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لعنت بر مسئولینی که  بی تدبیری و بی عرضگی شان به پای رهبر و انقالب نوشته می شود

از تکفیری هایی که 

گـرد ن می زننـد  تا 

هتاکانی که حرمت ها  

را سر مـی بـرند  !

من د ر رکاب شمـر جنگیـد م!

رامیـن حسین 
 پناهی، فعـال 
مد نـی مسلح 
بـه کـالش و 
کلت و نارنجک

نامـزد  خـوشـگل مـن!

»قصه د لبری«  نقل عشق بازی است!
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ماهنامه مدافعان/ سال دوم/ شماره چهارم/ مرداد و شهریور 1396 دیده بان امام امت

یادداشت یک

تلنگـــر

لعنت بر مسئـولینـی که  بی 
تدبیری و بی عرضگی شـان 
به پـای رهبـر و انقـالب 

نوشـته می شـود

ایشان(،  راه  رفسنجانی)پیروان  هاشمی  آقای  که 
آقای خاتمی، آقای احمد ی نژاد  و آقای روحانی!!! 

آقای الریجانی و  آقای کروبی!
وضع موجود  حاصل عملکرد  خود  شماست!!!

پس چرا د ست پیش گرفته اید  که پس نیفتید !!! 
برنامه های توسعه شماست که این وضع را پیش 

آورد ه است!
این شمایید  که باید  پاسخگو باشید ! نه نظام اسالمی!

های  برنامه  اجرای  برای  را  زمینه  انقالب  که  چرا 
صحیح و بومی برای شما فراهم کرد ! اما شما اد امه 

برنامه های توسعه قبل انقالب را پیش گرفتید !
الگوهای  از  برگرفته  برنامه های توسعه کشورمان 
توسعه غربیست! الگوهایی که به هیچ وجه به عد الت 

و آرامش نخواهند  انجامید ! 
برنامه  حساب  و  مید انند   و  آگاهند   مرد م  آقایان! 
ریزی های غلط و غربگونه شما رو به حساب نظام 

جمهوری اسالمی نخواهند  نوشت!

عجیب است که ائمه )ع( و علی الخصوص حضرت سلطان طوس)ع( چرا باید  تا 
این اند ازه د ر کشوری با مذهب غالب تشیع غریب باشند ؟ چرا باید  توهین ها به ائمه 

اطهار)ع( را بشنویم و هنوز زند ه باشیم؟
شور عجیب ماه محرم، حال و هوای متفاوت ماه شعبان، شب های د وست د اشتنی 
قد ر و این فضای د لپذیر مناسبت های د ینی د ر بین مرد م کشورمان ایران، نشان 
د هند ه آن است که این ملت، با تمام اختالف سلیقه ها، یک فصل مشترک اساسی 

د ارد  و آن هم حب اهل بیت )ع( و عشق به اسالم و تشیع است.
هنوز هم با وجود  تمام سوء تبلیغات علیه مقد ساتمان د ر انواع و اقسام شبکه های 
معاند ، کافی است تا احد ی د هان به هتک حرمت این مقد سات بگشاید  تا ملت با 

هر صبغه و سلیقه فکری، او را از کرد د ه اش پشیمان سازند .
د  ر این میان عد ه معد ود ی هستند  که متاسفانه، د ین خود  را به سیاست و بازی های 
جناحی می فروشند ، مشکالت خود  با نظام و حکومت را به اهل بیت )ع( ارتباط 
می د هند  و این چنین هتاکی می آفرینند . معموال بازار این توهین ها و بد عت ها د ر 
ایام انتخابات و یا د ر هجمه  د عواهای بین جناحی، د اغ تر می شود . اتفاقاتی که باعث 

می شود  عد ه ای اصل و خاستگاه فکری خود  را بهتر به نمایش بگذارند .
برای ما ملت مسلمان ایران، این توهین ها اتفاق تازه ای نیست! ما به اظهار نظرهای 
عجیب عاد ت د اریم! روزی یک نفر بر می2خیزد  و از محد ود یت د ین د ر مقابل 
آزاد ی سخن می گوید ، روز د یگر کسی خد ا را مظن اتهام می د اند  و مد تی بعد  یک 
نفر د یگر منکر وجود  امام د وازد هم )عج( می شود . این افراد  به جای پاسخگو بود ن 
د ر برابر عملکرد  های سیاسی و د ولتی خود ، به جان مقد سات مرد م می افتند  تا 
حواسشان را پرت جای د یگری کنند  و این شیوه تکراری و نخ نما شد ه آن هاست.
تعجبی ند ارد  اگر رهروان ُخرد  و ناد ان اینان، د ست به توهین و هتک حرمت 
حریم مقد س اهل بیت )ع( بزنند  و تراوشات مسموم ذهن خود  را به خورد  اذهان 
جامعه بد هند ! جای تاسف اینجاست که این افراد ، می توانند  آزاد انه، با اسم و رسم 
و عکس خود  به فعالیت بپرد ازند ، صاحب تریبون باشند ، قلم به د ست بگیرند  و د ر 
رسانه های مکتوب صفحه د اشته باشند ، نظام جمهوری اسالمی ایران را تضعیف 
کنند  و مشتی شطحیات هذیان گونه به مقد سات د ین و ملت نسبت د هند ، د ر 
عین حال از نبود ن آزاد ی بیان د ر نظام مقد سی که خون ها برای حفظ آن ریخته 

است و می ریزد ، ناله ها سر د هند  و احد ی به آن ها کاری ند اشته باشد !
ما هنوز هم هتک حرمت های بهار ۹۶ را از یاد  نبرد ه ایم و شاید  سوال اذهان 
عمومی این باشد  که تکلیف افراد  هتاک چه شد  و چرا مجد د ا باید  شاهد  توهین ها 

و هتاکی های تازه باشیم!

امروز فرماند ه كل قوا پاسد اران را به امري 
مهم د عوت مي كند  كه:

نیاز  آن  به  همواره  سپاه  كه  د روني  حركت 
د ارد  د اراي د و بُعد  معنوي و ماد ي است كه 
و  ارزش ها  به  ویژه  توجه  آن،  معنوي  بعد  
مشخص كرد ن شاخص هاي ارزشي پاسد اري 
و سنجش و ارزیابي همه فرماند هان و بد نه 
منظور  به  شاخص ها،  این  براساس  سپاه 
پیشرفت است. كارهاي تشكیالتي، علمي، 
اجزاء  نظامي  آموزش هاي  و  تحقیقاتي، 
كه  هستند   سپاه  د روني  حركت  ماد ي  بُعد  
یک  معنوي،  بُعد   كنار  د ر  گرفتن  قرار  با 
و  جوان  همیشه  پرنشاط،  زند ه،  مجموعه 
خواهند   وجود   به  جلو  به  رو  د اراي حركت 
الگوي  عنوان  به  مجموعه اي  چنین  آورد . 
فكر،  اصول،  به  پایبند ي  بصیرت،  معنویت، 
مي تواند   د ر مسیر صحیح،  و حركت  تد بیر 
مجموعه  حركت  پیشبرد   د ر  تأثیرگذار 

انقالب اسالمي باشد «.

من د ر رکاب شمر جنگید م!
من د ر رکاب رزمند ه د لیر اسالم “شمر بن ذی الجوشن” د ر جنگ صفین، علیه لشکر 

معاویه تحت فرماند هی علی )ع(، د ر شلمچه جنگید م.
من نیروی تحت امر شمر بود م د ر جزیره مجنون.

د ر گرماگرم نبرد  د ر فکه، شمر فرمان های ولی خود  علی را که به من ابالغ می کرد ، 
با جان و د ل می پذیرفتم. حتی اگر الزم بود  د ر مید ان مین غلت بزنم و راه را برای 

گذر نیروها باز کنم.
د ر طالئیه بود  که شمر فرمانم د اد  تا بر روی سیمهای خارد ار بخوایم! و خوابید م.

چه لذتی د اشت وقتی نیروها، پایشان را بر پشتم می گذاشتند  و می گذشتند .
این که آنها د ر سیم خارد ار د نیا گیر نکنند ، بسی ُشکر د اشت.

من د ر رکاب شمر، تحت فرمان علی، لحظه ای خواب ند اشتم و خواب را از چشم 
د شمن گرفته بود م.

من د ر رکاب شمر و شمر تحت امر ولی خویش علی، جنگید یم و زخم برد اشتیم.
شمر اما، آن چنان د الورانه رزمید  که بارها تا مرحله شهاد ت پیش رفت!

همواره به لیاقت و غیرت شمر د ر صفین، غبطه می خورد م و از این که تحت امر 
چنین فرماند هی می جنگم و از امام خویش حمایت می کنم، بر خود  می بالید م.

شمر برای من و امثال من، الگو و اسطوره ای بود  مثال زد نی!
اما ...

شمر که از جبهه بازگشت، از من که تحت امر او بود م، حقیرتر شد !
شمر که روزی فرماند ه د لیری برای من بود ، آن شد  که ...

قهرمان جهاد  اصغر، د ر جهاد  اکبر کم آورد !

از تکفیری هایی که گرد ن می زنند  تا هتاکانی که حرمت ها را سر می برند !

من د ر رکاب شمر جنگید م!

این افراد  بد انند  ایران همان جایی است که د خترکان به زعم بعضی بد  حجابش، 
د ر عزای سید  الشهد ا)ع( سیاه پوش می شوند  و رزق شبانه شب های محرمشان، 
هیئت و سینه زنی است! پسران مد  روز پوشش، د ر د سته های عزاد اری زنجیر 
می زنند  و به وقتش مقابل هر کسی که نگاه ناصواب به وطن و ناموسش بیند ازد  

خواهد  ایستاد !
ایران هنوز زاد بوم مرد ان و زنان غیور و با ایمانی است که بر خالف هر ظاهر و تعلق 
به هر جناحی، هنگام شنید ن صوت ملکوتی اذان حال خوشی د ارند  و ساعت های 
هشتشان، مزین به یاد  امام هشتم)ع( است! آرامششان را از بارگاه ملکوتی او وام 

می گیرند  و برای بود ن د ر حرمش، لحظه شماری می کنند !
ایران هنوز همان کشوری است که هنگام سال تحویل، د ر حرم امام مهربانی ها )ع(، 
جای سوزن اند اختن پید ا نمی شود  و مرد م عاشق این هستند  که سال جد ید شان 
را با نگاه رئوف او آغاز کنند . عجیب است که ائمه )ع( و علی الخصوص حضرت 
سلطان طوس)ع( چرا باید  تا این اند ازه د ر کشوری با مذهب غالب تشیع غریب 

باشند ؟ چرا باید  توهین ها به ائمه اطهار)ع( را بشنویم و هنوز زند ه باشیم؟
د ر این کشور، قوانینی وجود  د ارد  و طبق ماد ه 5۱۳ قانون مجازات اسالمی هرکس 
به مقد سات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ) ع ( یا حضرت 
صد یقه طاهره )س( اهانت نماید  اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعد ام می شود  
و د ر غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد  شد  .همچنین د ر 
روایاتی که از اهل بیت)ع( به ما رسید ه است، تعابیر بسیار تند ی به کسانی که علیه 

مقد سات اد یان آسمانی به هتاکی می پرد ازند  نسبت د اد ه شد ه است.
آیا آزاد ی بیان یعنی اینکه حریم مقد سات را بد ریم و با هر چیزی به شوخی 
بپرد ازیم؟ اگر این تعریف روشنفکری د ر عصر حاضر است، ما تاریک فکر کرد ن را 

به سبک شمرد ن مقد ساتمان ترجیح می د هیم!
با توجه به اهمیت این موضوع، خواستار اشد  مجازات برای افراد  خاطی و اعالم آن 

به مرد م هستیم تا د یگر شاهد  این بی حرمتی ها نباشیم!
ما د ر خارج از مرزهایمان با جبهه کفر و تکفیر برای حفظ حریم اسالم می جنگیم 
و جوان هایمان را تقد یم این مکتب می کنیم، حال تحمل نخواهیم کرد  که د ر 
خاکمان، به مقد ساتمان توهین و هتاکی شود ! ساکت نمی نشینیم تا یک خبرنگار 
هتاک و یا هر کسی شبیه او، هر چه میلش می کشد  به ارزش هایمان نسبت د هد !
ایستاد ه ایم به د فاع! چه د ر مقابل تکفیری هایی که گرد ن می زنند  و چه د ر مقابل 
هتاکانی که با قلمشان، حرمت ها را سر می برند ! اجازه نخواهیم د اد  کسانی، مقاصد  

پوچ جناحی خود  را به حرمت عقاید  متقن و مقد س مکتب تشیع ترجیح د هند .

قد رت، د نیاخواهی و ... زیر د ند انش مزه د اد  و شد  آن که نباید !
جنگ که تمام شد ، شمر که د وستان و خانواد ه احساس عقب ماند گی از د نیا را به او 

القاء کرد ند ، زد  توی جاد ه حاکی!
کارت جانبازی و سابقه جبهه، برای او شد ند  نرد بان رسید ن به د نیا. آن هم چه د نیایی!

تا توانست از موقعیت خود  بهره برد .
و شمر، شد  آن که اصال انتظارش را ند اشتم.

جنگ که شد ، شمر د یگر سرد ار علی )ع( نبود .
عاشورا که شد ، برای شمر، هر که قد رت و مالش بیشتر بود ، شد  ولی و امام!

هر که وعد ه وزارت و وکالت می د اد ، شمر طرف او بود .
و جنگ که شد ، شمر از کارت جانبازی و سابقه جبهه اش بیشتر از قبل استفاد ه کرد .
همه را گرد  خود  می آورد ، از خاطرات نبرد ش تعریف می کرد  و از پیروی اش از امام!
راهیان نور را که به صفین می برد ند ، شمر بلند گو د ست گرفته و برایشان از رزم خود  

و علی د اد  سخن می د اد . 
آن قد ر که همه می ماند ند  “علی د ر رکاب شمر بود ، یا شمر د ر رکاب او؟”

و علی، برای او فقط شد ه بود  وسیله جلب وجهه و جذب مخاطب.
را  نبود ند ، شمر  واقعی  هم  کم  که  خاطرات  آن  شنید ن  با  بسیاری،  که  آن شد   و 
نمایند ه امام معصوم پند اشتند ، غسل شهاد ت کرد ند  و قربتا الی اهلل، د ر عاشورا آن 

کرد ند  که نباید !
آنها شمر را با خاطراتش از نبرد  صفین د ید ند ، ولی امام وقت خویش، حسین )ع( را ند ید ند .
و آن شد  که خاند ان امام معصوم را خارجی د انستند  و آن کرد ند  که تا آن زمان علیه 

خارجی ها مرتکب نشد ه بود ند .

شمر پشت کارت جانبازی و سابقه جبهه د ر رکاب علی، سنگر گرفته بود  و کسی 
جرات به نقد  کشید نش را ند اشت.

هر جا کم می آورد ، فریاد ش بلند  می شد : “من برای این انقالب جان د اد م. من برای 
این مملکت خونم بر زمین ریخته است. من جوانی ام را به پای شما مرد م گذاشتم ...”

هیچکس پروند ه قاچاق کاالی شمر را نگشود .
هیچکس فساد  مالی آقازاد ه های شمر را رو نکرد .

شمر، خراب نبود ، ولی وقتی خود  را به د نیا وانهاد ، آن قد ر خراب شد  که شد  فرماند ه 
سپاه عبید اهلل و به قتل حسین بن علی )ع( کمر بست!

جالب آن بود  که د ر صفین، شمر بر من که توانم اند ک بود ، رو ترش می کرد  و “ضد  
والیت فقیه” می نامید .

د ر فتنه 88 شمر را د ر چند  چهره آشنا د ید م.
آن جا که روز عاشورا، پرچم عزای حسین )ع( را به آتش کشید  و عربد ه زد : “مرگ بر ...” 

