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توصیۀ شهید صیاد شیرازی در اهمیت امر والیت؛

ما در نظامي زندگي مي كنیم كه بر آن والیت حاكم اســت و این والیت هم جنبه داخلي دارد و هم جنبه بین المللي و دورنماي 
وســیعي از جهان اسالم دارد و خود به خود چون مسیر حکومت ما مســیري است كه در مسیر احکام الهي به پیش مي رود ، لذا 
توســعه هایي كه مي خواهد در این مسیر تحقق پیدا كند در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سیاسي و... باید نشأت گرفته از 

همین مركزیت والیت باشد.

امیر سرافراز ارتش اسالم و سرباز 
صادق و فداكار دین و قرآن، نظامی 
مؤمن و پارســا و پرهیزكار، سپهبد 
علی صیاد شیرازی امروز به دست 
منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه 

به شهادت رسید. 
این نه اولین و نه آخرین باری است 
كه دلی نورانی و سرشــار از عشق 
و ایمان و وفاداری بــه آرمان های 
بلند الهی، هدف تیر خشــم و عناد 

و عصبیت از ســوی زمره جنایتکار 
و فاسدی كه ادامه ی حیات خود را 
در خدمتگزاری به دشمنان اسالم 
دانسته است، قرار می گیرد و دست 
خائِن خودفروخته یــی، نهال ثمر 

بخش انسان واالیی را قطع می كند.
او مانند دیگر مردان حق از روزی 
كه قدم در راه انقالب نهادند همواره 
سر و جان خود را برای نثار در راه خدا 

بر روی دست داشتند.
ســرزمین های داغ خوزستان و 
كردستان،  برافراشته ی  گردنه های 
سال ها شــاهد آمادگی و فداكاری 
این انسان پاک نهاد و مصمم و شجاع 
بوده و جبهه های دفاع مقدس صدها 
خاطره از رشادت و از خود گذشتگی 

او حفظ كرده است. 
خطر مرگ كوچکتر از آن اســت 
كه بنــدگان صالح خــدا را از راه او 
بازگرداند، و عشــق به منال دنیوی 
حقیرتر از آن است كه در دل نورانی 

شایستگان جایی بیابد. 
كوردالن منافق بدانند كه با این 
جنایت ها روز بــه روز نفرت ملت 
ایران از آنان بیشــتر خواهد شد 
و خــون مردان پاكدامن و پارســا 
همچون صیاد شــیرازی و شهید 
الجــوردی بدنامی و ســیاهرویی 
آنان را در تاریــخ و در دل این ملت 

همیشگی خواهد كرد. 
 ســردمداران اســتکبار كه با 
وجود الفزنی های ضد تروریستی 
خــود، به امید آن نشســته اند كه 
تروریست های مزدورشان در ایران 
اســالمی با شــهید كردن مردان 
اســتوار و مقاوم انقالب، راه تسلط 
بر ایران اســالمی را هموار كنند، 
بدانند كه خون شــهیدان راه حق، 
ملت مؤمن ما را راســختر و آشتی 
ناپذیرتر و مقاوم تر می سازد. رحمت 
و فضل بیکران الهی بر روح شــهید 
عزیزمان علی صیاد شیرازی و لعنت 
و نفرین خدا و فرشتگان و بندگان 
 صالحش بر ایــادی منفور و مطرود  

استکبار.
بنده ی  این  اینجانب شــهادت 
برگزیده ی خدا را بــه ملت ایران 
به خصوص به یــاران دفاع مقدس و 
ایثارگران جبهه های نور و حقیقت 
و به خانواده ی گرامــی و فداكار و 
و  تبریک  بازماندگان محترمــش 
تســلیت می گویم و صمیمی ترین 
درود خود را بــر روح پاک او و خون 

به ناحق ریخته ی او نثار می كنم.

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب 
اسالمی  در پی شهادت سپهبد علی 
صیاد شیرازی  1378/1/21

خون مردان پاکدامن همچون صیاد شیرازی 
بدنامی منافقین را در تاریخ همیشگی خواهد کرد
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الگوی ماندگار
بررسی زندگی و مجاهدت های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

چهارم خردادماه سال 1323، روز مهمی در تاریخ 
شهرستان »درگز« به شمار می رود. در این روز »علی 
صیاد شیرازی« در کوچه یخدان روستای کبودگنبد 
شهرســتان درگز از توابع اســتان خراسان رضوی به 
دنیا گام نهاد. »علی« اولین فرزند مادرش »شهربانو« 
و پــدرش »زیاد« بود. زیاد فرزند »صیاد« از عشــایر 
فارس بود، به اســتخدام ژاندارمری درآمد و درنهایت 
به ارتش منتقل شــد. زیاد دارای جذبه ای خاص بود، 
به همین دلیل علی تحت تأ مشاور عالی رئیس بنیاد 
حفــظ... مقدس ب ثیر پدر از دوران کودکی به ارتش 
عالقه مند شــد. شرایط شــغلی پدر منجر به کوچ از 
شهری به شهر دیگر شــده بود. زندگی در شهرهای 
مشهد، گرگان، شاهرود، آمل، گنبد و سرانجام گرگان 
را تجربه کــرد. تحصیالت ابتدایی را در »دبســتان 
منوچهری« گرگان، دوره متوســطه را تا ســال سوم 
در دبیرســتان ها ی »هدایت« و »فخرالدین اســعد 
گرگانی« در شهرهای شاهرود و گرگان سپری کرد. 
ســال  بعد زیاد را به دلیل توهین به خاندان پهلوی و 
شخص شاه، زندانی و سپس از ارتش اخراج کردند. به 
همین دلیل خانواده دچار ناراحتی های فراوان مالی 

و حتی روحی شــدند. مادرش به دادخواهــی به تهران و نزد 
مسئولین نیروی زمینی رفت. تالش های مادر منجر به آزادی 
پدر از زندان شــد. البته پدر دیگر شغلی نداشت. لذا با کمک 
دوستانش فروشــگاه پادگان را اجاره کرد تا درآمدی داشته 

باشد.
از آزمون ورودی دانشــگاه افســری تا گذراندن 

دورهای رنجری و چتربازی با رتبه عالی
شهید صیاد شیرازی در ســال 1340 برای ادامه تحصیل 
به تهران آمد و سال ششم متوسطه را در تهران گذراند. دیپلم 
متوسطه را در دبیرســتان امیرکبیر تهران در رشته ریاضی و 

در خردادماه سال 1342 اخذ کرد.
در سال 1343 در آزمون ورودی دانشکده افسری شرکت و 
پذیرفته شد و بعد از سه سال تحصیل - در مهرماه سال 1346 
- با درجه ستوان دومی و با رسته توپخانه فارغ التحصیل شد.

دوره های تحصیلی را با نمرات و رتبه عالی سپری کرد. پس 
از فراغت از تحصیل در شــیراز دوره های رنجر و چتربازی را با 
رتبه اول طی نمود. بعد از آن در اصفهان دوره رســته توپخانه 
را با رتبه عالی پشت سر گذاشت. صیاد شیرازی دارای مهارت 
خاصی در جنگ ســرنیزه بود. وی از ســال 1348 به لشــکر 
زرهی تبریز پیوست و خدمت رسمی خود را در نیروی زمینی 

ارتش آغاز کرد. اولین مســئولیت وی افسر دیده بان توپخانه 
و معاون آتشــبار بود. به دلیل دارا بــودن ویژگی های خاص، 
موردعنایــت فرماندهان قرار گرفت. ازجمله اینکه ســپهبد 
یوسفی- فرمانده لشکر تبریز- به او عالقه مند بود. در پایان 9 
ماه حضور وی در تبریز، لشــکر مزبور منحل شد، علت اصلی 
آن فرماندهی لشــکر بود که به قول شــهید صیاد: »فرمانده 

محکمی که نه اعلیحضرت می گفت و نه هیچی«.
انحالل لشــکر تبریز در اسفندماه ســال 1349 منجر به 
انتقال وی به لشــکر 81 زرهی کرمانشاه شد. در گردان 317 
توپخانه به عنوان فرمانده آتشــبار مشغول به خدمت شد. در 
سال 1350 برای سپری کردن دوره آموزش زبان انگلیسی به 
تهران آمد و با توجه به موفقیت در دوره، به عنوان اســتاد زبان 
انگلیسی معرفی شــد. تصمیم گرفت با دخترعمویش، خانم 
»عفت شــجاع« ازدواج کند. اما به دلیــل اینکه »محمود«، 
عموی علی از مخالفان شــاه بود، ارتش با این ازدواج موافقت 
نکرد، اما ســرانجام در اثــر اصرار علی، ارتش بــا این وصلت 
موافقت کرد و وی در همان سال اقامت در کرمانشاه 1350 با 

دخترعموی خود ازدواج کرد.
از گذراندن دوره تخصصــی توپخانه در آمریکا تا 

تدریس زبان انگلیسی به طالب

در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان دانشکده افسری 
که در سال 1351برگزار شد، شرکت کرد و پس از قبولی برای 
تکمیل تخصص توپخانه به آمریکا اعزام شــد. دوره سه ماهه 
تخصص »هواســنجی بالســتیک« را در شهر »فورت سیل« 
ایالــت »اوکالهاما« با نمــره عالی و احراز رتبــه اول از میان 
20 افســر آمریکایی و ایرانی به پایان رســانید . در اواخر سال 
1352 و در بازگشت به ایران، به اصفهان منتقل و در دانشکده 
توپخانه مشــغول تدریس شد. در کنار انجام وظایف نظامی و 
شــغلی، مدتی هم به تدریس زبان انگلیســی به طالب حوزه 

علمیه »حاج حسن امامی«  پرداخت.
وسعت نگاه و تشخیص صیاد شیرازی فقط در امور نظامی 
نبود، بلکه در امور مذهبی و سیاســی نیز دارای تشــخیص و 
بصیرت بود. حضــور در اصفهان منجر به تعامل با دوســتان 

انقالبی شد.
بینش مذهبی صیاد شیرازی و حساسیت سازمان 

ضداطالعات ارتش
در نامه ای که برای »سرگرد محمدمهدی کتیبه«، ارسال 
کرد این جمله را نوشــت: »در مــورد برنامه های مذهبی به 
حمداهلل پیش می رویم مخصوصاً در آن قسمت که می دانید«. 
این جمالت منجر به افزایش حساســیت ضداطالعات ارتش 
شد. از آن  پس وی تحت مراقبت بیشتر قرار گرفت. آن ها پس 
از تحقیق و مراقبت پی درپی، او را »متعصب مذهبی« معرفی 
کردنــد و او را بیش  از پیش تحت نظــر قراردادند. ممانعت از 
اعزام شهید صیاد شیرازی به دوره عالی رسته ای خارج کشور 
هم منجر به گله و شــکایت صیاد شیرازی از بی عدالتی رژیم 
پهلوی شد. وی در کالس درس به شاگردان خود، این نکته را 
مطرح می کرد و سعی در اطالع رسانی به شاگردانش داشت تا 
وجدان های بیدار دانشجویان را نسبت به ظلم و ستم دستگاه 

حاکم معطوف کند.
ارتباطات مذهبی و سیاسی صیاد شیرازی با عناصر 

انقالبی ارتشی و مردمی
افراد مختلــف مأمور مراقبت و تحت نظــر قرار دادن وی 
شــدند که در ادامه مطالب به گزارش های آن ها اشاره خواهد 
شد. همراهی وی با شــهیدان کالهدوز، اقارب پرست و... که 
عضو گروه مخفی انقالبیون ارتش بودند،  از جمله فعالیت های 

سیاسی صیاد در اصفهان محسوب می شود.
از جمله ویژگی های حرکت انقالبی صیاد شــیرازی، کار 
تشــکیالتی و گروهی بود. وی با تشــکیل گروه های مختلف 
انقالبی ســعی در گسترش نفوذ انقالب در ارتش داشت. یکی 
از این گروه ها، متشــکل از شهید صیاد شیرازی، سروان سید 
حسام هاشمی و سروان صادقی گویا بود. سید حسام هاشمی 
-که نخســتین بار در زمان طی دوره عالی رسته ای در مرکز 
توپخانه اصفهان با شــهید صیاد آشنا شــد- از سفر همراه با 
شــهید صیاد به مشهد برای جذب بیشــتر نیروهای انقالبی 
چنین گفت: »بعد از انقالب، انجمن اســالمی مرکز توپخانه 
اصفهان را تأســیس کرد و بــا گروه هــای 44 و 55 توپخانه 
اصفهان و هوانیروز و پایگاه هشــتم شکاری اصفهان، ارتباط 
برقــرار کرد و تشــکیالت مذهبی این پادگان هــا را هدایت 
می کرد.« در جلسه ای که برای انتخاب مسئولین انجمن های 
اســالمی خارج از تهران با حضور همه مسئولین انجمن های 
اســالمی پادگان های خارج تهران برگزار شد، صیاد شیرازی 
باالترین رأی را کسب کرد و پس از وی سید حسام هاشمی به 

عنوان نفر دوم برگزیده شد. 
صیاد شــیرازی عالوه بــر همرزمان انقالبی ارتشــی، با 
 چهره هــای انقالبی نظیر شــهید حســن آیــت در ارتباط

 بود.
مخالفت های او با سیاســت های حکومت پهلوی منجر به 

عبارت »شــیران روز و زاهدان شــب« صفتــی بود که 
رزمندگان اســالم پیوســته تالش می کردند خود را به آن 
متصــف کنند و اولین جمــالت وصیت نامه شــهید علی 
صیاد شــیرازی به خوبی نشان می دهد که روحیه حاکم بر 
رزمندگان اسالم از کوچک و بزرگ در تمام رده ها در همین 

عبارت کوتاه خالصه شده بود.
»پروردگارا رفتن در دســت توســت ، من نمی دانم چه 
موقع خواهــم رفت ولی می دانم که از تو باید بخواهم مرا در 
رکاب امام زمانم قرار بدهید آنقدر با دشــمنان قسم خورده 

دینت بجنگم تا به فیض شهادت برسم.«
 شهید صیاد شیرازی، رزمنده ای بود که در نبرد با دشمن 
از تمام دانش و توانایی های خود برای شکست دشمن بهره 
می برد و در برابر خطرات و نامالیمات، چون ســربازی جان 
بر کف آماده نوشیدن شهد شــهادت بود و از روبرو شدن با 
خطرات هیچ گونه ترس و نگرانی نداشــت، چرا که در تمام 
لحظات نبرد با دشمن بعثی و خدمت به نظام اسالمی، خود 
را آماده دیدار پروردگار می کرد و از امام خود یاد گرفته بود 
و باور داشــت که شهدا در قهقهه مســتانه شان و در شادی 

وصلشان، »عند ربهم یرزقون« اند.« 
بنابراین باید گفت که یکی از ویژگی های فرمانده شهید 

ارتش اسالم، شجاعت و رشادت تا مرز شهادت بود.
 دومین ویژگی شــهید صیاد، تدبیر و موقعیت شناسی 
او بود و روند امور را در کنار اندیشــه ورزی، عنایتی از سوی 
خداوند می دانســت و باور درونی به تالش و همت در کنار 
توکل بر مقدرات حضرت حق داشــت. بدین خاطر مناطق 
عملیاتی هشت ســال دفاع مقدس به خصوص جبهه های 
غربی کشور یادآور همت بلند و تدابیر اندیشمندانه اوست و 
با نزدیکــی و همکاری با همه نیرو های انقالبی و رزمندگان 
اسالم  و جلب اعتماد مردم و همبستگی دفاعی، نقشه های 
گروه های ضد انقالب را ناکام می گذاشت. نکته مهم نهفته 
در تدابیر این فرمانده شــهید، تالش های خالصانه و عملی 

برای وحدت بین ارتش و ســپاه در مناطق عملیاتی بود که 
پس از این اتفاق و اعتماد متقابل و شناخت از توانمندی های 
نیروهای سپاهی و ارتشی مستقر در مناطق دفاعی، موازنه 
قدرت به نفع رزمندگان اســالم سنگین تر شد. ویژگی سوم 
شــهید صیاد شیرازی، اخالق مداری در تمام شرایط بود. او 
در اوج ســهمگین ترین شــرایط نبرد نیز تا زمانی که برای 
حفظ نیروهای خود و پیروزی بر دشمن، ضرورتی نمی دید، 
از تحکم فرماندهی استفاده نمی کرد و پیوسته سیمای یک 
فرمانده فروتن و متواضع را از خود به نمایش می گذاشــت. 
همین خصلت او را به » صیاد دلها« تبدیل کرده بود. اگرچه 
روحیــه جنگندگی و صالبــت و اقتدار جــزء ویژگی های 
شخصیتی این شــهید بزرگوار بود و نشاط و خنده فروتنانه 

عجین چهرۀ مهربان و سیمای متبسمش زاید.
والیــت پذیری چهارمین و مهمترین ویژگی برجســته 
شهید صیاد شیرازی بود. او عاشق اهل بیت و والیت بود، به 
طوری که در بند اول وصیت نامه خود از خداوند می خواهد 

که در رکاب امام زمانش به فیض شهادت برسد.
 حجت االسالم علی دوانی در خاطرات خود آورده است 
که شهید شــیرازی شب اول هر ماه در منزلش مراسم وعظ 
و عزاداری برپا می کرد. همسایگان دیده بودند که روزهای 
اول هرماه شــخصی بیرون خانه و در حالی که چفیه بر سر 
و صورت بســته، جلوی درب ورودی را جارو می کند و آب 
می پاشــد که متوجه می شوند که خود ســپهبد شیرازی 

است.«
خوشتر آن باشــد که ســر دلبران/ گفته آید در حدیث 

دیگران
یکــی از قاب هــای ماندگار جنگ، عکس هــا و تصاویر 
شــهدای گرانقدراســت. یکی از این عکس ها شهید حسن 
باقری و شــهید صیاد شیرازی را در کنار هم در حال گفتگو 
نشان می دهد که خود گویای حرف های عالی و ناگفته ای 
از همراهی و وحدت ارتش و سپاه در جنگ است و بسیاری 
ازرزمندگان و ســرداران ارتش و ســپاه خاطرات بسیاری 
از امیر ســرافرازارتش اســالم دارند که در این مجال کوتاه 
امکان آوردن خاطرات این عزیزان نیســت و این همرزمان 
به بهترین شــکل از ویژگی های اخالقی، شجاعت و درایت 

فرماندهی او سخن گفته اند. 
وی  با وجــود آنکه پنج بار در جبهــه های دفاع مقدس 
مجروح شــده بود اما هیچگاه پای از مبارزه با دشمن بعثی و 
حامیان اســتکباری اش پس نکشید و با دلی آکنده از عشق 
الهی ، شــجاعت تمام و عمل انقالبی خود ،حقانیت راهی را 

که انتخاب کرده بود، فریاد می زد.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشق/  ثبت است بر 

جریده عالم دوام ما
شــهید صیاد شــیرازی و تمام شــهدای انقالب و دفاع 
مقدس، دلشان به عشق والیت روشن شده بود و با نوشیدن 
شهد گوارای شهادت نام و یاد خود را در دفتر تاریخ پرشکوه 
 و افتخــار آمیزملت ایران برای همیشــه ثبــت و جاودانه

 کردند. 

