادش می آمد صد و بیست وچهار را پشت سر گذاشته بود و اگر قرار می شد صدسال دیگر 
هم زنده بماند دیگر جایش در موزه ایران باستان خودمان بود! همان زمان هم برای خودش عتیقه حساب می شد و ادعا 
می کرد آغامحمدخان قاجار را هم به چشم دیده است!    خالصه، آقاجانم دست به سینه می گوید: به روی چشم آقاجان. 
هرچه شما بگویید همان می شود. ما همه دوست داریم که نام پربرکت ماشااهلل خان در طایفه پشنگ ها ماندگار شود!    و 
فردای همان شب پیشگویی آقابزرگ درست از آب درآمد و ماشااهلل خان پشنگ دست عزرائیل را بوسید و قبضش را انگشت 
زد و به دیار باقی شتافت. هنوز شب هفت آن مرحوم نشده بود که درد مادرم شروع شد و زیور قابله آقاجان را فرستاد پشت بام 
اذان بگوید تا ماشااهلل راحت دنیا بیاید. آقاجان روی پشت بام اذان می گفت که صدای ونگ ونگ نوزاد را می شنود. پله ها را 
چهارتایکی پایین می آید و نفس نفس زنان زن های فضول پشت در اتاق را کنار میزند و از زیور قابله می پرسد: ماشااهلل چطوره؟    
زیور قابله که دست دراز کرده بود مژدگانی بگیرد با چشمان گرد شده از حیرت می پرسد:    - ماشااهلل دیگه کیه؟    - خب 
پسر کاکل زری تازه به دنیا آمده ام دیگه!    زیور قابله اول مژدگانی اش را با سماجت از آقاجان می گیرد و بعد با خیال راحت 
می گوید: چشمتان روشن، بچه دختره!    بله! پیش بینی آقابزرگ حسابی توزرد از آب درآمد و به جای پسر یک دختر به 
طایفه پشنگ ها افزوده شد. چه دردسرتان بدهم. کلی بحث وجدل شد، حنجره ها گرفت و چهره ها سرخ شد و به قول معروف 
رایزنی و جلسات فراوان برگزار شد که آیا آقاجان مجاز است که اسم آقابزرگ را روی دخترش بگذارد یا نه و آیا این نام گذاری 
توهین به ساحت آن پیرمرد تازه از دنیا رخت بربسته نیست که اسمش روی دختر گذاشته شود یا نه، و اینکه آگه این کار 
را بکنند یا نکنند خوب است یا بد و سرانجام چه گلی به سر کنیم! تا اینکه آقاجان که حاال جانشین بالمنازع آقابزرگ در 
طایفه پیزوری پشنگ ها شده بود سینه جلو داد و حرف آخر را زد که: من کاری به این حرف ها ندارم. من تصمیم دارم 
آخرین خواسته آقابزرگ را انجام بدهم، پس اسم دخترم را می گذارم: ماشااهلل!    حاال خودتان مجسم کنید که خواهر 
بیچاره ام از دست این اسم چه کشید. در مدرسه کلی سر به سرش می گذاشتند. مدیر مدرسه اول فکر می کرد خواهرم 
شناسنامه ندارد و با شناسنامه برادرش ثبت نام کرده و هزار مصیبت و گرفتاری دیگر. آبجی ماشااهلل که عاصی شده بود 
دست به کار شد و طی یک گریه و زاری مفصل یک ماهه همه را وادار کرد او را فقط ماشال صدا کنند تا الاقل کمی اسمش 
لطیف باشد. و سال بعد به سرش زد که اال و باهلل باید از حاال مرا ماندانا خطاب کنید نه ماشااهلل! و فامیل و خانواده به خاطر 
تهدید به خودکشی و کارهای خرکی دیگر، به گفته آبجی ماشااهلل سابق و آبجی ماندانای فعلی جامه عمل پوشاندند. اما 
ماندانا نتوانست برای شناسنامه اش کاری بکند و تسلیم بازی روزگار شد. و من چهار سال پس از ماشااهلل... ببخشید ماندانا! 
به دنیا آمدم. و اسمم شد: نعمت اهلل!    سیزده ساله بودم که هوایی شدم بروم جبهه! جنگ بود و من هم در تب وتاب حضور 
در جبهه های نبرد می سوختم. اما آقاجان همین که فهمید چه خیالی دارم، علیرغم یکی یک دانه بودنم رودرواسی را کنار 

گذاشت و یک کتک جانانه مهمانم کرد و بعد تهدیدم کرد که اگر یک بار دیگر حرف جبهه و جنگ را پیش بکشم خودش 
و مرا همزمان می کشد! نه اینکه خیال کنید آقاجان طرفدار صدام و بعثی های نامرد باشد ها، نه! فقط از بد روزگار یک پسر 
داشت که قرار بود جور مردان خانواده پشنگ را بکشد و نسل آنان را گسترش بدهد. چون سه عموی دیگرم هرچه راز و 
نیاز و دوادرمان کرده بودند خدا به آن ها فقط دختر داده بود و من همان حلقه نگه دارنده طایفه به نسل بعدی بودم! انگار که 
پشنگ ها یک گونه کم نظیر دایناسور در حال انقراض باشند که تنها امیدشان برای بقا به من بدبخت بود.    خالصه، بارها 
خواستم به حیله های مختلف ثبت نام کنم اما آقاجان فهمید و نشد. حتی به محمدرسول پسر کدخدا که رئیس بسیج 
روستایمان بود پیغام فرستاد و او را تهدید کرد که اگر مرا به جبهه بفرستند به همراه مردان طایفه تفنگ های دفن شده در 
خاک را درآورده و قیام مسلحانه می کنند و به پایگاه بسیج روستا حمله کرده و آنجا را تسخیر و محمدرسول و اعضای بسیج 
را خلع سالح کرده و گروگان خواهند گرفت!    خودتان را جای محمدرسول بگذارید که اگر جای او بودید چه می کردید؟ 
محمدرسول که حسابی زرد کرده و ماست ها را کیسه کرده بود از ترس این قیام مسلحانه و عواقب جانبی آن دیگر اصاًل 
دوست نداشت ریخت مرا ببیند چه رسد به ثبت نام و اعزام من به جبهه جنگ. خدایی اش حق داشت. مگر مغز خر خورده 
بود به ساز من برقصد و پیه چنین آشوب و بلوایی را به تن بمالد؟    بعدازآن بارها قصد فرار کردم. اما هر بار توسط آقاجان 
یا ایادی و جاسوسان گوش به زنگش دستگیر و کت بسته به خانه برگردانده شدم. دیگر آقاجان اجازه نمی داد از شعاع یکی، 
دو کیلومتری روستا جلوتر بروم چه رسد به رفتن به شهر و اعزام شدن به جبهه. خالصه دائماً تحت نظر آقاجان و فامیل و 
اهالی روستا بودم و آقاجان تهدید کرده بود اگر دست از پا خطا کنم چنان بالیی سرم می آورد که تا هفت نسل بعد هم 
فراموش نکنند.    دیگر مانده بودم چه خاکی به سرم کنم که ناگهان فکری به سرم زد. روزهایی که گله را برای چرا به دشت 
می بردم در حال نی زدن کلی به طرح و نقشه ام فکر می کردم و دودو تا چهارتا کردم و تمام جوانب قضیه را سنجیدم و 
سرانجام توکل به خدا کردم و آماده اجرای نقشه ام شدم.    آن روز کله سحر رفتم سراغ صندوق آبجی ماشااهلل! یواشکی یک 
دست لباس و بعد شناسنامه اش را کش رفتم. اول لباس نظامی ای که ماه ها قبل از شهر خریده و خیاط به اندازه ام بریده و 
دوخته بود را پوشیدم و بعد پیراهن گل دار و دامن چین واچین خوشگل خواهرم را به تن کردم. شال را روی سر انداختم و 
مثل او سروصورتم را خوب پوشاندم. ساک را انداختم تو سطل خالی آب و یا علی از تو مدد راه افتادم. قلبم مثل مرغ سرکنده 
در سینه ام باال و پایین می پرید. نفسم درنمی آمد. هنوز چند قدمی از خانه دور نشده بودم که فریاد دل خالی کن آقاجان 
برق از چشمانم پراند: آهای ماشااهلل اول صبح کجا می روی؟    آقاجان به خاطر تعصب فراوان تنها کسی بود که هنوز به 
خواهرم ماشااهلل می گفت. بدون آنکه برگردم سطل را باال آوردم. آقاجان گفت: پیر بشوی دخترم، بازم غیرت تو. آن نعمت اهلل 