من د یگر تحت امر شمر نجگید م.
ُسوَل َوأُولِي  من افتخار میکنم شمر که روزی با استناد  به “ أَِطیُعوا اهلَلَهّ َوأَِطیُعوا الَرّ
اْلَْمِر ِمْنُکْم ۖ “ والیت خود  بعد  از علی را د ر فرماند هی به من یاد آوری می کرد ، وقتی 

قد م از والیت امام خویش برون نهاد ، د یگر برای من هیچ ارزشی ند اشت.
از آن روز، د یگر شمر برای من با “عد نان خیراهلل” وزیر د فاع صد ام، یکی شد . و چه 

بسا عد نان باآبروتر بود ؛ چون از اول با صد ام بود  و بر عهد ش وفاد ار ماند .
خد ایا، ما را عاقبت به شمر مگرد ان.

ما را از د نیاخواهی، غرور، تکبر و فریب شمر د رون مصون بد ار و عاقبت بخیر گرد ان.
حمید  د اود آباد ی

جهت سفـارش آگهـی 
در نشـریه سـراسـری 
مدافعـان می توانیـد با 
شماره تلفکس زیر تمـاس 

حـاصل فـرمائیـد.
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لبنان  مقاومت  جوان  شهید   این  آفرینی  حماسه 
است؛ شهید   زبانزد   همرزمانش  جان  نجات  برای 
خود   فریاد های  با  شهاد ت  از  قبل  کرم«  »محمد  
جان د ه ها نفر از براد ران رزمند ه اش را نجات د اد ه 

است.
شهید  محمد  احمد  کرم

نام جهاد ی: جواد 
تاریخ والد ت: ۱۳7۴

تاریخ شهاد ت: ۱5/8/۱۳۹5
وضعیت تأهل: مجرد 

مزار شهید : روضه الحوراء زینب )س(

کرم«،  احمد   »محمد   اهلل  حزب  مجاهد   شهید  
اصالتا سوری بود  و د وران کود کی خود  را همراه 
خواهرش د ر منزل پد ربزرگشان د ر بیروت سپری 
از د اشتن نعمت پد ر محروم  کرد . تک پسر بود  و 
بود . به سفارش ماد رش به صف رزمند گان مقاومت 
د ر  )ع(  بیت  اهل  حرم  از  د فاع  برای  و  پیوست 

سوریه عازم مید ان نبرد  شد .
لبنان  مقاومت  جوان  شهید   این  آفرینی  حماسه 
است؛ شهید   زبانزد   همرزمانش  جان  نجات  برای 
خود   فریاد های  با  شهاد ت  از  قبل  کرم«  »محمد  
جان د ه ها نفر از براد ران رزمند ه اش را نجات د اد ه 

است.
شروع  د ر  است:  شرح  بد ین  او  شهاد ت  ماجرای 
شهید   »منیان«،  منطقه  د ر  عملیات ها  از  یکی 
انتحاری  خود روی  حرکت  متوجه  کرم«  »محمد  
مواد   صد هاکیلوگرم  حاوی  که  تروریست ها 
منفجره بود  به سمت خود  و سایر همرزمانش شد . 
تروریست های تکفیری سعی د اشتند  با خود روی 
اما  بروند   مقاومت  رزمند گان  میان  به  انتحاری 
شهید  کرم قبل از اینکه خود رو به نقطه ی استقرار 
آنها  برسد ، پیشگام شد  و جانش را فد ای براد راِن 

مجاهد ش کرد .
او با فریاد های خود  براد ران رزمند ه اش را از وجود  
خود روی انتحاری تروریست ها که به سوی آن ها 
»آر  با سالح  و  کرد   خبر  با  بود   حرکت  حال  د ر 
منفجر شود .  تا  کرد   به خود رو شلیک  پی جی« 
غباِر  و  گرد   و  د اد   رخ  شهید   نزد یکِی  د ر  انفجار 
کمی  خود رو  اگر  فراگرفت.  را  او  اطراف  شد ید ، 
بیشتر جلوتر آمد ه بود ، تعد اد  زیاد ی از رزمند گان 
او د ر روز شنبه  جبهه  مقاومت، شهید  می  شد ند . 
مورخ ۱5/8/۱۳۹5 د ر مناطق غربی شهر حلب، د ر 

اطراف منطقه »منیان« به شهاد ت رسید .
بعد  از گذشت یک هفته  کامل از شهاد ِت شهید  
منطقه،  کامل  پاکسازِی  و  آزاد ی  از  پس  و  کرم 
توانستند  د ر صبح شنبه 22/8/۱۳۹5،  مجاهد ان 
تفحص  ُخرد ه سنگ  ها  زیر  از  را  او  مطهر  پیکِر 
کنند . د رهنگام تفحص، فشنگ و اسلحه اش هنوز 
د رکنارش بود  و پیکرش کامال سالم؛ طوریکه انگار 
همان روز شهید  شد ه است. بوی خوشی از پیکرش 
روی  هنوز  د ستش  انگشت  و  می رسید   مشام  به 

ماشه  اسلحه، باقی ماند ه  بود .

مختصری از زند گی 
شهید  مقاومت لبنان
»محمد  احمد  کرم«

به  باتوجه  عراق  بعث  ،رژیم  اسالمی  جمهوری  توسط  فاو  تصرف  از  پس 
هواپیماهای شکاری و بمب افکن پیشرفته فرانسوی و روسی که د ر اختیار 
د اشت، به د نبال وارد  کرد ن لطمات اساسی به توان رزم جمهوری اسالمی 
بود . حمله به  تاسیسات نظامی مهم  حتی د ر عمق سرزمینی ما د ر د ستور 

کارنیروهای بعثی بود  . 

حتی  و  ای  ماهواره  و  هوایی  های  عکس  به  بعث  رژیم  د سترسی  باوجود  
انسانی د ر د اخل  ، بد ون وجود  منابع   CIA  نقشه های نظامی موجود  نزد
این تاسیسات ،احتمال موفقیت چنین عملیات هایی بسیار پایین می امد . لذا 
رژیم بعثی تالش گسترد ه ای را با بهره مند ی از د ستاورد های سرویس های 

اطالعاتی همکار خود  ،برای تامین این نیازمند ی ها بسیج کرد  .
براساس تجارب قبلی ام د ر لبنان به بحث وجود  منابع انسانی د شمن د ر این 

مراکز حساس بود م. 

د رباره حمالت رژیم بعث نیز،ضد  جاسوسی کشور پس از لطمات سنگینی 
الکترونیک شیراز وارد  نمود  و د قتی  بر صنایع  که بمباران هوایی عراقی ها 
که د شمن د ر هد ف گیری های خود  تعقیب نمود ه بود  از وجود  منبع انسانی 

همکار آنها د ر این تاسیسات مهم یقین حاصل نمود .

به منظور کشف و شناسایی جاسوس های د شمن، شناسایی همه سوژه های 
مترد د  و مستقر د ر اهد اف مهم که ممکن است مورد  بمباران قرارگیرد ،د ر 

د ستور کار جد ی قرار گرفتند  .
گاهی حتی وجود  منبع د ر اولین ساعات پس از بمباران برای تهیه گزارش 
د ر خصوص میزان د قیق خسارات وارد ه و تعیین د قت هد ف گیری ها برای 

د شمن ضروری بود .
البته از از نظر آفند ی نیز سازمان های اطالعاتی جمهوری اسالمی از منابع 
انسانی د ر د اخل عراق بهره می برد ند .  د ر سال ۱۳۶۴ وقتی سپاه موفق به 
تهیه توپخانه موسوم به اطریشی شد ه بود ، د ر بمباران  مراکز مهم شهرهای 
از آنها  عراق مهم چون بصره ) به هنگام مقابله به مثل د ر جنگ شهرها( 

استفاد ه می کرد  .

گلوله های توپ های اطریشی گران بود ؛ قیمت  هرگلوله 2500 د الر بود ، 
از سوی د یگر به د لیل فشارها و تحریم ها و...به سختی تهیه می شد  لذا  الزم 

بود از شلیک د قیق آنها مطمئن می شد یم .
اعزام  شهرها  این  به  الزم  مواعید   د ر  خطراتی  پذیرش  با  را  انسانی  منابع 
با ثبت زمان و نقطه هد ف گیری بتوانند  تصحیح تیر توپخانه  میکرد یم تا 
خود ی را میسر نمایند . همین شیوه ها د ر تصحیح شلیک های موشکی نیز به 
کار گرفته می شد  . همه این تالش ها د ر زمانی که ما از ابتد ایی ترین نیازهای 

اطالعات عملیاتی از عراق محروم بود یم انجام می شد .
خاطرم هست این نبرد  نابرابر از لحظه ای شروع شد ه بود  که نیروهای خود ی 
از نقشه های زمینی 50000 /۱ و نقشه های هوایی 250000 / ۱ موسوم به 
)TPC  ( محروم بود ند  و عراق حتی نقشه های غیر نظامی سرزمینی خود  را 

از تمام د نیا جمع آوری نمود ه بود  .

با مراقبت های ویژه ای که با بسیج شبانه روزی امکانات ضد  جاسوسی به 
عمل آمد  د و منبع ویژه و بی نظیر عراق با فاصله زمانی چند  ماه شناسایی 
شد ند . یکی از این افراد  ،مهند سی شاغل د ر صنایع نظامی شیرازبود ، که د ر 
ترد د  به یک سفر تفریحی د ر استانبول ،توسط نشان گرهای حرفه ای سازمان 
اطالعات عراق ،به استخد ام پنهان آنها د ر آمد ه بود  و پس از آموزش هایی 
د ر خصوص جمع آوری ،چگونگی استفاد ه از جوهر نامریی ومکاتبات پوششی 
با سرپل های عراق ،د قیق ترین نقشه های د اخلی تاسیسات و نقاط مهم و 
آسیب پذیر را د ر همین مکاتبات برای آنها ارسال کرد ه بود  و پس از لطمات 

وارد ه به آن اهد اف به محل جد ید ی برای کار نیز منتقل شد ه بود .
این سوژه از جمله موارد ی بود  که پس از شناسایی ،امکان اد امه کار، با هد ف 
کنترل یا فریب د شمن مجاز نبود  . این مهند س پس از مد ت اند کی کنترل 

بالفاصله د ستگیر و ارتباطات او قطع شد .

باز جویی ها موید  نقش ویژه این جاسوس تبهکار د ر موثر شد ن بمباران های 

خاطراتی از یک مقام پیشین اطالعاتی

گزارشی از یک پروند ه: هلموت شیمکوس آلمانی جاسوس حزب بعث

  تاریخچـه ضـد  جاسوسـی د ر ایـران

د شمن و تحقق موفقیت تا سطح 85 % بود  امری که بد ون وجود  این منبع 
انسانی شاید  به زحمت تا ۱5% با موفقیت همراه بود .

شناسایی منبع ویژه د وم د استان جالبی د ارد . منابع موثق مرزی اطالع د اد ند  
فرد ی قد بلند  با موهایی روشن که شبیه ایرانی ها یا عراقی ها نبود ه ،توسط 
با چند  بلد  راه د اخل  عوامل اطالعاتی  عراق ،د ر منطقه کامال آلود ه شیلر 
کشور شد ه است . خبر به حد ی مهم بود  که تمامی پایگاه های مرزی بسیج 
شد ند   و ملیت اروپایی او د ر بررسی های ابتد ایی قطعی شد  . سئوال مهم این 
بود  که چرا یک تبعه اروپایی اینگونه پنهانی باید  وارد  کشور شود  د ر حالیکه 
طبیعتا ورود  و خروج اتباع اروپایی به این روش پر خطر توجیهی مهم باید  

د ر بر د اشته باشد .

تعقیب رد  او د ر اد امه مسیر مرز تا د اخل، هیچ اطالعات جد ید  تری د ر بر 
ند اشت،به جز اینکه عراقی ها او را با لباس کرد ی و به همراه بلد  های ویژه به 

عمق نقاط مرزی منتقل کرد ه اند  .
تحلیل و بررسی اطالعاتی،  ما را بر اتباعی از اروپا که د ر اهد اف مهم د اخلی 

ترد د  و د سترسی د ارند  حساس نمود .
د ر حالی که پاسپورت او موید  حضورش د ر کشور است به عراق منتقل و باز 
گرد اند ه شد ه بود ، یعنی د رپاسپورت او اثری از ترک کشور نبود  و واسطه های 

عراقی به صورت غیرمجاز و مخفی از ایران خارج کرد ه بود ند .

بمباران د شمن  تاسیسات حساس که می تواند  هد ف  پر حجمی د ر  تالش 
باشند  برای یافتن این شبح اروپایی آغاز شد  ،د و سه مورد  قابل تطبیق د ر 
د ستور کار قرار گرفتند  تا به تبعه ای از کشور آلمان غربی به نام “ هلموت 
شیمکوس “برخورد  نمود یم که به صورت مجرد د ر د اخل کشور به سر می برد  

و کارشناس مامور د ر صنایع مهمی د ر کشور بود .

 حلقه کنترلی تنگ تر و تنگ تر شد  تا از وجود  خانه استیجاری توسط او 
د ر یک شهر مهم مرزی د ر جنوب کشور اطالع حاصل شد .این محل نه برای 

فعالیت های مرتبط با کار و نه حتی محل فساد  و عیاشی بود .
د ر موقعیت مناسبی این فرد  د ستگیر و  منزل او نیز مورد  بازرسی قرار گرفت. 
تحت پوشش و ظاهر بند  و ریسمان آویز لباس ،آنتن ویژه بی سیم HF مورد  
استفاد ه او ،کشف و با انجام بازجویی بالفاصله محل اختفای بی سیم او نیز 
کشف شد . د ستگیری تبعه بیگانه با بی سیم از جملهاقد امات ارزشمند ی بود  
که د ر زمان جنگ واقعا باعث افتحار بود  بخصوص که از یک خبر ساد ه ترد د  

یک مرد  به ظاهر غربی با موی زرد  آغاز شد ه بود  .

بازجویی ها حکایت از نشان و استخد ام  این فرد د ر زمان انجام ماموریت کاری 
د ر عراق د ر سالهای قبل د اشت که پس از استخد ام عراقی ها به او خط د اد ه 
بود ند  از طریق شرکت خود  د ر آلمان سعی کند  ماموریت ایران را انتخاب 
نماید  .هلموت شیمکاوس  پس از استقرار د ر ایران به سرپل هایش موفقیت 

مرحله اول را اعالم کرد ه بود  .
ماموریت او انتقال اطالعات تاکتیکی و عملیاتی از کارخانجات و تاسیساتی بود  

که طی این مد ت د ر نهایت اطمینان به آنها ترد د  و د سترسی د اشت.
بازجویی های بعد ی مشخص کرد   مطالبی که با بیسیم به عراقی ها منتقل 
نمود ه بود  ،عمد تا د ر حمالت هوایی به این تاسیسات مهم مورد  استفاد ه قرار 
گرفته بود  .جایگاه مهم او باعث شد ه بود  برای یک مالقات توجیهی مهم از 
این مسیر پرخطر بد ون اینکه اثری از ترد د  او به خارج از کشور باقی بگذارد  

او را به عراق ببرند .
بازپرسی های قضایی او نیز مجازات اعد ام او را قطعی نمود  و د ر حالیکه از 
مصونیت سیاسی نیز برخورد ار نبود  ،تا مد ت ها د ر تعیین تکلیف او به  بهانه 
هایی چون تلطیف روابط با آلمان و اروپا و د ریافت معوض هایی ،تعلل گرد ید . 
نهایتا  هلموت شیمکوس به آلمانیها تحویل د اد ه شد  و البته خبری هم از 

معوضات سیاسی اقتصاد ی نشد  !

جایگاه عوامل انسانی د ر تکمیل ماموریت های فنی، الکترونیک و سایر روش 
های جمع آوری از تاسیسات د ر کشور،نشان د هند ه جایگاه مهم منابع انسانی 

د رجاسوسی می باشد .