صیـاد؛ تبلور ارتش انقالبی
سرمقاله/ سردار سرتیپ پاسدار داود عامری
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شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
منصوب شد. تغییرات وســیعی در الیه های باالی فرماندهی 
ارتش به وجــود آمد. مرحوم »ســرتیپ ظهیرنژاد« فرمانده 
وقت نیروی زمینی به ریاست ستاد مشترك منصوب شد.حاال 
دیگر نوبت جبهه جنوب بود که شاهد حضور تأثیرگذار صیاد 

شیرازی باشد. شرایط جبهه جنوب رضایت بخش نبود.
در آن زمــان حدود یک ســال از محاصره آبادان ســپری 
شده بود و فرایند مقاومت رو به کاهش بود. عراقی ها در شرق 
کارون حضور داشتند و در پی استحکام موقعیت بودند. صیاد 
در مســئولیت جدید، فرماندهی نیروهای ارتش اســالم در 
عملیات های موفق طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 

را بر عهده داشت.
نقش صیاد شــیرازی در قرارگاه مشترک ارتش و 

سپاه
صیاد شیرازی با توجه به تجربیات کسب شده در کردستان 
و قرارگاه عملیاتی غرب و آزادسازی اشنویه و بوکان و استقرار 
امنیت در مناطق ناامن شــمال غرب کشور، تشکیل »قرارگاه 
مشترك ارتش و ســپاه« در اهواز را پیگیری کرد و بر اساس 
تدابیــر کلی و طرح های ابالغی مبنی بــر اجرای عملیات در 

خوزستان بررسی های مقدماتی را آغاز کرد.
عملیات های طریق  القدس، فتح المبین و بیت المقدس با 
تدابیر صیاد شیرازی اقتدار رزمندگان ارتش اسالم را از بستان 

تا خرمشــهر به رخ دشمنان کشاند. در عملیات بیت المقدس 
فرماندهی قــرارگاه کربــال را برعهده داشــت. وی در مورد 
پیروزی عملیات بیت المقدس می گوید: » ســوم خرداد سال 
1361 یــادآور تجلی اراده و غرور ملتی مســلمان و آزاده در 
آزادسازی خونین شــهر است، شــهری که مردم اسارت آن 
را 578 روز بیشــتر نتوانســتند تحمل کنند و سرانجام طی 
حماســه ای خونین و به یادماندنی توانســتند این شهر را به 
آغوش وطن اسالمی بازگردانده و پرچم جمهوری اسالمی را 

بر فراز مسجد جامع شهر برافراشته کنند.«

پس از آزادسازی خرمشهر، عراق به جنگ روانی پرداخت. 
انتشار اخبار جعلی در رســانه های عراقی مبنی بر آتش بس، 

ممکن بود منجر به کاهش اراده رزم نیروهای خودی شود. 
صیاد شیرازی و عملیات های بدر و خیبر

عملیات هــای بــدر و خیبر شــاهدی بر صــدق تدابیر و 
پیش بینی صیاد بود. در عملیات خیبر جســارت عراقی ها تا 
آنجا رسیده بود که با هواپیماهای خود بر سر رزمندگان ایرانی 
چوب و الوار ریختند. در واقع عملیات خیبر فرصتی استثنایی 
برای فتح بود که از دســت رفت. ناموفق بــودن عملیات بدر 

منجر به بروز کنش های عصبی در فرماندهان شده بود. 
صیاد شــیرازی در خصوص این عملیات گفت: »شــرایط 
بسیار سختی بود. خطر این می رفت که بیست هزار اسیر بدهیم. 
یگان ها یکی پشت دیگری منهدم می شد. فرمانده ای دیدم که 
 با انهدام نیروهایش، لحظه به لحظه الغرتر و موهایش ســفید

 می شد.«
نامه صیاد شــیرازی به جانشــین خود و تبیین 

موجودیت ارتش در جبهه های نبرد
پس از عملیات بدر و در اوایل سال 1364 با تصویب شورای 
عالی دفاع، ســازمان ارتش و سپاه جدا شد و مقرر شد، هر یک 
از این دو ســازمان نظامی، عملیات مســتقل انجام دهند. در 
فاصله بیــن عملیات والفجر 8 و والفجــر 9 نامه ای با موضوع 
»یادآوری تذکراتی مهم« به جانشــین خود می نویســد و در 

آن عنوان می کنــد که » موجودیت ارتــش و آبرو و حیثیت 
ارتشــیان در گرو میزان مجاهدتی اســت که هــم اکنون در 
جبهه های نبرد به انجام می رسد. ما همگی در ادامه راه شهدا 
و جانبــازان ایثارگر خود تکلیف ســنگینی بر دوش داریم.« 
وی در ایــن نامه والفجر 8 را فتح المبین دیگر دانســته که به 
 یاری پرودگار بایســتی بیت المقدس دیگر را پشت سر داشته

 باشد.
تحوالت رخ داده در جبهه جنگ و تصور انجام خدمت رسانی 
بهتر توسط سایر افراد منجر به جدایی ظاهری صیاد شیرازی 

از نزاجا شد. پس از 5 سال تالش صیاد در نزاجا، در تیر 1365 از 
سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش استعفا داده و بالفاصله 
با پیشــنهاد رئیس جهمور وقت، آیت اهلل العظمی خامنه ای و 
تصویب امام خمینی )ره( در 23 تیر ســال 1365به ســمت 
 نمایندگی حضرت امام )ره( در شــورای عالی دفاع منصوب

 شد. در روز 18 اردیبهشت سال 1366 به همراه تعداد دیگری 
از فرماندهان ارتش با پیشــنهاد رئیس شــورای عالی دفاع و 

موافقت امام )ره( به درجه سرتیپی ارتقاء یافت.
نحوه شهادت سپهبد صیاد شیرازی

ســرانجام در روز بیســت و یکم فروردین سال 1378 در 
مقابل درب منزل مسکونی خود در تهران مورد هدف عناصر 
ضد انقالب که در پوشــش رفتگر درآمده بودند، قرار گرفت و 
این جانباز سرافراز به دیدار معبود شتافت و به فیض شهادت 
رســید. الزم به ذکر اســت که شــهید صیاد در طول هشت 
 ســال دفاع مقــدس، بارها زخمی شــد و 22 ترکش در بدن

 داشت.
به گفته شــاهدان، مرد تروریست در حوالی خانه شهید به 
کمین نشسته بود و تیمســار را هنگام خروج از خانه زیر نظر 
داشت. تروریست منافق هنگامی که شهید صیاد سوار خودرو 
تویوتای سفید رنگ خود شد، با نامه ای که در دست داشت و با 
عنوان نمودن این مسئله که مشکلی دارم، به خودروی ایشان 
نزدیک شد. شهید صیاد شیشــه خودرو را پایین می کشد تا 

نامه را دریافت کند. تروریســت منافق با استفاده از طپانچه و 
 شلیک چند گلوله به سر و صورت، صیاد شیرازی را به شهادت

 رساند.
در پــی این حادثه یک ســخنگوی گروهک تروریســتی 
منافقین در تماس با خبرگزاری فرانسه در نیکوزیا مسئولیت 

این جنایت را بر عهده گرفت. 
تشییع پیکر صیاد که مقام معظم رهبری بر آن بوسه زد، با 
حضور هزاران نفر از مردم در تهران انجام و پیکرش در بهشت 

زهرا به خاك سپرده شد.

ایجاد بدبینی امنیتی از ســوی نهادهــای اطالعاتی ارتش به 
وی شــد. از جمله شــواهد این مدعا بازداشت سه روزه وی از 
نوزدهم بهمن ســال 57 تا شــامگاه پیروزی انقالب اسالمی 
)بیســت و دوم بهمن( به اتهام تحریک جوانان و ســربازان به 
شورش و آشوب در پادگان به شمار می رود. البته مدتی پیش 
از ایــن نیز ضد اطالعات از قرار دادن جنگ افزار در اختیار وی 
خودداری کرد و اعالم کرد که از واگذاری مشــاغل حساس به 
وی ممانعت شود.همکاری وی با آیت اهلل خادمی و همچنین 
آیت اهلل طاهری در راســتای اهداف انقالب اسالمی در تاریخ 

به ثبت رسیده است.
نقش صیاد در ختم غائله كردستان

پس از پیروزی انقالب اســالمی تا مهر 1358 در اصفهان 
حضور داشــت. از جمله فعالیت های انقالبی وی در این مدت 
 تشکیل گروه 30نفره برای حفظ و حراست پادگان  ارتش به شمار

 می رود .ســقوط پادگان مهاباد و به شهادت رسیدن تعدادی 
از پاسداران در 23 مهر سال 1358 در حوالی سردشت منجر 
به معطوف شــدن نگاه صیاد به کردســتان شد. برابر مدارك 
موجود »تعــداد کل نیروهای مردمی 62 نفــر بود که به تله 
نیروی 2000 نفری ضــد انقالب افتاده بودنــد. نیروهای با 
اخــالص با تمام وجــود در مقابل ضد انقالب ایســتادند و با 

رشادت جنگیدند و هرگز تسلیم نشدند.
پس از دو تا سه ســاعت جنگ تمام عیار و شهادت 52 تن 

از نیروها، ســه نفر اســیر و هفت نفر با وجود به پایان رسیدن 
مهمات خود از مهلکه جان ســالم به در بردند. پس از مخابره 
این خبر تأثربار بــه تهران، قرار بود گروهــی از جانب دولت 
به نمایندگــی دکتر چمران به منطقه اعزام شــود تا وقایع و 
شــرایط را از نزدیک رصد کنند و چاره بیاندیشــند. از طرف 
مسئوالن اســتان اصفهان ســروان صیاد شــیرازی و برادر 
رحیــم صفوی از اصفهان به تهران آمدنــد و خود را به عنوان 
داوطلب اعزام بــه دکتر چمران معرفی کردند و با اجازه دکتر 
 چمران ســوار بر بالگرد شدند و به ســوی سردشت رهسپار

 شدند.«
صیاد شیرازی؛ تشــکیل قرارگاه عملیاتی غرب و 

آزادسازی مریوان
بدین ترتیــب مقدمات ورود صیــاد در تحوالت تاریخی 
کردســتان رقم خورد. بــا حضور در چنــد مأموریت، خیلی 

زود توانمندی خود را نشــان داد. با تالش های صیاد، قرارگاه 
عملیاتی غرب در کرمانشــاه در زمستان سال 1358 تشکیل 
شد و با فرماندهی وی شروع به کار کرد. حضور صیاد شیرازی 
در کردستان و موفقیت وی، توجه ها را بیش از پیش معطوف 
وی کرد.یگان های اصلی تحت امر این قرارگاه تشــکیل شده 
بود از لشــکر 81 زرهی کرمانشاه، لشــکر 16 زرهی قزوین، 
لشکر 64 پیاده ارومیه، لشکر 28 کردستان و تیپ 23 نیروی 

مخصوص و تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران.
اولیــن عملیات موفــق این قرارگاه آزادســازی مریوان و 

پاکسازی کلیه محورهای مواصالتی آن به شمار می رود.
با پشــتیبانی ارتش و سپاه، ســنندج را آزاد می کنند. این 
عملیات در کردستان موجب می شــود تا با 2 درجه ترفیع با 

درجه سرهنگی به فرماندهی عملیات غرب منصوب شود.
اختالفات سیاسی كه منجر به عزل صیاد شیرازی از 

فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب شد
ســال های اول انقالب با اختالفات سیاسی مواجه شد. از 
جمله این اختالفات سیاســی می توان به اختالفات شــهید 
بهشتی و روحانیت از یک سو با بنی صدر از سوی دیگر نام برد. 
با کشیده شدن این اختالفات به میان مردم، قرارگاه عملیاتی 
غرب با هدف متوجه ســاختن مسئولین به مسایل کردستان 
اعالمیــه ای صــادر کرد و خواســتار وحــدت و یکپارچگی 

مسئولین و حمایت از مبارزات در کردستان شد.

تصور بنی صدر بر این بود که قرارگاه عملیاتی غرب دارای 
حمایت خاص از شــهید بهشتی است و این بدبینی در نهایت 
منجر به عزل صیاد شــیرازی از فرماندهی قرارگاه عملیاتی 
غرب و جایگزینی ســرهنگ معــدوم عطاریان به جای صیاد 

شیرازی شد.
پس از آن که به دلیل مخالفت هایش با بنی صدر، درجات 
وی لغو و با درجه سرگردی از مسؤولیت عملیات غرب کشور 
بر کنار شــد، با دعوت شــهید کالهدوز، در ســپاه پاسداران 
مشغول به خدمت شــد و تا زمان برکناری بنی صدر، به مدت 

چهار ماه در معاونت طرح و عملیات ســپاه انجام وظیفه کرد 
)رضاییان، 1383: 150( . 

پس از برکناری بنی صدر از ریاســت جمهوری، با حضور 
محمدعلــی رجایی در رأس دولت، صیاد شــیرازی بار دیگر 
با دریافت دو درجه، به ارتش بازگشــت و برای پایان دادن به 
ناهماهنگی ارتش و ســپاه، قرارگاه مشترك عملیاتی سپاه و 
ارتش تحت عنوان قرارگاه حمزه سید الشهداء را راه اندازی کرد. 
سرهنگ صیاد شیرازی با تأسیس قرارگاه حمزه سیدالشهداء 
لشــکرهای 64 ارومیه و 28 کردستان و تیپ های 23 نیروی 
ویژه هوا برد و تیپ 30 گرگان، شــهرهای بوکان و اشــنویه 
 را آزاد کرد و امنیت مناســبی در شــمال غرب کشور برقرار

 شد.
نقش صیاد شیرازی درعملیات  های جنوب كشور

پنجم مهر ماه ســال 1360 یعنی تقریباً یک ســال پس 
از آغاز تجاوز عراق، عملیات آفنــدی بزرگ ارتش جمهوری 

اسالمی ایران به نام »ثامن االئمه )ع(« اجرایی شد.
در عملیاتی که به شــیوه کالســیک طراحی شــده بود، 
در مدت 2 روز انهدام کامل لشــکر 3 زرهی عراق در شــرق 
کارون رقم خورد تا حصر آبادان شکســته شــود. با موفقیت 
در این عملیات شــوق دیدار با امــام )ره( در دل فرماندهان 
بیشــتر شد. شهید ســرتیپ فالحی جانشــین و سرپرست 
ستاد مشترك ارتش، شــهید سرهنگ جواد فکوری فرمانده 

نیروی هوایی، شــهید ســرهنگ موســی نامجو وزیر دفاع، 
شهید ســرگرد یوســف کالهدوز، قائم مقام عملیاتی سپاه 
پاسداران و شــهید محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر، 
مسافران هواپیمای ســی130 بودند و از خوزستان به تهران 
 باز می گشــتند که در اثر سانحه ســقوط هواپیما به شهادت 

رسیدند.
بعد از به شــهادت رســیدن شــهید فالحی -در سانحه 
هواپیمای سی-130 در کهریزك-، به پیشنهاد شورای عالی 
دفاع از ســوی امام خمینی )ره(، سرهنگ توپخانه علی صیاد 

 مرد تروریســت در حوالی 
خانه شهید به كمین نشسته 
بود و تیمسار را هنگام خروج 
از خانــه زیر نظر داشــت. 
هنگامی  منافق  تروریســت 
كه شهید صیاد سوار خودرو 
تویوتای سفید رنگ خود شد، 
با نامه ای كه در دست داشت 
و با عنوان نمودن این مسئله 
كه مشکلی دارم، به خودروی 
ایشان نزدیک شــد. شهید 
صیاد شیشه خودرو را پایین 
می كشد تا نامه را دریافت كند. 
تروریست منافق با استفاده از 
طپانچه و شلیک چند گلوله به 
سر و صورت، صیاد شیرازی را 

به شهادت رساند.

پس از بركناری ابوالحسن 
بنی صدر از ریاست جمهوری، 
محمدعلی  شهید  حضور  با 
رجایی در رأس دولت، شهید 
صیاد شــیرازی بار دیگر با 
دریافت دو درجه ترفیع، به 
ارتش بازگشت و برای پایان 
دادن بــه ناهماهنگی ارتش 
و ســپاه، قرارگاه مشترک 
عملیاتــی ســپاه و ارتش 
حمزه  قرارگاه  عنوان  تحت 
سید الشهداء  )علیه السالم( 

را راه اندازی كرد.
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سردار سرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری مشاور فرهنگی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح:

 شهید صیاد شیرازی
 از لحاظ علمی و معنوی سرآمد بود

شــهید صیاد شیرازی یک شــخصیت جامع به تمام 
معنا بود و از لحاظ علمی، معنوی و اشــراف به مســائل 
سیاســی، اجتماعی و بخصوص مسائل نظامی و امنیتی 
سرآمد بود. این شــهید واالمقام نقش موثری در ایجاد 
ســاختار نوین نیروهای مســلح در جمهوری اسالمی 
ایران داشت و فعالیت های ایشان در ارتش دارای نمود و 

برجستگی های بسیاری است. 

شــهید صیــاد شــیرازی در برقــراری ارتبــاط 
بین ســپاه پاســداران و ارتــش جمهوری اســالمی 
ایــران، در طرح ریزی هــای عملیاتــی دوران  دفــاع 
مقــدس و در مباحث مربوط به ســاختار و ســازمان، 
نقــش بــارز و قابــل توجهــی داشــت. ایشــان مزد 
 زحمــات خــودش را بــا شــهادت و قــرب الــی اهلل 

گرفت.