تن لش که فقط می تواند مثل خرس بلمباند و تا 
لنگ ظهر خروپف کند. برو و زود برگرد.    آقاجان 
چه می دانست که این همان نعمت اهلل تن لش 
است که در لباس دخترانه در حال فرار است؟ پا 
تند کردم. انداختم تو باغ میوه تا به طرف جاده 
میانبر بزنم و بعد یک جای خلوت از شر لباس های 
خواهرم خالص شوم.    هنوز وسط راه بود که یکهو 
یکی فریاد زد: کجا می روی خانم خانم ها؟    یا جده 
سادات، گل مراد بود. همین گردن کلفتی که اآلن 
دارد هر هر می خندد. بله، گل مراد با همین هیکل 
تنومند و غول آسایش از روی شاخه درخت پرید و 
سد راهم شد. نیشش مثل حاال تا بناگوش باز بود 
و چشمانش برق می زد.    آن زمان گل مراد خان 
جزء ده ها نفری بود که عاشق و واله خواهرم ماندانا 
بودند. ای کاش خواهرم با یکی دیگر ازدواج می کرد 
و زن این غولتشن نمی شد تا این دردسرها درست 
نمی شد.    گل مراد راهم را بست. آه عاشق سوزی کشید و گفت: چرا از دستم فرار می کنی مانداَل.    نخندید! به خدا راست 
میگویم. این گل مراد گیج بی حواس هنوز که هنوزه ماشااهلل و ماندانا را قاطی می کند و خواهرم را مانداهلل صدا می کند که 
همیشه خدا باعث جیغ و فریاد خواهر بیچاره ام می شود!    گل مراد که می خواست نقش یک عاشق دل سوخته را بازی کند 
باز یک آه خرکی دیگر کشید و گفت: تو که میدانی من چقدر خاطرت را می خواهم، به خدا اگر یک روی خوش نشان بدهی 
هستی ام را پیشکشت می کنم!    آهای غیرتی نشو. الکی هم رگ گردنت بیرون نزند. اگر زن توست، خواهر من هم هست. 
من از تو غیرتی ترم. بنشین سر جایت!    بله! گل مراد این را که گفت کم مانده از شدت خنده بیفتم زمین. آخه این خدا 
ندار مال ومنالش کجا بود؟ خودش بود و یک دست لباس وصله و پینه اش- االنش را نگاه نکنید که مثل آدمیزاد به 
سرووضعش رسیده. باج سبیل من به این بدمصب بوده تا بیاید اینجا. چشم، حاشیه نمی روم.    تو بد هچلی افتاده بودم. 
ازیک طرف خنده ام گرفته بود و می خواستم گل مراد را کمی سر کار بگذارم و اذیتش کنم و از طرف دیگر ترس برم داشت 
که این بشر عقل درست و درمانی ندارد که، یک دفعه دست به کار خرکی نزند و نخواهد عشقش را بدزدد! آخر میدانید تو 
دهات ما رسم است که اگر پسری، دختری را خواست و به او ندادند اگر زبر و زرنگ و پای کار بود، می تواند دختر را بدزدد 
و ببرد و بعدش دیگر هیچ کس نمی تواند اعتراض کند. فوقش آقا داماد بعداً یکدست کتک مشتی از کس و کار عروس خانم 
نوش جان می کند که آن هم ارزشش را دارد.     صدایم را نازک کردم و گفتم: خجالت بکش گل مراد. چرا مزاحم می شوی. 
برو کنار کار دارم.    گل مراد یک قدم جلو آمد و من دو قدم عقب رفتم! گل مراد گفت: آخر مانداهلل! تو چرا با من عاشق 
دل سوخته بیچاره بد می کنی؟ مگه گناهم چیه، غیرازاینکه عاشقت شدم و شب و روزم یکی شده و مثل شمع دارم آب 
می شوم؟    و چنان جمالت پرسوزوگداز عاشقانه ای نثارم کرد که من لحظه به لحظه مطمئن شدم که این بدمصب خیاالتی 
دارد و من الکی بهش شک نکرده ام!    ناگهان نعره ای بلند شد و بعد یکی مثل بختک روی گل مراد هوار شد. کی بود؟ 
عسگر دیوونه، یکی از عاشقان دیگر خواهرم و رقیب عشقی گل مراد.آقا این دو عاشق دل خسته مثل دو تا خرس افتادند به 
جان هم و دِ بزن!    این آن را می زد و آن این را. می خواستم از هم جدایشان کنم. اما یادم افتاد که به من چه و باید بروم. 
نامردی نکردم و فلنگ را بستم. صدای عسگر دیوونه را شنیدم که از پشت سرم جیغ می زد: برو عروسک! من هوای این 
هیوال را دارم!    و گل مراد نعره زد که: هیوال جَد و آبادته! نرو مانداَل، نرو!    اما من دیگر پشت سرم را هم نگاه نکردم. سرانجام 
نفسنفسزنان به جاده رسیدم. پریدم کنار و برای ماشین های در حال گذر دست بلند کردم. یکهو یادم آمد که ای دل غافل 
هنوز لباس رویی را درنیاورده ام! اما دیگر دیر شده بود. یک وانت قرمز با جیغ بلند الستیک هایش جلوی پایم ترمز کرد. سریع 
ساکم را از داخل سطل درآوردم و سطل را پرت کردم کنار و رفتم و در جلو را باز کردم و سوار شدم. حاال از خستگی داشتم 
از حال می رفتم. عرق از هفت چاکم شره می رفت. نای تکان خوردن نداشتم. صدای آشنایی گفت: کجا فرار می کنی 
دخترجان؟!    خون در رگ هایم خشکید. صدای کدخدا شریف بود! آهسته پر شال را جلوی دهانم گرفتم. نگاهش نکردم. 
کدخدا شریف همان کت قهوه ای نخ نما را به تن و کاله پوستی همیشگی را به سر داشت. گرد بود و قلمبه. یک پیرمرد ۶۰ 
ساله خوش بنیه و خنده رو. عموی همین گلمرادخان هم حساب می شود. ترسم این بود که کدخدا بشناسدم و مرا ببرد پیش 
آقاجان و آن وقت خر بیار و باقالی بار کن! کدخدا با لحنی عجیب گفت: پرسیدم کجا فرار می کنی دخترجان؟    به بهانه 
اینکه خجالت می کشم، صورتم را به طرف دیگر گرفتم و با صدای نازک گفتم: هیچ جا! می روم شهر. کار دارم!    کدخدا 
خندید و گفت: دروغ نگو دختر، من که بچه نیستم. ببینم تو آهوی کدام دهی، پدرت کیه؟ مال کدام طایفه ای؟    بدجوری 
گرفتار شده بودم. کدخدا گفت: چرا صورتت را برمی گردانی؟ بگذار نگاهت کنم ببینم کی هستی. آ چرا پنجول می کشی؟    