وقتی به بین الحرمین رسید م، تمام روضه های عالم 
رسید ن  لحظه ی  از  شد ؛  مجسم  چشمم  جلوی 
به  لحظه  تا  سرزمین،  این  به  سید الشهد ا  کاروان 
اسارت رفتن خاند ان آل اهلل. و از همه چیز سخت تر 
برای من لحظه ی ود اع حضرت زینب)س( با امام 

حسین)ع( بود .
مکان  موقعیت  تغییر  این  اسم  می توانم  نمی د انم 

زند گی را هجرت بگذارم یا نه؟
محله ی  د ر  نوجوانی ام  و  کود کی  خاطرات  تمام 
باغستان کرج شکل گرفته بود . از تمام د ل بستگی هایم؛ 
به خصوص فرید ، بسیج و آقا مرتضی مجبور شد م 
بگذرم. من همراه خانواد ه برای زند گی به خانه ای د ر 

تهران، محد ود ه ی خیابان منیریه نقل مکان کرد یم.
محله و خانه جد ید  برای من خیلی جالب و جذاب 
نبود ؛ البته کسی هم نظری از من نپرسید . شاید  
بعد ها روی این حساب گذاشته شود  که آد م ساکتی 
بود م؛ ولی خود م که از د ل خود م خبر د اشتم، تهران 
با همه بزرگی اش برای من آن قد ر جذابیت ند اشت 
که همه ی روزم را پر کنم. برای همین از همه ی 
فرصت هایم استفاد ه می کرد م تا به کرج بروم و سری 
به فرید  یا بچه های بسیج بزنم. برایم فرقی نمی کرد  
با ماشین یا موتور، برایم مهم بود  که به کرج بروم. 
فقط  بود یم،  آمد ه  تهران  به  زند گی  برای  وقتی  از 
یک بار به مامان برای این جابجایی گله کرد ه بود م. 
از نگاه ماد رم متوجه شد م که همراه بود نم، بیشتر از 

بهانه گیری هایم د ر د لش جا باز می کند .
تلخی این د ور شد ن با شیرینی رفتن به کربال از 
د لم بیرون رفت. فقط لطف امام حسین)ع( بود  که 
قسمت و روزی من شد  و توانستم با پد رم به کربال 
بروم. وقتی به بین الحرمین رسید م، تمام روضه های 
عالم جلوی چشمم مجسم شد ؛ از لحظه ی رسید ن 
به  لحظه  تا  سرزمین،  این  به  سید الشهد ا  کاروان 
اسارت رفتن خاند ان آل اهلل. و از همه چیز سخت تر 
برای من لحظه ی ود اع حضرت زینب)س( با امام 
و  روح  زینب)س(  حضرت  روضه  بود .  حسین)ع( 
جسمم را صیقل می د اد ؛ بااینکه خواهر ند اشتم اما 
بیشتر به نگاه، حجاب و ارتباط با نامحرم حساس 
شد م. از سفر کربال که برگشتم تمام تالشم را کرد م 

تا عطروطعم این زیارت را حفظ کنم.
با توجه به عالیق شخصی برای ورود  به عرصه ی 
ورود ی  آزمون  برای  نظامی مصمم شد م،  کارهای 
د انشکد ه افسری ثبت نام کرد م. تنها بود نم بیشتر 
د رس های  روی  د قیقی  مطالعه ی  تا  کرد   کمک 

مربوط به آزمون ورود ی د انشکد ه د اشته باشم.*
* این کتاب روایت زند گی و خاطرات شهید  از زبان 

خود  اوست.
خاطرات  رسول«،  مثل  »رفیق؛  کتاب  از  برید ه ای 

مد افع حرم، شهید  »رسول خلیلی«)ص 75 و 7۶(
نویسند ه: شهال پناهی الد انی

انتشارات شهید  کاظمی

سفر کربال؛ نقطه  عطف 
زند گی شهیـد  خلیلی
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تقی بهمنی نوری بود  د ر ظلمت و باید  روزی به ملکوت 
زمینی  زند گی  روزهای  آخرین  د ر  می پیوست،  اعال 
چند ین بار همرزمان شهید ش را د ر خواب د ید ه بود ، 
گویا زمزمه وصالش د ر میان عرشیان برپا بود . سرانجام 
د ر د هم ارد یبهشت ۱۳۶0 بر اثر اصابت ترکش خمپاره 

د ر جبهه غرب به شهاد ت رسید .
سال ۱۳۳5 به د نیا آمد . تحصیالت ابتد ایی تا د بیرستان 
را د ر همد ان شهری که د ر آن متولد  شد ه بود  گذراند . 
د وران ابتد ایی را به صورت روزانه د رس خواند  و پس 
از آن مجبور بود  روزها کار کند  و شبها د رس بخواند . 
با این کار هم هزینه های تحصیل خود ش را تامین 

می کرد  و هم برای خانواد ه اش کمک بزرگی بود .
ماد رش می گوید  یاد  ند ارم کسی به او گفته باشد  نماز 
بخوان یا مسجد  برو, او با عالقه و از سنین کود کی 
مسجد  می رفت و سالها قبل از اینکه به سن تکلیف 

برسد  نماز می خواند .
کمک به د یگران را وظیفه خود  می د انست, از کوچکی 
عاد ت د اشت به مرد م کمک کند ؛ ماد رش می گوید : 
نشد  برای آورد ن انگور به باغ برود  و همه میوه هایی 
را که چید ه بود  به منزل بیاورد , د ر راه بیشتر آنها را 

به فقرا می د اد .
از نوجوانی به مبارزه بر علیه طاغوت پرد اخت، او د ر این 
راه د شوار و سخت از هیچ کاری رویگرد ان نبود  و یکی 

از پیشگامان مبارزات مرد می د ر همد ان بود .
وقتی انقالب شکوهمند  اسالمی به پیروزی رسید , او از 
پا ننشست و فعالیت هایش را بیشتر کرد , می د انست 
د شمنان به راحتی د ست از توطئه بر علیه مرد م ایران 

بر نخواهند  د اشت.
د ر د رگیری های پاوه و جنگ د اخلی که ضد  انقالب د ر 
کرد ستان به راه اند اخته بود  شرکت کرد . او د اوطلبانه 
به سپاه پاسد اران پیوست و به مناطق د رگیری با ضد  

انقالب د ر پاوه و سنند ج و مهاباد  رفت.
پیش قد می را د ر خطرات و سختی ها، همیشه برای 
خود  الزم می شمرد . پس از مد تی که مسئولیت گروهی 
از رزمند گان را د ر این مناطق به عهد ه د اشت به همد ان 
بازگشت و جنگ د ر جبهه فرهنگی را آغاز کرد . او این 
بار با استعفاء از سپاه پاسد اران انقالب اسالمی مبارزه با 
تهاجم فرهنگی بیگانه و همچنین فقرزد ایی از زند گی 

محرومان و ستمد ید گان را انتخاب کرد ه بود .
باتهاجم همه جانبه ارتش بعث عراق که به نمایند گی 
از د نیای ظلم و ستم آمد ه بود  تا به خیال باطل خود  
انقالب اسالمی مرد م ایران را به نابود ی بکشاند  د وباره 
به عضویت سپاه د رآمد  و به جبهه قصر شیرین رفت 
و با قبول مسئولیت گروهی از رزمند گان به مقابله با 

تهاجم د شمن پرد اخت.
با گذشت زمان و بروز خالقیت های بی شمار با صالحد ید  
فرماند هان فرماند هی عملیات سپاه همد ان به او محول 

شد  اما این سمت نتوانست او را از جبهه ها جد ا کند .
او با همین سمت د ر خط مقد م جبهه مشغول نبرد  با 
متجاوزان بود . اعتقاد  د اشت تمام حرکات و رفتار باید  

د ر راه نجات د ین و شرف باشد .
تقی بهمنی نوری بود  د ر ظلمت و باید  روزی به ملکوت 
زمینی  زند گی  روزهای  آخرین  د ر  می پیوست،  اعال 
چند ین بار همرزمان شهید ش را د ر خواب د ید ه بود ، 
گویا زمزمه وصالش د ر میان عرشیان برپا بود . سرانجام 
د ر د هم ارد یبهشت ۱۳۶0 بر اثر اصابت ترکش خمپاره 

د ر جبهه غرب به شهاد ت رسید .
یاد ش گرامی و راهش پر رهرو باد 

با لطف حمید  حسام، هنوز »آب هرگز نمی میرد « را تمام نکرد ه، قهرمان کتاب 
را د ید م؛ میرزامحمد  سلگی! مرد ی که تمام جنگ را زند گی کرد ! مرد ی بد ون 
مرخصی! مرد ی بد ون تعطیلی! مرد ی برای همه جبهه ها و همه عملیات ها! مرد ی 
برای غرب و جنوب! مرد ی برای ماند ن! و ایستاد ن! و سینه سپرکرد ن! و رجز 
خواند ن! و کم نیاورد ن! مرد ی سرشار از مرد انگی! مرد ی از همان نسل »سربازان 
د رون گهواره« که خمینی گفت! مرد ی به نام میرزا! و میرزایی از همان تبار 
میرزاکوچک خان! با همان شرف! همان غرور! همان فروتنی! همان شهامت! بسا 
فرماند هان گرد ان های لشکر ۳2 انصارالحسین علیه السالم که بعد  از چند  صباحی 
باد ه د لربای شهاد ت، جرعه جرعه نوشید ند  و »شهید « شد ند  لیکن  از  جهاد ، 
خد اوند ، فرماند ه گرد ان ۱52 حضرت اباالفضل را با وجود  آن همه رزم و آن همه 
زخم و آن همه شیمیایی و آن همه تیر و ترکش، »شاهد « این روزهای انقالب 
اسالمی، نگه د اشت! شاهد ی زند ه و حی و حاضر برای شهاد ت د اد ن به مظلومیت 
و حقانیت و اقتد ار همسنگرانش! عرف روزگار، میرزامحمد  را جانبازی 70 د رصد  
می خواند  که روی 2 پای مصنوعی ایستاد ه است اما صد د رصد  این پیکر هنوز 
مقاوم، تجلی عشق و جنون و د لد اد گی است! و آنکه قرار بر ایستاد نش باشد ، با 
پاهای جاماند ه د ر جبهه و جنگ هم می تواند ! القصه! شامگاه جمعه ای که گذشت، 
با همراهی استاد  حسام رفتیم خانه باصفای میرزامحمد  د ر قلب شهر همد ان! و 
خوب که به سیمای نورانی میرزامحمد  نگاه کرد م، د ید م د ستاورد های اصل کاری 
انقالب اسالمی، نه پل و جاد ه و برق و گاز و نانو و موشکی و هسته ای و د انشگاه 
و… که تربیت همین مرد ان است! شکی نیست که د ر زمینه های د نیایی، انقالب 
اسالمی و ثمره آن یعنی جمهوری اسالمی، منشأ بسیاری خد مات بود ه، آن هم 
با وجود  این همه تحریم و تهد ید  و د شمنی که از اول انقالب بود ه تا االن اما آنجا 
که سخن از »د ستاورد  انقالب اسالمی« و »محصول جمهوری اسالمی« می شود ، 
حق آن است که د ر همد ان، میرزامحمد  را ببینیم! و د ر اصفهان، محمود  شهبازی 
را ببینیم! و د ر مشهد ، محمود  کاوه را ببینیم! و د ر ارتش، صیاد  را ببینیم! و د ر 
واد ی هنر، آوینی را ببینیم! الساعه که د ارم این متن را می نویسم، شهر واقعا 
زیبای مریوانم! و همین که متنم تمام شد ، بنا د ارم بروم پاوه! پس اضافه کنید  به 
د ستاورد های انقالب، حاج احمد  را! و همت را! و آری! »مسیح کرد ستان« شهید  
محمد  بروجرد ی را که هم خود ش گوهر بود  و هم گوهرشناس متبحری بود ! 
برای شهید  بروجرد ی، یک بار د ید ن متوسلیان کافی بود  که بفهمد  »سرد ار انتهای 
افق« چه گوهر نابی است! آیا بد ون امام و انقالب هم، آن جوان جست وجوگر از 
این کافه به آن کافه، یارای این را د اشت که »سید  شهید ان اهل قلم« شود ؟! و 
»راوی فتح« شود ؟! که بود  همین میرزامحمد ، جز پسرکی روستایی؟! این د م 
مسیحایی نایب مهد ی، خمینی بت شکن بود  که از جوانی گمنام، جوانمرد ی 
نام آشنا ساخت، بد ان حد  که حضرت آقا بگویند : »اگر مجالش را د اشتم، می رفتم 
د ید ن سلگی«! فی الحال خند ه ام گرفته، به یاد  مزاح میرزامحمد ، آنجا که خند ید  
و گفت: »این جمله آقا، خانه ما را به محل رفت و آمد  جوانان تبد یل کرد ه!« 
راست می گفت البته! ما هنوز خانه میرزا بود یم که گروهی د یگر هم به جمع مان 
اضافه شد ند ! و غالبا ۱0 و شاید  هم ۱5 سال، جوان تر از خود م! قابل توجه کسانی 
که بی کس و کار، فرض گرفته اند  این انقالب را! و این جمهوری را! میرزامحمد  با 
اشاره به یکی از مطالبم د ر همین »وطن امروز« گفت: »آمد ن آن بولد وزرچی د ر 

سرد ار شهید  تقی بهمنی 
فرماند ه عملیات سپاه پاسد اران 

انقالب اسالمی همد ان

جاد ه فاو- ام القصر، واقعا ورق والفجر 8 را برگرد اند ! هنوز هم که به روزهای اروند  
و شب های نخلستان و اساسا غرب و جنوب، فکر می کنم، گاهی خود م هم باورم 
نمی شود  عمق حماسه ها را! گویی معجزه بود  یا خواب بود  اما نه! واقعیت د اشت! 
ایمان بچه ها به مد د  الهی، واقعیت د اشت! د ر ام القصر، هر 2 سوی جاد ه، باتالق 
بود  و به آن معنی اصال خاکی نبود  که حاال یک بولد وزرچی بخواهد  خاکریز بزند  
اما خد اوند ، ما را تنها نگذاشت! آن بولد وزرچی آمد  و خطر مرگ را به جان خود  
خرید  و با کند ن آسفالت، اتفاقا بهترین خاکریز ممکن را زد ؛ نونی شکل! گرد ان 
ما قرار بود  فوق فوقش ۳ شبانه روز بماند  اما شد  ۱۳ روز! روز سیزد هم، ما شد ه 
بود یم یک گرد ان 80 نفره! از این 80 نفر هم، قریب 50 نفر مجروح بود ند ! فقط 
۳0 نفر سالم ماند ه بود ند ! گاهی نبرد  تن به تن می شد  و خیلی مواقع هم نبرد  تن 
و تانک! و خد ا د ر چنین معرکه ای، ما را پیروز والفجر 8 کرد !« خد ا… میرزامحمد  
هم مثل امام، مثل حضرت آقا، مثل نویسند ه  خاطراتش، مثل آوینی و مثل صیاد ، 
مد ام از »خد ا« می گفت! و همین »خد اپرستی« و همین »خود  را ند ید ن و از خد ا 
گفتن« است؛ د ستاورد  اصل کاری انقالب! خجالت بکشند  هر د و جریان فتنه و 
انحراف، از خون شهد ا و خون د ل شاهد ان! میرزامحمد  می گفت: »به نظر من 
شرایط االن پیچید ه تر و بعضا حتی سخت تر از زمان جنگ است اما این جوانان 
و نوجوانانی که می آیند  پیشم را، خوب که نگاه شان می کنم، یاد  همان اعتقاد  و 
اراد ه بچه های گرد ان ۱52 می افتم! برای نسل ما که جنگ را د ید ، خامنه ای هیچ 
فرقی با خمینی ند ارد . هر د رصد ی از بد نم ماند ه باشد ، باز هم تقد یم ولی فقیه 
می کنم! و تقد یم اسالم عزیز! و تقد یم ایران عزیز!« بگذار حقیقت را بگویم؛ اضافه 
کرد  به ایمان من، د ید ار میرزامحمد ! عاشق ترم کرد ! اینک د لسوختگان د فتر و 
کتاب شهاد ت را بیش از پیش د وست می د ارم! من پای سخنان میرزامحمد  
فهمید م چگونه می توان 700 صفحه از خاطرات جبهه و جنگ خود  گفت لیکن 
بد ون منیت! یک جا میرزا نگفت »بچه های من« با آنکه فرماند ه شان بود ! مد ام 
می گفت »بچه ها«! و این همه د ر حالی است که به تعبیر قد مای لشکر ۳2 
انصارالحسین، میرزامحمد  سلگی »شیخ فرماند هان« است! هم به سبب تسلطش 
بر قرآن و احاد یث، هم به سبب سابقه اش د ر جنگ و عد د  عملیات هایی که د ر 
آنها نقش آفرینی کرد ه! جالب است بد انید  حتی د ر مرصاد  هم، آنکه فرماند ه مید ان 
بود ، همین میرزامحمد  بود  اما با 2 پای مصنوعی! حیرت کرد ه بود ند  شهید ان 
صیاد  و همد انی، وقتی که میرزا را آنجا و با آن استقامت و صالبت د ید ه بود ند ! 
پس د ستاورد  انقالب اسالمی یعنی فرماند ه ای که برای فرماند هی، برای حرکت، 
برای پیشروی، روی پای ایمان خود  ایستاد ه! اگر اراد ه ها پوالد ین باشد ، بد ون 
این د و پا هم، حرکت ممکن است! هان  ای رهبر انقالب! مبارک شما، چنین 
راد مرد انی! مبارک امام، چنین رزمند گانی! مبارک انقالب، چنین اسوه هایی! واهلل 
آد م می ماند  کد ام شان را بگوید ! علی خوش لفظ را یا خرازی را! همت را یا باکری 
را! بهرام عطاییان را یا مصیب مجید ی را! فهمید ه را یا حججی را! حاج بخشی را 
یا حاج حسین همد انی را! عباس کریمی را یا عباس د وران را! اصال بگذار بنویسم؛ 
»سالم بر عباس« تا د ر آن واحد ، بر تمام شهد ا، سالم فرستاد ه باشم! و بگذار بروم 
سراغ اصل کاری؛ »سالم بر حسین«! حسین جان! این همه از جوشش خون امام 
عاشوراست! و تو باید  هم »سید الشهد ا« باشی! د عا کن برای آمد ن منتقم خون 

مطهرت!  ای مظهر نور! د عا کن برای ظهور...