شوریدگی و سرمستی از آن 
باده حق یافته بود که به شکرانه 
لبیــک قالــوا بلــی و اخالص 
در بندگــی در کام وجــودش 
چکانده بودند. عشــق حضرت 
حق و رسیدن به قله قاف وجود 
بی نهایت،  او را عاشق و بی نهایت 
ســاخته بود؛ عاشــقی که در 
رســیدن به ســرمنزل مقصود 
سر از پا نمی شناخت. با انقالب 
اسالمی سال 57 روحی تازه بر 
کالبدش دمیده شــد. در ارتش 
انقالبــی رهیــده از حصارهای 
طاغوت شاهنشاهی، گل از گل 
وجودش شکوفا گردید و سراسر 
خروش و جنبش شــد.  دوست 
داشــت ایمان درونی اش را به 
عمل مجسم ســازد.  اعتقادات 
مستحکمش را به اعمال صالح 
و احساســات پاك و نابش را به 
خدمت به میهن و هم وطنشان 
مبدل کند؛ ولکن بی تردید قطع 
این مرحلــه بی همرهی خضر 
زمان و پیر جماران ممکن نبود.  
او به دنبال مرادی می گشت که 

مریدش شــود و رهبری که در 
کشــاکش بحرانهای انقالب و 
جنگ تحمیلی راهبرش باشد؛ 
با پیروزی انقالب اســالمی در 
ســال 57 مهر یزدان، دســت 
آرزومندش را بر دســت قدسی 
حضرت امام خمینی ) ره( سپرد 
و ایشــان نیز راهبر نیکو برایش 
گردید. هر مســئولیتی که در 
هشــت ســال دفاع مقدس از 
ســوی حضرت امام)ره( گرفت 
آنرا رحمتــی از جانب حضرت 
حق دانست و اگر هم مسئولیتی 
از وی گرفتــه شــد در آن هم 
حکمتی از جنس خیر و صالح 
دید. به واقع او مقام والیت فقیه 
و فرماندهــی معظــم کل قوا 
را، مقام دل ســپردن به منجی 
نجات برای دل کندن از تعلقات 
نفســانی و لذایذ خفیف دنیوی 

می دانست که بی شک یک ملت 
هنگامی خواهند توانســت بند 
خواری و وابســتگی به استکبار 
جهانی را بــه نیکوترین صورت 
برکنند کــه بــر حبل المتین 
والیت موال و رهبر زمانشــان، 
چنگ  زننــد و پراکنده نگردند. 
آنچنانکه حضــرت امام راحل 
)رضــوان اهلل تعالــی علیــه( 
فرمودنــد: »پشــتیبان والیت 
فقیه باشــید تا به مملکت شما 

آسیبی نرسد.«   
 بی تردیــد شــهید صیاد با 
تمام وجــود فهمیــده بود که 
اگــر کســی از حریــم والیت 
و فرماندهــی معظــم کل قوا 
خارج گــردد قــدم در بیراهه 
ظلمات و آغاز انحراف گذاشته 
اســت.  از پندها و نصایحی که 
بــه همرزمــان و فرزندانش در 

تبعیت محــض از والیت فقیه 
گفته اســت اوج والیت پذیری 
آن شــهید همام را می شــود 
فهمید. جمالت ماندگار او نشان 
والیت پذیــری نه تنها خودش 
بلکه تمامی فرماندهان شــهید 
ارتش جمهوری اسالمی ایران 
دارد که بر تــارك دفاع مقدس 
سلحشوران این مرز و بوم خوش 
چون  فرازهایی  می درخشــد. 
»مواظب باشیم که خط والیت 
را گم نکنیــم.« ، »معیار ما در 
تمامــی گزینش ها و انتخاب ها 
اشــاره و اراده والیت اســت و 
تبعیت از والیــت فقیه باید در 
همه جا و در همه حال در وجود 
ما جاری و ساری باشد.«،»حرف 
رهبــر را باید گوش کرد و به آن 
عمــل نمــود حال دیگــران و 
دشــمنان هرچــه می خواهند 

بگوینــد.«، »رضایت خداوند و 
ولی امر مســلمین از ما ، پایه و 
رکن نجات از تنگناهاســت.«، 
»رضایت رهبری، رضایت امام 
عصر)عجــل اهلل تعالــی فرجه 
شریف( از من اســت«؛ که این 
همــه نشــان اوج ارادت و  دل 
سپردگی به مقام شامخ والیت 
از سوی شهید واالمقام سپهبد 
صیاد شیرازی دارد. اکنون نیز 
ما با تاسی بر این شهید شاخص 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
پیروی محــض از والیت فقیه 
و اجرای منویــات مقام معظم 
فرمانــده کل قــوا حضرت امام  
خامنه ای عزیز )مدظله العالی( 
را در راس تمامی وظایف محوله 
خود قرار می دهیم و برای طول 
عمر با برکتشــان از دل و جان 

دعا می کنیم.

والیت پذیری، پایه و رکن نجات یک ملت
امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد ، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(؛

او مقــام والیت 
فرماندهی  و  فقیه 
معظــم كل قوا را، 
مقام دل ســپردن 
نجات  منجــی  به 
از  كندن  دل  برای 
نفســانی  تعلقات 
خفیف  لذایــذ  و 

دنیوی می دانست.

درتقارن بهار طبیعت و معنویت ماه هاي رجب، شعبان 
و رمضان و ســالگرد شهادت ســپهبد صیاد شیرازي باید 
حســینیهي دلها را با عطر برآمــده از وجود والیتمدار آن 
شهید معطر ســازیم و به شکرانه نعم بي حد و عد خداوند 
در میثاقــي مجدد براي تداوم راه شــهیدان از ویژگیهاي 
آن شــهید در دشــمن زدایي، ارتقاي معرفت و عقالنیت 
و حرکــت پر قدرت بــه جلو براي تعالــي هویت انقالبي، 
تحکیم اقتدار و بازدارندگي نیروهاي مســلح، کار جهادي 
و ناکامي تهدیدات نظامي و جنگ نرم دشــمن و تحکیم 
اقتدار نیروهاي مســلح جمهوري اســالمي ایران که در 
چارچوب »نظریهي نظام انقالبي« و با »تالش و مجاهدت 
جوانان« تحقق یافتي اســت، به سوي تحقق آرمان ایجاد 
تمدن نوین اسالمي و آمادگي براي طلوع خورشید والیت 

عظمي )ارواحنافداه( گام بر میداریم.
از الزامات و ارزشــهاي اساسي این مسیر پرخطر، مهم 
ترین شاخص »اطاعت والیي« اســت، چنانچه این مهم 

دغدغه اصلي شهیدان بوده است. 
اولیــن و مهم ترین دغدغه شــهید صیاد شــیرازي، 
تبعیت از والیت فقیه بود. ایشــان در تاریخ 77/4/1 طي 
یادداشــتي این دغدغــه را با تمام وجــودش در عباراتي 
آورده اســت: »موضــع والیت بر ما با ایــن صراحت ابالغ 
میشــود و نباید مــا در اجراي آن عاجز باشــیم. رضایت 
 خداونــد و ولي امر مســلمین از ما، پایــه و رکن نجات از 

تنگناهاست.«
شهید صیاد والیتمدار بود، یعني اتصال و ارتباط و قرب 
با والیت داشــت، یک ارتباط و اتصال معنوي، مستحکم 
و جدانشــدني. شــهید صیاد به عنوان مجاهدي نستوه، 
افســري ســرآمد و انقالبي در پرتو هدایــت الهي و قلب 
نوراني و اندیشــه بزرگ امام خمیني )ره(، شکوفا شد، به 
ثمر نشســت و این مهمترین درخشش این نسل واال بود، 
این فرمانده جهادي با الهام از ایمان اســالمي و اعتقاد به 
اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگــوار به همه ما آموخت، 
گردنه هاي سخت و تهدیدات بسیار خطرناك دوران دفاع 
مقدس را پشــت سر گذاشــت و در ارتقا عزت و پیشرفت 

نظام در عرصه دفاع و امنیت نقش بي بدیلي را ایفا نمود.
در نظر شهید، والیت از جایگاه بلند اعتقادي و محتواي 
عمیق ارزشــي برخوردار اســت که از سرچشمه حقایق 
باطني عالم، جــان و جهان را حیات بخشــیده و بر همه 
هستي ســیطره پیدا کرده است. ُهنالَِک الِوالیُه هلل الَحق...

والیت )و قدرت( از آن خداوند بر حق اســت )الکهف/44( 
و البته اســرار و حقیقــت والیت را بایــد در گوهر وجود 
پیامبر)ص( و ائمه اطهار )علیهم السالم( جستجو نمود که 
عالم غیب و شهود مظهر حقیقت محمدي و والیت علوي 

است که جامع جمع کماالت الهي هستند.
والیتمداري شهید صیاد به معني قیام به حق است که 
با دوستي حق و فناي در حق حاصل مي شود، »والیت« او 
را به مقام قرب و تمکین رساند و او از راه دوستي حق، بنده 

فاني خدا شد و در راه او پایدار و باقي ماند.
»والیتمداري« شهید صیاد حکایت حقیقت شخصیتي 
است که اســتعدادهایش در اثر پیوند با والیت تامه الهیه 
و حقیقیــه ذات ربــوي از راه عبادت و بندگي و رســالت 
خدمتگزاري به منصه ظهور رســیده اســت، در نتیجه به 
مقام »جهاد و شــهادت« این منصب هاي رفیع الهي، نایل 

گردیده است.
این معرفت و پیوند با والیت از آن جهت بسیار اهمیت 
دارد که والیت در مکتب اســالم به عنوان اساس و شالوده 
اســالم، رکن توحید و دژ مســتحکم الهي است، موجب 
تعالي اعمال صالح، عامل برقراري نظم در جامعه و موجب 

حیات جامعه است.

شــهید صیاد بنده خدا بود، سراپا »تسلیم فرمان امام و 
رهبري« در قول و فعــل و در دل، والیتپذیر بود و همواره 
اطاعت از ایشــان را تکلیف خود میدانست. براي رسیدن 
بــه مقام اطاعت از »قدرت ایمان« بهره مند بود و دل را در 

چشمه سار معرفت، از رذائل شستشو میداد.
»بصیرت« داشــتند و میدانســتند کــه بي بصیرتي، 

پیروان والیت را از ولي خدا جدا میکند.
بصرت شهید با »صبر و استقامت« در هم آمیخته بود، 
در بحران، محدودیتها، در ســختیها، تنگناها پاي والیت 

مي ایستادند و دشمن را نامید میکردند.
با تکیه بر اصل پایدار »تولي و تبري« اِّشداء ُعلي الُکفاِر و 
ُرَحماُء بَیَنُهم بود، سبک زندگي، مسوولیت و ماموریتهاي 
خود را با شاخصههاي والیتمداري هدف گذاري مینمود 
و در تقابل با دشــمن و استکبار ســتیزي همواره در صف 

اول بود.
فرماندهي شــجاع و غیور در خدمتگــزاري به جامعه، 
حریص در هدایت و تربیت و نشر معارف دفاع مقدس، در 
خدمت به امنیت مردم، تمامیت ارضي، تداوم راه شهیدان، 
در صف مقدم نبرد با دشــمنان که هدفي جز انجام وظیفه 

الهي و پیاده کردن ارزشهاي اسالمي نداشتند.
امید اســت خداي متعال برکات والیــت را بر ملتهاي 
مسلمان جاري کند و ما را در تداوم راه شهیدان پایدار و در 

دنیا و آخرت با والیت قرار دهد.

»والیت« 
صیاد را به مقام قرب و تمکین رساند

امیر سرلشکر ستاد عبدالرحیم موسوی 
فرمانده كل ارتش جمهوری اسالمی ایران:

»والیتمداري« شــهید صیاد حکایت 
حقیقت شخصیتي است كه استعدادهایش 
در اثر پیوند با والیت تامه الهیه و حقیقیه 
ذات ربوي از راه عبادت و بندگي و رسالت 
خدمتگزاري به منصه ظهور رسیده است، 
در نتیجه به مقام »جهاد و شــهادت« این 
منصب هاي رفیع الهي، نایل گردیده است.
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قبــل از عملیات کربالی 4 و 5 بود، شــهید ســپهبد صیاد شــیرازی 
از قــرارگاه خاتــم االنبیا کــه فرماندهــی کل جنگ را برعهده داشــت 

روحیه فرهنگی صیاد شیرازی 
در ظاهری نظامی

سهراب گیالنی نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسالمی؛

خال وجود شهید صیاد شیرازی 
در جامعه احساس می شود

 صیاد شیرازی
 نماد بصریت است

سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین:حجت االسالم حسینی كیا، عضو فراكسیون روحانیت مجلس:

ســال 66 بــود درارتفاعاتــی از 
مناطق غرب کشــور صیاد شیرازی 
بــا هلیکوپتــری نزد مــا آمد، یک 
کاپشــن ســبز، با شــلوار نظامی و 
پوتین بــه تن داشــت، چند دقیقه 
ای کنار ما نشســت و با بچه ها گپ 
زد، از ارتفاعــات دیدن کرد تا ببیند 
عراقی ها در چه وضعیتی هســتند 
چون بحث انجام عملیات والفجر10 

را داشتیم و در حال رصد بودیم.
شــهید صیــاد شــیرازی با یک 
روحیه بســیار باال، شوخ و بشاش با 
نیروها با خنــده و روحیه ای خوب 

صحبت می کرد و عامل تقویت رزمنده های منطقه می شد.  
وی قطعا یک حلقه واسط خوب بین سپاه و ارتش بود که توانست تفکر بسیجی را 
از سپاه بگیرد و به بدنه ارتش منتقل کند و نشان بدهد بسیج برآمده از بطن انقالب و 
ارتش منسجم کارآزموده می توانند بهم بپیوندند و یک صف متحد را تشکیل دهند. 
امروز در دورانی هســتیم که خال وجود افرادی مثل صیاد شیرازی وجود دارد، وقتی 
مردم ببینند مســوولین، امیران و سرداران مثل مردم در بطن آنان زندگی می کنند 
و با همان مشــکالتی که آن ها دارند دست و پنجه نرم می کنند به انقالب امیدوارتر 

می شوند البته که چنین افرادی در بین مردم هستند ولی باید بیشتر باشند.

دوران دفاع مقدس عیار 
انسان های  آزمایی  راستی 
بزرگ، مــردان مقــاوم و 
انســان های مومن انقالب 
بود که به پایــداری منافع 
ملی، امنیــت ملی، وحدت 
ســرزمینی، دفاع از وطن و 
خاك کشور می اندیشیدند. 
در این دوران بســیاری از 
افــراد آزمایش های خوبی 
پس دادند و نشــان دادند 
پــای آرمان های کشــور و 
دفاع از خاك کشور با همه 
وجود می ایستند، با وجود نفاق داخلی و توطئه های داخلی با حفظ اصول 
ایســتادگی می کنند و در مقابل نفوذ و دورنگی با دشــمن بیرونی و نفاق 
داخلی نیز می جنگند. صیاد شــیرازی ســمبل این نگرش است. وی در 
دوران دفاع مقدس در بحث پیشــرفت بنیه دفاعی کشور صاحب نظر بود 
و در این زمینه قدم های بزرگی برداشــت. در دوران کوتاه خدمتش و در 
عین توجه به وحدت ملی، در داخل کشــور مرزبندی خود را با دشمنان 
مشخص کرده بود. صیاد شیرازی نماد آنچه مقام معظم رهبری به عنوان 

بصیرت از آن یاد می کند است.

شــهید صیــاد شــیرازی یکــی از مصادیق 
رویش هــای انقــالب در دوران حاکمیت رژیم 
ستمشــاهی و طاغوت، آن هــم در فضای ارتش 
آن زمان بود. کســی که دوره های کارشناســی 
توپخانه و رشــته های دیگــر را در امریکا گذراند 
ولی به دلیل برخورداری از ریشــه های مذهبی 
و اعتقــادی که در وجود خــود و خانواده اش بود 
توانســت راه حقیقت را در آن منجالب فســاد و 
فحشایی که امریکایی ها در ارتش به وجود آورده 
بودند و اجازه نمی دادند چهره های مذهبی رشد 

کنند، پیدا کند. 
این فرد توانست حقیقت را از قبل انقالب درك 
کند و با صداقت وارد میدان شود. از مواضعی کامال 
بســیجی برخوردار بود و در شــروع جنگ نقش 
فعالی را برعهده گرفت، همزمان با نگاه تخصصی 
که به فضای جبهه و جنگ داشت روی ارزش های 
اعتقادی و سیاســی هم حساســیت نشان داد و 
موضع گیری سیاسی داشت تا آنجا که بنی صدر 
نتوانســت او را تحمل کند و اخراجش کرد. یادم 
هست پس از اخراجش از ارتش به مشهد آمد و در 

جمع پاسداران اول انقالب سخنرانی کرد.
اکثر اوقات برای آمدن به مشهد با بنده تماس 
می گرفت و من هم ســرویس دهی را برای رفتن 
به شــهرهای دیگر فراهم می کردم  و همسفرش 
بــودم. یکی از برنامه های ثابتــش این بود که در 
نمازهــای جماعت مســجد مالحیدر شــرکت 
می کرد و مقید بود در کالس اخالق مسجد حضور 
داشته باشد. در مقاطعی در جنگ توفیق داشتم از 

نزدیک شاهد رشادت هایش بودم.
 در یکــی از دوره های بازرســی ســتاد کل 
نیروهای مســلح شهید صیاد شــیرازی مسوول 
تیم بازرســی بود که برای ارزیابی توان نیروهای 

انتظامی به شهرســتان ها می رفتیم، با وجودی 
کــه ماه مبارك رمضان بود و تیم در ســفر بودند 
و نمی توانســتند روزه بگیرند اما ایشان به قدری 
مقید بود که زمان را طوری برنامه ریزی می کرد تا 

کسی در انزار ولو در سفر چیزی نخورد.
شــهید صیاد شــیرازی فوق العاده در مسائل 
مذهبی مقید بــود در عین حال در اصول و فنون 
نظامی گری کامــال اســتانداردها را رعایت می 
کرد. به سلســله مراتب خیلی مقید بود. نگاه ویژه 
ای به والیت داشــت و همیشه ســخنش را با یاد 
امام عصر)عج( شروع و به پایان می رساند. از همه 
باالتر ویژگی های اخالقی ایشــان بود که فردی 

بسیار مودب، مهربان و بشاش بود. 
چهره خشــنی که خیلی ها از یــک فرمانده 
عالی رتبه نظامی دارند در ســیمای این مرد دیده 
نمی شد. رسم نیســت  موقعی که فرمانده عالی 
رتبه وارد مقر نظامی می شود و برایش تشریفات 
اجرا کنند فرماندهان توجهی به این تشــریفات 
داشته باشند شهید صیاد شیرازی با دقت به همه 
تشــریفات توجه می کرد با همه سربازان دست 
می داد و احوالپرســی می کرد، هرجا کسی به او 
احترام می گذاشــت برمی گشت و با آن ها حال و 

احوال می کرد.
ایشان توانســته بود چندین بعد را در خودش 
باهم جمع کنــد یکی بعد تخصصی نظامی، یکی 
اخالقی، معنوی، اعتقادی و نیز بصرت سیاســی 
که همه این ابعاد دست به دست هم داده بود تا از 
وی یک عنصر شــهادت طلب خلق کند. همیشه 
دوست داشت به شهادت برســد که به آرزویش 
رسید. درتوصیف مقام و مرتبه ایشان همین بس 
که رهبر معظم انقالب بر پیکرش حاضر شد، زانو 
به زمین و تابوتش را بوســید. این دقتی که رهبر 
انقالب در حرکات و سکنات خود دارند برای ثبت 
تاریخ بسیار مهم است و نشــان از جایگاه بزرگ 

این مرد داشت.
 دشمن نیز حساب شده انتخاب کرد و این فرد 
برجسته را به شهادت رســاند تا بتواند در ارکان 
نیروهای مسلح خللی ایجاد کند، البته نتوانست 
چون افرادی امــروز در فرماندهی ارتش در طراز 
صیاد شیرازی این شجره طیبه را اداره می کنند. 
لقب ارتــش حزب اهلل باالترین مدالی اســت که 
رهبر معظم انقــالب به ارتش امــروز ما دادند و 
بخشی از توفیق ارتش مربوط به خدمات افرادی 

چون صیاد شیرازی است.