آخر میدانید می خواست شال را از روی صورتم کنار بزند که منم پشت دستش چنگ انداختم! بنده خدا دستش را عقب 
کشید. دوباره خندید و بعد شروع کرد به حرف زدن. تا رسیدن به شهر دیوانه ام کرد. بنده خدا خیال می کرد من عاشق یک 
جوان شهری شده و حاال قصد دارم بروم شهر و به همراه آن جوان فرار کنم. کلی نصیحتم کرد که این کار را نکنم و به 
جوانان شهری اطمینان نکنم و همان مردان روستایی خیلی بهتر و وفادارتر هستند و اگر خدا نکرده خواستگار جوان ندارم، 
چه اشکالی دارد؟ بهتر است با یک مرد سن و سال دار و خیلی بزرگ تر از خودم ازدواج کنم و این بهتر از آواره شدن از دیار 
و وطن است و آخرسر حرف را به آنجا کشان د که خودش هم به دنبال یک دختر خوشگل خانواده دار می گردد تا تجدید 
فراش کند و بهم قول داد اگر به او بله را بگویم آسیاب و یک قواره زمین کشاورزی پرمحصول پشت قباله ام می اندازد و هفت 
شبانه روز برایم جشن عروسی می گیرد!    از زور خنده کم مانده بود خودم را خراب کنم! باورم نمی شد کدخدا شریف، پدر 
محمدرسول مسئول بسیج روستا خواستگارم شود! می خواستم سر به سرش بگذارم و کمی بخندم. اما دلم نیامد. کدخدا 
آه سوزناکی کشید و گفت: من خیر و صالحت را می خواهم دختر جان. به سروشکلم نگاه نکن. من آدم بدی نیستم!    دیگر 
به شهر رسیده بودیم. شال را از سروصورتم برداشتم و برگشتم طرفش و گفتم: میدانم کدخدا!    بنده خدا کم مانده بود 
سکته کند. زد روی ترمز و دوباره جیغ الستیک ها بلند شد و هر دو به جلو پرت شدیم. پیرمرد رنگ به صورت نداشت. 
بدجوری خودش را باخته بود. خنده کنان گفتم: آره کدخدا، منم نعمت. پسر حمداهلل خان.    کدخدا که سرخ شده بود 
گفت: تو... تو که... به هیچ کس...    موذیانه خندیدم و گفتم: به شرطی به کسی حرف نمی زنم که بیایی و به جای آقاجانم 
رضایت نامه ام را امضا کنی، قبوله؟    با ناراحتی گفت: می خواهی جبهه بروی. نه. من...    آه کشیدم و گفتم: پس چاره ای 
ندارم. مجبورم به محمد رسول و مادرش بگویم چه خیاالتی داشتید و چه چیزهایی بهم گفتید!    همان یک ذره رنگ و 
رویی که مانده بود از صورتش پرید. فقط به سختی سر تکان داد. رفتیم پایگاه اعزام نیرو. در همان ماشین لباس های خواهرم 
را درآوردم و سپردم به کدخدا تا بعد از رفتن من، به آقاجانم تحویل بدهد.    و من مسافر جبهه های نبرد شدم. یک ماه بعد 
نامه ای از خانه رسید. آقاجان کلی بدوبیراه بارم کرده و تهدید کرده بود که وقتی برگردم پوستم را می کند. در آخر نامه نوشته 
بود: بی انصاف الاقل شناسنامه خواهرت را برایمان بفرست بیاید. بدون شناسنامه که نمی تواند عقد بکند!    کاش دستم 
می شکست و شناسنامه ام را پس نمی فرستادم. چه می دانستم که قرار است خواهرم با این گل مراد خل وچل عقد بکند!    
دو ماه بعد پس از شرکت در عملیات و بستری شدن در بیمارستان مجروح و زخم وزیلی به روستا برگشتم. آقاجان مراعات 
حال و روزم را کرد و حسابم را گذاشت برای بعد که برسد.    ماندانا عقد کرده و من هم گوشه خانه در حال استراحت بودم. 
همین گل مراد دم به ساعت به بهانه دیدن نامزدش یا عیادت از من، سرمان هوار می شد و کنگر می خورد و لنگر می انداخت. 
بدمصب انگار سیرمونی ندارد. داشت ورشکستمان می کرد بس که می خورد. تا اینکه هفته پیش نامه ای به خانه رسید و گل 
مراد هم مثل همیشه روی سرمان هوار بود. همان طور که خودتان میدانید در نامه نوشته بود که: رزمنده مجاهد و دالور 
ماشااهلل پشنگ. امیدواریم که سالمتی تان را به دست آورده باشید. جبهه های نبرد به حضور رزمندگانی مانند شما احتیاج 
دارد. سنگرها را خالی نگذارید و ...    آقا چشمتان روز بد نبیند. همین گل مراد که مثالً از شرم و خجالت رویش نمی شد با 
خواهرم حرف بزند یکهو شروع کرد به سروصدا کردن که: مگر مانداهلل جبهه هم رفته؟ ای وای من از زن رزمنده و مبارز 
می ترسم. اگر بخواهم یک موقع با او دعوا کنم، نزند با خمپاره و آرپی جی پدرم را دربیاورد نه. من می ترسم با یک زن جبهه 
رفته ازدواج کنم!    من که می دانستم تمام این حرف ها الکی است و فقط دارد ناز می کند که شیربها را کم کند، دستش را 
گرفتم و با هم خدمت شما آمدیم. حاال در حضور خودش اصل ماجرا را تعریف کردم. شما هم زحمت بکشید و مرد مردانه 
از گناه من بگذارید. کپی شناسنامه ماشااهلل را از پرونده دربیاورید و کپی شناسنامه خودم را بگذارید تا به اسم واقعی خودم 
که نعمت اهلل باشد جبهه بروم. خدا خیرتان بدهد. چی؟ سنم کمه؟ متوجه نمی شوم. باید 17 ساله باشم؟ حاال چه کار کنم؟ 
گل مراد تو را به جان پدرت بگذار من دوباره به اسم ماشااهلل بروم جبهه. جبران می کنم. گل مراد ناز نکن... برادر شما 
یک چیزی بگویید. ای خدا چرا من به جای ماشااهلل دنیا نیامدم تا اآلن هفده ساله باشم؟ حاال من چه خاکی به سر کنم؟ برادر 
یک کاری بکنید، به خدا ثواب دارد. قول می دهم اگر شهید شدم دم در بهشت شفاعتتان کنم. اما نامردم اگر بگذارم این 
گل مراد بی معرفت پا در بهشت بگذارد. جای این هیوال کنار موتورخانه جهنم پیش یزید و چنگیز خان و هیتلره! برادر 
خواهش می کنم... به خدا اگر نگذارید بروم همین جا خودم را می کشم... گل مراد شوخی کردم تو کاری بکن... ای خدا حاال 