منتظر آمد نش خواهم ماندمیـرزا محمـد  !
 

همسر شهید  سید روح اهلل حسنی گفت: د اعشی ها 
پیکر همسرم را بعد  از شهاد تش با خود شان برد ند . 

اما من همچنان منتظر آمد نش هستم و خواهم بود .
مقاومت رزمند گان فاطمیون و جبهه مقاومت اسالمي 
از آموزه هاي قرآن و اهل بیت الهام مي گیرد . این جریان 
مقاومت امروز با شکوه و بالند گي هر روز جبهه جد ید ي 
را فتح  و د شمن د ر برابر او احساس ضعف مي کند . 
یاد  شهید ان توسلي، بخشي و یاران و رزمند گان د الور 
فاطمیون بخیر که با الهام گرفتن از قرآن به  سوي سوریه 
هجرت کرد ند  و د ر راه خد ا جنگید ند ؛ جهاد ي که با 
شهاد ت رقم خورد . اما تاریخ ایثار هرگز گریه هاي ماد ران 
شهد اي گمنام فاطمیون و ناله هاي خواهران و همسران 
آنها را از یاد  نخواهد  برد . آنچه د ر پي مي آید  روایتي است 
از هاجر حسني همسر شهید  مد افع حرم لشکر فاطمیون 

سید روح اهلل موسوي.
  ارد وي ملي افغانستان

سال ۱۳80با هم ازد واج کرد یم و  آن زمان من ۱5سال 
د اشتم. سید  روح اهلل سنگ کار ماهري بود  و همواره د ر 
اولین  احسان  ۱۳8۴سید   سال  د ر  حالل.  رزق  پي 
فرزند مان به د نیا آمد .  سید  روح اهلل سال ۱۳۹0براي 
د ید ار با فامیل به افغانستان رفت و این سفر فرصتي 
شد  تا به عضویت ارد وي ملي افغانستان د رآید . تعلیمات 
نظامي و آموزش هاي نظامي را خیلي خوب یاد  گرفت 
بود  که زمزمه هاي  بازگشت. همان زمان  ایران  به  و 
و  عراق  د ر  ملحد   تروریست هاي  و  د اعش  د رگیري 
سوریه به گوش مي رسید . وقتي از آنجا آمد ، گفت من 

مي خواهم به سوریه بروم.
 اعزام به سوریه

ابتد ا تصور مي کرد م که صحبت هایش از رفتن یک 
پرسید  شما  از من  تلفن  است. پشت خط  شوخي 
راضي هستید  من براي د فاع از اهل بیت)ع( به سوریه 
تو  پرسید   د وباره  راضي ام.  بله  گفتم  بروم؟ من هم 
بله برو. گویي گوشي را  اجازه مي د هي؟ من گفتم 
روي بلند گو زد ه و مسئول اعزام هم صحبت هاي من 
را مي شنود . بعد  به ایشان گفته بود  خود تان د ید ید  که 
همسرم هم به اعزام من راضي است. د ر نهایت پنجم 
شهریور ماه سال ۱۳۹2رفت. سید ه الهام فرزند  د یگر 
من آن زمان تنها چهار سال د اشت که پد رش راهي 

مید ان جهاد  و نبرد  با تکفیري ها شد .
 پیمان شهید  شد 

آخرین بار که با هم حرف زد یم، صد ایش خیلي گرفته 
بود . گفتم: سرماخورد ه اي؟ گفت: نه عزیز خیلي خسته ام 
خیلي خوابم مي آید . د لم یک خواب سیر مي خواهد . بعد  
از آن تماس که آخرین تماسمان شد ، هرچه زنگ زد م 
گوشي اش خاموش بود . ۱5روز من نه خواب د اشتم و 
نه خوراک. بعد  از آن به هر کسي که مي توانستم زنگ 
زد م. اما به من مي گفتند  رفته است مأموریت. حالش 
خوب است اما به ایشان د سترسي ند اریم. گذشت تا 
اینکه به پد رش خبر د اد ند  که سید پیمان شهید  شد ه 
است، پیمان نام جهاد ي ایشان بود .  ما اصفهان زند گي 
مي کرد یم. پد رش قم زند گي مي کرد . ماد رم به من گفت 
د ایي ات مریض شد ه است باید  برویم قم. آمد م قم د ید م 
به د ر و د یوار خانه پارچه سیاه زد ه اند ، قرآن مي خوانند ، 
آنجا فهمید م که همسرم شهید  شد ه است. د یگر حال 

خود م را نفهمید م.
 همیشه منتظرم

با شنید ن خبر شهاد تش حالم بد  شد  و من را به بیمارستان 
برد ند . از آنها خواستم که همسرم را ببینم اما د ر پاسخم 
گفتند  پیکري نیست. د اعش بعد  از شهاد ت، پیکر ایشان را 
با خود ش برد ه است. امروز سه سال از آخرین باري که از 
هم خد احافظي کرد یم مي گذرد ، اما هنوز به خانه بازنگشته 
است. او رفت تا براي همیشه پاسد اري از عمه اش را بر 
عهد ه بگیرد . همیشه مي گفت: من تو و بچه ها را به زیارت 
حرم حضرت رقیه )س(  مي آورم. قول مي د هم و به قولش 
هم عمل کرد . همسرم د ر تاریخ ۹د ي ماه سال ۱۳۹2 
د ر پنج راهي غوطه شرقي حلب به شهات رسید . بعد  از 
شهاد ت، د اعشي ها پیکر پنج تن از شهد ا را با خود شان 
برد ند  و پیکر همسر من هم یکي از آنها بود . اما من همچنان 

منتظر آمد نش هستم و خواهم بود .

دلتنگی هایادكرد
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اذان صبح از خط برگشتیم و توي یکي از خانه هاي 
خالي سر پل ذهاب مستقر شد یم . یکي از بچه ها گفت :

- برویم حمامي پید ا کنیم که خیلي خسته و خاک 
آلود  شد ه ایم .

به اولین خانه که وارد  شد یم د ید یم د ست بر قضا 
آبگرم هم روشن است و د رجه آن از ۶0 گذشته .

د اشتیم شیر یا خط مي اند اختیم که کي اول برود  
حمام که د ید یم سر و کله سه نفر پید ا شد  . باقیافه حق 
به جانب و طوري که انگار د عوا د اشته باشند  پرسید ند  ؟

- این جا چي مي خواهید  ؟
گفتیم : » شما چي مي خواهید  ؟ «

یکي از آن ها که از همه هیکل تر و ورزید ه تر بود . با سینه 
ستبر جلو آمد  و گفت : » خیلي ببخشید  که ما از د یشب 
تا سر صبح مشغول تعمیر کرد ن آبگرمکن بود یم. و زود تر 

از این نتواستیم آبگرمکن را روشن کنیم«.
یکي از بچه ها که فهمید  از پس این عمو برنمي آید  . 
زود  لباس هایش را د ر آورد  و د وید  توي حمام . همان 
که از همه هیکل تر بود  د وید  توي حمام و رفیق ما را 
کشید  بیرون و گفت : » نگفته بود ي خیلي زرنگي«.

و آقا د عوا باال گرفت . به هوا خواهي د وست مان آمد یم 
توي حیاط و همان لحظه اول فهمید یم حتي سه 
چهار نفري هم حریف این عمو هیکل نمي شویم . به 
همین خاطر بهانه آورد یم که : » نه نمي شود  . توي 
حیاط نمي شود  . این جا خیلي کوچک است بهتر 

است برویم توي کوچه . «
عمو هیکل و د وست هایش آمد ند  توي کوچه . توي 
کوچه تازه فهمید یم که با اولین کف گرگي اش همه 
مان له و لورد ه مي شویم به همین خاطر د وباره بهانه 
آورد یم که : » عجب کوچه تنگي . این جا که نمي شود  

د عوا کرد . بیایید  برویم توي خیابان «
آن د وست مان که هنوز وقت نکرد ه بود  لباس هایش 
را بپوشد  . با همان وضعیت خط و نشان مي کشید  
که : بیایید  برویم توي خیابان تا نشانتان بد هم یک 
من ماست چه قد ر کره د ارد  حاال مرا لخت و عور از 

حمام بیرون مي کشید !«
توي خیابان که رسید یم ماند ه بود یم حاال چه طور 
از عهد ه این عمو هیکل بیاییم که یک د فعه خمپاره 
اي سوت کشان از باالي سرمان گذشت و اصل خورد  

روي همان خانه.
براي چند  لحظه هاج و واج هم د یگر را نگاه کرد یم. 
که یک د فعه همان د وست مان . که لباس تنش نبود ، 
پرید  بغل عمو هیکلي و حاال نبوس کي ببوس و با آن 
لهجه قشنگ ترکي اش قربان صد قه عمو هیکل مي 
رفت و مي گفت: » د ستت د رد  نکند . اگر شما لطف 
نکرد ه بود ید  ما را به زود ي از حمام بیرون نکشید ه 
بود ید  ، االن معلوم نبود  آن زیر مرد ه بود یم یا زند ه ! « 

عمـو هیـکل

اسفند  ۱۳۶۴
تهران – بیمارستان آیت اهلل طالقانی

بعد  از مجروحیت د ر عملیات والفجر 8
خود ش  که  آن طور  د اشت.  فرق  خیلی  بقیه  با  بخش،  پرستارهای  از  یکی 
می گفت، از خانواد ه ای پول د ار و باالشهری بود . همواره آرایش غلیظی می کرد  و 
با ناخن های بلند  الک زد ه می آمد  و ما را پانسمان می کرد . با وجود ی که از نظر 
من و امثال من، بد حجاب و ناجور بود ، ولی برای مجروح ها و جانبازها احترام 
بسیاری قائل بود  و از جان و د ل برای شان کار می کرد . با وجود  مد باال بود نش، 
برای هم اتاقی شیرازی من لگن می آورد  و پس از د ستشویی، بد ن او را می شست 

و تر و خشک می کرد .
یکی از روزها من د ر اتاق مجروحین فک و د ند ان بود م که ناهار آورد ند . گفتم 
که غذای من را هم همین جا بد هند ، ولی آن خانم پرستار مخالفت کرد  و گفت: 

تو بهتره بری اتاق خود ت غذا بخوری ... این جا برات خوب نیست.
با این حرف او، حساسیتم بیشتر شد  و خواستم که آن جا غذا بخورم، ولی او 
شد ید ا مخالفت کرد . د ست آخر فقط اجازه د اد  که برای چند  د قیقه موقع غذا 
خورد ن آنها، د ر اتاق شان باشم، ولی غذایم را د ر اتاق خود م بخورم. واویالیی بود . 
پرستار راست می گفت. بد جوری چند شم شد . آن قد ر هورت می کشید ند  و شلپ 
و شولوپ می کرد ند  که تحملش برای من سخت بود ، ولی همان خانم پرستار 
باالشهری، با عشق و عالقه ی بسیار، به بعضی از آنها که د ست شان هم مجروح 

بود ، غذا می د اد  و غذا را که غالبا سوپ بود ، د اخل د هان شان می ریخت.
یکی از روزها، محسن - از بچه های تند  و مقد س مآب محل مان - همراه بقیه به 
مالقات من آمد ه بود . همان زمان آن پرستار خوش تیپ! هم د اشت د ست من 
را پانسمان می کرد . خیلی مؤد ب و با احترام، خطاب به محسن که آن¬ طرف 

تخت و کنار کمد  بود ، گفت:
- می بخشید  براد ر ... لطفا اون قیچی رو به من بد ین ...

محسن که می خواست به چهره ی آرایش کرد ه و بد حجاب او نگاه نکند ، رویش 
را کرد  آن طرف و قیچی را پرت کرد  طرف پرستار. هم پرستار و هم بچه ها از 
این کار محسن ناراحت شد ند . د ستم را که پانسمان کرد ، با قیافه ای سرخ از 
عصبانیت، اتاق را ترک کرد  و رفت. وقتی به محسن گفتم که چرا این جوری 

برخورد  کرد ی؟ او که با احترام با تو حرف زد ، گفت:
- اون غلط کرد ... مگه قیافه شو نمی بینی؟ فکر می کنه اومد ه عروسی باباش 
... اصال انگار نه انگار این جا اتاق مجروحین و جانبازاست ... اینا رفته ان د اغون 

شد ه ان که این آشغال این جوری خود ش رو آرایش کنه؟
هر چه گفتم که این راهش نیست، نپذیرفت و همچنان بد تر پشت سر او اهانت 
می کرد  و القاب زشت نثارش کرد . حرکت محسن آن قد ر بد  بود  که یکی د و روز 
از آن پرستار خبری نشد  و شخص د یگری جای او برای پانسمان ما آمد . رفتم 
د م بخش پرستاری که رویش را کرد  آن طرف. هر طوری بود ، از او عذرخواهی 

کرد م که با ناراحتی و بغض گفت:

نامـزد  خوشگل مـن!
- من روزی چند  بار با پد رم د عوا د ارم که به م می گه آخه د ختر، تو مگه د یوونه ای 
که با این سن و سال و این تیپت، می ری مجروحینی رو که کلی از خود ت 
بزرگ ترن، تر و خشک می کنی و زیرشون لگن می ذاری و می شوری شون؟ 
بخش های د یگه التماسم می کنند  که من برم اون جاها، ولی من گفتم که فقط 
و فقط می خوام د ر این جا خد مت کنم. من این جا و این موقعیت ارزشمند  رو 
با هیچ جا عوض نمی کنم. من افتخار می کنم که جانباز رو تمیز کنم. برای من 
اینا پاک ترین آد مای روی زمین هستند  ... اون وقت رفیق شما با من اون جوری 

برخورد  می کنه. مگه من به ش بی احترامی کرد م یا حرف بد ی زد م؟

هر طوری بود  عذرخواهی کرد م و گذشت.
شب جمعه ی همان هفته، د اشتم توی راهرو قد م می زد م که صد ای نجوای 
د عای کمیل شیخ حسین انصاریان و به د نبال آن گریه به گوشم خورد . کنجکاو 
شد م که صد ا از کجاست. رد ش را که گرفتم، د ید م از اتاق پرستاری است. همان 
پرستار خوش تیپ و یکی د یگر مثل خود ش، کنار راد یو نشسته بود ند  و د عای 

کمیل گوش می د اد ند  و زارزار گریه می کرد ند .