جواد كریمی قدوسی نماینده مردم مشهد:

صیاد شیرازی از مصادیق رویش های 
انقالب در دوران حاکمیت طاغوت بود

شــهیـد علـی صــیـاد شــیـرازی از منـظـر  مـجلـسی هــا

بــا ســردار محســن رضایــی توافــق کــرد تــا از خوزســتان 
 2 گــردان بــرای یک ســری کارهــای آفنــدی به ارتــش داده 

شود. 
من آن زمان بســیج سپاه شوش اســتان خوزستان بودم. 2 نفر 
سرهنگ تمام از طرف صیاد شیرازی پیش ما آمدند و توضیح دادند 
اگر بخواهیم عملیات آفندی کنیم که تاثیرگذار باشد باید عده ای 
از نیروهای بســیج در کنار نیروهای ارتش بجنگند. ماهم صحبت 
کردیم و گفتیم بچه های بسیج دارای فرهنگ بومی خاصی هستند 
و در قالب کارهای نظامی گری در سطح و مقررات ارتش اثر بخش 
نیستند، ولی توافق شده بود و باید اطاعت می کردیم. یک هفته ای 

طول کشید 2 گردان 300 نفره تامین کردیم و به آن ها دادیم. 
بعــد چند هفته این 2 ســرهنگ بازگشــتند و عنــوان کردند که 
نتوانســتیم نیروهــا را مدیریت کنیــم. یادآوری کردیم کــه ما گفته 
 بودیــم ماندن در کنار نیروهای بســیجی فرهنگ خــاص خودش را 
می طلبد.شهید صیاد شیرازی تالش زیادی داشت که بین سپاه و ارتش 
وحدت ایجاد شود، ایشان با وجود اینکه فردی نظامی محسوب می شد 
ولی در عمق افکارش انسانی فرهنگی بود چرا که این رویا را داشت که 
روحیه بسیجی در بدنه ارتش هم نفوذ کند، روحیه بسیجی ای که باعث 
 می شود با تمام قوا و با کمترین امکانات در مقابل دشمن مجهز ایستادگی

 کرد.

 شــهید صیاد شیرازی همیشــه و در همه حال 
ضمن اینکه جنگ را به بهترین نحو ممکن با اقتدار 
و صالبت هرچه تمام مدیریت می کرد، در تعامل با 
دوستان و همرزمان بسیار مهربان و با عطوفت بود.

این شــهید عالوه بر اینکه تعامل بسیار خوبی با 
برادران ارتش و سپاه داشت به برادران بسیجی نیز 
عشــق می ورزید، به یاد دارم زمانی که برای انجام 
عملیات آزادســازی خرمشهر به منطقه اعزام شده 
بودیم، در گوشــه ای بسیجیان مشغول مهیا کردن 
ســنگر و چادرها بودند، وقتی ما را دیدند با شوقی 
وصف ناپذیر به سمتمان آمده و دور صیاد شیرازی 
 را گرفتنــد و از ما بــرای حضور در چــادر دعوت 

کردند.
 برادران بســیجی با امکانات کمی که در اختیار 
داشــتند در آن هوای نامســاعد غبارآلــود برای 
ما شــربتی آوردند که با مقداری خاك و خاشــاك 
آغشته شــده بود، اما شهید امیر سپهبد علی صیاد 
شیرازی با اشتیاق هرچه تمام، شربت را نوشید و به 
من گفت که »حاج داوود اخالص واقعی این است، 

باید قدر برادران بسیجی را دانست.«
هر زمان که ما برای انجام عملیات سوار هواپیما 
می شدیم، شــهید صیاد شــیرازی در حال قرائت 
قــرآن و ذکر خدا بود؛ به یاد دارم وقتی که از ارومیه 
به دزفول پرواز می کردیم، هواپیما به علت شرایط 
نامســاعد هوا نمی توانســت در این شهر فرود آید، 
همه نگران بودند، اما در چهره این شــهید نشانی از 
نگرانی نبود. خلبان گفت که نمی توانیم در دزفول 
فرود آییم و باید به تهران برویم، اما ایشان می گفت 
که ما بــرای انجام عملیات آمده ایــم و تحت هیچ 

شرایطی به عقب بر نمی گردیم.
ســرانجام هواپیما با مشــقت هرچــه تمام در 

حالی که از چرخ هــا، جرقه هایــی از آتش نمایان 
می شــد، در دزفول فرود آمد. خلبــان این عالئم 
را خطرنــاك توصیف می کرد، اما این شــهید هیچ 

نگران نبود؛ چراکه دائم الذکر بود. 
 ایشــان برای حضور در جبهه و انجام عملیات ها 
از علمای قم مشــورت می گرفــت و ارادت خاصی 

نسبت به جامعه روحانیت داشت. 
گاهی از جبهه به ســمت قم و به منزل آیت اهلل 
بهاءالدینی می رفت؛ شاگردان آیت اهلل بهاءالدینی 
می گفتند که ایشان گاهی شــب ها به ما می گفت 
که وســائل میهمانی را مهیا کنیــد. میهمان ویژه 
داریم و درســت همان شب بدون آنکه شهید صیاد 
شــیرازی از قبل اطالع داده باشد به منزل آیت اهلل 
بهاءالدینــی می رفت.  آیت اهلل بهاءالدینی در وصف 
ایشان گفته اند که ایشــان رزمنده، روحانی و یک 

بسیجی به تمام معناست.

شهید علی صیاد شیرازی گوش به فرمان والیت بود
سرتیپ دوم »داوود نشاط افشاری« همرزم امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی:

هر زمان كه ما بــرای انجام 
عملیات سوار هواپیما می شدیم، 
شهید صیاد شــیرازی در حال 
قرائت قــرآن و ذكر خدا بود؛ به 
یاد دارم وقتــی كه از ارومیه به 
دزفول پرواز می كردیم، هواپیما 
به علت شــرایط نامساعد هوا 
نمی توانست در این شهر فرود 
آید، همــه نگــران بودند، اما 
در چهره این شــهید نشانی از 

نگرانی نبود.
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ســپهبد شــهید علی صیاد شیرازی 
یک انسان و فرمانده ای مومن، خردمند، 
شــجاع و والیتمدار بود؛ صیاد شیرازی از 
همان اوایل پیروزی انقالب اسالمی یعنی 
ســال 57 با ســپاه و بنده که سپاه استان 
اصفهــان را بنیان گذاشــته بودیم، با هم 

بسیار صمیمی و رفیق بودیم.

آشنایی و رفاقت ما با صیاد شیرازی که 
از سال57 آغاز شــده بود تا چند روز قبل 
از شــهادت وی ادامه داشت. در طول این 
سال ها آنچه که در ذهنم مانده بیانگر آن 
است که او همواره مأنوس با قرآن، حدیث 
و روایت بود؛ با علمــای بالد و ائمه جمعه 
مثل آیــت اهلل صدوقی در یــزد، آیت اهلل 
حائری شــیرازی در فارس، حشــر و نشر 
داشــت به عبارت دیگر صیاد شــیرازی 

همیشه با روحانیت بسیار مأنوس بود.
مهم ترین شــاخصه صیاد شــیرازی 
عشق به حضرت امام و اینکه خود را سرباز 
امام می دانست، بود و آنچه را که امام می 
فرمودند در عمل انجام می دادند؛ خاطرم 
هست وقتی باعده ای از فرماندهان سپاه و 
ارتش خدمت رسیده بودیم، امام در پایان 
جلسه دست صیاد شــیرازی را گرفتند و 
در دست محسن رضایی به عنوان فرمانده 
وقت کل ســپاه گذاشــتند و بعد دست 
خودشان را هم روی دست آنها قرار دادند 
و ســپس به همه فرماندهان لشــکرهای 

سپاه و ارتش فرمودند که دلم می خواهد 
شما »ید واحده« باشید.

صیاد شیرازی که مهر 1360 فرمانده 
نیروی زمینی ارتش شد، نقش اساسی در 
هماهنگی و وحــدت در طرح ریزی های 
عملیات و هم مشــارکت در عملیات های 
بزرگ که از طریــق القدس و فتح المبین 
شروع شــد، داشــت؛ این در حالی است 
که در زمان بنی صدر ارتش، ســپاه را باور 

نداشت.
ولی صیاد شــیرازی چون با ســپاه و 
بســیج کار کرده بود، آنها را باور داشت و 
می دانســت که معادله جنگ را در جنگ 
کالســیک نمی توان بر هم زد بلکه این با 
داشــتن روحیه انقالبی و شهادت طلبی و 

یک فکر جدید است که محقق می شود.
صیاد شــیرازی بعد از ارتحــال امام، 
چــه زمانی کــه در ســتاد کل نیروهای 
مســلح معــاون بازرســی ســتاد کل 
نیروهای مســلح و چه زمانی که به عنوان 
جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهای 

مســلح حضــور داشــتند در اطاعت از 
مقام معظم رهبری هــم چون زمان امام 
 خمینی از خودشــان هیچ کوتاهی نشان

 نداند.
برای اولیــن بار بود که می دیدیم مقام 
معظم رهبری بر تابوت یک شهید)تابوت 
شهید صیادشیرازی( بوسه می زنند؛ این 
حرکت ایشــان بیانگر میزان عالقمندی 
اســت که به این شهید ســرافراز ارتش 
اســالم داشــتند و حتــی جمالتی که 
مقام معظم رهبری درباره شــهید صیاد 
فرمودند کمتر درباره دیگــر فرماندهان 

شهید بیان کردند.
صیاد شیرازی با شهادت عاقبت به خیر 
شد؛ انســانی نورانی بود که بسیار خوب 
قرآن و دعا می خواند و تمام نمازهای نافله 
را به جای می آورد؛ در واقع می توان گفت 
شهید علی صیادشیرازی انسانی منحصر 
به فرد در ارتش جمهوری اســالمی ایران 
بود البته فرزندان و همســر شهید صیاد 

شیرازی هم انصافا والیتمدار هستند.

 سرتیپ خلبان امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران:

صیاد؛ انقالبی بود و انقالبی ماند

سپهبد شــهید علی صیاد شیرازی که 
در عرصه مسئولیت ، مدیری دانش محور 
و ماهر با درکــی عمیق و ملتزم به اصول، 
مبانی ، الزامات تخصصی حوزه ی نظامی و 
دفاعی و در عرصه اخالقی پارسایی پیروز 
در جبهه جهاد با نفس بــود، می تواند تا 
سالهای ســال الگویی تمام و کمال برای 

فرماندهــان و مســئولین در رده هــای 
مختلف مســئولیتی در نیروهای مسلح و 

سایر عرصه ها باشد. 
مشــی اخالق مدارانه تــوام با حفظ 
مبانــی انضباطــی که به زعم بســیاری 
از مســئولین در زمان خــود غیر ممکن     
می نمــود، طرحی نــو در اجرایی کردن 
فرمــان حضرت امیر )ع( به مالک اشــتر 
نخعــی در عهد نامه ایشــان در خصوص 

توجه به سربازان و نظامیان درانداخت.
تابعیت محض از والیت و حشــر و نشر 
بــا مرجعیت و روحانیــت ممتاز از جمله 
حضــرت آیت اهلل بها الدینــی رضوان ا... 
تعالی علیه باعث شــد تا چشــم پوشی و 
پرهیز آن شهید عزیز از دنیا طلبی زبانزد 
خاص و عام شود. ضرورت انکار ناپذیری 
که زنده نگه داشتن باورهای آحاد جامعه 
به حکومت عدل علوی به آن نیاز بیش  از 

پیش دارد.
از دیگر ویژگی های ســپهبد شــهید 
علی صیاد شــیرازی، روزآمدی در بینش 

و نگرش بــه آینده و درك نیازمندی های 
آتی بود. از همین رو ثبت و ضبط خاطرات 
و وقایع جنگ تحمیلی و انتقال تجارب به 
دست آمده به نسل جوان را با اتکاء به نظر 
فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( 
پیش از دیگــران درك کرد که محصول 
آن امــروز در قالب کرســی های درس و 
بحث هیئت معارف جنگ آن شهید عزیز 
خیل کثیری  از نسل جدید ارتش را تحت 

پوشش قرار داده است. 
میانــداری وحــدت ســپاه و ارتش، 
محبوبیت تــوام با اقتدار و انقالبی بودن و 
انقالبی ماندن و حرکت در مسیر آرمان ها 
از او فرمانده ای دشــمن شناس و شجاع 
ســاخته بود که باعث کینه توزی دشمن 
نســبت به این شــخصیت تکرار نشدنی 
گردیــد و در نهایت مزد جهــاد خود را از 
دســت شــهادت گرفت و به خیل یاران 

شهید خود پیوست.
در پایان فرا رســیدن سالروز شهادت 
سپهبد شــهید علی صیاد شــیرازی را 

خدمت خانواده شــریف ایشان تسلیت 
عــرض می نمایــم  و رجــاء واثــق دارم 
یــاد و خاطــره او با اســتمرار مشــی و 
 ســلوك ایشــان زنده نگه داشته خواهد

 شد.

سپاه  وحدت  میانداری 
و ارتــش، محبوبیت توام 
با اقتــدار و انقالبی بودن 
و انقالبــی ماندن و حركت 
او  از  در مســیر آرمان ها 
فرمانده ای دشمن شناس و 
شجاع ساخته بود كه باعث 
نسبت  دشمن  توزی  كینه 
تکرار  شــخصیت  این  به 
نشدنی گردید و در نهایت 
مزد جهاد خود را از دست 
شــهادت گرفت و به خیل 

یاران شهید خود پیوست.

مهم ترین شاخصه صیاد شیرازی عشق به حضرت امام بود 
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم كل قوا:
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سراسر تاریخ هشت ساله دفاع 
مقدس صحنه خلق حماســه های 
شــگرف از رویایی جبهه حق علیه 
باطل است. در این میدان مردانی پا 
به عرصه جهاد گذاشتند كه الگویی 
برای مردمان زمان خود و بعد از خود 
شدند، افرادی كه در ابعاد مختلف 
زندگی و در شــاخه های مختلف 
علمی، نظامی و معنوی رشد كردند 
و از این روی دســت تقدیر شهادت 
را در دفتــر زندگی آنــان رقم زد. 
شهدایی همچون سپهبد علی صیاد 
شیرازی كه رهبر معظم انقالب از او 
به عنوان شیر بیشه های مردانگی و 
شــجاعت یاد می كند و همرزمان و 
دوســتانش از او را آیینه تمام نما از 
انسان واقعی می نامند. در فرصتی 
كوتاه به ســراغ امیر سرتیپ دوم 
اسبق  معاون  دربندی  غالمحسین 
روابــط عمومی ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران و از همرزمان شهید 
ســپهبد علی صیاد شــیرازی در 
هیئت معــارف جنــگ رفتیم تا 
صحبت های وی را در خصوص این 

شهید بزرگوار بشنویم.

فرهنگ زندگی شهید صیاد 
 شیرازی باید

 الگوی سبک زندگی شود

* پس از شــهادت شهید صیاد 
شــیرازی مقام معظــم رهبری بر 

بــاالی تابوتی كه پیکــر وی قرار 
داشت حاضر می شــوند و اینگونه 
ارادت خود را به این شــهید نشان 
می دهند. مقام معظم رهبری برای 
شهدای خاصی این كار را می كند، 
شما فکر می كنید دلیلی كه شهید 
صیاد شیرازی را در نظر رهبری یک 

شهید خاص می كند چیست؟
دکتر کامــران نماینده ســابق مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
یکبار می گفت که فرهنگ زندگی شهید 
صیاد باید به عنوان سبک زندگی، الگوی 
ملت ما و خصوصا جــوان ها قرار بگیرد. 
شخصیت شــهید صیاد شــیرازی این 
ظرفیت و شایســتگی را دارد که زندگی 
اش بــه عنوان الگو و یک اســطوره برای 

ملت مورد استفاده قرار بگیرد. 
ایشان یک شخص، یک شهروند مثل 
ســایرین بود اما مورد توجه حضرت امام 
و رهبری بود. صیاد شــیرازی را می توان 
از ابعــاد مختلف مورد بررســی قرار داد. 
ایشــان منحصر به زندگــی نظامی اش 
نمی شــود باید او را از نظر ابعاد نظامی، 
فرهنگــی، اجتماعی، شــخصیتش در 
خانواده، عبادت، ایجــاد امنیت و حفظ 
حدود و ثغور، و حفظ استقالل کشور مد 

نظر قرار دهیم.
با بصیرت بود و شناخت و رابطه خوبی 
با روحانیون، مراجع و ائمه جمعه داشت. 
ابعــاد مختلفی در زندگی شــهید صیاد 
وجود دارد که قابل بحث اســت از جمله 
بعد مبارزاتی ایشــان با دشمنان اسالم 
و دشــمنان جمهوری اســالمی، قدرت 
برنامه ریــزی، معلومات نظامی، هدایت 
نیروهــا و فرماندهی بر دل هایشــان. ما 
قرار نیست شــهید صیاد را بزرگ کنیم 
بلکــه اگر همان ابعــاد زندگی اش را مد 
نظر قرار دهیم و مصادیقی که در زندگی 
اش وجود دارد را بیان کنیم بسیار مورد 

عالقه و توجه مردم قرار می گیرد.
* در ارتباط بــا مهمترین اقدام 
شهید صیاد شیرازی یعنی وحدت 

ارتش و سپاه بگویید.
در رابطه با ایجاد وحدت بین نیروهای 
سپاه و ارتش ایشان بســیار تالش کرد. 