چه کار کنم؟
ترکش های ولگرد، جلد پنجم  ص29

آبجـی ماشـااهلل!

داستان کوتاهداسـتان کـوتاه

     پرسـپولیس هـورا!
داوود امیریان

      ایرانـی مـزدور
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به گزارش دفترسیاسی رسانه ای مقاومت اسالمی نَُجباء  درایران یکی از گروه 
های مقاومت اسالمی عراق بوده که با هدف دفاع از صیانت از تمامیت ارضی، 
دفاع از حرم های اهل بیت)ع( و حفاظت از حریم مردم مظلوم عراق و سوریه 

تشکیل شده است.
کلمه “نَُجباء” از »خطبه حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها در شام« الهام 
گرفته شده است: »...أال فالعجب کل العجب لقتل حزب اهلل الُنَجباء بحزب 

الشیطان الطلقاء...«.
نام کامل این تشّکل “حرکة حزب اهلل الُنَجباء” است که در اکثر رسانه های 
انگلیسی زبان دنیا به حزب اهلل نَُجباء )Hezbollah Al-Nujaba( شهرت 

یافته است.
نَُجباء یک تشکیالت نظامی است که در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 

رسانه ای و سیاسی نیز فعالیت دارد.
و ضمن  نشده  معطوف  عراق  به  مقاومت  گروه  این  نظامی  فعالیت های 
حضور در جبهه های “جرف الصخر، بیجی، تکریت، آمرلي، جبال مکحول، 
اسحاقي، نباعی، الحویش، فلوجه، موصل و ...” عراق؛ در ده ها منطقه استقرار 
تروریست های سوریه از جمله “العیس، السفیرة، الراشدین، شیخ سعید، شیخ 
مقصود، تل شعیب، النیرب، ترکان، کفر حمرة، اللیرمون، حردتین، المالح، 
نبل والزهراء، خان طومان، القصیر، سابقیه، الحاضر، زیتان، برنة، شیخ نجار، 
قلعجیة، خلصة، خالدیة، بانص، عبطین، وضیحي و قراصي” مشارکت داشته 

است.
دبیرکل نَُجباء، حجت االسالم والمسلمین شیخ »اکرم الکعبی« است پس 
از مسئولیت های متعدد جهادی )حتی در سطح دبیرکلی گروه مقاومت( 

تشکیالت جهادی دیگری به نام نَُجباء تاسیس کرد.
پیش از آنکه گروه های مقاومت به عضویت رسمی ارگان نظامی عراق درآیند، 
شیخ اکرم الکعبی به عنوان فرمانده نَُجباء در لیست سیاه ایاالت متحده آمریکا 
قرار گرفت که “المانیتور” نیز طی گزارشی در 1۶ مارس 2۰15 به بیان این 

مطلب پرداخته است.
آنچه در پی می آید، گفتگوی اختصاصی با این شخصیت انقالبی عراقی است:

وضعیت عملیات موصل چگونه است؟ 
ــ عملیات موصل یک عملیات سرنوشت ساز است و این عملیات فقط علیه 
داعش نیست، بلکه عملیاتی علیه کشورهای استکباری و استعمارگر است که 
می خواهند با سوءاستفاده از آن، یکبار دیگر بر عراق سیطره یافته و پایگاه های 

نظامی خود را در این کشور احداث و احیا کنند.
معرکه موصل از جهتی دیگر علیه سیاستمداران خائنی است که نقشه های 

عربستان، قطر و ترکیه را در جهت تقسیم عراق به اجرا می گذارند.
همچنین این عملیات، آرزوهای بارزانی جهت تاسیس دولت خودخوانده و 

مزدور اسرائیل را بر باد خواهد داد.

آیا نیروهای حشد شعبی در صورت عملیات، وارد شهر 
موصل خواهند شد؟

ــ بر اساس نکات بیان شده، باید گروه های مقاومت اسالمی و بسیج مردمی 
عراق در این عملیات مشارکت داشته باشند تا بتوانند آن را در جهت منافع 

آزادسازی موصل” یعنی “نابودی داعش در عراق

مقدمه
فرماندهان اصلی گروه های مقاومت عراقی، از مخالفین نظام دیکتاتوری 
صدام هستند که اکثر آن ها به سبب تحرکات ضد نظام خود در آن زمان، 
به زندان افتاده بودند و پس از فروپاشی حزب بعث و اشغال عراق توسط 

آمریکا و انگلیس به انضمام گروه های مقاومت اسالمی درآمدند.
همچنین گروه های مقاومت همزمان با ورود “تروریسِم مورد حمایت قطر، 
عربستان و ترکیه به سوریه، برای جلوگیری از هتک حرمت به حرم های 

اهل بیت)ع( و حفظ جان مردم مظلوم راهی سرزمین شام شدند.
به اعتراف بسیاری از ژنرال های آمریکایی، 9۳ درصد از شکست های وارد 
شده به آنان در عراق و سوریه توسط گروه های مقاومت اسالمی بوده 

است که تحت نظارت جمهوری اسالمی ایران فعالیت داشته اند.
خردادماه 1۳95 نیز که تروریست ها از موقعیت جغرافیایی شمال وارد 
و  مواضع  از  نشینی  بدون عقب  مقاومت  گروه های  عراق شدند؛  خاک 

اهداف خود در سوریه، در جبهات عراق به دفاع علیه باطل پرداختند.

رسالت ها
هسته  اولیه این گروه مقاومت، تعداد اندکی از نخبه های نظامی مؤمن 
با عناوین مختلف بودند که با اعتقاد به ضرورت پیاده کردن وعده الهی 

مبنی بر ایجاد عدل کامل و تقرب به خداوند گرد هم آمدند.
این  به  برای رسیدن  بُعِد ضروری  نَُجباء در دو  ترتیب، رسالت  این  به 

اهداف معنا می یابد:
 اول: بُعد نظری؛ از طریق آگاه سازی فکری در جهت فهم ضرورت پیاده 
سازی پروژه عدل الهی و درک شروط، مقدمات و معارف مورد نیاز و 

اخالق فردی متناسب با آن در سطح فردی و اجتماعی.
دوم: بُعد عملی؛ متخلق شدن به روحیه فداکاری، مبارزه، شهادت در 
راه خدا و فدا کردن هرچیزی در راه رسیدن به هدف مطلوب که همان 

حکومت عدل، خیر، سعادت و کمال مطلق است.

اهداف
برای ظهور منجی عالم بشریت  آماده سازی شرایط  حرکت در مسیر 

حضرت مهدی)عج(.
ایجاد بصیرت و آگاهی در همه زمینه های اسالمی، فرهنگی، اعتقادی و 

اجتماعی در میان مردم.
حفظ وحدت مسلمانان و هویت اسالمی آنان.

حفظ و پاسداشت وحدت میان عراقی ها و حفظ هویت اسالمی آنان.
مقاومت در برابر تمام اشکال اشغالگری.