یکی از روزهای نزد یک عید  نوروز، جوانی که نصف چهره اش سوخته بود  و 
صورت خود ش هم چون بچه ی آباد ان بود ، سیاه بود  و تیره، به بخش ما آمد . 
خیلی با آن پرستار جور بود  و با احترام و خود مانی حرف می زد . وقتی او د اشت 
د ست من را پانسمان می کرد ، جوان هم کنار تختم بود . برایم جالب بود  که 

بفهمم او کیست و با آن د ختر چه نسبتی د ارد . به د ختر گفتم:
- این یارو سیاه سوخته فامیل تونه؟

که جا خورد ، ولی چون می د انست شوخی می کنم، خند ید  و گفت:
- نه خیر ... ولی خیلی به م نزد یکه.

تعجب کرد م. پرسید م کیست که گفت:
- این نامزد مه.

جاخورد م. نامزد ؟ آن هم با آن قیافه ی د اغان؟ که خود  پرستار تعریف کرد :
- اون توی جنگ زخمی شد ه و صورتش هم بر اثر موج انفجار سوخته. بچه ی 
آباد انه، ولی این جا بستری بود . این جا کسی رو ند اشت. به همین خاطر من 
پد رم خیلی  اومد .  ازش خوشم  یه جورایی  راستش  به ش می رسید م.  خیلی 
مخالف بود . اونم می گفت که این با این قیافه ی سیاه خود ش اونم با سوختگی 
روی صورتش، آخه چی د اره که تو عاشقش شد ی؟ هر جوری بود  راضی شون 

کرد م و حاال نامز د  کرد یم.
من که مبهوت اخالق آن پرستار شد ه بود م، به کنایه گفتم:

- آخه حیف تو نیست که عاشق اون سیاه سوخته شد ی؟
که این بار ناراحت شد  و با قیچی زد  روی د ستم و د اد م را د رآورد . گفت:

- د یگه قرار نیست پشت سر نامزد  خوشگل من حرف بزنی ها ... اون از هر 
خوشگلی خوشگل تره.

یکی از بچه های زمان جنگ تعریف می کرد :
سال ۶5 مید ان ولی عصر تهران، پاتوق بچه حزب 
اللهی ها بود  که عصر هر روز، علیه بی حجابی و 
فساد  تظاهرات می کرد ند . اون روز، همراه رفیقام 
توی مید ان ولی عصر چرخ می زد یم و به اونایی که 

تیپ و ظاهرشون ناجور بود ، گیر می د اد یم. 
همین طور که د اشتیم می رفتیم، ناگهان چشمم 
افتاد  به د وتا جوون پونزد ه شونزد ه ساله که از روبه 
شد ن،  نزد یک  بهمون  که  همین  می اومد ن.  رو 
رفتم جلو و بی مقد مه، سیلی محکمی به صورت 

یکیشون زد م. 
“براد ر،  گفت:  احترام  با  خیلی  بود .  مود ب  انصافا 

واسه چی منو می زنی؟!”
که گفتم: “آخه این چه لباسیه پوشید ی؟”

یه پیراهن آستین کوتاه قرمز )تی شرت( تنش بود . 
با تعجب یه نگاه به لباسش اند اخت و گفت: “مگه 

لباس من چشه؟”
که  قرمز  نیست؟  “چش  گفتم:  عصبانیت  با  که 

هست، آستین کوتاه هم هست.”
لبخند ی زد  و گفت: “خب براد ر اگه لباسم ایراد  

د اره، ایناهاش، از همین مغازه خرید مش.”
و به مغازه ای اشاره کرد  که اتفاقا از همان پیراهن 
د ر رنگ های مختلف د ر ویترینش چید ه شد ه بود .

موند م چی بگم که گفتم: “من به اون کار ند ارم، تو 
نباید  اینو بپوشی.”

با تعجب گفت: “خب براد ر اگه ایراد  د اره، جلوی 
اونو بگیرین که نفروشه.”

هر طوری بود  رد ش کرد م رفت و بهش گفتم که 
سریع بره خونه شون لباسش رو عوض کنه.

چند  ماه بعد ، زمستون ۱۳۶5، قبل از عملیات کربالی 
5، توی پاد گان د وکوهه بود م. د اشتم با رفیقام می رفتم 
که ناگهان د ید م همون پسربچه، د اره از روبه رو میاد  
طرفم. د ستپاچه شد م. تعجب کرد م. اون کجا، جبهه 

کجا؟!
قبل،  احترام  و  اد ب  همون  با  شد ،  که  نرد یک 
د ستش رو د راز کرد ، د ست د اد ، سالم و احوالپرسی 
کرد . وقتی خواست بره، با خند ه به لباسش اشاره 

کرد  و گفت:
- براد ر، من لباسم رو عوض کرد م، جبهه ام اومد م، 
ولی هنوز نفهمید م واسه چی به من سیلی زد ی!!!

موند م چی جوابش رو بد م. و رفت.
بعد  از عملیات کربالی 5، شنید م اون پسر بچه د ر 
توی شلمچه  پیکرش هم  و  عملیات شهید  شد ه 

جاموند ه.
راوی: صابر.م

امان از افراط و تفریط !

پس تا حاال کجا بود ي؟
بچه هاي تخریب همه شهید  احمد  خلیلي را به صفا 
و بذله گویي مي شناختند . هروقت حجم آتش عراق 
سنگین مي شد ، به خاطر این که به نوجوان ها روحیه 

بد هد  به خند ه مي گفت:
نمي شود .  هیچي  ما  به  ها.  نترسید   وقت  یک   «
مثل  ند ارد .  آفت  بم  باد مجان  نشنید ه اید   مگر 
زند ه  آن قد ر  ما  همه ي  است  روشن  برایم  روز 
مي مانیم که یک تریلي نوه و نتیجه د ور و برمان 
را مي گیرد . نوه هامان از ما مي پرسند : »بابابزرگ! 
آن وقت ها جنگ چه طوري بود ؟« ما که د یگر زمان 
د ند ان هایمان ریخته و د ست و پایمان مي لرزد  و 
زبانمان هم خوب نمي چرخد  که حرف بزنیم مثاًل 
به عملیات مي گوییم اد بیات.... تازه چون از صف 
شهد ا د ور ماند ه ایم موقع مرگ که صد  ، صد و د ه 
یا شاید  صد  و سي ساله شد ه ایم، یک حوري زشت 

و بد اخالق قسمت مان مي شود  که تا 
پایمان مي رسد  به آن د نیا گوشمان 

را مي گیرد  و مي کشد  و مي گوید :
کجا  حاال  تا  پس  ناحسابي!  »آد م 

بود ي؟ چرا این قد ر د یر آمد ي؟!«
راوي: رضا میرزایي 

انگیــزه
هر وقت که مي د ید یمش لبش به 
خند ه باز بود  . هر جا هم مي رسید  
خند ه همه را د ر مي آورد  . آن روز 
آمد ه  مصاحبه  براي  نگاري  خبر 
از همه پیش  اّول   . مقد م  بود  خط 
: » چند  د قیقه  محسن رفت گفت 
 » . را نمي گیرم  تان  بیشتر وقتت 
نفس هامان حبس شد  . براي اولین 
بار بود  که او را این طور جد ي مي 
براد ر   «  : پرسید   خبرنگار   . د ید یم 

جبهه  به  آمد ن  از  شما  انگیزه 
چیست ؟ « محسن صاف و شق و 
رق ایستاد  . د ستي به ریش هایش 
انگیزه  من  »واهلل  گفت:  و  کشید  
ام  آمد ه  فقط  نیس.  حالیم  منگیزه 
شهید  بشم و زود  برگرد م سر زن و 

بچه و خانه و زند گي ام ! « 

سالم علیکم
سرم  تا  گرد ان  آرایشــگاه  به  رفتم 
و  نشستم  آنقد ر   . کنم  اصالح  را 
آخ و اوخ ها را گوش کرد م تا نوبتم 
با  نبیند   بد   آقا چشمتان روز   . شد  
از جا کند ه مي  هر حرکت ماشین 
شد م .چقد ر کثیف و کند  بود  بماند  
. هر بار که به آینه نگاه مي کرد م 
پرسید .»  سلماني   . د اد م  مي  سالم 
چه کار مي کني اخوي ؟« گفتم : 

»هیچي چه کار مي خواستي بکنم 
؟ «گفت : »آخه با خود ت حرف مي 
نیستم  با خود م  نه   «: !«گفتم  زني 
تعجب  با   » زنم  پد رم حرف مي  با 
پرسید  :» چي با پد رت ؟« توضیح 
با  که  بار  هر  شما   ، بله   «: د اد م 
مي  و  کني  مي  را  موهایم  ماشین 
کشي به پد رم مي آید  جلو چشمم و 
من به احترام ایشان سالم مي د هم 

. شما کارتان را بکنید  .«

از ترس ریا
اوج روزهایي بود  که وقتي اسم کسي 
را صد ا مي زد ند  به جاي گفتن کلمه 
مي   . »اهلل«  د اد   مي  جواب  »من« 
پرسید ي حالت چه طوره ؟ از ترس 
این که ریا نشود  مي گفت الحمد هلل و 
براي اخالص هر چه بیشتر ، فرماند ه از 

نیروي عاد ي قابل تشخیص نبود  . د ر 
آن روزگار هر وقت افراد  مرخصي مي 
رفتند  و حامل پیام و سالم د وستان و 
همشهریان خود  بود ند  بعضي به کنایه 
مي گفتند  : سالم مرا به فالني برسان 
. البته نگو چه کسي سالم د اد ه ریا مي 
شود  ! حاال اگر خیلي اصرار کرد  بگو 

عبد العاصي سالم رساند  .«

چلو مرغ شب عملیات
شور  از  د ور  به   . بود   عملیات  شب 
شب  معمول  قال  و  قیل  و  حال  و 
و  اي  گوشه  بود   نشسته   ، عملیات 
یکي   . لنباند   مي  مرغ  چلو  د اشت 
کنارش  از  که  همین  رزمند ه ها  از 
و  د اد   تکان  د ستي  .برایش  گذشت 
گفت : » براد ر اگر ترکید ي ما را هم 

شفاعت کن . «

الموت لقرباني
حلبچه  منطقه  د ر  والفجر ۱0  عملیات  روز  صبح 
و  د رست  روحیه  و  بود ند   خسته  حسابي  بچه ها 
به  را  از طرفي صد  اسیر عراقي  ند اشتند .  حسابي 
صف کرد ه بود یم تا به پشت جبهه انتقال د هیم. فکر 
کرد م باید  فکري به حال روحیه ها بکنم. جلوي صف 
اسرا ایستاد م و مشتم را باال برد م و فریاد  زد م:»صد ام 
جاروبرقیه« اسرا هم مشت ها را باال برد ند  و شعار 
د اد ند  »صد ام جارو برقیه « فرماند ه گروهان براد ر 
قرباني کنارم ایستاد ه بود . براي اینکه روحیه بچه 
هارا باال ببرم فریاد  زد م»الموت لقرباني« اسرا فریاد  

زد ند : الموت لقرباني.
بچه هاي خط از خند ه رود ه بر شد ه بود ند . قرباني 
د ستش را د ر هوا تکان مي د اد  که یعني شعار ند هید . 

مي گفت: قرباني من هستم. انا قرباني.
اسرا که متوجه شوخي من شد ه بود ند ، رو به براد ر 
قرباني کرد ند . د ست هاي خود  را تکان مي د اد ند  و 

مي گفتند :»ال یموت، ال یموت«

داستـــان

تركش های ولگرد

طنـــز
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واقع، یک رابطه ی د و طرفه بین تولید  و رهایی اقتصاد  از نفت وجود  د ارد  نه تنها 
عد م وابستگی باعث تقویت تولید ، بلکه افزایش تولید  هم به افزایش د رآمد های 

مالیاتی و رهایی از نفت کمک می کند .
- مقررات پیچید ه و نامناسب: قوانین و مقررات باید  به نحوی تد وین شوند  
که موجب کارآمد ی و تقویت نیروی کار و حمایت از تولید کنند گان د ر جامعه 
باشند  و به جای ایجاد  مانع، د ر صد د  رفع موانع و تسهیل امور شود ، تا شور و 

شوق کار و تالش و تولید ، خود  به خود ، فزونی یابد .
کار و سرمایه د و ستون اصلی تولید  هستند  که قوام تولید  به پاید اری این د و 
ستون بستگی د ارد . قانون کار، که د ر سال ۱۳۶8 مصوب شد ، د ر جهت حمایت 
از نیروی کار بود ؛ اما نکته ای که د ر این قانون هست، توجه صرف به کارگر و 
غفلت از کارفرما و کارآفرین است. د ر واقع، قانون کار فعلی کشور کوشید ه است 
تا با هد ف حمایت از نیروی کار، سخت گیری های بیش از حد ی بر کارفرمایان 
تحمیل کند  و باعث شد ه است که بخش عمد ه ی قرارد اد های کاری، به صورت 
غیررسمی، شکل بگیرند . قانون و مقرراتی که کارگر و کارفرما هر د و د ر آن 
احساس امنیت کنند ، تسهیل کنند ه ی امر تولید  است. کارفرما باید  د ر د وران 
رکود  و رونق انعطاف د اشته باشد  و بتواند  تشکیالت خود  را کوچک یا بزرگ 
نماید  و اینجاست که ضرورت بیمه ی بیکاری مشخص می گرد د  که عالوه بر 
تأمین حد اقل معیشت برای بیکاران، با برد اشتن بار سخت گیری های شد ید  
قانون کار فعلی از د وش کارفرمایان، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری د ر 

حوزه های تولید ی فراهم می کند .
- برتری سود  د اللی نسبت به تولید : به علت برتری و باال بود ن سود  د اللی 

چند  روز پیش د انشجویی مراجعه کرد  و پرسید  شما که 
حامی تولید  د اخلی هستید ، چرا گوشی ایرانی استفاد ه 
نمی کنید ؟ پاسخ د اد م به این د لیل که گوشی د اخلی 
آنچه می بینید ، صرفا سرهم سازی قطعات  ند اریم و 

وارد اتی است.
همان اند ازه که وارد ات مذموم است، مونتاژکاری صرف نیز 
مذموم است. بنگاهی که اثری از واحد  تحقیق و توسعه 
د ر آن د ید ه نمی شود  و صرفا مشغول وارد ات قطعات و 
سرهم کرد ن آنهاست، نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت 
کشور نمی کند ، بلکه اشتغالی هم که ایجاد  می کند  د ر 
نگاه کالن کامال کاذب است. اشتغال کاذب یعنی اشتغالی 

سه عاملی که تولید  را از پا می اند ازد 

یک پیشنهاد  برای تفکیک تولید  

د اخلی از مونتاژ د اخلی!

نسبت به تولید ، بخش د اللی و واسطه گری اقتصاد ، مازاد  نقد ینگی را به سمت 
خود  جذب می کند  و این باعث می شود  که تولید  و واحد های تولید ی با کمبود  
نقد ینگی مواجه باشند . به بیانی د یگر، وقتی سود  فعالیت های د اللی بیش از سود  
تولید  باشد ، بخش زیاد ی از منابع به آن سمت می رود  و د ر نتیجه بخش تولید  
نمی تواند  از این منابع استفاد ه کند  و با مشکل کمبود  نقد ینگی یا به عبارت بهتر، 
انحراف نقد ینگی روبه رو می گرد د . هرچه ثبات اقتصاد ی، امنیت سرمایه گذاری 
و به طور کلی عوامل خوش بین کنند ه ی سرمایه گذاران نسبت به بخش واقعی 
بیشتر باشد ، سرمایه از بخش غیرواقعی به بخش واقعی سوق می یابد  و باعث 

کاهش تقاضا و قیمت د ر بازارهای غیرتولید ی می شود .
ب( موانع پس از فرآیند  تولید 

مهم ترین د غد غه ی هر تولید کنند ه پس از اتمام فرآیند  تولید ، فروش محصوالت 
موفق  فروش  د ر  کاال،  رقابت پذیری  و  توزیع  شبکه ی  مهم  عامل  د و  است. 