نــگاه وحدت آمیزی بین ارتش، ســپاه، 
بسیج و جهاد داشــت. خود شهید برایم 
تعریف می کــرد وقتی به عنوان فرمانده 
نیروی زمینی انتخاب شــدم مشــغول 
آزادســازی شــهر بوکان بودم. )بعد از 
عملیات ثامن که مهر 1360 انجام شــد 
فرماندهان و ســرداران رشید اسالم که 
برای ارائه گزارش به امام قصد بازگشــت 
با هواپیما را داشــتند در کهریزك دچار 
سانحه و شــهید شدند، وقتی 2 روز بعد، 
حضرت امام شــهید صیــاد را به عنوان 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب 
کرد( و خبر فرماندهی ام را دادند سجده 
شکر به جای آوردم، نماز خواندم و از خدا 
خواســتم کمکم کند. بوکان آزاد شد به 
تهران آمدم و نیروها و یگان ها را تحویل 
گرفتم، سپس به جنوب رفتم. به محض 
ورودم اول به دزفول بــه قرارگاه زمینی 
ارتش که در کارخانه الســتیک ســازی 
بود رفتم. به شــهید نیاکی گفتم ظرف 
48 ساعت باید مقر به اهواز منتقل شود و 
اینگونه قرارگاه مشترك کربال بین سپاه 
و ارتش تاســیس شد. گفتم از این به بعد 
عملیــات ها از یک قــرارگاه هدایت می 

شود. 
این اولین قدم شــهید صیاد شیرازی 
بــرای  ایجاد وحدت بود که  نشــانه اش 
در پیــروزی عملیات های طریق القدس 

و فتح المبین نمایان شد. 
وقتــی بــرای ســخنرانی پیــش از 
خطبه هــای نمــاز جمعه حاضر شــد 
مردم شــعار می دادند ارتشی و سپاهی 
2 لشکر الهی، ایشــان گفتند این 2 جدا 
از هم نیســتند و باید یک لشــکر باشند. 
ایشــان از این اقدام به عنــوان ترکیب 
مقدس یــاد می کرد و اذعــان می کرد 
که بــه وجــود آوردنش مشــکل بود، 
مجبور بود با نیروهای پاســدار که ســن 
کمی داشــتند صحبت کنــد و ذهن آن 
ها را آمــاده کند تا وقتی بــا فرماندهان 
کهنه کار و ســالمند ارتــش که دوره ها 
و تجربیات زیادی داشــتند ســر جلسه 
بنشــینند احســاس ناراحتی نکنند و 
از یک ســو با فرماندهان ارتش صحبت 
کنــد که باید تجربیاتشــان را در اختیار 

نیروهــای پاســدار قرار دهنــد، وقتی 
جلسه تشکیل شــد و هر 2 طرف جلسه 
از پذیــرش نظریات یکدیگر اســتقبال 
 کردند این تالش شــهید به خوبی دیده

 شد.

* در كــدام یــک از عملیات ها 
 شــهید صیــاد تاثیر ویــژه تری

 داشت؟
وی چند بار کشــور را نجــات داد، در 
وقایع انقالب اســالمی نقــش ویژه ای 
داشــت، در کردستان، غرب و شمالغرب 
حضور داشــته و در آزادکردن شهرهایی 
که ضد انقــالب و گروهک های تکفیری 
آن روز اشغال کرده بودند و جنایت هایی 
را نسبت به ملت ما انجام می دادند نقش 
ویژه داشــت. به همین دلیل باعث خشم 
دشمنان شد، ایشان حق بزرگی بر گردن 
امنیت کشور و حفظ مرزهای جمهوری 

اسالمی ایران دارد. 
برخی مواقع استکبار از طریق فضای 
مجازی دروغی را تحویــل جوان ها می 
دهد و با آدرس غلط شــعار »جانم فدای 
ایــران« را به آن ها یــاد داده و عده ای را 
به خیابان ها می کشــاند که پرچم ایران 
را آتش مــی زنند و به نیــروی انتظامی 
می تازند، شعارهایی ســر داده می شود 
که مورد رضایت اســتکبار اســت، از آن 
طرف رهبرانی که این شعارها را یاد افراد 

دادند در آغوش بیگانگان تابعیت گرفتند 
اما کسی مثل صیاد جانش را برای ایران 
فدا کرد، برای حفظ کشــور جان و خون 
داد، زحمت کشید، شب و روز در مناطق 
عملیاتــی تالش کرد و جــوان ما باید به 

این ها توجه کند.

شهید صیاد شیرازی مطیع ترین 
فرد نسبت به امام )ره( بود

* شــهید صیاد شــیرازی به 
عنوان فردی وارسته و آزاده دارای 
بود،  ویژگی های اخالقــی خاصی 
در عین حــال كه باید بــه عنوان 
یک فرمانده قوی نقش خود را ایفا 
می كرد، چگونه این دو خصوصیت 

در كنار هم جمع شدند؟
ایشــان رهبری نظامی داشــت ولی 
فرماندهــی نظامی نداشــت، چون در 
رهبری نفوذ از راه قلب و دل و فرماندهی 
از راه درجه است. برای همین مقام معظم 
رهبری می فرمایند: »رگه هایی از رهبری 
نظامی در شهید صیاد است. شهید صیاد 
ســیمای فرماندهان صدر اسالم را زنده 
می کــرد. از راه نفوذ در قلب، روح افراد را 
تسخیر می کرد. بارها در کنارش بودیم و 
می دیدیم در برخوردهایش به همه افراد 
توجــه می کرد، چه باال دســتی ها و چه 
پایین دستی ها، اتفاقا به پایین دستی ها 

توجــه و اهمیت و به باالیــی ها احترام 
می گذاشت.« 

با وجــود اینکه فرمانده نیروی زمینی 
بود از نظــرات یک ســتوان و درجه دار 
اســتفاده می کــرد و انقــدر احتــرام 
می گذاشت  هرکس بود احساس می کرد 
شخصیت بزرگی است این باعث می شد 

در دل ها جای بگیرد. 
بســیار صبور بود، با وجودی که موانع 
زیادی برایــش ایجاد و ســنگ اندازی 
کردند تا زمیــن بخورد، حتی توســط 
کسانی که از آنان توقع نداشت ولی بسیار 

صبورانه رفتار می کرد.
 نگاهش به حضرت امام )ره( و رهبری 
نگاهــی مثل عمار بود. اگر ســوال کنند 
مطیع ترین فرد بعد از انقالب نســبت به 
حضرت امام )ره( که بود اسم شهید صیاد 

را می آورم. 
برخی مواقع می گفــت حضرت امام 
)ره( من را منع کردنــد که به مناطق پر 
خطر بروم چرا که شــهید صیاد چند بار 
ترور شــد و بار آخر موفق شــدند اورا به 
شــهادت برســانند. تعریف می کرد »از 
چزابه گــزارش دادند حضــور ارتش در 
منطقه کمرنگ شــده اســت است من 
خواستم به چشم ببینم اما گفتم اگر بروم 
و اتفاقی برایم بیافتد و روز قیامت سوال 
کنند که به حــرف امامت گوش نکردی 

من جوابی ندارم.« 

با اخالص زیادی که داشــت همیشه 
ســعی می کرد کارهایش را برای رضای 
خدا انجــام دهــد، در اوج فرماندهی و 
مســوولیت ها ساده زیســت بود. گاهی 
وقت هــا که خیلی خســته می شــد و 
خوابش می آمد هرجا بود دراز می کشید 

و می خوابید. 
اصوال کم خواب بود و با خواب مبارزه 
می کرد بیشــتر خوابش در هلیکوپتر و یا 

ماشین بود. 
همیشــه چشــم هایش از بی خوابی 
گود بــود. می گفت 24 ســاعت در روز 
 برای کار من کم اســت کاش 50 ساعت

 در روز بود.
 بسیار انســان تکلیف محوری بود. با 
وجود مســوولیت های مهمی که داشت 

احساس غرور و تکبر نداشت.
 در عملیــات مرصــاد زماتی که خبر 
دادند دشــمنان و منافقیــن به نزدیکی 
کرمانشاه رســیدند شبانه همه نیروها را 
حرکت داد و آنــان را فرماندهی کرد که 
پنج هــزار نفر از منافقین در این عملیات 
به درك واصل شدند. چنان این موضوع 
برای دشمن سخت بود که تا 10 سال به 

دنبال شهادت ایشان بودند.

 برای سر صیاد جایزه 
تعیین كردند

* نگاه دشــمن به شهید صیاد 

شیرازی چطور بود؟
دشمن ایشان را به خوبی می شناخت. 
یک نامه هســت از طــرف وزیر فرهنگ 
صــدام به رجوی کــه وقتــی منافقین 
صیاد را به شهادت رســاندند به رجوی 
داد و تبریک گفت و اشــاره کرد که دل 
ما را خنک کردیــد، پرونده این فرمانده 
ایرانی روی میز ما بــاز بود و امروز که به 
شهادت رســیده آن را می بندیم. حتی 
برای کشتن صیاد شیرازی جایزه تعیین 

کرده بودند.

صیاد شیرازی؛ مطیع والیت
گفت وگو با امیر غالمحسین دربندی معاون اسبق روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛

رهبری  از  رگه هایــی   
صیاد  شــهید  در  نظامی 
است. شهید صیاد سیمای 
اســالم  صدر  فرماندهان 
را زنــده و از راه نفــوذ در 
قلب، روح افراد را تسخیر 
می كــرد. بارها در كنارش 
بودیــم و می دیدیــم در 
برخوردهایــش بــه همه 
افراد توجــه می كرد، چه 
باال دســتی ها و چه پایین 
دســتی ها، اتفاقا به پایین 
دســتی ها توجه و اهمیت 
و بــه باالیی هــا احترام 

می گذاشت.

دشمن ایشــان را به خوبی 
می شــناخت. یک نامه هست 
از طرف وزیــر فرهنگ صدام 
به رجوی که وقتــی منافقین 
صیاد را به شــهادت رساندند 
به رجوی داد و تبریک گفت و 
اشــاره کرد که دل ما را خنک 
کردید، پرونده ایــن فرمانده 
ایرانــی روی میز ما بــاز بود و 
امروز که به شهادت رسیده آن 
را می بندیم. حتی برای کشتن 
صیاد شــیرازی جایزه تعیین 

کرده بودند.
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امیر ســپهبد »علی صیاد شــیرازی« ســال 1360 به 
پیشــنهاد آیت اهلل »هاشمی رفســنجانی« رییس شورای 
عالی دفاع، با حکم امــام خمینی )ره(، به فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش منصوب شــد و تا ســال 65 در این مسئولیت 

خدمت کرد.
وی در عملیات های »طریق القــدس«، »فتح المبین«، 
»مســلم بن عقیل«،  »رمضــان«،  »بیت المقــدس«، 
»مطلع الفجــر«، »محــرم«، »والفجــر1«، »والفجر2«، 
»والفجــر3«، »والفجــر4«، »والفجــر8«، »والفجــر9«، 
»خیبــر«، »بدر« و »قادر« حضور داشــت و توانســت در 
حماسه آفرینی های صورت گرفته در این عملیات ها، نقشی 

اساسی داشته باشد.
»صیاد شیرازی« ســپس به عضویت شورای عالی دفاع 
درآمد و در مهرماه ســال 1368 به درخواست رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح و با موافقت و حکم فرماندهی کل قوا، به 
سمت معاونت بازرسی ســتاد کل نیروهای مسلح منصوب 
شــد و با این که در این سمت قرار داشت، ولی هنگام حمله 
منافقین به کشور، اســلحه به دست گرفت و با حضور خود 
در عملیات »مرصاد«، خواب پریشان منافقین را به »غروب 

نابودی« تبدیل کرد.
وی در شــهریورماه سال 72 به ســمت جانشین رییس 
ســتاد کل نیروهای مسلح منصوب شــد و در 16 فروردین 
ماه سال 78 نیز از سوی فرمانده کل قوا به درجه سرلشکری 
ارتقــاء پیدا کــرد؛ اما منافقیــن کوردل کــه در عملیات 
»مرصاد« شکســت سنگینی را به واســطه فرماندهی اش 
متحمل شــده بودند، پنج روز بعد یعنی 21 فروردین ماه در 

پوشــش رفتگر، مقابل در منزل مسکونی اش واقع در تهران 
و در برابر دیدگان فرزندش این فرمانده دالور اسالم را ترور 

کرده و به شهادت رساندند.
بخش اعظم وقت و توان شــهید »صیاد شیرازی« صرف 
هماهنگی بین ارتش و سپاه می شــد، چون استراتژی وی 
»وحــدت عملیاتی بین نیروهای ارتش و ســپاه« بود. وی 
نقش میانجی و به عبارت بهتــر نقش هماهنگ کننده بین 
ســپاه و ارتش را داشت که این کار یکی از کارهای مشکل و 

در عین حال نهایت هنر وی در فرماندهی بود.
»تركیب مقدس« بین ارتش و سپاه

خیانت های »بنی صــدر« در ابتدای جنگ تحمیلی به 
برکناری »صیاد شــیرازی« منجر شد و از طرفی هم دست 
سپاه برای دفاع از کشور بسته شد؛ اما پس از عزل بنی صدر 
و فرار وی از کشور، این فرمانده دالور ارتش دوباره به ارتش 
بازگشــت و مصمم شد تا ترکیب مقدس میان ارتش و سپاه 
را ایجاد کند.  به گفته وی »متأســفانه مسئولین رده باالی 
ارتش در سال اول جنگ، به شدت مخالف بوجود آمدن این 
وحدت )وحدت بین ســپاه و ارتش( بودند و می گفتند این 
دو  ارگان با هم نمی خوانند. پاســدارها چهره های تازه کار 
هســتند و تخصص ندارند. ارتش سازمان یافته است. نباید 

این ها بیایند، اوضاع به هم می خورد«.
اما صیاد شــیرازی معتقد بود که »برای برادران ســپاه، 
صحنه عمل که میدانی برای کار داشته باشند، ایجاد نشده 
بود؛ یک ســال توقف، داللت بر این می کــرد که نیروهای 
خــودی کم کم دارند به یأس می رســند که بتوانند حداقل 

دشمن را در خاك خودمان نابود یا از آن بیرون کنند«.

سرلشکر »غالمعلی رشید« در این باره گفته است: »در 
حالی که شهید »صیاد شیرازی« اعتقاد داشت حضور سپاه 
در کنــار ارتش در صحنه رزم، موجــب پیروزی رزمندگان 
می شــود و در اولین عملیات مشترك ارتش و سپاه در سال 
دوم جنگ )عملیات های »طریق القدس« و »فتح بستان«(، 
زمانی کــه تیم طرح ریزی عملیات از ســوی ارتش تحلیل 
کردنــد که نقاط ضعــف خودی فراوان اســت و نقاط قوت 
دشــمن باعث برتری بر نیروهای خودی شده است، ایشان 
با دِل روشــن بر حاشــیه همان برآورد عملیاتی نوشت: »با 
حضور نیروهای سپاهی و بســیجی در کنار ارتش، تحولی 
اتفاق افتاده و ترکیب مقدس ارتش و ســپاه، باعث پیروزی 
اســالم می شــود« و وعده این پیروزی را صریح بیان کرد و 
پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات طریق القدس، نظریه 

وی را به اثبات رساند«. 
شــهید »صیاد شیرازی« 7 آذرماه ســال 60 و یک روز 
قبل از عملیات »طریق القــدس« امریه »ترکیب مقدس« 
بین ارتش و سپاه را ابالغ کرد که در این ابالغیه آمده است: 
نکاتی که بر مبنای تصمیم گیری های جلســه مشــترك 
مرکب از فرماندهان نظامی در حضور من و برادر »محســن 

رضایی« به عمل آمده است، به این شرح ابالغ می شود:
الــف: فرماندهی نیروهای هجوم کننده که اکثرا برادران 
ســپاه بوده و یا ترکیبی از پیاده ارتش و سپاه بوده، به عهده 

برادران سپاه است.
ب: فرماندهــی نیروهــای زرهــی و مکانیــزه به عهده 
فرماندهی نظامی خود بوده، ولی باید طبق تدبیر عملیاتی به 
موازات پیشروی  نیروهای هجومی، در نگهداری زمین های 

نقش شهید »صیاد شیرازی« در انسجام ارتش و سپاه
پاکسازی شده و پشتیبانی یگان های در خط، کوشش کند.

ج: فرماندهی عمومی یگان های عمل کننده در محدوده 
تیپ های 1 و2 زرهی )لشکر 16( تیپ 3 زرهی )لشکر 92(، 

به عهده فرمانده تیپ های مربوطه است.
طرح »فرمانده مشترک«

سرلشکر »محسن رضایی« فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در دوران دفاع مقدس، درباره نقش شهید 
»صیاد شیرازی« در فرماندهی مشترك جنگ، گفته است: 
پس از اینکه شــهید »صیاد شــیرازی« فرماندهی نیروی 
ارتش را به عهده گرفت، به اتفاق یکدیگر طرح جدیدی را به 
نام »فرمانده مشترك« ارائه کردیم که بر اساس این طرح از 
رده باال تا رده لشکر، هر قرارگاهی دو فرمانده داشت؛ یکی از 
سپاه و دیگری از ارتش؛ به گونه ای که طرح های عملیاتی به 
امضای هر دو فرمانده ارتش و سپاه می رسید؛ مثاًل در قرارگاه 
»کربــال« و »نجف« روال به همین منوال بود و در واقع این، 
یک مدل جدید بود. البته برخی با این طرح با شک و بدبینی 
برخــورد می کردند و می گفتند »مگر می شــود فرماندهی 
دوتا باشــد؟ تاکنون در تمام دنیا ســابقه نداشته که جنگی 
را دو نفر بــا یکدیگر فرماندهی کنند«؛ امــا اولین عملیات 
با موفقیت انجام و »بســتان« در عملیــات »کربالی 1« با 
این روش جدید فرماندهی آزاد شــد. عده ای معتقد بودند 
که عملیات های بعدی با شکســت مواجه خواهند شد، اما 
عملیات بعدی، عملیات پیروزمندانه »فتح المبین« بود که 
آن هم با موفقیت کامل انجام شــد و پس از آن هم در یکی 
از عملیات های آزادسازی خرمشهر )بیت المقدس( با همان 

مدل فرماندهی پیروزی حاصل شد.
برادرمــان »صیــاد شــیرازی« در حقیقت بــه دلیل 
برخــورداری از روحیه انقالبــی باال، توانســت خودش را 
بــا نیروهای انقالبــی تطبیق دهــد. از طرفی به واســطه 
برخورداری از آمادگی های کالســیک نظامی و شناخت و 
درك صحیح از ارتش، توانست ضمن فرماندهی خوب خود، 

تکیه گاه مستحکمی را در ساختار و وحدت نیروهای مسلح 
به وجود آورد.