یاری ستمدیدگان و طلب گسترده شدن عدالت انسانی براساس تعالیم 
اسالمی.

آشنایی با »مقاومت اسالمی نَُجباء« گروهی اسالمی - جهادی

ـ که دنبال تقسیم عراق به چند کشور متنازع هستند  ملت و کشور عراق مدیریت کرده و نقشه های استعمارگرانـ 
ــ را به شکست بکشانند.

مقاومت اسالمی نَُجباء نیز به عنوان یکی از گروه های بسیج مردمی عراق، در این عملیات علی رغم مخالفت برخی 
از معاندان شرکت دارد و همانطور که می دانید؛ نخست وزیر عراق نیز در این راستا دستوری مبنی بر لزوم مشارکت 

بسیج مردمی در عملیات آزادسازی موصل صادر کرده است.

چرا برخی به دنبال این هستند تا حشد شعبی در عملیات موصل نقشی نداشته باشد؟
ــ سیاستمداران عالقمند به داعش و برخی کشورهای عربی منطقه که مجریان سیاست های استعماری آمریکا و غرب 
هستند به خوبی می دانند که مشارکت بسیج مردمی عراق و گروه های مقاومت اسالمی نقشه های آنان را به شکست 

خواهد کشید و عراق کشوری مستقل و امن خواهد شد، و این امر به سود نقشه های شیطانی آنان نخواهد بود.

در حال حاضر داعش در چه نقاطی حضور دارد؟
ــ اکنون وجود تروریست های داعش پس از عملیات بزرگی که قبالً صورت گرفت؛ به دو منطقه محدود شده است: 
)1(-موصل که ان شاءاهلل با عملیات مقتدرانه ای که در پیش داریم؛ همچون فلوجه آزادسازی و پاکسازی خواهد شد. 
)2(-برخی نقاط کوچک در صحرای االنبار که آن نیز اهمیت چندانی ندارد، چون بعد از عملیات موفقیت آمیز موصل، 

خود به خود سقوط خواهد کرد.
بعد از آن ما به تعقیب تروریست ها در خارج عراق یعنی “الرقه”، “دیرالزور” و عمق سوریه خواهیم رفت تا از عدم 

بازگشت آنان به عراق اطمینان حاصل نمائیم.

وضعیت نیروهای مردمی و ارتش برای مقابله با آن ها به چه صورتی است؟
ــ بسیج مردمی عراق نیروهایی با عقیده راسخ و با آموزش های پیشرفته و مهارت باال در جنگ شهری هستند که تا 
به اینجای کار، قدرت و توانایی خود را با آزادسازی و پاکسازی مناطق مختلف عراق از لوث وجود تروریسم؛ به همگان 

اثبات کرده اند.
البته اگر مداخله های آمریکا، ائتالف زیر نظر او و خیانت برخی از سیاستمداران عراق نبود؛ خیلی قبل تر داعش در 

این کشور نابود شده بود.
اما درباره ارتش عراق باید بگویم که آمریکا در طول مدت اشغال عراق سعی کرد تا ارتش این کشور را از بین ببرد و 
آن را به صورت یک “ارتش نمادین” در آورد. البته برخی از این کارها نیز به نتیجه رسید و شماری از افسران بعثی 

فاسد بعد از اشغال عراق مزدور آمریکا شدند، ولی در زمان هجوم داعش به عراق؛ خوب و بد مشخص شدند و پس از 
رونمایی فرماندهان مخلص، افسران فاسد از ارتش اخراج گشتند.

ارتش جدید از طریق مشارکت در عملیات مشترک با گروه های مقاومت توانست تجارب خوب و روحیه مبارزه طلبی 
را کسب کند، از این رو دولت باید توجه ویژه ای به ارتش داشته باشد و در جهت قدرتمندتر کردن آن تالش نماید و 

اجازه ندهد ارتش باری دیگر به اوضاع سابق بازگردد.

علت مخالفت ها در داخل عراق با اصالحات حیدر العبادی چیست؟
ــ به عقیده من، مخالفان، این کار را اساساً اصالحات نمی دانند، بلکه آن را تقسیم قدرت بین برخی گروه ها برای به 

حاشیه راندن گروه های دیگر بیان می کنند.
برخی گروه ها نمی خواهند جایگاه سیاسی خود را از دست بدهند، حتی اگر کارهایشان به ضرر عراق باشد و برخی 
نیز اعتقاد دارند که فعالیت های حیدر العبادی اصالحات نیست، تعویض برخی از وزراء با شخصیت های دیگر است که 

اساساً هیچ سودی در جهت از بین بردن فساد موجود در عراق نخواهد داشت.
عراق نیازمند اصالحات گسترده ای است که همه موسسات دولت را از درمانگاه و مدرسه تا وزارتخانه را شامل شود و 
این اصالحات رخ نخواهد داد مگر با هشیاری ملت و اصرار بر اصالح نظام سیاسی و قانون اساسی عراق که زیر نظر 

آمریکایی ها تصویب شد.

به نظر شما، نقش کشورهای خارجی در طوالنی شدن حضور داعش در عراق چه 
اندازه محسوس بوده است؟

ــ کشورهای عربی باید نقش مثبتی در جهت مقابله واقعی با تروریسم در عراق و سوریه ایفا  و از این دو کشور برای 
نابودی جبهه تکفیر پشتیبانی می کردند. ولی متاسفانه نقش آن ها کامالً منفی بود و آنان از داعش حمایت کردند.

ما به کّرات تسلیحات و مواد غذایی بسیاری که متعلق به کشورهای عربستان سعودی و قطری بود را در پایگاه های 
تروریست ها کشف کرده ایم و نقش ترکیه و آمریکا نیز همین گونه است.

گروه تروریستی و مسلمان نمای داعش توسط آمریکا و با اموال کشورهای عربی معلوم الحال برای »از بین بردن اسالم 
از داخل« تشکیل شده است. پس این کشورها نقش به سزایی در قدرت گرفتن داعش داشته اند.

نقش آفرینی حشد شعبی در عراق بعد از سقوط داعش در این کشور به چه صورتی 

خواهد بود؟ 
ــ بسیج مردمی )الحشد الشعبی( در حال حاضر یکی از موسسه های نظامی و 
امنیتی مهم کشور عراق به شمار می آید، چراکه بسیج مردمی تمام گروه های 
مقاومت اسالمی عراق را شامل می شود و لذا می بینیم که آمریکا، مزدورانش 
و سیاستمداران داعش پسند در عراق همیشه سعی در تضعیف کردن روحیه 
مقاومت رزمندگان بسیج مردمی دارند تا آن را یک تشکیالت نظامی صوری 

تلقی کنند و در آینده نیز آن را به طور کامل از بین ببرند.
ما به عنوان گروه های مقاومت اسالمی، دولت عراق را از این نقشه ها برحذر 
داشتیم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی شرافتمند عراق را برای مقابله 
با این توطئه دعوت کردیم که نتیجه آن نیز تبدیل حشد شعبی به نیروی 

رسمی نظامی عراق شد.
در مجموع، بسیج مردمی یک موسسه تابع دولت عراق است و ما در این 
جایگاه، فقط دولت را نصیحت می کنیم. اما روی دیگر سکه، مقاومت اسالمی 
عراق است که به تمام توطئه گران به ویژه سیاستمداران داعش پسند، آمریکا 
و اعراب مرتجع منطقه می گوییم: »ما هر دستی که علیه مقاومت عمل کند 

را قطع می کنیم و فقط ملت عراق نماینده مقاومت است نه خائنان«.