محصوالت، نقش عمد ه ایفا می کنند .
- شبكه ی توزیع: اگر شبکه ی توزیع حالت انحصاری د اشته باشد  )شبیه توزیع 
به  تولید کنند ه نمی تواند  محصوالت خود  را  نامناسب محصوالت کشاورزی( 
قیمت واقعی بفروشد . شبکه ی گسترد ه و هماهنگ د الالن قد رت چانه زنی را از 
تولید  کنند ه می گیرد  و تولید کنند ه را مجبور می کند  به قیمت نازلی محصوالت 
را بفروشد ؛ این محصوالت به قیمت باالیی به د ست مصرف کنند ه می رسد  و سود  

سرشار آن به جیب واسطه ها و د الن خواهد  رفت.
- رقابت پذیری كاال: تولید  و صنعت برای رقابت پذیر بود ن نیاز به پیشرفت 
کاال  شود ،  د ید ه  بیشتری  نوآوری  تولید   د ر  هرچه  و  د ارند   نوآوری  و  علمی 

با اعالم خروج آمریکا از برجام، اتفاقات و حواشی 
پیرامون آن نیز به مانند  اصل این معاهد ه بین المللی 
رسانه های  اخبار  صد ر  به  گذشته  ساله  چند   د ر 
د اخل و خارج تبد یل شد ه است. از این رو سازمان 
مجاهد ین خلق )منافقین( نیز بیکار ننشست و با 
اعالم خروج آمریکا از برجام از سوی د ونالد  ترامپ، 
د ست به انتشار بیانیه ای د ر این رابطه زد . د ر واقع 
فرقه رجوی د ر همصد ایی با نئو محافظه کاران تند رو 
د ر واشنگتن، تحریم ها و اعمال نامحد ود  آن را بر 

ایران اسالمی فریاد  زد ند .
بطوریکه اگر به بیانیه صاد ره از سوی آنها نگاهی 
حتی گذرا بیفکنیم براحتی متوجه خواهیم شد  آنچه 
که با نام منافقین د ر پیوند  با آزاد ی و د موکراسی د ر 
این بیانیه قرار گرفته است حاصلی جز خیانت و 
ایران فروشی از آن یافت نمی شود . با این حال د امنه 
ایران ستیزی از سوی آنها مبنی بر القاء ایران هراسی 
و توهم تلقینی الصاقی از آن به افکار جهانی د ر این 
بیانیه سخیف تنها به د ولت و سازمان فکری د ر کاخ 

بازهم خوش رقصی عروس پیر منافقین؛ 

این بـار برای تـرامپ
سفید  و واشنگتن ختم نمی شود . د ر واقع منافقین د ر سطور پایانی بیانیه خود  با 
ترساند ن جامعه جهانی از ایران و اقتد ار ملی موجود  د ر ایران، تمام تالش خود  
را بر این اساس قرار د اد ه اند  تا پای سازمان ملل و شورای امنیت را به مسئله 

تحریم ها بر علیه ایران باز کنند .
منبع ترور و اعمال تروریستی یعنی منافقین با وارد  کرد ن اتهامات بی پایه و 
اساس به ایران به مانند  اربابان غربی و عربی خود ، سیاست گل آلود  سازی فضای 
بین المللی و مسموم سازی فکری و بینشی افکار عمومی جهانی را مورد  توجه 
قرار د اد ه اند . واقعیت امر این است آنچه از لحاظ تحلیلی از بیانیه موجود  د رک 
و د ریافت می شود  این است که منافقین با این تصور که خروج ایاالت متحد ه 
آمریکا از برجام پایان د نیا برای ایران است، خود  و د وستان ایران ستیز خود  
را برند ه اتفاقات مذکور می د انند . به عبارتی منافقین با تصور د ر مضیقه قرار 
گرفتن ایران با خروج ایاالت متحد ه آمریکا از برجام، آیند ه قد رت د ر ایران را 
از حاال شکست خورد ه به حساب آورد ه اند ؛ از این رو د ر این بیانیه با تمام قوا 
با هر د ستاویزی که د ر د سترس شان بود ه است و با استفاد ه از واژگان مطلوب 

اربابانشان تالش کرد ه اند  ذهنیت ها برای آیند ه نظام سیاسی د ر ایران شکل 
د هند .

از جمله نکات مورد  توجه د ر این بیانیه سخنگو بود ن مریم رجوی به نمایند گی 
از جبهه فکری منافقین تررویست موسوم به شورای ملی مقاومت است؛ د ر واقع 
این گونه سخن گفتن از خوبی ها و تقبیح بد ی ها از سوی شخصیتی همانند  
مریم رجوی د ر نمایند گی از سازمان تروریستی چون منافقین جای بسی سوال 
د ارد ؛ که آیا وی د ر خواب است یا خود  را به خواب زد ه است؟ وی و همفکران 
وی آیا تاریخ توام با ترور خود  را فراموش کرد ه اند ، و یا اینکه خود  را به فراموشی 
زد ه اند ؟ اگر خواب بود ه و فراموش کرد ه اند  آگاه باشند  که تاریخ آنها و اعمال 
آنها را بر علیه ایران و ایرانی و آزاد ی فراموش نکرد ه است و اگر خود  را به خواب 
و فراموشی زد ه اند ، بد انند  که ایستاد گی مرد م و نظام اسالمی د ر برابر کسانی 
که آب د ر آسیاب د شمنان ایران و ایرانی می ریزند  آنها را از خواب خود خواسته 

و فراموشی مخیرانه شان بید ار و آگاه خواهد  کرد .
با این حال علیرغم همه آنچه که بیان شد  باید  یاد آور 
گرد ید  سیاستگذاری سازمانی منافقین از انجام افعال 
و اعمالی از این د ست د ر شرایط مختلف جهانی که 
تصمیماتی بر علیه ایران و نظام اسالمی اتخاذ شد ه 
است امری عاد ی و معمول به نظر می رسد . اگرچه 
این بار نیز به مانند  گذشته از سازمان وطن فروشی 
چون فرقه رجوی انتظاری بیش از این را نمی رفت 
اما اوج تن فروشی منافقین د ر این بیانیه این است 
که آنها با صد ور این بیانیه به نوعی سیاست اعالنی 
خود  را برای انجام مذاکرات سالوس وار و چاپلوسانه 
خود  با روسای شان را بر علیه ایران اعالم کرد ه اند ؛ 
به عبارت د یگر آنها د رصد د  هستند  تا وضعیت و 
جایگاه ایران را با لغو برجام به مسائل منطقه ای، 
بشر،  حقوق  تروریسم،  حمایت  از  واهی  اتهامات 
زند انی سیاسی و ... گره بزنند  و این بد ان معنا است 
که منافقین د ر آیند ه، روزها و ماه های کارِی پرکاری 
را برای همراه سازی ایران ستیزان باهم و د ر کنار 

هم د ر پیش خواهند  د اشت.
د کتر مصطفی مطهری، بنیاد  هابیلیان

د ر این نوشتار، چند  مورد  از آسیب ها و موانعی که 
بر سر راه تولید  وجود  د ارند  د ر قالب سه د سته ی 
»موانع تولید  مربوط به ساختار اقتصاد «، »موانع پس 
از فرآیند  تولید « و »موانع ناشی از باورها و فرهنگ« 
بررسی می گرد د . بی شک آسیب شناسی و بررسی 
کامل موانع تولید  بحث مفصلی را می طلبد  که د ر 
اینجا فقط به ذکر پاره ای از موارد  بسند ه شد ه است

الف( موانع تولید  مربوط به ساختار اقتصاد 
از مشکالتی  به نفت: یکی  - وابستگی اقتصاد  
که همواره اقتصاد  ایران از آن رنج می برد  و عامل 
است،  امروز  اقتصاد ی  نابسامانی های  از  بسیاری 
وابستگی اقتصاد  به نفت و د رآمد های نفتی است. 
تأمین ارز آسان از طریق صاد رات نفتی باعث وابسته 
شد ن اقتصاد  به وارد ات گرد ید ه که این وارد ات سد  
اگر د الرهای  است.  د اخل  تولید   برابر  د ر  مانعی  و 
نفتی نباشد ، میزان وارد ات د ر کشور مبنای عقلی و 
منطقی پید ا می کند  و امکان افزایش وارد ات بیش از 
صاد رات غیرنفتی عملی نخواهد  بود ؛ یعنی هر قد ر 
د ر د اخل تولید  و صاد رات انجام گیرد ، به همان اند ازه 

وارد ات هم می تواند  انجام گیرد .
از طرف د یگر اگر د ولت بخواهد  خود  را از وابستگی 
را  مالیاتی  د رآمد های  باید   د هد ،  نجات  نفت  به 
افزایش د هد ؛ وقتی د ر جامعه تولید  زیاد  شود ، سود  
تبع آن بد ون  به  افزایش می یابد ؛  اقتصاد ی  بنگاه 
تغییر د ر نرخ مالیات، د رآمد  مالیاتی زیاد  می شود  
و د ر بلند مد ت د ولت خواهد  توانست تمام بود جه ی 
خود  را از طریق د رآمد های غیرنفتی تأمین نماید . د ر 

رقابت پذیرتر است. این نوآوری می تواند  د ر سایه ی 
ارتباط صنعت و د انشگاه شکل بگیرد . امروزه چند  
جهت  د ر  د انشگاه  علمی  پژوهش های  از  د رصد  
قد ر  هر  است؟  صنعت  و  بازار  جامعه،  نیازهای 
پژوهش های د انشگاه ها به سمت مشکالت و نیازهای 
تولید  سوق پید ا کند ، نه تنها باعث پیشرفت علمی 
و شاد ابی محیط د انشگاهی می گرد د ، بلکه صنعت و 

تولید  پاید ارتر و رقابت پذیرتر خواهد  شد .
ج( موانع ناشی از باورها و فرهنگ

از آنجایی که تمام رفتارهای آد می ناشی از باورها و 
اعتقاد ات وی است، اگر عالوه بر رفع موانع مذکور، 
روند  فرهنگی د ر این زمینه تغییر نکند ، نتیجه ی 
مطلوب حاصل نخواهد  شد . لذا توجه به فرهنگ 
است  اجتناب ناپذیر  امری  مختلف  مقوله های  د ر 
به عبارت د یگر، رابطه ی تولید  با فرهنگ رابطه ای 
متقابل است؛ یعنی نوع فرهنگ حاکم بر جامعه بر 
نوع تولید ات و بالعکس نوع تولید ات د ر شکل گیری 

فرهنگی جامعه تأثیر مستقیم د ارد .
د رآمد   به  تمایل  تالش،  و  کار  روحیه ی  کاهش 
بد ون کار و زحمت، ترجیح نفع شخصی به منافع 
ملی و تمایل به خرید  کاالهای لوکس و وارد اتی از 
نمونه مشکالت فرهنگی است که با تقویت نگرش 
سالم فرهنگی بر مبنای آموزه های د ینی و قانون 
اساسی نظام جمهوری اسالمی و زد ود ه شد ن تفکر 
سرمایه د اری بر تولید  و فضای اقتصاد ، باید  همه د ر 

جهت رفع این مشکالت تالش نمایند . 
اعظم کوهی؛ کارشناس ارشد  اقتصاد  

که ارزش افزود ه آن تقریبا هیچ باشد  و 
زنجیره ارزش اصلی محصولی که تولید  

می شود ، د ر خارج از کشور باشد .
با  و  د اخلی  تولید   نام  به  مونتاژکاران 
و  امتیازات  و  گمرکی  معافیت های 
د ریافت  که  فوق العاد ه ای  تسهیالت 
می کنند ، هزینه ای بسیار بیشتر از حقوقی 
کشور  به  می پرد ازند ،  کارگران  به  که 
تحمیل می کنند . به این د لیل است که 
خسارت یک واحد  مونتاژکار بد ون واحد  
تحقیق و توسعه و چشم اند از تولید  واقعی، 

بیش از خسارت وارد ات است.
د ر سال حمایت از تولید  د اخلی، خوب 
است د ولت همه تولید کنند گان را مکلف 
قطعات  بود ن  د اخلی  میزان  که  کند  
محصول را -بر حسب ارزش- بر روی 

د قیق  برنامه  و  کرد ه  د رج  کاال  جعبه 
خود  را برای د اخلی سازی بیشتر قطعات 
به مشتری اعالم کنند . یعنی د قیقا به 
مشتری بگویند  چند  د رصد  سود  سالیانه 
را هزینه تحقیق و توسعه می کنند ، واحد  
تحقیق و توسعه شان د ر حال کار بر روی 
کد ام فناوری است، یا با کد ام شرکت 
د انش بنیان د رباره ارتقای فناوری قرارد اد  

د ارند  و زمانبند ی پروژه چگونه است.
آن مونتاژکاری که نه تنها از تولید  د اخلی 
استفاد ه نمی کند ، نه تنها واحد  تحقیق و 
توسعه ند ارد ، بلکه برنامه ای هم برای این 
کار ند ارد ، به هیچ وجه شایسته حمایت 
نیست. شرط هرگونه حمایتی، باید  ارائه 
برنامه مشخص برای تغییر رویکرد  از 

مونتاژکاری به نوآوری باشد .

زنبور عسل خـط

یادداشت
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عالقمند ان جهت تهیه و خرید  کتاب » قصه د لبری« 
می توانند  به فروشگاه اینترنتی کتاب روزاهنگ مراجعه 

کنند .
د ر بخشی از این کتاب میخوانیم:

»از تیپش خوشم نمی آمد . د انشگاه را با خط   مقد م 
پلنگی  شلوار شش جیب  بود .  گرفته  اشتباه  جبهه 
گشاد  می پوشید  با پیراهن بلند  یقه گرد  سه د کمه و 
آستین بد ون مچ که می اند اخت روی شلوار. د ر فصل  
سرما با اورکت سپاهی اش تابلو بود . یک کیف برزنتی 
کوله مانند  یک وری می اند اخت روی شانه اش، شبیه 
موقع اعزام رزمند ه های زمان جنگ. وقتی راه می رفت، 
کفش هایش را روی زمین می کشید . ابایی هم ند اشت 
د ر د انشگاه سرش را با چفیه ببند د .« از وقتی پایم به 
بسیج د انشگاه باز شد ، بیشتر می د ید مش. به د وستانم 
می گفتم: »این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط د هۀ 

شصت پیاد ه شد ه و همون   جا موند ه!«

مفصلی بگیرم. آیا با این شرایط، شما حاضرید  با من ازد واج کنید ؟!« من د ر 
جوابش گفتم: »مالک اصلی من ایمان و والیتمد اری است، چشم پاک و ایمان 
شما به همه ثروت د نیا می ارزد « خیلی خوشحال شد  و گفت: »امکان د ارد  سال 
های اول زند گیمان، سختی هایی متحمل شوید ، ولی من قول می د هم برای 

خوشبختی شما همه تالشم را بکنم«.

با خد ا د رد  و د ل کن
ما د ر مشهد  ساکن شد یم و به هر حال د وری و غربت ناراحتی هایی به همراه 
د اشت. اوایل به کسی نمی گفتم اما بعد ها متوجه شد م که شریک زند گی باید  
د ر همه چیز شریک باشد . وقتی خیلی از چیزی ناراحت می شد م، به آقا مصطفی 
می گفتم. ایشان هم همیشه تاکید  می کرد  ناراحتی هایت را فقط به من بگو 
چون اگر به بقیه بگویی هم غیبت می شود  و هم اینکه د لخوری های زیاد ی 

پیش می آید  و ممکن است حرمت ها شکسته شود .
من مواقعی که از کسی د لخور می شد م با خود ش صحبت می کرد م و ایشان 
خیلی خوب راهنمایی می کرد ، گاهی می گفت: »اصال شما سعی کن بیشتر با 
خد ا صحبت و د رد د ل کنی و از خد ا کمک بخواهی. به خد ا بسپاریم و بگوییم 
خد ایا فالن بند ه ات این کار را کرد ه و باعث رنجش من شد ه. بند ه تو هست، 
خود ت بهتر می د انی حق با کیست. من کاری نمی توانم بکنم یا چیزی بگویم. 
خود ت جوابش را بد ه. خب مطمئنا خد ا خیلی بهتر از ما جوابش را می د هد  و 
اینجوری کسی هم از د ست شما ناراحت نمی شود «. واقعا هم همین کار را 
می کرد م و خیلی مواقع حرم می رفتم و از امام رضا )ع( مثل یک پد ر د لسوز 

کمک می خواستم.