نقش شــهید »صیاد شــیرازی« در آزادسازی 
خرمشهر

سرلشــکر »محســن رضایی« همچنین بر نقش شهید 
»صیاد شیرازی« در آزادسازی خرمشهر تأکید کرد و گفت: 
ایشان در عملیات آزادســازی خرمشهر نقش موثر و بسیار 
مهمــی را ایفا کــرد. تصمیم گیری های ایشــان به هنگام 
اجــرای عملیات، به ویــژه در مراحل پایانی بســیار موثر و 
حساس بود. در این عملیات هر یک از برادران ارتش و سپاه، 
به صورت جداگانه طرحی را ارائه و هر کدام هم به نوبه خود 

از طرح مورد نظرشان دفاع کردند.
 پــس از آن بنده بــا برادرمان صیاد شــیرازی، دو نفری 
نشســتیم و یک تصمیم متحد و واحــدی را اتخاذ کردیم و 
هیچ گونه اختالفی هم در این خصوص بین ما وجود نداشت. 
اگرچه در اجرای آن با سختی های شدیدی مواجه بودیم و 
بارها مشکالتی نیز بوجود آمدند، اما با کمک ایشان، توقفی 
در کار به وجود نیامد. تا اینکه شب سوم خرداد، یعنی بعد از 
ظهر دوم خرداد فرا رسید. فرماندهان ارتش و سپاه گردهم 
آمدند و بحث های اختالف انگیزی نیز مطرح شد. باز هم هر 
دو با تصمیم گیری خود به گونه ای با برادران ارتش و ســپاه 
برخورد کردیم که همگان تصور می کردند که ما دو نفر یک 
روح هســتیم در دو بدن، تا اینکه خرمشهر آزاد شد و ما وارد 

خرمشهر شدیم.
صیاد اصرار می كرد كه عملیات آزادسازی خرمشهر 

هر چه سریع تر صورت گیرد
همچنیــن سرلشــکر »غالمعلی رشــید« درباره نقش 
شهید »صیاد شــیرازی« در عملیات »بیت المقدس« گفته 
است: شهید »صیاد شیرازی« در عملیات »بیت المقدس« 
فرماندهــی نیــروی زمینی ارتش و همچنیــن فرماندهی 
قرارگاه مرکزی کربال از ســوی ارتش را عهده دار بود. وی با 

تدبیر بلندی که داشت اصرار می کرد که عملیات آزادسازی 
خرمشــهر هرچه ســریع تر صورت بگیــرد و دلیل وی هم 
این بود که دشــمن بعد از عملیات »فتح المبین« دریافته 
اســت که اولین نقطه ای که رزمنــدگان در حمله بعدی در 
منطقــه جنوب به ســراغ آن خواهند آمــد، همین منطقه 

»بیت المقدس« در غرب کارون و جنوب غربی اهواز است.
مرحله اول عملیــات »بیت المقدس« بــه خوبی پیش 
رفــت، تا اینکه ما بعد از تکمیــل دو مرحله اول به مدت 10 
روز پشــت دروازه های خرمشهر تأمل کردیم، چون ورود به 
خرمشــهر نقطه اوج و بحرانی عملیات بــود و لذا به دنبال 
راهکاری بودیم که عملیات ورود با شکســت مواجه نشود. 
بیم از این داشتیم که قبل از حمله ما، دشمن شهر را تخلیه 
کند؛ لذا در روز اول خرداد جلســه ای را تشــکیل دادیم و 
»صیاد شــیرازی« در حضــور همه فرماندهــان حاضر به 
ارائه آخریــن راهکارها پرداخت. انصافاً راه متقنی بود. البته 
پیچیده هم بود؛ به طوری که سئواالت متعددی مطرح شد 
و »صیاد شــیرازی« هم جواب داد. بدین گونه مرحله سوم 

عملیات آغاز و به فتح خرمشهر منتهی شد.

برادرمان »صیاد شیرازی« در حقیقت 
به دلیــل برخــورداری از روحیه انقالبی 
باال، توانســت خــودش را بــا نیروهای 
انقالبی تطبیق دهد. از طرفی به واســطه 
برخــورداری از آمادگی های كالســیک 
نظامی و شناخت و درک صحیح از ارتش، 
توانست ضمن فرماندهی خوب خود، تکیه 
گاه مستحکمی را در ســاختار و وحدت 

نیروهای مسلح به وجود آورد.
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این شهید بزرگوار مجسمه تقوا و والیتمداری در عصر ما بود؛ خصوصا بُعد والیتمداری 
ایشان به حدی بود که می تواند برای آحاد کارکنان نیروی زمینی بهترین الگو و سرمشق 

باشد.
والیتمداری صیاد شــیرازی محدود به حرف و شــعار نبود؛ بلکــه در عمل به والیت 

پایبند بود و در شرایط بحرانی، والیتمداری خود را به منصه ظهور رساند. 
ایشــان والیتمداری را در خــود نهادینه کرد و روح تعبد و والیتمداری را در ســطح 
نیرو های مسلح تســری داد. اخالق، منش، روح پاك و قلب سلیم صیاد موجب شد تا او 

شایستگی شهادت را پیدا کند.
شــهید صیاد در رعایت نظم نمونه بود. نظم ایشــان به انــدازه ای بود که حتی برای 

کوچک ترین لحظات زندگی اش برنامه داشــت؛ او برای ارتشی ها الگوی نظم و انضباط 
بود. یکی از محافظان ایشان خاطره ای تعریف می کرد که طی آن روزی شهید صیاد از او 
می خواهد که پس از سه دقیقه استراحت، او را بیدار کند، که آن فرد بعد از اینکه می بیند 
ایشان به خواب عمیقی فرو رفته است، روا نمی بیند که او را بیدار کند؛ بعد از اینکه ایشان 
از چرت کوتاه بیدار می شــود، بسیار ناراحت شــده و از آن شخص سوال می کند که چرا 

مرا در همان وقت مقرر بیدار نکرده ای؟! این مؤید زمان سنجی و دقت نظر ایشان است.
وحدت کلمــه از آرمان های امام )ره( و فرمانده معظم کل قواســت و شــهید صیاد 
 شیرازی نیز نقش بی نظیری در مســتحکم کردن حلقه وحدت در بین نیرو های مسلح

 داشت.

والیتمداری صیاد 
محدود به حرف و شعار نبود

 امیر سرتیپ كیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران:

راهبرد صیاد، خط والیت بود
شهید صیاد شیرازی یک الگوی فرماندهی 
بود.  این شــهید بزرگوار از نظر تدین و ایمان، 
انقالبی گــری، والیت مــداری، ایثارگری و 

انضباط یک فرمانده نمونه بود.
 ایشــان دارای پشــتکار زیادی بــود و با 
عشــق، عالقه و انگیزه اقدامات بسیاری را در 
دفاع مقــدس و در مجموعه ارتش انجام داد و 
به همین دلیل، می توان این شهید را الگویی 

برای فرماندهان جوان دانست.
تالش می شــود تا در آمــوزش نیروهای 
جــوان از ویژگی هــا و راهبردهای ایشــان 

استفاده شود.
راهبرد ایشــان خطــی بود کــه فرمانده 
معظم کل قوا ترســیم می کردند و ایشان در 
 اجرایی کــردن تدابیر حضرت آقا ســر از پا 

نمی شناخت.

امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوری اسالمی ایران:

صیاد شــیرازی مردی بســیار بزرگ، والیت مدار و 
خودســاخته بود؛ کســی که خودش را فراموش و همه 
وجــودش را وقف اســالم کرده بود. مــن افتخار این را 
داشتم که در زمان حیات شهید صیاد از نیروهای تحت 
امر ایشــان در حوزه بازرسی باشم. شهید صیاد به وقت 
نماز اهمیت خاصی مــی داد و هنگام نماز، یا خودش به 
عنوان پیشــنماز می ایســتاد و یا اگر روحانی در جمع 
حضور داشــت، نماز را به جماعت می خواند. این شهید 
واالمقــام به موضــوع ورزش و آمادگی جســمانی نیز 

اهمیت می داد.

 ایشان در جریان انقالب، پس از پیروزی انقالب و در 
دفاع مقدس کارهای بزرگی انجام داد.

بنی صدر در اوایل جنگ برخوردهای بدی با شــهید 
صیاد شیرازی داشــت؛ اما این شهید به دلیل اعتقاد به 
مســیری که انتخاب کرده بود، هیچ گاه عقب نشــینی 
نکرد. شهید صیاد شــیرازی در زمان امام خمینی )ره( 
و بعــد از آن در زمــان حضرت آقا یک ســرباز  مخلص 
برای والیت بود.  ایشــان با داشتن اشراف همه جانبه بر 
مسائل نظامی، دائماً بر ارتقای آمادگی نیروهای مسلح 

و تجهیزات دفاعی تأکید داشت.

شهید صیاد شیرازی سرباز مخلص والیت
سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛

ویژگی های ممتاز و جامع االطراف شــهید ســپهبد 
علی صیاد شــیرازی و صفاتی همچون شایستگی های 
اخالقــی، مدیریتــی، دانشــی، بکارگیــری مبانی و 
مقتضیات حوزه های نظامی و دفاعی، نه تنها او را به یک 
الگو و سرمشــق برای کارکنان و فرماندهان ارتش، بلکه 
برای آحاد کارکنان نیروهای مســلح، جوانان بسیجی و 

مدیران جمهوری اسالمی ایران تبدیل نموده است. 
صیاد متولد 23 خرداد 1323 در یکی از روســتاهای 
شهرستان درگز استان خراسان رضوی است. پدر او نیز 
نظامی بود. در ســال 1340 به تهران مهاجرت کرد و در 
سال 1342 دیپلم خود را در تهران گرفت. سال 1343 
وارد دانشگاه افسری و در سال 1346 در رشته توپخانه 
فارغ التحصیل شــد. پس از خدمت در شهرهای شیراز، 
اصفهان و کرمانشــاه و طی دوره های ممتازی در کشور 
در ســال 1352 از طرف ارتش به آمریــکا اعزام و دوره 
هواســنجی بالستیک را در آنجا گذراند. پس از بازگشت 
با توجــه به تخصصی که آموخته بود بــه مرکز توپخانه 

اصفهان منتقل شد.
در همین ســال ها بُعــد مذهبی و دینــداری صیاد 
باعث مخالفت وی با رژیم شــاه و پیوســتن او به جرگۀ 
انقالبیون شــد. در ســال 1358 در بحبوبــه غائله ضد 
انقالب کردســتان به فرماندهی عملیات شــمال غرب 
کشور برگزیده شــد و در نبردهای کردستان به همراه 
شــهید دکتر چمران نقش مهمی ایفا کــرد. پس از آن 
با درجه ســرگردی به غرب اعزام و با همکاری نیروهای 
ســپاه، سنندج را فتح نمودند. به ســبب این عملیات با 
درجه سرهنگی به فرماندهی عملیات غرب منصوب شد 
کــه در این مقطع به علــت اختالفاتش با بنی صدر به 2 
درجه خلع و از کار برکنار شد. با فرار بنی صدر و منصوب 

شدن شهید رجایی به ِسَمت رییس جمهور 2 درجه وی 
بازگردانده شــد. پس از آن قرارگاه مشــترك عملیاتی 
ارتش و ســپاه تحت عنوان قرارگاه حمزه سیدالشهداء 

راه اندازی شد.
فرماندهی نیروی زمینی، شــرکت در ده ها عملیات 
جنگی و پیــروزی های بزرگ و پــس از آن نمایندگی 
رهبری در شــورای عالی دفاع از دیگر مســئولیت های 
وی بود، تا سال 1367 که با مجاهدت در عملیات مرصاد 
طومار منافقین در هم پیچیده شد. صیاد در سال 1368 
به ســمت معاونت بازرسی ستاد کل و در سال 1372 به 
جانشینی ســتاد کل منصوب شــد. او در 16 فروردین 
1378 به درجه سرلشــکری ارتقاء یافــت و 5 روز بعد 
یعنی 21 فروردین به دست منافقان کوردل به شهادت 

رسید.
مهمترین ابعاد شخصیتی شهید صیاد شیرازی

1- دینداری و تربیت در مکتب دینی )ســال ها تلمذ 
محضر علمایی همچون آیت اهلل بهاءالدینی، آیت اهلل آقا 

مجتبی تهرانی، حضرت امام خمینی )ره( و ...(
2- شــجاعت )فرماندهی بســیاری از عملیات های 
خطرناك، فرماندهی نیروی زمینی با درجه سرهنگی و 

14 سال خدمت(
3- خلوص نیت و توکل به ائمه )برای او اســم و رسم 
فرق نمی کرد، جلسات را با نام امام زمان شروع می کرد(

4- تواضــع )بــه بزرگترها و ارشــدترها احترام می 
گذاشت، مردمدار بود و خود را برتر و باالتر نمی دانست(

5- اهل خانواده )مواقعی کــه ماموریت نبود به ویژه 
آخر هفته ها کار در خانه را بر عهده می گرفت، مشاوری 

امین برای فرزندان بود(
6- برنامه ریزی دقیق )همواره مطالب را یادداشــت 

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران:

صیاد، رضایت ولی امر را پایه و رکن نجات از تنگناها می دانست

می نمود، بر اســاس اصــول و مبانی و البتــه توکل به 
حضرت حق کارها را جلو می برد(

7- نابغه مسائل استراتژیک بود 
8- با بصیرت بود، گام های زیادی در مســیر وحدت 
سپاه و ارتش برداشت، دانش آموخته مکتب والیت بود، 
نمازش اول وقت بود، عاشق امام زمان )عج( بود و بسیار 

از صفات پسندیده دیگر در او جمع بود.
والیتمداری شهید سپهبد علی صیاد شیرازی 
به اعتراف دوســت و دشــمن شــهید صیــاد همه 
مولفه های والیتمداری بلکه بسیاری از صفات تکمیلی 
دیگر را نیز در خود داشــت چــون او با خدای خود عهد 
بسته بود و مســیر خویش را انتخاب کرده بود. او کسی 
بود که رهبر معظم انقالب بوســه بــر تابوتش زد و او را 
امیر سرافراز ارتش اسالم، ســرباز صادق و فداکار دین 

و قرآن خواند.
او امام خمینی )ره( را در زمان حیات پربرکت ایشان 
به معنای واقعی نائب امام عصر)عج( می دانســت. نحوه 
صحبت های او با امام )ره( و دو زانو نشستنش در محضر 

امام گویای این مطلب بود. 
شهید بزرگوار در دعا و قنوت هایش هیچ چیزی برای 
خویش نمی خواســت. بارها در قنوتــش با صدای بلند 

می گفت: »اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای«
به بیــان غالب نزدیکان و فرماندهــان، اوقاتی که به 
دیدار رهبر انقالب مشــرف می شــدند شــهید صیاد 
شــیرازی شروع به نوشتن ریز سخنان آقا می شدند و در 
جواب اطرافیان که »چرا می نویسی؟ مشروح سخنرانی 
در رادیــو و تلویزیــون پخــش می شــود« می گفت؛ 
»نمی خواهــم امر ولی و موالیم عقب بیفتد و یک لحظه 
زمین بماند، اگر در مسیر برگشت اتفاقی برایم بیفتد در 
حالــی نمیرم که امر نائب امام زمــان را اجرا نکرده و در 
فکر اجرایش نباشــم و به نقلی دیگر می گفت؛ در مسیر 
برگشت و در ماشــین این صحبت ها را به دستورالعمل 
تبدیل می کنم، وقتی رســیدم ستاد کل می دهم برای 
تایپ و اجرا، سخنان آقا برای من جنبه سخنرانی ندارد 

بلکه دستور است.
قرار بود صبح عید غدیر خدمت آقا درجه سرلشکری 
بگیرد. همــه تبریک گفتند و خودش می گفت: »درجه 
گرفتن فقط ارتقای سازمانی نیست وقتی آقا درجه روی 
دوشــم می گذارند حس می کنم از ما راضی هســتند. 
وقتی ایشــان راضی باشند امام عصر)عج( هم راضی اند. 
همین برایم بس اســت. انگار مزد تمام سال های جنگ 
را یکجا بهم داده انــد. او می گفت؛ موضع والیت بر ما با 
این صراحت ابالغ می شود و نباید ما در اجرای آن عاجز 
باشــیم . رضایت خداوند و ولی امر مسلمین از ما، پایه و 

رکن نجات از تنگناهاست.«
ذکر لبان شهید صیاد شیرازی زمزمه دعای فرج بود 
والیتمداری و والیت پذیــری در وجودش موج می زد و 

لبخند رضایت ولی امر را به همه چیز ترجیح  می داد. 
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پس از پذیرش قطعنامه 598 سازمان 
ملل از ســوی ایران و اعــالم آتش بس با 
عــراق، گروهــک منافقین کــه در طول 
جنگ نقش ســتون پنجم و اهرم فشار بر 
جمهوری اســالمی را ایفا کرده بودند در 
نقــش ارتش خصوصی صــدام و با خیال 
اینکه نیرو های مردمی از جنگ خســته 
شده اند، با شعار »از مهران تا تهران در سه 
روز« عملیاتی را بــا نام »فروغ جاویدان« 
آغاز کردند که با عملیات پدافندی مرصاد 
مواجه و با شکست مفتضحانه جبهه نفاق 

منجر شد.
یکــی از رزمندگانی کــه در عملیات 
مرصاد نقش موثری داشــت، شهید صیاد 
شــیرازی بود؛ شــهید صیاد در آن زمان 
هرچند مســئولیت فرماندهی نداشت و 
فقط به عنوان نماینده امام )ره( در شورای 

عالی دفاع انجــام وظیفه می کرد، وقتی از 
وی برای انجام عملیات کمک خواســته 
می شود، بالفاصله این درخواست را اجابت 
می کند و در کوتاه تریــن زمان ممکن به 
کرمانشــاه می رود و از آنجا وارد عملیات 

علیه منافقین می شود.
غالمعلی رشید درباره چگونگی حضور 
شهید صیاد در عملیات مرصاد می گوید: 
»غــروب روزی کــه منافقیــن حملــه 
کرده بودند، بــه همراه آقای شــمخانی 
می خواستیم از تهران به کرمانشاه برویم. 
آقای شمخانی معاون اطالعات و عملیات 
ستاد کل قوا بود و من هم به عنوان جانشین 
او در مرکز فرماندهی سپاه داشتیم. اخبار 
جنگ را پیگیری می کردیم. به شــمخانی 
پیشنهاد کردم که شــهید صیاد را با خود 
ببریم؛ نکته ای که در ذهــن من بود، این 
بود که وی با هوانیروز آشــنایی دارد، لذا 
می توانیم از توانمندی های هوانیروز علیه 

منافقین بهره ببریم.
من به ایشــان زنــگ زدم و قبول کرد. 
دو ســه ســاعت بعد در فــرودگاه حاضر 

شــد و من با ایشان به وســیله یک فروند 
]هواپیمای[ فالکن ســپاه به کرمانشــاه 
رفتیم. ســاعت بیــن 11 الی 12 شــب 
رســیدیم و آقای شــمخانی دیر تــر از ما 
آمد؛ چون بــا هواپیما رفتــه بود همدان 
 و از آنجا تا کرمانشــاه به صــورت زمینی

 آمد. 
شــب دور هم جمع شــدیم و قرار شد 
صبح زود شــهید صیاد برود هوانیروز که 
آن ها را برای عملیات آماده کند. شــهید 
صیاد در آن شــرایط ســمت فرماندهی 
نداشــت و از نیمه ســال 65 به بعد، صرفاً 
نماینده امام )ره( در شــورای عالی دفاع 
بود. بــه همین خاطــر در آن روز حکمی 
از آقای شــمخانی گرفت کــه برود اصغر 
مقدم )احمدی مقدم فرمانده سابق ناجا( 
را پشــت ارتفاعات چهارزبر، معرفی کند. 