در ماه های گذشته شاهد تغییر نام »جبهة النصرة« به 
»جبهة فتح الشام« توسط سرکرده آن بودیم. با توجه 
به حضور چندهزار رزمنده مقاومت اسالمی نَُجباء در 
جبهه های سوریه، این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــ جبهة النصرة یک گروه تروریستی مجرم است که بطور مستقیم توسط 
قطر پشتیبانی می شود و آنچه رخ داد همان سیاست آمریکا بود که بر نیرنگ، 

فریب، دروغ و کشتار بی گناهان پایه گذاری شده است.
تغییر نام جبهة النصرة پس از توافق روسیه و آمریکا در خصوص بحران سوریه 
صورت گرفت که آمریکایی ها می خواهند از این طریق، لباس تروریسم را از 

تن جبهة النصرة درآورده و لباس معارضان معتدل را بر تن آن کنند.
ما در مبارزه با گروه های تروریستی هیچ فرقی میان جبهة النصرة و سایرین 
از حیث عقیده باطل و انجام جنایات وحشتناک مشاهده نکرده ایم، لذا جبهة 
النصرة سعی دارد تا با استفاده از روش سردمداران خود که همان نیرنگ است 

جایی برای خود در میان معارضان مورد قبول آمریکا باز کند.
این موضوع تازگی ندارد، چراکه رژیم آل سعود نیز با مولفه های قتل عام، 
تروریسم، خونریزی و حمله به اماکن مقدس تاسیس شد و سپس با استفاده 
از پشتیبانی غرب به عنوان شریک استراتژیک آمریکا و اسرائیل در صحنه 
حضور پیدا کرد. پس بطور کلی، این سیاسیت های بلوک غرب برای جوامع 

اسالمی »جدید نیست«.

با توجه به این تغییر نام، آیا حامیان این گروه تروریستی 
قصد دارند آن را وارد روند مذاکرات کنند؟

ــ بله، صد در صد. آن ها به دنبال همین امر هستند. البته نقشه اول حامیان 
تروریسم، تقسیم تروریست های جبهة النصرة میان گروه های تروریستی مورد 
قبول آمریکا بود که با شکست مواجه شد. اکنون پس از شکست نقشه اول، 

نقشه دوم که تغییر نام این گروه تروریستی است به اجرا درآمد.

امت  برادران  فرهنگی  و  فکری  ایمانی،  رشد سطح 
اسالمی.

بخش های  اقتصادی  و  اجتماعی  سطح  بردن  باال 
مختلف اجتماع و ایجاد عدالت اجتماعی.

مبارزه با استکبار جهانی.
مبارزه با تروریست ها و تکفیری ها و آشکار ساختن 

چهره اسالم ناب محمدی)ص(.

سیاست ها
احترام به ادیان آسمانی و مذاهب اسالمی بر مبنای 

یِن«. آیه شریفه: »ال إِْکراَه فِی الِدّ
بر  دیگران  آرای  به  احترام  و  گفتگو  اصل  بر  تکیه 
مبنای آیه: »اْدُع إِلَی َسِبیِل َربَِّک بِالِْحکَمِة َوالَْمْوِعَظِة 

الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتی ِهی أَْحَسُن«.
احترام به حقوق بشر از دیدگاه اسالم.

و  مهم  گیری های  تصمیم  در  مشورت  بر  تکیه 
استراتژیک.

تکیه بر شیوه عمل تشکیالتی و سازمانی.
تکیه بر شیوه های نوین و کیفی بر تمام عرصه ها و 

ابعاد.
برقراری رابطه با تمامی جریانات دینی، سیاسی، ملی 

و عشائری.
جذب کادر تخصصی و استفاده از ظرفیت های آنان.

شیوه ها و دیدگاه ها
در  نَُجباء  اسالمی  مقاومت  که  قواعدی  و  اصول 
رسالت خود بر آن ها بنا شده، همان اصولی است که 
قرآن کریم و سنت پیامبر)ص( و سیره اهل بیت)ع( 
بیان نموده اند. اصول این گروه نیز مبتنی بر همین 
اصول شریف و ویژگی هایی است که این گروه را از 
فعال در میدان متمایز  و  اسالمی مشابه  گروه های 

می نماید.
این اصول و مبادی، محصول شرایط جاری متعددی 

است که مرتبط با امت اسالمی است. از مهترین این 
اصول و مبادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ساختار فکری و سیاسی در نَُجباء
از  را  خود  سیاسی  و  فکری  ساختار  سازمان،  این 
ارتباط  به  معتقد  و  نموده  اخذ  فقیه  مکتب والیت 
نهاد  همانند  الشرائط  جامع  فقیه  و  شرع  حاکم  با 
مرجعیت است که ضامن تثبیت پایه های فکری و 
سیاسی است. جدایی از این نهاد به منزله رها کردن 
اصول ثابت و ارزش های شریفی است که این گروه 
مقاومت از ابتدا بر اساس ایمان به آن ها شکل گرفته 

است.

نوع دولت و شیوه حکومتی از منظر نَُجباء
که  است  حکومت  نوع  برترین  اسالم  معتقدیم  ما 
اراده ملت سرچشمه گرفته، چه در عراق و چه  از 
در غیر آن. با تمام ابزارهای ممکن در جهت تحقق 

بخشیدن به این اعتقاد تالش می کنیم.
در عرصه واقعیت نیز می پذیریم که ضروری است 
تالش های سیاسی و ثبات سیاسی وجود داشته و 
دولتی باشد که متکفل ارائه خدمات اساسی، تحقق 
را  مردم  امنیت  و  باشد  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه 
ولو به صورت مقطعی تأمین نماید تا از این مرحله 
عبور کرده و بحران هایی که اشغالگران بر کشورهای 

اسالمی تحمیل نموده اند را پشت سر بگذاریم.

باور نَُجباء
معتقدیم که دولت امام زمان)عج( حکومتی جهانی و 
فراگیر است که عراق نیز جزء جدایی ناپذیر آن است 
و در حوادث پیش از ظهور نقشی مهم و تاثیرگذار 
دارد. از این رو به حفظ یکپارچگی این سرزمین که 
در  متفاوت  ادیان  و  مذاهب  و  مختلف  قومیت های 
و  پایبندیم  می کنند،  زندگی  برادرانه  یکدیگر  کنار 

به هیچ وجه هیچ نوعی از تجزیه براساس طائفی و 
نژادی را نمی پذیریم.

نَُجباء و مسائل مرتبط با جهان اسالم
ما حوادث جهان اسالم را از دغدغه های خود می دانیم 
و با توجه به رسالت این گروه مقاومت، این مشکالت 
جمله  از  می دهیم.  قرار  خود  اولویات  صدر  در  را 
این مسائل می توان به این موارد اشاره کرد: مساله 
فلسطین، جزیرة العرب، بحرین اشغالی، یمن زخم 
خورده و کشور سوریه که همانند خاری در چشم 
نیروهای شریف  پشتیبان حقیقی  و  بوده  دشمنان 
مقاومت در منطقه عربی است. همچنین فعالیت در 
جهت رهاسازی ملت ها در پیروی از نیروهای بیگانه 

از طریق امکانات رسانه ای و معنوی.