عمل به حد یث پیامبر
با اینکه خانواد ه خیلی مذهبی ند ارم و الگوی خاصی هم ند اشتم اما از همان 
موسیقی  اصال  د اشتم.  و مذهبی  د ینی  مسائل  به  گرایش  راهنمایی  د وران 
گوش نمی د اد م و به جایش د نبال کاست های مذهبی بود م. اوقات فراغتم را 
با خواند ن کتاب های د ینی و تاریخ اسالم پر می کرد م. یاد م هست که همان 
زمان د استانی از پیامبر خواند ه بود م که د ر زمان ایشان د ختری، خواستگارش 
را فقط بخاطر ند اشتن مال و ثروت رد  کرد  د ر حالیکه آن جوان خیلی با 
و می فرمایند   را سرزنش می کنند   د ختر  کار  این  بابت  پیامبر  و  بود   ایمان 

»قصه د لبری«  نقل عشق بازی است!

که باید  مالک اصلیتان د ر ازد واج ایمان باشد  نه مال د نیا. این ماجرا، زمان 
خواستگاری جلوی چشمم آمد  و د ید م آقا مصطفی د قیقا همین حالت را 
د ارد . بنابراین علی رغم مخالفت خانواد ه ها قبول کرد م. یعنی غیر از پد رم که 
بسیار فامیل د وست بود ، بقیه، حتی خانواد ه آقا مصطفی با این ازد واج د ر آن 
مقطعی که هنوز شغل و مسکن ند اشت، مخالف بود ند . ولی باالخره همه، کم 

کم راضی شد ند  و این ازد واج سر گرفت.

ایمان و چشم پاکی همسرم به د نیا می ارزید 
د ر همان جلسه اول، چیزی که نظر من را جلب کرد ، نگاه پاک و حجب و 
حیای ایشان بود . صحبتی هم که شد  بیشتر حول مسائل اقتصاد ی بود . چون 
د ر آن زمان هنوز سرباز بود  شرایطش را توضیح د اد  و گفت: »من هنوز فرصت 
اینکه شغل د رستی پید ا کنم و به تبع آن مسکنی تهیه کنم ند اشتم. برا همین 
د ر صورت ازد واج، شما باید  بیایید  منزل پد رم و چون پس اند ازی هم ند ارم، 
شاید  نتوانم مراسم مفصلی بگیرم. آیا با این شرایط، شما حاضرید  با من ازد واج 
کنید ؟!« من د ر جوابش گفتم: »مالک اصلی من ایمان و والیتمد اری است، 
چشم پاک و ایمان شما به همه ثروت د نیا می ارزد « خیلی خوشحال شد  و گفت: 
»امکان د ارد  سال های اول زند گیمان، سختی هایی متحمل شوید ، ولی من قول 

می د هم برای خوشبختی شما همه تالشم را بکنم«.

غذای پر از شته!
چون د ختر کوچک خانواد ه بود م و سنی ند اشتم خیلی آشپزی بلد  نبود م آقا 
مصطفی هم تنها پسر خانواد ه بود  و مثل من چیزی بلد  نبود . اوایل که با پد ر و 
ماد ر همسرم زند گی می کرد یم یاد م هست یک روز آقا مصطفی گفت بیا امروز 
ما غذا د رست کنیم. اولین باری بود  که برنج د رست می کرد م. یاد م رفته بود  
نمک بریزم، و برنج هم شفته شد ه بود . وقتی برنج را سر سفره آورد م برای اینکه 
کسی متوجه نشود  آقا مصطفی رو به پد ر شوهرم گفت چون شما فشار خون 
د ارید  به زینب خانم گفتم اصال د اخل غذا نمک نریزد  و هر که خواست خود ش 

نمک بریزد .
یک بار هم قرمه سبزی د رست کرد م، آخرش گفتم انگار یک چیزی کم د ارد ، 
بعد  یاد م افتاد  اصال لوبیا نریختم! فقط سبزی و گوشت بود ! آقا مصطفی اصال 
به رویم نمی آورد ، تازه خیلی وقت ها بهم می گفت: »شما با این سن و سال 

لطفـا کمی عصبـانی بـاش
روایت زند گی شهید  »مصطفی عارفی« از زبان همسرش؛

کم، حاضر به ازد واج با من شد ید ، آن هم با شرایط 
سخت، من هم باالخره باید  به خاطر شما یک سری 
چیزها را د ر زند گی تحمل کنم.« ولی من د ر فاصله 
کمی همه غذاها را از ماد ربزرگ ایشان یاد  گرفتم و 
خد ا را شکر چون عالقه د اشتم آشپزی ام خوب شد .

حتی به من می گفت: »شما وقتی غذای معمولی 
را یاد  گرفتی بعد  خود ت تمرین کن و یک سری 
چیزها را با هم قاطی کن تا غذای جد ید ی د رست 
کنی«، می گفت »همیشه که نباید  از بقیه بپرسی، 
سعی کن خود ت یک سری کارها را ابتکاری انجام 
د هی، حتی اگر بد  هم شد  من حاضرم آن غذا را 
بخورم«. واقعا اگر غذایی می سوخت یا بی نمک یا 
شور می شد  به هیچ عنوان به رویم نمی آورد ، یعنی 
اصال نه من، نه بقیه، یاد مان نمی آید  که گفته باشد  

این غذا مشکل د ارد .
یک بار خانم پیری به خاطر عالقه اش به آقا مصطفی 
اصرار کرد  برای ناهار به خانه اش برویم. وقتی رفتیم 
خیلی خوشحال شد ، چون به خاطر کهولت سن 
کسی به منزلش سر نمی زد . خورشت قیمه د رست 
کرد ه بود ، من یکی د و قاشق از غذا که خورد م به آقا 
مصطفی گفتم چرا این خورشت پر زیره است، بعد  
کمی که نگاه کرد م ببینم زیره سبز هست یا سیاه 
متوجه شد م که غذا پر شته است. خیلی حالم بد  
شد  خواستم از جایم بلند  شوم که آقا مصطفی گفت 
اصال از جایت بلند  نشو که این بند ه خد ا متوجه 
نشود  و د لش بگیرد . خیلی برایم سخت بود  خود م را 
با برنج سرگرم کرد م. پیرزن مد ام تعارف می کرد  و 
مصطفی با لبخند  و تعریف زیاد  غذا را تا انتها خورد .

با خود م گفتم خیلی توانایی می خواهد  آد م برای 
رضای خد ا و نشکستن د ل یک پیرزن این غذا را 

بخورد .

کمی عصبانی باش
غد یر،  عید   با شب  مصاد ف  سال 8۱  اسفند   یکم 
مراسم عقد مان برگزار شد . مراسم ساد ه بود  و تعد اد ی 
از فامیل را د عوت کرد ه بود یم. چون شرایطش نبود ، 
د یگر مراسم عروسی نگرفتیم و زند گیمان را شروع 

کرد یم.
اوایل زند گی به خاطر ند اشتن شغل، زند گی کمی 
می توانستم  د لیل   2 به  ولی  می گذشت  سخت 
تحمل کنم. یکی اینکه از قبل می د انستم و انتظار 
این سختی ها را د اشتم. د لیل د وم که مهم تر هم 
بود ، اخالق فوق العاد ه خوب آقا مصطفی بود . اینقد ر 
محبت می کرد  که واقعا تلخی ها، حس نمی شد . فکر 
می کنم حد ود ا یک سالی از ازد واجمان گذشته بود  
که گفتم: »الاقل کمی اخم کن، تا ببینم عصبانیتت 
وقتی  ببینم  استرسم  د ر  است. من همش  چطور 
عصبانی بشوی چهره ات چطور می شود «. یک سال 
گذشته بود  و من حتی یک بار هم اخم و عصبانیت 

ایشان را ند ید ه بود م.

اینقد ر محبت می کرد  که واقعا تلخی ها، حس نمی 
ازد واجمان  از  فکر می کنم حد ود ا یک سالی  شد . 
گذشته بود  که گفتم: »الاقل کمی اخم کن، تا ببینم 

عصبانیتت چطور است.
 از آغاز د رگیری های سوریه و حمله تکفیری ها به 
این کشور، مشهد  مقد س شهد ای زیاد ی را د ر راه 
د فاع از حریم اسالم و اهل بیت )ع( تقد یم کرد ه 
است. مصطفی عارفی که متولد  سال ۱۳5۹ د ر تربت 
جام و ساکن مشهد  بود ، یکی از این شهد است که 
د ر کسوت فرماند هی گروهان امام رضا )ع( د ر ۱2 
ارد یبهشت ماه سال ۹5 د ر سوریه به شهاد ت رسید . 
د ر اد امه روایتی از زند گی این شهید  مد افع حرم را، 

از زبان همسرش »زینب عارفی« می خوانید .

امام رضا، واسطه ازد واج
بود .  تربت جام  اهل  آقا مصطفی  و  زابل  اهل  من 
هر د و فامیل بود یم و نسبت د وری د اشتیم، قبل از 
ازد واج همد یگر را نه د ید ه بود یم و نه می شناختیم. 
تابستان سال 8۱ با بچه های بسیج به مشهد  رفته 
بود م. د ر حرم، از امام رضا )ع( خواستم که همسری 
مومن و ساکن مشهد  نصیبم کند . وقتی برگشتم 
زابل، مد تی بعد  ایشان به خواستگاری ام آمد ند . د ر 
حالیکه من آن زمان ۱۶ سال بیشتر ند اشتم و د ر 
د عایم زمان مشخص نکرد ه بود م اما امام رضا )ع( 

خیلی زود  د عایم را مستجاب کرد .
هم  شغلی  هنوز  و  بود   سرباز  زمان  آن  مصطفی 
ند اشت ولی به خانواد ه اش گفته بود  نمی خواهم 
از آن ها  و  باز شود   به کسی غیر همسرم  چشمم 
خانواد ه  کنند .  پید ا  همسری  برایش  بود   خواسته 
و مسکن  کار  ند اشتن  و  ایشان  کم  د لیل سن  به 
مخالفت می کنند . مصطفی به حرم می رود  و از امام 
رضا کمک می خواهد  که همسری قسمتش کند  
که ازد واج با او موجب رشد  و تعالی اش شود . این 
ماجرا همزمان با ارد وی مشهد  ما بود . بعد  از این 
قضیه، خواهر مصطفی که ساکن زابل بود ، من را به 
مصطفی معرفی می کند  و برای خواستگاری تماس 

می گیرند .

ایمان و چشم پاکی همسرم به 

د نیا می ارزید 
د ر همان جلسه اول، چیزی که نظر من را جلب 
کرد ، نگاه پاک و حجب و حیای ایشان بود . صحبتی 
هم که شد  بیشتر حول مسائل اقتصاد ی بود . چون 
را توضیح  بود  شرایطش  د ر آن زمان هنوز سرباز 
د اد  و گفت: »من هنوز فرصت اینکه شغل د رستی 
پید ا کنم و به تبع آن مسکنی تهیه کنم ند اشتم. برا 
همین د ر صورت ازد واج، شما باید  بیایید  منزل پد رم 
و چون پس اند ازی هم ند ارم، شاید  نتوانم مراسم 

بازی های آقا محمد حسین د ل او را هم برد ه و مید انی این عشق بازی ها برای آنها که 
»َعلی  ُقُلوبِِهْم أَِکَنًّۀ« هستند  فهم نمی شود  و فقط کسی آنها را می فهمد  و عاشقش 

ُ وَِجلَت ُقلوبُُهم وَإِذا تُلَِیت َعلَیِهم آیاتُُه زاد َتُهم إیمانًا«. میشود  که »ذا ُذِکَر اهللَهّ
کتاب »قصه د لبری« که با قلم محمد علی جعفری نگارش شد ه است روایت زند گی 
شهید  محمد حسین محمد خانی است از لسان همسر محترمشان که د ر ۱۶0 صفحه 

از سوی نشر روایت فتح منتشر شد ه است.

اما با مؤمنین کار د ارد . نیست که آنها استوانه های نور هستند ، راه هم که میروند  
د لهای چون آینه د یگر مؤمنین نور آنها را جذب می کند  و بازتاب می د هد  و چه د ل و 
د لبری و خاطرخواهی د ر سرزمین ایمان و زیر چتر خد ا د رست می کنند ! آنقد ر این 
د لبری ها خوشگل است که خد ا گره اش را محکم می کند ؛ آنقد ر محکم می کند  که 

»حتی یرد  علی الحوض« باز نشود !
حاال »قصه د لبری« یکی از این خوبان خد ا کتاب شد ه. از د لبری اش برای خد ا همین 
بس که االن د ر عالم ملکوت »نظر الی وجه ربه« د ر سایه قرب الهی همنشین اولیاء 
و انبیاء الهی است، اما د لبری کرد ن برای خد ا د ل مؤمنین را هم می برد ! هرچقد ر 

ایمانت بیشتر جاذبه این د لبری ها برایت بیشتر است.
»قصه د لبری« نقل عشق بازی است! نه از آن عشق بازی های پوچ فیلم های عاشقانه یا 
از آنها که موقع شنید ن موسیقی های پاپ د ر خیال آد م می آید  و د لش غنج می زند  
برایش! نه؛ نَقل این خاله بازی ها نیست!  نقل عشق بازی محمد  حسن آقای  محمد  
خانی برای خد است! که همسرش برای ما نقل میکند  و میگوید  چگونه این عشق 

»قصه د لبری« نقل عشق بازی است!/ روایت خواند نی 
زبان  از  محمد خانی  محمد حسین  شهید   زند گی 
همسرش/ از متن کتاب: از تیپش خوشم نمی آمد ، 

د انشگاه را با خط   مقد م جبهه اشتباه گرفته بود !
شهید  کارش د لبریست! د لبری از خد ا، از خلق، از زمان، 
از زمین، از همه! اصال شهید  اینقد ر خاطر خواهش زیاد  
میشود  که خد ا او را بر مید ارد  ومی برد  که هم او را نجات 
بد هد  هم بقیه را! نکند  امر بر هر د و مشتبه شود  و اسیر 

شوند  و اسیر کنند  و خد ا این وسط فراموش شود !
خد ا با بقیه د لبرها کاری ند ارد  نه با خود شان نه با آنها 
که د لشان را برد ه اند ! میگوید  خوش باشید  آنجا که من 
نیستم »َکَسَراٍب بِِقیَعٍۀ« است! فرد ا که »أَْشَرَقِت اْلَرُْض 
َِّها« شد  می فهمید  که د نبال سراب رفته اید  و هیچ  بُِنورِ رَب
نبود ! نه اینکه اول بود  بعد  از بین رفت، نه، اصال از اول 
چیزی نبود  تو فکر میکرد ی چیزی هست. آنجاست که 

د ل و د لبر را با هم از د ست مید هند !
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۴ساله و براد رش محمد  حسین یک ساله است.
همسر شهید  احمد  حسین بخشی می گوید : سال ۹۱ من و همسرم 
د ر افغانستان ازد واج کرد یم و سال ۹۳ بود  که به ایران مهاجرت 
کرد یم. د ر تمام این مد ت ساکن شهر کاشان بود یم و همسرم شغل 
آزاد  د اشت. اما با شد ت گرفتن جنگ د ر سوریه او هم راهی مید ان 
د فاع از حرم اهل بیت)ع( شد . بار اول همان سال ۹۳ بود  که به 
سوریه رفت و بار د وم اواخر خرد اد  ۹۴ بود  که با همرزمانش د ر لشکر 

فاطمیون راهی سوریه شد . اما ۱۳ مرد اد  ماه به شهاد ت رسید .
او د ر مورد  د لتنگی فرزند انش بعد  از شهاد ت پد ر می گوید : محمد  
حسین که بعد  از شهاد ت پد ر د نیا آمد  و چیزی از او به خاطر ند ارد  
اما سمیرا خوب پد رش را به یاد  د ارد  و بعد  از شهاد ت پد رش خیلی 
بهانه اش را می گیرد . سمیرا د و سال و ۴ ماه د اشت که پد رش شهید  
شد . قبل شهاد ت همسرم، سمیرا و پد رش برای مراسم گل چینی 
و گالب گیری د ر کاشان به طبیعت گرد ی می رفتند  و این خاطرات 
خوب د ر ذهن سمیرا ماند ه، حاال هر موقع که چشمش به گل و 
گیاه می افتد  به من می گوید : »مامان! یاد ت هست با بابا چقد ر گل 

می چید یم؟«
همسر شهید  بخشی د لتنگی های د خترش را چنین روایت می کند : 
بابایم  »مامان!  می گوید :  و  می شود   پد رش  د لتنگ  وقت ها  خیلی 
رفته پیش خد ا«، می پرسد : »کی  »بابا  کجاست؟« من می گویم: 
برمی گرد د ؟« و من می گویم: »بابا د یگر برنمی گرد د .«، سؤال زیاد  
د ارد  و خیلی د لتنگ او می شود . یک شب یاد م هست از خانه یکی 
از بستگان به منزل آمد یم و محمد  حسین د ر بغل من بود  که باز 
سمیرا شروع کرد  به بهانه گرفتن. می گفت: »مامان! کسی نیست من 
را بغل کند .«، من او را هم د ر بغل گرفتم تا هر د و را نوازش کنم اما 
سمیرا آرام نشد ، سراغ پد رش را می گرفت. عکس پد رش را به ناچار 
مقابلش گذاشتم تا کمی آرام شود . او عکس پد ر را گرفت و شروع 
کرد  به گریه کرد ن. من از گریه های او فیلم می گرفتم و خود م هم 

هم زمان اشک می ریختم.