نقش شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد؛

فرماندهان پشت خاکریز چهارزبر، احمدی مقدم، 
شهید شوشتری و دانشیار بودند.«

شــهید صیاد نیز در کتاب خاطــرات خویش 
با عنــوان »ناگفته های جنگ« نوشــته اســت؛ 
احمــد دهقان، در ایــن باره می گوید: »ســاعت 
8.5 شــب معاون عملیات ســتاد کل )رشید( به 
من زنگ زد و گفت: بیا برویــم منطقه. گفتم: اول 
یک حکمی بنویســید که من رفتــم آنجا، نگویند 
تو چکاره ای؟ درســت اســت که نماینــده امام 
هســتم، ولی نمایندگان امام از نظــر فرماندهی، 
 نقشــی ندارند. گفت: هر حکمــی بخواهی، بگو ما 

می نویسیم.«
محمد کوثری فرمانده اســبق لشکر 27 محمد 
رسول اهلل )ص( هم نقش بارز شهید صیاد شیرازی 
در شکســت منافقین را این گونه بیان می کند که 
صیاد شیرازی با مدیریت کردن هوانیروز ارتش به 
غائله »فروغ جاویدان« ورود کرد و تاثیر بسزایی در 
اضمحالل جبهه بعثی-صهیونیستی منافقین ایفا 
کرد. ایشان در طول عملیات مرصاد یک لحظه آرام 
 و قرار نداشت و در دفع شر متجاوزین به وطن سر از پا 

نمی شناخت.
بدین ترتیب شــهید صیاد شــیرازی به خوبی 
موفق شــد در جریان عملیات مرصاد، داغ بزرگی 
را بر دل منافقین گذاشــته و رویای آن ها را نقش 

بر آب کند.

داغی که صیاد به دل منافقین گذاشت

صیــاد شــیرازی با 
مدیریت كردن هوانیروز 
ارتش بــه غائله »فروغ 
كرد  ورود  جاویــدان« 
و تاثیــر بســزایی در 
بعثی- جبهه  اضمحالل 

منافقین  صهیونیستی 
ایفا كرد.
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زمانی كه قرار بود جلســات ذكــر اهل بیت )ع( 
در منزل ایشان برگزار شــود، تأكید داشت كه این 
جلسات با نماز شــروع و یا به نماز ختم شود؛ چون 

ایشان به نماز خیلی اعتقاد داشت.
حتی زمانی هــم كه در ارتش حضور داشــت به 
مســئول دفتر خود گفته بود كه موقع اذان، هر كاری 
كه دارد، تعطیل كند و اذان بگوید؛ حتی اگر دستوری 
هم داد، آن را به بعد از نماز موكول كند. آن مقداری كه 

من با او بودم، می دیدم  هر كجا خطر بیشتر بود، اول 
خودش منطقه را شناسایی می كرد و بعد دستور انجام 
عملیات را می داد. زمانی كــه موضوع وجود برخی 
اختالفات بین ارتش و ســپاه مطرح شده بود، ایشان 
در نماز جمعه تهران عنوان كرد كه »ارتشی و سپاهی 

یک لشکر الهی هستند«. 
یادم اســت در عملیات كربالی پنج زمانی كه در 
قرارگاه تاكتیکی بودیم، بین ارتش و ســپاه  چنان 

الفتی ایجادكرده بود كه تشخیص ارتشی یا سپاهی 
امکان پذیر نبود.  در مواقع برگزاری جلسات ذكر اهل 
بیت )ع( در منزلشان یکی از تاكیداتی كه در برگزاری 
این جلسات داشــت، این بود كه سخنران از والیت و 
اهل بیت )ع( ســخن بگوید؛ چون افرادی كه به این 
جلسات دعوت می شدند، عاشق نظام و والیت بودند 
و شــهید صیاد نیز معتقد بود كه والیت مهم تر از هر 

موضوعی است.

شهید صیاد والیت را مهم تر از هر موضوعی می دانست
حجت االسالم والمسلمین»علی الفت« همرزم شهید صیاد شیرازی:

ســال  ده   ...«
پیروزی  از  پیــش 
اســالمی،  انقالب 
زمانی که ســتوان 
علی صیاد شیرازی 
افســر گمنامی در 
بود،  تبریز  لشــکر 
یوسفی،  تیمســار 
لشــکر،  فرمانــده  
در میــان جمعــی 
نظامیــان گفته  از 
بود: »نام این جوان را به خاطر بســپارید. من در ناصیه  
او آن قــدر لیاقت می بینم که اگر بخت یارش باشــد و 
از شــر حاســدان در امان بماند، روزی فرمانده  نیروی 
زمینی ارتش ایران شــود.« پیش بینی سرلشکر پیر، 
سیزده ســال بعد هنگامی تحقق یافت که ایران یکی 
از حســاس ترین لحظات تاریخ خود را می گذراند...«.  
این بخشــی از کتاب »در کمین گل ســرخ« است که 
در هشــتمین جشــنواره  انتخاب بهترین کتاب دفاع 
مقدس، ویژه  بررسی آثار منتشره در سال های 1382- 
1381 ، در بخش جنگ و زندگی نامه  شهید، مقام اول 

را به خود اختصاص داد و ده ها بار تجدید چاپ شد.
از مهم ترین ویژگی قلم محســن مؤمنی شریف در 
این اثرـ  نوگرایی در شــیوه های روایت، تلفیق ظریف 
اطالعات با بافت داستان و پرداختن به شخصیت هایی 
اســت که چــه در بخش داســتان و چــه در بخش 
زندگی نامه، به خوبــی قوام یافته انــد و گویی از متن 
بیرون می آیند و همراه خواننده می شــوند. نویسنده 
در این کتاب کوشــیده است با اســتفاده از خاطرات 
ســپهبد صیاد شــیرازی و روایت خــود، مجموعه ای 

جذاب بیافریند.
مومنی شریف از نسل اول نویسندگان انقالب و دفاع 
مقدس اســت. او که این ســال ها با سبقه مدیریتی  در 
حوزه هنری شــهرت پیدا کرده یکی از نویســندگانی 
اســت که به جریان ادبی انقالب کمک شایانی داشته 
است. مومنی پس از شــهادت صیاد شیرازی اولین اثر 
ادبی را از ایــن فرمانده تحت عنــوان »در کمین گل 

سرخ« خلق کرد.
 اسم او به همین واسطه در زمره اولین نویسندگانی 
که درباره این شهید اثری نوشته باشد، ثبت شد. به بهانه 
سالروز شهادت شهید »سپهبد علی صیاد شیرازی« و 
خلق رمان »در کمین گل سرخ« گفت وگویی را با این 

نویسنده ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
* قبل از شهادت صیاد شیرازی، شما چقدر 

ایشان را می شناختید؟
من همانند مردم ایران از عالقمندان شــهید صیاد 
شــیرازی بودم که به ویژه در زمان جنگ شــخصیتی 
بود که همــان موقع در دل ها نشســت. این هم حتماً 

لطف خداســت چراکه اینگونه نیســت کــه همه نزد 
مردم سخت پســند ایران اینچنین محبوب شوند. من 
از ارادتمندان ایشــان بودم و برای اولین بار از نزدیک 
ایشان را در جریان یک مانور، پیش از عملیات »والفجر 
یک« و بار دیگر در مراســم شــب خاطره حوزه هنری 
دیدم که خیلی لذت بخش بود. در آن مراســم شهید 
صیــاد باصفا، صمیمیــت و لحن گرمی که داشــتند 
خاطراتشــان را از نخســتین ورود به کردستان بیان 

می کردند.
* كتاب »در كمین گل ســرخ« مبتنی بر چه 
اسناد و اطالعاتی بود؟ و اینکه شخصیتشان را 

چگونه دیدید؟ 
اوالَ تا جایی که به من مربوط می شــود، معموالً در 
هر کاری خیلی تحقیق می کنم. درباره شــهید صیاد 
با کســانی که اجازه دادند، مصاحبه کردم.  البته کسی 
هم بنده را نمی شناخت اما با این حال امیر سیدحسام 
هاشمی خیلی کمک کردند. برخی از افرادی که اجازه 
مالقات دادند به واســطه ایشان همکاری کردند که از 
جمله آنها همدوره ای های صیاد در آمریکا بودند مانند 
تیمسار سیدمحمد کوششــی و برخی از بزرگانی که 

اسمشان را فراموش کرده ام. 
من ســعی کردم با یک نگاه جدیــد و کاماًل دینی 
این کتاب را بنویســم. از جایی شروع کردم و به نقاطی 
پرداختم که دســت هدایت گر خدا دیده شــود؛ این 
چیزی بود که در ذهن من بــود و قباًل در تحقیقاتم به 
این رسیده بودم و در فرمایشات شهید هم چنین است 
کــه خداوند این آدم را برای دهه شــصت و اواخر دهه 
پنجاه که یک اتفــاق بزرگ در مملکت رخ خواهد داد، 

تربیت کرده است. 
اهالی قلم و داســتان نویسان وقتی در این زمینه ها 
نگارش می کنند، تخیل شان را نیز دخالت می دهند و 
من نگران این خطر بودم. حتی در مستندهایی که آن 

زمان ساخته می شد، این خطر وجود داشت .
* برای نوشــتن رمان »در كمین گل سرخ« 

دسترسی به اسناد چگونه بود؟ 
بسیار بد بود. یعنی همکاری نمی شد و هر سازمانی 
هم دوست داشت اگر نویسنده ای کاری انجام می دهد 
برای آن ها انجــام دهد در این شــرایط ممکن بود به 
نویسنده کمک شود. من اگر بخواهم انتقاد کنم ممکن 
است اســم خیلی  جاها را ببرم اما جاهایی در مملکت 
وجود دارنــد که برای حــوزه دفاع مقــدس زحمت 
کشیدند و اسناد خیلی خوب و هزاران ساعت مصاحبه 

دارند.
من برای نوشــتن این کتاب و در بخش کردستان 
نیازمنــد اطالعات بودم اما کمکی انجام نشــد. در آن 
زمــان فکر نمی کردیــم این نوع همکاری هــا باید به 
فرهنگ تبدیل شــود تا یک دســتگاه دولتی اســناد 
را متعلــق به خــود نداند بلکــه آن را برای اســتفاده 

نویسندگان و محقیقان قرار دهد چراکه در عرضه این 
استاد کمترین کار بود.

عملیات هایی كه شهید صیاد فرماندهی آن را 
برعهده داشته خیلی خوب در كتاب مورد اشاره 
قرار گرفته است، از چه منابعی در این خصوص 

استفاده شده است؟
منابــع این داســتان صحبت های ضبط شــده از 
خاطرات شهید صیاد شیرازی بود؛ اما این تنها منبع من 
نبود. شهید صیاد درباره عملیات فتح المبین حادثه ای 
درباره یکی از مراحل عملیات را بیان می کردند که در 
حین عملیات یکی از گردان های ما گم شــد که از نظر 
من یــک امداد غیبی بود که هیــچ منبعی آن را مورد 

اشاره قرار نداده بود. 
فرماندهانی که من به آن ها دسترسی داشتم چنین 
حادثــه ای را به یاد نداشــتند و آن را تایید نمی کردند 
ضمن اینکه آثار مکتوبی که درباره عملیات فتح المبین 
با عنوان کارنامه عملیات توســط ارتش و ســپاه چاپ 
شــده بود به چنین موضوعی اشــاره نکرده بودند ولی 
من می دانســتم این اتفاق رخ داده که صیاد آن را بیان 
کرده و خیلی مهم اســت. اصاًل سرنوشــت عملیات را 
این اتفاق رقم زده بود. من سه ماه برای تحقیق درباره 
این موضوع وقت گذاشــتم و نهایتاً در کتاب »هم پای 
صاعقه« در گزارشی که از شــنود بی سیم ها آمده بود 
ســرنخ هایی را پیدا کردم تا بتوانم با اشــخاص حاضر 
در آن واقعــه حضوری صحبت کنــم و این واقعه مهم 

را کشف کنم.
صیاد خیلی کم در خاطرات خود به دوران حضور در 
آمریکا پرداخته ولی من توانستم اطالعاتم را از طریق 

همدوره ای ها و دوستان ایشان به دست آورم. 
به نظر شــما نقطه بلندتری از زندگی صیاد 

وجود دارد كه در این رمان روایت نشده باشد؟
من درباره ســیره شــهید صیاد کم کار کردم و به 
نظرم الزم اســت یک کتاب در زمینه اخالق ایشــان 
نوشته شــود. ســیره شــهید صیاد به ویژه در زمینه 
اخالق نیازمند یک کتاب اســت. سیره اخالقی ایشان 
به ویژه بعد از جنگ یعنی از پایان جنگ تا شهادتشان 

پرداخته نشده است.
اگر امروز هــم قرار بود کتابی درباره شــهید صیاد 

بنویسید؛ همین کار را می نوشتید یا فرق می کرد؟
بله؛ البته شاید اگر می خواســتم امروز کتابی برای 
صیاد بنویســم، موفق نمی شدم چراکه در آن ایام حال 
خوبی داشــتم. من در آن ایام مدت های زیادی گویا با 
صیاد زندگی کردم و هم اکنون چنین در ذهن دارم که 
صیاد را قوم و خویش خــودم می دانم. صیاد خیلی در 
ذهن و روحیات من اســت که حاصل روحیات همان 
زمان بــود. نمی دانم اگر امروز می خواســتم کتابی از 
صیاد بنویســم حال آن را داشتم یا نه چراکه در آن ایام 

روحیات خوبی داشتم. 

 معرفی سیره شهید صیاد به ویژه 
در زمینه اخالق نیازمند یک کتاب است

محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی:
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مهدی صیاد شیرازی - فرزند شهید: 
شهید صیاد شــیرازی در شب های اول هر ماه قمری 
در منزل خود مراســم معنوی مداحــی و قرائت قرآن 
برگزارمــی کردند و از همرزمان و آشــنایان خود برای 
شــرکت در این مراسم معنوی دعوت می کردند و ما نیز  
پیرو راه پدر بزرگوارمان خادم اهل بیت و دوســتداران 

اهل بیت هستیم.
توجه به معنویات از جمله ویژگی های شــهید صیاد 
شــیرازی بود  و از دیگر خصوصیات اخالقی ایشان می 
توان به توجه به عبادت و والیت مداری ایشــان اشــاره 
کرد. همیشــه اخالص، ایمان، تقوا، پرهیزکاری، نظم و 
انضباطشان  در کارها مورد توجه  سایرین بود، همچنین 
در تخصــص خود نیز جزو درجه یک هــا بودند و دانش 
نظامی و توانمندی علمی منحصر به فردی داشــتند که 

می توان ایشان را الگویی در این زمینه دانست.
نقش ایشان در پیوند سپاه و ارتش بسیار موثر و ویژه 
بوده اســت به طوری که در انســجام و برادری این دو 
نهاد در طول هشت ســال دفاع مقدس که نقطه عطف 
مجاهدت ایشــان بود ســپاه و ارتش را به هم نزدیک تر 
کردند و بعد از دفاع مقدس نیز در همه مســئولیت های 
مختلف سعی می کردند که  وحدت، انسجام و هماهنگی 

ویژه ای را بین سپاه و ارتش ایجاد کنند.

شخصیتی که ایشان داشتند باعث جذب هر دوطرف 
شــد به طوری که بسیاری از سرداران ســپاه و امیران 
ارتش به شهید صیاد شــیرازی عالقه ویژه ای داشتند، 

در واقع شــهید صیاد شــیرازی پلی بــود برای وحدت 
 بین ارتش و ســپاه که کمک شایانی در روابط  دو طرف 

کرد. 

صدیقه صیاد شیرازی - خواهر 
شهید

داشــتیم می رفتیم قم، کنار جاده 
نگه داشت. گفتم »چی شده داداش؟«

گفت »وقت نمازه.« 
پیاده شد. با تعجب به خانمش نگاه 
کردم. گفتم »ایــن جا. این جا که آب 

نیست وضو بگیریم.« 
خانمــش خندید. گفــت »نگران 
نباش. حــاج آقا همیشــه همه چیز 

همراه خودشون می آرن.« 

دیــدم رفت از صنــدوق عقب یک 
دبــه آب آورد. وضو گرفتیم و پشــت 
سر داداش نماز خواندیم. خیلی جالب 
بود؛ نماز اول وقت، زیر آفتاب داغ جادۀ 
قم. دیگر درس شد برایم که حواسم را 
جمع کنم و هر طور هست نمازم را اول 

وقت بخوانم. 
داداش خیلی منظم بود؛ خیلی سر 

وقت و با برنامه های دقیق.
یک بار هم سر مسأله ای بین داداش 
و پدر اختالف پیش آمد. من که سیزده 

چهارده سال بیشتر نداشتم، حق را به 
داداش می دادم همان موقع، می گفتم 
»داداش راســت می گه. آقاجون نباید 
اون حــرف رو می زد.« پــدر خیلی از 
دســت داداش عصبانــی شــد حتی 
داداش را هــل داد و پرتش کرد روی 
زمین، ولــی داداش آمــد خودش را 
انداخت روی پاهای پــدر. باز هم پدر 
محلــش نمی گذاشــت. مــن خیلی 
ناراحت شدم. برایم دیدن این منظره 
خیلی سخت بود که داداش جلوی ما 

با این همه احترامــی که برایش قائل 
بودیــم، این قدر خــودش را کوچک 
کرده و افتاده روی پــای پدر. آن قدر 
گریه کرد و پای پدر را بوســید تا پدر 

راضی شد و بلندش کرد. 
این اواخر باز هم ایــن اتفاق تکرار 
شد، منتها این بار داداش تیمسار بود 
و برای خودش کسی شــده بود، ولی 
ذره ای فرق نکــرده بود. باز هم جلوی 
پدر زانو زد و دســت پدر را بوســید و 

عذرخواهی کرد.