راه حل بحران های داخلی از نظر نَُجباء
باور داریم که گفتگوی هدفمند بهترین راه برای حل 
مسائل مورد اختالف و بحران های داخلی است که 
عراق با آن ها درگیر است و به هیچ عنوان دخالت 
بین المللی در این موارد را به ویژه از سوی کشورهای 

اشغالگر نمی پذیریم.

دیدگاه اجتماعی نَُجباء
معتقدیم حق اجتماع است که آزادی و اراده خود 
را در چارچوب اصول اسالمی اعمال نماید و هرگونه 
تعرض به آزادی هایی که اسالم به رسمیت شناخته 
است؛ به منزله تجاوز به حقوق اجتماع است و بر 
ماست که بر مبنای منطق دفاع از حقوق اجتماع، 
مقاومت  گروه  این  اولویت های  از  یکی  همچون 

اسالمی با آن مقابله نماییم.

سلسله مراتب در نَُجباء
روحیه  با  نَُجباء  اسالمی  مقاومت  اعضای  تمامی 
تقوا  به  بر دیگری مگر  یکی  برتری  و عدم  برادری 

رفتار می کنند؛ اما از آنجا که نظام تشکیالتی ایجاب 
نقش ها  مراتب،  سلسله  در  باید  ناچار  به  می کند 
تعهد  و  مهارت  کفایت،  بر حسب  را  ماموریت ها  و 
تقسیم و توزیع کرد. بر این اساس، حقوق و تکالیف 
به بصورت سازمانی درمی آید و در صورت کوتاهی 
بازخواست می شود، چرا که مسئولیت ها یک تکلیف 
است و نه جایگاهی برای فخر فروشی و نه یک امتیاز 

برای یک شخص. 

ویژگی ها و خصوصیات
خاصی  ویژگی های  دارای  نَُجباء  اسالمی  مقاومت 

است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
برای  تالش  و  اهل بیت)ع(  به  وابستگی  احساس 
و  ارزش ها  تمام  با  آرمان  به  احساس  این  تبدیل 
پیامبر  در  که  انسانی  ارزش های  آن.  عظیم  اصول 
انسانیت محمد بن عبد اهلل)ص( متمثل  رحمت و 
اسالمی  قهرمان  در  که  جهادی  ارزش های  و  شده 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( نمایان گشته و 
ارزش های انقالبی که در ابی االحرار سید الشهدا امام 

حسین)ع( ظهور یافته است.
آن؛  نمادهای  و  فقیه  والیت  مکتب  به  پیوستگی 
شهیدان صدر، امام خمینی)ره( و امام خامنه ای که 
ویژگی مسیرشان دعوت به سوی حاکمیت اسالم و 
عدم جدایی بین دین و سیاست، دفاع از اصالحات 
اجتماعی و اخالقی، امر به معروف و نهی از منکر، 

حمایت از مقاومت و رد ظلم و ظالمان است.
مقاومت اسالمی نَُجباء تالش می کند تمامی اعمالش 
مطابق با موازین شرعی و فتاوای مراجع عظام تقلید 
خامنه ای  العظمی  اهلل  آیت  بخصوص  و  کلی  بطور 

باشد.
بر  تکیه  و  باال  بسیار  دینی  حس  از  برخورداری 
ارتباط دینی و عقیدتی در روابط درونی و گسترش 

آرمان های خویش؛ از همین رو تنها بر سرزمین خاصی تاکید نمی کند 
و مرزهای ساختگی را به رسمیت نمی شناسد و با عناوین قوم گرایانه 
فعالیت نمی کند. هدف نَُجباء بدست آوردن پست و مقام یا قدرت نبوده 
و مقاومتمان نیز ناشی از عقیده دینی افراط گرایانه نیست که بیش از 

نفع برای اسالم بدنامی در پی داشته است.
ایمان به بررسی واقعیت ها قبل از تصمیم گیری.

رشد سطح کیفی اعضای مقاومت اسالمی نَُجباء از نظر ایمانی و عقیدتی 
و این خود از مهمترین دالیل رشد این سازمان تا این میزان قدرت و 

نفوذ است.
تاکید بر تایید نظم اداری و داخلی مجموعه از سوی حاکم شرع.

تیپ های نَُجباء
در حال حاضر به دلیل شدت گرفتن درگیری ها در سوریه، یک تیپ به 
سوریه اعزام شده است و دو تیپ پس از فتوای جهاد کفایی مرجعیت 
عالی قدر عراق آیت اهلل العظمی »سید علی حسینی سیستانی« تحت 
علیه  مبارزه  به  الشعبی(  )الحشد  عراق  مردمی  بسیج  سازمان  لوای 

تروریست های تکفیری داعش می پردازد.

شرکت در عملیات
عراق )تحت لوای الحشد الشعبی(:

نباعی،  اسحاقی،  مکحول،  آمرلی، جبال  تکریت،  بیجی،  الصخر،  جرف 
الحویش، فلوجه، موصل و ... .

سوریه:
العیس، السفیرة، الراشدین، شیخ سعید، شیخ مقصود، تل شعیب، النیرب، 
ترکان، کفر حمرة، اللیرمون، حردتین، المالح، نبل والزهراء، خان طومان، 
القصیر، سابقیه، الحاضر، زیتان، برنة، شیخ نجار، قلعجیة، خلصة، خالدیة، 

بانص، عبطین، وضیحی، قراصی و ... .

گفتگــو

مدافع حرم در لیست سیاه ایاالت متحده آمریکا
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زنبــور عســل کوله پشتی

تقی بهمنی نوری بود در ظلمت و باید روزی به ملکوت اعال می پیوست، در آخرین روزهای 
زندگی زمینی چندین بار همرزمان شهیدش را در خواب دیده بود، گویا زمزمه ی وصالش 
در میان عرشیان برپا بود. سرانجام در دهم اردیبهشت 1۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در 

جبهه ی غرب به شهادت رسید.
سال 1۳۳5 به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان را در همدان شهری که در آن متولد 
شده بود گذراند. دوران ابتدایی را به صورت روزانه درس خواند و پس از آن مجبور بود روزها 
کار کند و شبها درس بخواند. با این کار هم هزینه های تحصیل خودش را تامین می کرد و 

هم برای خانواده اش کمک بزرگی بود.
مادرش می گوید یاد ندارم کسی به او گفته باشد نماز بخوان یا مسجد برو, او با عالقه و از 

سنین کودکی مسجد می رفت و سالها قبل از اینکه به سن تکلیف برسد نماز می خواند.
کمک به دیگران را وظیفه ی خود می دانست, از کوچکی عادت داشت به مردم کمک کند؛ 
مادرش می گوید: نشد برای آوردن انگور به باغ برود و همه میوه هایی را که چیده بود به منزل 

بیاورد, در راه بیشتر آنها را به فقرا می داد.
از نوجوانی به مبارزه بر علیه طاغوت پرداخت، او در این راه دشوار و سخت از هیچ کاری 

رویگردان نبود و یکی از پیشگامان مبارزات مردمی در همدان بود.
وقتی انقالب شکوهمند اسالمی به پیروزی رسید, او از پا ننشست و فعالیت هایش را بیشتر 