فعاالن د اخلی که تالش می کنند  روی هر ترند ی موج سواری 
کنند  و خود ی نشان د هند  و چند  فالوور جذب کنند  نیز کامال 

هماهنگ عمل کرد ند .
مزد وران  اصطالح  به  و  مشکوک  جریان  ساد ه،  بررسی های 
توییتری را ثابت می کند  و موارد  زیاد ی تاکنون مشاهد ه شد ه 
است، بویژه د ر رابطه اعضای گروهک های تروریستی و با هد ف 
مشوش کرد ن فضا جهت د ید ه نشد ن موضوع اصلی. برای مثال 
د ر آخرین مورد ، محاکمه عامل شهاد ت سه مامور نیروی انتظامی 
د ر اغتشاشات خیابان پاسد اران د ر سال گذشته بود ، د ر حالی که 
این فرد  د ر انظار عمومی و به روش د اعشی ها سه مامور نیروی 
انتظامی را با اتوبوس زیر گرفته و به شهاد ت رساند ه بود ، باز هم 
تعد اد ی از همین صنف افراد  د ر فضای مجازی به طرفد اری از این 

تروریست پرد اخته و ماجرا را به گونه ای د یگر نشان می د اد ند .
نمونه و شاهد  زند ه از اینگونه اقد امات عناصر تابلود ار فضای 
مجازی برای حمایت از تروریست های گماشته شد ه را می توان 
د ر مورد  تروریست معد وم شهرام احمد ی نیز مشاهد ه کرد  د ر 
جایی که همه عناصر حمایتی با حضور د ر فضای مجازی برای 
آزاد ی اش هشتگ می زد ند  و فریاد  آزاد ش کنید  سر می د اد ند  اما 
زمانی که اصل اقد امات وی روشن شد  و پرد ه افتاد  د یگر صد ایی 

از کسی د ر نمی آمد .
انتشار تصاویر فرد  محكوم شد ه با سالح

رسانه های ضد انقالب و برخی فعاالن فضای مجازی د ر د اخل با 
پروژه نخ نماِی بیگناه جلوه د اد ن یک عنصر تروریستی د ر حال 
مسموم کرد ن فضا و جنجال آفرینی بود ند  که تصاویر رامین 
حسین پناهی عضو گروهک تروریستی کومله د ر حالیکه مجهز 
به سالح کالشینکف بود ، منتشر شد . تصاویری که ثابت می کرد  

این فرد  از عناصر گروهک تروریستی کومله بود ه و برای مقاصد  
شوم و ضد امنیتی این گروهک تجزیه طلب فعالیت می کرد ه 

است.

اطالعیه د اد گستری كرد ستان
د اد گستری استان کرد ستان نیز د ر اطالعیه ای پیرامون حکم 
صاد ره برای رامین حسین پناهی، با اشاره به حربه د شمنان نظام 
اسالمی د ر استفاد ه از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جهت 
پیشبرد  مقاصد  شوم خود  و انجام اقد امات خرابکارانه و تروریستی 
د ر پوشش فعالیت های مد نی و به ظاهر حقوق بشری، اعالم کرد  
که »بر اساس مد ارک مستند  رامین حسین پناهی سال ها قبل 
از د ستگیری تحت تاثیر براد رانش که عضو گروهک تروریستی 
کومله می باشند  جذب این گروهک شد ه و برای آن ها د ر د اخل 
کشور فعالیت هایی د اشته است. ایشان د ر ارد یبهشت ماه سال 
۱۳۹۴ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می پیوند د  
و پس از گذراند ن د وره های ضد  امنیتی د ر قالب یک تیم نظامی 
برای انجام اقد امات تروریستی و ترور شهروند ان د ر تیر ماه ۱۳۹۶ 
به د اخل کشور اعزام که د ر د رگیری با نیروهای نظامی سه نفر 

از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز د ستگیر می شوند «.

رامیـن حسین پناهی، فعال مد نـی مسلـح به کالش و کلت و نارنجک

کتاب »عطرت را د ر چایم هم بزن« مجموعه اشعارسپید  سرکار خانم 
مائد ه سلحشور د ر واقع خود  عطر بویایی ست که می تواند  ماد ام العمر 

بر لباس اذهان ریخته و بوی خوشش ماند گار باشد .
اشعار سپید ی که ابتد ا روی شاعر را سپید  کرد ه و نام اورا بر صحیفه 

روزگار تثبیت می کنند .
شاعر د ر این مجموعه گالیه های خویش را از وقایع تلخ روزگار به 

واژه کشید ه و د لتنگیهایش را د ر صفحه آویخته است.
و  ریخته  مخاطب  بد ون  های  پرسش  قالب  د ر  را  شکوه ها  گاهی 
وانهاد ه و گاهی گالیه ها را د ر قاب  رابه خوانند ه  انتخاب مخاطب 
عکسی از کنایه ها د ر طاقچه سه طبقه ی” هایکو “ به نمایش گذاشته 

است ، کوتاه و موثر.
نقاش كه می شوم

چه روزگاری می كشم از خیال
چه ها كه نمی كشم از د ست روزگار!

و د ر همین هایکو بی آنکه تنگنای فضا مجال جوالن ابلق صنایع بد یع 

ضد انقالب،  مجازی  فعاالن  و  رسانه ای  جریان  اخیر،  هفته های  د ر 
بواسطه حکم قانونی صاد ره برای یک محکوم امنیتِی عضو گروهک 
تروریستی کومله به فضاسازی پرد اخته و برای یک عنصر تروریستی 

مرثیه سرایی کرد ند .
میزان: نام »کومله« را باید  متراد ف با »د اعش« د انست؛ گروهکی 
تجزیه طلب و ضد ایرانی که اعضایش د ر آد م کشی و جنایتکاری چیزی 
کمتر از د اعشی ها ند اشته و ند ارند . اعضای این گروهک د ر مقطعی 
بویژه د ر د هه ۶0 وحشیانه ترین جنایات را علیه مرد م شمالغرب کشور 

مرتکب می شد ند  از سربرید ن تا شمع آجین کرد ن و سوزاند ن.
بقایای این گروهک نیز د ر سال های اخیر با تامین مالی سرویس های 
بیگانه و برخی د ول مرتجع منطقه، تالش های مذبوحانه ای را برای 
ترتیب د اد ن جنایات کور د ر کشور انجام د اد ند  که با ضرب شست 

مقتد رانه پاسد اران سلحشور ایران اسالمی مواجه شد ند .

مرثیه سرایی برای یک تروریست!
فعاالن مجازی ضد انقالب،  و  رسانه ای  اخیر، جریان  د ر هفته های 
بواسطه حکم قانونی صاد ره برای یک محکوم امنیتِی عضو گروهک 
تروریستی و تجزیه طلب کومله، به فضاسازی پرد اخته و به شیوه 

معمول، برای یک عنصر تروریستی مرثیه سرایی کرد ند .
رسانه ها  که  است  تروریستی  عنصر  همان  حسین پناهی،  رامین 
د ر »جالد   خود   معمول  شیوه  بر  بنا  مجازی ضد انقالب  فعاالن  و 
ستایی« به تطهیر و غسل تعمید  وی پرد اختند  و سعی کرد ند  با 
حربه مظلوم نمایی، این عنصر تروریستی را یک فرد  مورد  ظلم واقع 

شد ه جا بزنند .

همصد ایی با ضد انقالب خارج نشین با هشتگ زنی برای یک 
عنصر تروریستی

نکته قابل تامل آنکه برخی فعاالن مجازی د ر د اخل نیز با عناصر 
ضد انقالب خارج نشین همصد ا شد ند  و د ر صفحات اجتماعی شان 
بد ون کوچکترین تحقیقی و کسب اطالعی از گذشته و اقد امات انجام 
گرفته توسط رامین حسین پناهی، با اقد اماتی همچون هشتگ زنی 

شروع به تبلیغ این گزاره کرد ند  که این فرد  بیگناه است!
اقد امی که تازگی ند ارد  و به نظر کامال هماهنگ شد ه به نظر می رسد ، 
به طوری که د ستوری از جایی صاد ر می شود  و به قول خود شتان 
طوفان توییتری به راه می اند ازند   که د ر این میان برخی به اصالح 

عکس باال را خبرگزاری کرد پرس از رامین حسین پناهی د ر ۱۳ 
ارد یبهشت ۹7 منتشر کرد ه است

د ر اد امه اطالعیه د اد گستری استان کرد ستان که پاسخی بود  به رواج 
شایعات و اخبار کذب د ر فضای مجازی تحت عنوان فعال مد نی 
بود ن رامین حسین پناهی! آمد ه بود : »هنگام د ستگیری وی مسلح 
به سالح کالش، اسلحه کمری و نارنجک بود ه است د ر تحقیقات 
اقرار به ورود  مسلحانه و د رگیری با مامورین نمود ه و نهایتا د ر یک 
فرایند  د اد رسی عاد النه به اتهام بغی و با مد اخله وکیل، محاکمه و به 
استناد  مواد  287 و مفهوم مخالف 288 و ماد ه 2۱۱ و تبصره آن از 
قانون مجازات اسالمی به اعد ام محکوم، حکم صارد ه پس از فرجام 

خواهی د ر د یوان عالی کشور ابرام می گرد د «.

فعال مد نی با سالح كالش؟!
حال رسانه های ضد انقالب و فعاالن فضای مجازی که برای رامین 
تروریستی کومله، سینه چاک  اعضای گروهک  از  پناهی  حسین 
می کرد ند  باید  توضیح د هند  که د ر کجای د نیا یک فعال مد نی با 

خود  سالح کالش، اسلحه کمری و نارنجک حمل می کند ؟!
البته تکلیف رسانه های ضد انقالب روشن است؛ کارکرد  تعریف شد ه 
برای آن ها مباد رت به انجام هرگونه اقد امی برای هجمه به ایران 
اسالمی است و آن ها د ر این مسیر از اد رس غلط د اد ن د ر مورد  یک 
عنصر تروریستی ابا و اکراهی ند ارند ؛ اما آن د سته از فعاالن فضای 
مجازی د ر د اخل که با ضد انقالِب خارج نشین د ر »فعال مد نی جا 
زد ن« یک عضو گروهک تروریستی کومله همصد ا شد ند ، باید  پاسخ 
د هند  که چرا با مسجل شد ن تروریست بود ن این فرد  بواسطه انتشار 
تصاویرش با انواع و اقسام تسلیحات، ساکت شد ه اند ؟ این افراد  تا کی 
می خواهند  برای خود نمایی و شوآف، عناصر متوحش و تروریست 
را که د ر ضربه زد ن به مرد م ایران مصمم هستند ، تطهیر کنند  و با 

هشتگ زنی برای آن ها تبلیغ کنند ؟!
قطعا پذیرفتنی نیست، عد ه ای با پخش شایعات و مطالب خالف 
واقع و تحریف شد ه، موضوعی کذب و جعلی را به بخشی از بد نه 
افکار عمومی تزریق کنند ، اما پس از روشنگری مستد ل د ستگاه های 
قانونی و ذیصالح پیرامون واقعیت ماجرا، زبان به د هان بگیرند  و 
اشتباه خود  را تصحیح نکند ! این اقد ام از سوی هر فرد ی اعم از 
روزنامه نگار، فعال سیاسی، ورزشکار، بازیگر و ... صورت گیرد  قطعا 

اقد امی مغایر با منافع مرد م خواهد  بود .

را از او بستاند  به زیبایی “طباق” را د ر کنار »طرد  و عکس« جا 
می کند  ! اضافه استعاری »د ست روزگار« هم پید اتر از آنست 

که به گفت آید .
به همین منوال د ر سراسر کتاب شاعر البته با چیره د ستی تمام 
ابیات خود  را مشحون از تشبیهات ناب و استعارات زالل می کند  

و ذهن خوانند ه را د ر د نیایی از واژگان نغز د رگیر می کند .
گرگهای گرسنه د وست د اشتن، وزن خیال، جیب ماه، گرد ن 
خاطره، نت های د ست، سرطان مهربانی، آغوش لخت خیابان، 
جیب آسمان، قرصه ای د لتنگی، د ستان شب، حافظه پنجره 
و صد ها ترکیب اضافی تشبیهی و استعاری د یگر که هرکد ام 
عاید  خوانند ه  فراوانی  و حظ  لذت  و  د اشته  ژرفی  بارمعنایی 

می کنند .
بکار گرفتن صنعت  این مجموعه  د ر  د یگر  توجه  قابل  نکته 

»تباد ر« است.
شانه ها

تنهاترین تكه های اند ام من
که تکه ها د ر جوار شانه ها واژه »تکیه گاه« را به ذهن متباد ر 

می کند  .
ترد ستی د یگری از شاعر گاهی به زیبایی خود نماست؛ گونه ای 

»صنعت استخد ام« مثال د ر این هایکو :
شعرهایم از نیامد نت پیرشد 

این بار كه آمد ی
د ست به عصا با من حرف بزن

»د ست به عصا« د ر رابطه با حرف زد ن به معنای با احتیاط و 
لیکن د ر رابطه با پیر به معناي تکیه گاه مي باشد .

کنکاش د ر مجموعه حاضر باز هم مید ان فصیحی برای تاخت 
و تاز بررسی هاست و لیکن به همین مختصر به عنوان مشت 

نمونه خروار بسند ه می شود. 
با آرزوي بهروزی برای این شاعر جوان.

محمد  حسین که بعد  از شهاد ت پد ر د نیا آمد  و چیزی از او 
به خاطر ند ارد  اما سمیرا خوب پد رش را به یاد  د ارد  و بعد  از 
شهاد ت پد رش خیلی بهانه اش را می گیرد . سمیرا د و سال و ۴ 

ماه د اشت که پد رش شهید  شد .
شهید  »احمد  حسین بخشی« یکی از شهد ای فاطمیوناست 
از  یکی  او  رسید .  به شهاد ت   ۹۴ سال  ماه  مرد اد   د ر  که 
اصابت  با  که  فاطمیونبود   زرهی لشکر  گرد ان  رزمند گان 
موشک کورنت توسط تروریست های تکفیری د ر شهر تد مر د ر 
سوریه به شهاد ت رسید . پیکر مطهر این شهید  ۳2ساله حد ود  
۴0 روز بعد  به محل سکونتش د ر شهر کاشان منتقل شد  و 
د ر آرامگاه د ارالسالم به خاک سپرد ه شد . شهید  بخشی وقتی 
پسر  یک  به نام سمیرا و  د ختر 2ساله  یک  رسید ،  به شهاد ت 
د اشت که هنوز به د نیا نیامد ه بود . سمیرای شهید  بخشی اآلن 

دلتنگـی هـامعرفی كتاب

روایت د لتنگی
سمیرا برای پد ر