کرد, می دانست دشمنان به راحتی دست از توطئه بر علیه مردم ایران بر نخواهند داشت.
در درگیری های پاوه و جنگ داخلی که ضد انقالب در کردستان به راه انداخته بود شرکت 
کرد. او داوطلبانه به سپاه پاسداران پیوست و به مناطق درگیری با ضد انقالب در پاوه و 

سنندج و مهاباد رفت.
پیش قدمی را در خطرات و سختی ها، همیشه برای خود الزم می شمرد. پس از مدتی که 
مسئولیت گروهی از رزمندگان را در این مناطق به عهده داشت به همدان بازگشت و جنگ 
در جبهه فرهنگی را آغاز کرد. او این بار با استعفاء از سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبارزه 
با تهاجم فرهنگی بیگانه و همچنین فقرزدایی از زندگی محرومان و ستمدیدگان را انتخاب 

کرده بود.
باتهاجم همه جانبه ی ارتش بعث عراق که به نمایندگی از دنیای ظلم و ستم آمده بود تا 
به خیال باطل خود انقالب اسالمی مردم ایران را به نابودی بکشاند دوباره به عضویت سپاه 
درآمد و به جبهه ی قصر شیرین رفت و با قبول مسئولیت گروهی از رزمندگان به مقابله با 

تهاجم دشمن پرداخت.
با گذشت زمان و بروز خالقیت های بی شمار با صالحدید فرماندهان فرماندهی عملیات سپاه 

همدان به او محول شد اما این سمت نتوانست او را از جبهه ها جدا کند.

یادکردی ازسردار شهید تقی بهمنی
فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان

او با همین سمت در خط مقدم جبهه مشغول نبرد با متجاوزان بود. اعتقاد داشت تمام 
حرکات و رفتار باید در راه نجات دین و شرف باشد.

تقی بهمنی نوری بود در ظلمت و باید روزی به ملکوت اعال می پیوست، در آخرین روزهای 
زندگی زمینی چندین بار همرزمان شهیدش را در خواب دیده بود، گویا زمزمه ی وصالش 
در میان عرشیان برپا بود. سرانجام در دهم اردیبهشت 1۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در 

جبهه ی غرب به شهادت رسید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

مخاطبان گـرامی جهت اشـتراک نشـریه می  تواننـد 

بعد ازکلمه اشتـراک نام ونام خانوادگی وآدرس کامل 

خودرا به سامانه 9999  9999  ۶4  3۰۰۰  پیامک نمایید

گروهک ضد انقالب این دو شهید را از یک طرف به 
جیپ و از طرف دیگر به لندرور بستند و از دو جهت 
مخالفت هم کشیدند تا اعضاي بدنشان از هم جدا 

شده و به شهادت رسیدند.
حدود 15- 1۶ نفر از همدان به فرماندهي خواهر 
دباغ، به سمت ستاد غرب رفتیم و در آنجا سازماندهي 
شدیم. اساس سازماندهي این بود که ۳ نفر از برادران 
ما را آموزش مي دادند. برادر ترکمان، برادر فوالدي و 
برادر زنگنه آموزش تیر بار، کالیبر 5۰ و ژ۳ را به عهده 
داشتند. بعد از اینکه آموزش تمام شد ما به عنوان 

اسکورت راه کرمانشاهـ  پاوه انتخاب شدیم.
در یکي از مأموریت ها که به سمت پاوه حرکت کردیم 

کمي آن طرف تر از روانسر در گردنه »مله پلنگانه«، آرام آرام درگیري با گروهک ضد انقالب شروع 
شد. چون فاصله درگیري زیاد بود ما به حرکت خود ادامه دادیم تا به گردنه »شمشیر« رسیدیم.

قبل از گردنه شمشیر سر دو راهي »باینگان« مجدداً درگیري شروع شد. شدت درگیري آنقدر باال 
بود که سیستم و اتحاد ما از هم پاشید و قدرت مقابله ما ضعیف شد. طوري که ماشین ها داخل جاده 

ماندند و ما به اطراف پراکنده شدیم.
از بچه هاي همدان من بودم، خدا بیامرز حسن تاجوک، رسولي، قاسمي و بحریني. با اوج گرفتن 
درگیري متواري شده و در کوه هاي اطراف پناه گرفتیم. نزدیک به 4 الي 5 ساعت بدون آرایش  
نظامي در ارتفاعات اطراف ماندیم و مقاومت کردیم تا اینکه بیسیم چي اطالع داد و 2 فروند هلي کوپتر 

براي کمک به ما به منطقه آمد.
با آمدن هلي کوپترها بچه ها توانستند خودشان را به ماشین ها برسانند. وضعیت خیلي نامناسب بود. 
بچه ها اکثراً فشنگ هایشان تمام شده بود. سوار ماشین ها شدیم و از روستاي شمشیر رد شدیم. بین 
این روستا و روستاي دوریسان اگر درست گفته باشم مجدداً کمیني بود که گروهک ضد انقالب از 
آنجا به ما حمله کرد و این کمین ضعیف تر از کمین  قبلي بود و با مقاومت بچه ها این کمین ظرف 

2 ساعت شکسته شد.
در این کمین هم تعدادي از بچه ها به شهادت رسیدند و تعدادي نیز اسیر شدند. البته ناگفته نماند 
در کمین  قبلي با توجه به غلبه دشمن، شهداي زیادي تقدیم انقالب کردیم. بعد از اتمام درگیري 
وقتي ما از تپه هاي اطراف به محل کمین رسیدیم دو جسد متعلق به بچه هاي خودي را پیدا کردیم 
که تیر خورده بودند اما یکي از آنها پاهایش از بدنش جدا شده بود و دیگري بدنش کامالً شکافته بود 
که بعداً بومي هاي منطقه یا به عبارتي پیش مرگ هاي ُکرد که طرفدار سپاه و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ایران بودند گفتند که گروهک ضد انقالب این دو شهید را از یک طرف به جیپ و از طرف 
دیگر به لندرور بستند و از دو جهت مخالفت هم کشیدند تا اعضاي بدنشان از هم جدا شده و به 

شهادت رسیدند.
راوی: سردار شهید سعید قهاری سعید

روایت سردار شهید قهاری سعید از مبارزه با گروهک های ضد انقالب
درگیری با کمین گروهک های ضد انقالب در منطقه غرب کشور

از  که  )رضاشاه(  ساده  سرباز  این 
بود،  برآمده  نظامی  پایین  درجات 
ملک  قدر  آن  حکومتش  دوران  در 
ثروتمندترین  به  که  کرد  تصاحب 
خاورمیانه-  نگوییم  اگر   - ایران  فرد 
از  یکی  برآورد  اساس  بر  تبدیل شد. 
رضاشاه،  هوادار  نویسان  زندگینامه 
ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون 
هکتار  میلیون   5/1 حدود  و  پوند 

زمین بوده است. بیشتر این زمینها در منطقه اجدادیش مازندران قرار داشت. وی همچنین 
صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این امالک با مصادره مستقیم 
، بخشی دیگر از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طریق آبیاری 
زمینهای بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش 

زمینهایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.
منبع: تاریخ ایران مدرن/نوشته یرواند آبراهامیان استاد تاریخ دانشگاه شهر نیویورک امریکا /
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ثروت نجومـی رضاخان!

ن چاپ: چاپخانه روزنامه جوا