نمازاول وقت / حفظ احترام پدر

سعید صیاد شیرازی -  برادر شهید
آقاجــان درجه دار ارتش بود با نُه ســر عائله؛ عزیــز و علی و من و دو تا 
خواهر و چهار برادر کوچکم. حقوقش کفاف خرج خانه را نمی داد. علی از 
همان دوازده ســیزده سالگی کمک خرج خانه بود. کالس درس گذاشته 
بود برای بچه های محل. عزیز هایشان شنیده بودند که علی می خواهد به 
بچه هایشــان درس بدهد و از خدا می خواستند. هفت هشت نفر شدند و 
قرار گذاشت ماهی یک تومان از هر کدامشان بگیرد. گوشۀ یکی از اتاق ها 
با جعبه های چوبی و آجر میز و صندلی درســت کرد و همان شــد کالس 
درس. آخر ماه همه آمدند یک تومان هایشان را دادند جز یک نفر، از خانم 
امینی پول نگرفت؛ ابوالفضل امینی که بعدها ســرگرد شــد و توی جنگ 
شهید شد. مادر او هم رفت به جای پول یک جفت کفش برای علی خرید 
کفش هایش را آورد توی اتاق نشانم داد. می خواست بپوشد که گفتم »چه 

قدر کفش هایت قشنگه داداش.« کفش ها را آورد گذاشت جلوی پایم. 
گفت »بپوش.« پوشــیدم؛ اندازۀ پایم بود. با لبخند نگاهم کرد. گفت 
»مال تو، پات کن.« بعد هم تمام پولی را که گرفته بود، برد گذاشت جلوی 
عزیز. به عزیز گفت »من الزم ندارم. شــما که هر چه بخوام برام می خرید، 

این پول مال شما باشه.«

کمک خرج خانه بود

پدرم پلی بود میان ارتش و سپاه 
شهید صیاد شیرازی به روایت خانواده؛

شهربانو شجاع  - مادر شهید 
پانزده ســال بود که اســمم را برای حج نوشــته 
بودم. اســمم در نمی آمد. به علــی گفتم علی جون، 
تو می تونی اســم من رو جلوتر بنــدازی، من زودتر 
برم مکه.« باألخره تیمســار بود حرفش برو داشــت. 
می گفــت »عزیز جون، این چه حرفیــه، تو هر وقت 
اســمت در بیاد می ری مکه. خدا خداست، دیر و زود 

که نداره.
 مــن برم حق یک نفــر دیگه رو پایمــال کنم که 
شــما رو زودتر بفرستند. همیشــه قانع باش به حق 
خودت. من اگــه بروم پارتی بازی هــم بکنم و تو رو 

زودتر بفرستم، مکۀ شــما خراب می شه.« آن موقع 
هیچی بهش نگفتم، ولی وقتی رفت نشســتم گریه 
کــردم که علی حرف من را گوش نکــرد. آن موقع از 
حرفــش ناراحت شــدم، ولی االن کــه فکر می کنم 
می بینم بچه ام حق داشــت. گذشت تا این که همین 

آخری اسمم برای مکه درآمد. 
گفتم نمــی روم. دیگر پــای راه رفتن نداشــتم. 
احمدمان، بــرادر کوچک علی، تــوی جنگ موجی 
شده بود و توی بیمارستان بود. از سال شصت و شش 
ســال ها دنبــال کار او از این جا به آن جــا، توی این 
بیمارستان، توی آن بیمارســتان، آن قدر دویدم که 

از پا افتادم. پیر شــدم. گفتم نمی روم.علی که شنید، 
زنگ زد. گفــت » عزیزجون، چرا نمــی ری حاال که 

اسمت دراومده؟« 
گفتم » عزیز، من نمی تونم راه برم که، کجا بروم.« 
گفت »غصه نخــور، برات ویلچر می گیرم.«  رفته بود 
سازمان حج یک ویلچر امانت خواسته بود، گفته بود 
بــرای مادرم می خواهم، آنها هــم گفته بودند »برید 
تیمســار، اصاًل قابل شــما رو نداره.« ویلچر گرفت و 
برایم آورد. اسمم با عروسم یک جا درآمده بود. پسرم، 
جعفر، هم یک ســهمیۀ آزاد حج خرید و با عروســم 

رفتیم.

سفر به خانه خدا

عفت شجاع  - همسر شهید
زندگی با علی زندگی راحتی نبود ســخت بود، ولی به ســختی اش می ارزید. 
شــاید علی خیلی وقت نمی کرد که در خانه در کنار من و بچه هایش باشــد، ولی 
همان وقت کمی هم کــه پیش ما بود، وجودش به ما آرامش می داد؛ مهربانی اش، 
ایمانش و قدر شناســی اش. قدرشــناس بود؛ خیلی. روزهایی که خانه بود در کار 
خانه کمکم می کــرد. یک روز جمعه صبح دیدم پایین شــلوارش را تا کرده، زده 
باال، آستین هایش را هم. پرسیدم »حاج آقا، چرا این طوری کرده ای؟« رفت طرف 
آشپزخانه. گفت »به خاطر خدا و برای کمک به شما.« رفت توی آشپزخانه و وضو 

گرفت. بعد هم شروع کرد به جمع و جور کردن.
خیلی از زن ها دوســت دارند مردشــان در کار خانه کمکشــان کند، ولی من 

دوست نداشــتم علی توی خانه کار کند. ناراحت می شدم. رفتم که نگذارم، در را 
رویم بست »خانم، برید بیرون، مزاحم نشید.« 

پشــت در التماس می کردم »حاج آقا، شــما رو به خدا، بیا بیرون. من ناراحت 
می شم، خجالت می کشم. شما رو به خدا بیا بیرون.« می گفت »چیزی نیست. اآلن 
تموم می شــه، می آم بیرون.«  آشپزخانه را مرتب کرد. ظرف ها را چید سر جایش، 
روی اجاق گاز را مرتب کرد. بعد شلنگ انداخت و کف آشپزخانه را شست. در را که 
باز کرد، آشپزخانه شده بود مثل دستۀ گل. گفت » بفرمایید، تموم شد. حاال می آم 
بیرون، این که این همه داد و فریاد نداشــت.«  مستأصل تکیه دادم به دیوار »آخه 
چرا این کار رو می کنید. من خجالت می کشم.« گفت »می خواستم من هم کمی 

کمکتون کنم. از من ناراحت نباشید.« 

کمک به همسر 

مریم صیاد شیرازی - دختر شهید
آن عید غدیر آخر را هیچ وقت یادم نمی رود. صبح آن روز رفته بود 
پیش حضرت آقا. آن روز ایشان با درجۀ سرلشکری اش موافقت کرده 
بودند. وقتی برگشت از همیشه خوشــحال تر بود. آن روز مامان به ما 

گفت »هیچ می دونید که پدرتون قراره سرلشکر بشه؟« 
گفتیم »راســت می گید.« کلی خوشحال شــدیم. همه مان جمع 
بودیم. بهروز، شــوهرم، و برادرهایم مهدی و محمد و مامان و من. قرار 
گذاشتیم جشن بگیریم. زود، قبل از این که بایا برگردد. رفتیم برایش 
هدیه گرفتیم. بابــا که از درآمد تو، ریختیم دورش، شــلوغ کردیم و 
بوسیدیمش و تبریک گفتیم. با خنده گفت »عید شما هم مبارك.« 

گفتم »عید که ســر جای خود. سرلشــکریتون مبارك باشه.« از 
ته دل خندیــد، گفت »آهان، پس به خاطر اینــه.«  آمدیم توی اتاق 

و نشستیم. 
بابا گفت »من هم خوشــحالم، اما خوشحالی  من پیش تر به خاطر 
اینه که آقا از من راضیند. اون لحظه که درجه رو روی شانه ام می ذارند، 

حس می کنم از من راضیند و همین برایم بسه.« 

جلب رضایت رهبری
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سختی می توانســتند تحمل کنند. بعضی ها نتوانستند ادامه 
بدهند و بریدنــد. حاال مانده بودم که این بچه با زبان روزه چه 

طور می تواند طاقت بیاورد.
بعد از تمام شــدن دوره خواستمش. توی این دورۀ سخت 
که این همــه با زحمت و تالش کار کرد و آخرش هم باالترین 
نمره را آورده بود، کارش را دیده بودم. می خواســتم فکرش را 

هم ببینم.
آمــد رو به روی مــن ایســتاد و محکم پا کوبیــد. گفتم 
»دانشــجو شیرازی، شــما که در این دورۀ سخت بیش ترین 

نمره رو آوردید، از این دوره چه درسی گرفتید؟« 
جوابی را که داد، هنوز یادم اســت. چون خیلی جا خوردم. 
هر چند که به روی خودم نیاوردم گفت »ایســتادگی در برابر 

مشکالت و معرفت به خدا در عمق سختی ها.« 
بعد از آن  همدیگر را ندیدیم تا سال پنجاه و هشت در غائلۀ 
کردستان. من آنجا در لشکر بیست و هشت، فرمانده تیپ بودم 
که صیاد فرمانده قرارگاه شــمال غرب شد. کلی سر و صدای 
ارتشی ها درآمد که آقا یک ســرگرد بیاید در ردۀ سرلشکری 
فرمانده قرارگاه بشود و چند تا لشکر زیر دستش خدمت کنند. 
خب، خیلی برای فرمانده لشکری که تا چند ماه پیش از صیاد 
ارشد تر بوده و حتی او را نمی شناخته سخت بود که یک دفعه 
بیاید و ببیند یک ســرگرد که حتی نمی شناســدش، بهش 

دستور می دهد.
جنگ تازه شروع شده بود و کل انقالب و جمهوری اسالمی 
در خطر بود. اوضــاع مملکت هم آنقدر آشــفته بود که واقعاً 
معلوم نبود چــه اتفاقی می افتد. می ترســیدند با گروهک ها 
بجنگند و فردا آنها را بگیرند و تکه تکه شــان کنند. سپاه هم 
تازه پا گرفته بود. یک عده جوان نوپای پرشــور و معتقد، ولی 
ناآشــنا به فنون نظامی و رزمی. این ها می خواستند با همان 
شــور و اشتیاقشان بیایند توی صحنه و بجنگند. کسی جرأت 
اسلحه دادن به این ها را نداشت. می گفتند می روند و سرشان 

را به باد می دهند.
آن موقــع اصــاًل در ذهــن نمی گنجید که غیــر از فنون 
کالسیک هم می شــود با روش دیگری جنگید. مثاًل آن زمان 
ما اصاًل چیزی به نام نیروی خط شــکن نداشتیم که یک عده 
با اســتفاده از تاریکی شــب آرام بخزند و نفــوذ کنند در دل 
نیروهای دشمن و جنگ را از عمق لشکر دشمن شروع کنند. 
اصاًل چنین چیزی نبود. بچه های ســپاه با شــور و اشــتیاق 
خودشان این کار را می کردند. با توجه به شرایط آن زمان باید 
هم این کار را می کردیم، چون اگر می خواستیم به روش های 
کالسیک با عراقی ها بجنگیم، باید دو برابر آن ها افراد و اسلحه 
و مهمات می داشتیم، در حالی که نصف نصف آنها هم امکانات 
نداشتیم؛ نه نیرو به اسلحه و نه مهمات این ارتش ضعیف شده 

در هزار و دویست کیلومتر مرز پخش شده بود.
 با همۀ شرایطی که گفتم، چه کسی می خواست باالی سر 

این ارتش بایســتد و نگذارد که از هم بپاشد و حفظش کند و 
در واقع کشــورش را حفظ کند و کاری کند که بچه های سپاه 
هم که وارد میدان شــده بودند، در جای خودشان کار کنند و 
دو دســته گی و تفرقه پیش نیاید کــه از هر چیز دیگری برای 

وطن ما بدتر بود. 
در آن روزها و آن شــرایط، صیاد شیرازی این کار را کرد و 
در واقع وارث همۀ این خطرها و دردســرها و شــرایط سخت 
شــد. من که روزی اســتادش بودم، خوب می شناختمش و 
می دانستم که می تواند. همین سرگردی که گذاشتند در ردۀ 
یک سرلشکر و دیگران می گفتند نمی تواند، به خوبی از عهدۀ 
فرماندهی نیروی زمینی برآمد. یک ســتاد شخصی تشکیل 
داده بود از همدوره ها و دوســتانش که مثل خودش معتقد و 

مذهبی بودند. 
این را من با احترام به همۀ آنها می گویم. همۀ آن هایی که 
صیاد را در وظیفه سنگینی که داشت کمک کردند. در نیروی 
زمینی هم کسانی را گذاشت که ازشان مطمئن بود که در آن 
شرایط ســخت پشــتش را خالی نمی کنند. آنهایی را هم که 
نمی توانســتند کار کنند، حتی اگر دشمنی هم می کردند، با 
احترام کنار گذاشــت. ارتباط خیلی قوی ای هم با روحانیت 
برقرار کرده بود. خیلی دوستشــان داشــت، آنهــا هم صیاد 
را دین دار و معتقد به والیت شــناخته بودنــد و هر کمکی از 

دستشان برمی آمد بهش می کردند.
دربارۀ صیاد حتی یک بار هم نشد که احساس کنم متظاهر 

است و خودنمایی می کند. خودنمایی کند؟ اصاًل وقت این کار 
را پیدا نمی کرد. همیشه با یک کوله پشتی و صد تیر فشنگ و 
اسلحه توی دســت و هیچ وقت هم نمی خوابید. خوابش توی 
هلی کوپتر و ماشــین بود. موقع ناهار و شام هفت هشت قاشق 
تند تند غــذا می خورد و یا علی مدد. ســر خیلی از طرح ها و 
نقشه ها همان طور که ســر سجادۀ نمازش نشسته بود، بحث 

می کردیم. 
در چنین شرایط ســختی آدم ها بیش تر روحیات درونی 
خودشان را نشان می دهند. خیلی ها نتوانستند دوام بیاورند. 
مریض می شــدند. بیماری روحی می گرفتند. دوری از خانه 
و خانواده اذیتشــان می کــرد. صیاد خودش می ایســتاد و 

فرمانده های زیردستش را به مرخصی می فرستاد. 
یک روز در کردســتان نشسته بودیم روی صخره ها و روبه 
روی هم. دیدم توی فکر اســت و اشــک توی چشــم هایش 
پر شــده. گفتم »چی شــده جناب ســرهنگ؟«  گفت »از 
خونواده ام خجالت می کشم. از خونوادۀ افرادم. باالی سرشون 
نیســتیم. نمی تونیم مرد خوبی براشون باشیم، همسر خوبی، 

پدرخوبی.«
 همیشــه و با همه کس با عاطفه و مهربانی رفتار می کرد، 
بــا عالی ترین عاطفه ها و احساســات پاك یک انســان. خدا 

رحمتش کند. 
* برگرفته از؛ كتاب »خدا می خواســت زنده بمانی 

صیاد« انتشارات روایت فتح

صیاد مرد بزرگی بود. این همه آدم آمده اند و رفته اند و من 
مثل او ندیده ام. مثل او پیدا نمی شــود. این را من می گویم که 
استاد و آموزش دهنده اش در خشن ترین تمرین های جنگی 

بوده ام، از قبل انقالب. 
قبــل از انقالب یکی از روش های آموزشــی در ارتش این 
بود که کســانی را تربیت کنیم که هر وقت الزم شــد، بتوانند 
بــا هلی کوپتر بــا هواپیما و با چتــر در میان افراد دشــمن 
فرود بیایند. در بیــن آنها نفوذ کنند و بهشــان ضربه بزنند. 
دانشجوهای سال سوم آمده بودند برای همین آموزش برای 
گذراندن دورۀ رنجری و هوابرد. به من گفتند که ارشــد این 
بچه ها کسی است به نام علی صیاد شیرازی که خیلی مذهبی 
است. هوایش را داشــته باشید. مذهبی بودن آن زمان، یعنی 
این که این آدم مشــکوك است. این را که دربارۀ صیاد گفتند 
من بهش حساس شــده بودم. می خواستم ببینم او کی است 

و چه کار می کند. 
دورۀ رنجری و هوابرد در مرکز پیاده شــیراز شــروع شد، 
می بایســت پیاده روی هــای طوالنی ای می کردیم. از ســه 
صبح این پیاده روی ها شــروع می شــد. آن قدر پیاده با کوله 
و تجهیزات ســنگین می بردیمشــان که عرق از چهار ستون 
بدنشــان راه بیفتد. می خواســتم پیاده روی را شروع کنم که 
دیدم ارشد دانشجوها نیست، یعنی همان علی صیاد شیرازی.

 پرسیدم »کجاست این ارشد؟« 
نفر دوم بعد از او که معاونش هم بود، گفت »اســتاد، توی 

مسجد پادگانه.«
گفتم »مسجد؟ هنوز تا نماز صبح که خیلی مونده.« 

رفتم مسجد، دیدم ایســتاده و نماز می خواند. نمازش هم 
نماز عــادی نبود، انگار اصاًل ندید که ما آمدیم توی مســجد. 
ایستادم تا نمازش تمام شد. گفتم »دانشجو صیاد شیرازی.« 
زود بلند شد. ســالم نظامی داد و خبردار ایستاد. گفتم »زود 
توضیح بدید. شــما نماز صبح می خوندید؟ اآلن که وقت نماز 

صبح نیست.« 
گفت »خیر استاد، من نماز شب می خوندم.« 

گفتم »نماز شــب؟« سر در نیاوردم و شــروع کردم داد و 
فریاد »شما چه طور ارشدی هســتید؟ زود بیست حرکت پا 

انجام بدید و خودتون رو به بقیه برسونید.« 
تنبیهی را که برایش در نظر گرفته بودم، انجام داد و آمد و 

خودش را به گروه رساند. 
موقع تمرین می دیدم که همۀ دانشــجوها دوســت دارند 
او کنار ســتون دانشجوها بدود و شــعار بدهد. با شعارهای او 
روحیه می گرفتند. شعارهایی که می داد، بیشتر جنبۀ دینی 

داشت؛ شعارهای مذهبی بود. 
یک روز در همیــن پیاده روی ها از دور دیدمش. نزدیک تر 

که رسید، دیدم از سر و رویش بخار بلند شده. احساس کردم 
دارد ذوب می شــود. گفتم »دانشجو شیرازی، شما می تونید 

کارتان رو آروم تر انجام بدید.« 
این کار با قواعد آموزش تکاوری هم مطابقت داشت. جوابم 
را نداد. همین طور می دوید. یکی از دوست هایش از پشت سر 
رسید. اجازه گرفت و گفت »استاد، ایشون روزه اند، هفده روز 

است که روزه می گیره.« 
با تعجب گفتم »روزه هم می گیرد، االن توی آموزش.«

 بقیۀ دانشــجوها بــا جیرۀ غذایی قوی ای که داشــتند به 

من استاد و آموزش دهنده صیاد 
در تمرین های جنگی قبل از انقالب بودم

امیر سرتیپ جانباز غضنفر آذرفر:

آمد رو به روی من ایســتاد و محکم پا 
كوبید. گفتم »دانشجو شیرازی، شما كه 
در این دورۀ ســخت بیش ترین نمره رو 
آوردید، از این دوره چه درسی گرفتید؟« 

جوابــی را كه داد، هنوز یادم اســت. 
چــون خیلی جا خوردم. هــر چند كه به 
روی خودم نیاوردم گفت »ایستادگی در 
برابر مشــکالت و معرفت به خدا در عمق 

سختی ها.« 

دربارۀ صیاد حتی یک بار هم نشــد كه 
احســاس كنم متظاهر است و خودنمایی 
می كنــد. خودنمایی كنــد؟ اصاًل وقت 
این كار را پیدا نمی كرد. همیشــه با یک 
كوله پشتی و صد تیر فشنگ و اسلحه توی 
دست و هیچ وقت هم نمی خوابید. خوابش 
توی هلی كوپتر و ماشین بود.سر خیلی از 
طرح ها و نقشه ها همان طور كه سر سجادۀ 

نمازش نشسته بود، بحث می كردیم. 
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گفت هر طور شده من را به حرم آقا برسان. زیر بغلش را 
گرفتم و بردمش کنار ضریح امام حســین )ع(. تنهایش 
گذاشتم و رفتم یک گوشــه ای برای زیارت. فردای آن 
روز وقتــی از خواب بیدار شــدیم خانم گفت چه خواب 
شیرینی دیدم، االن دیگر مریض نیستم، بعد هم توضیح 
داد: در خــواب خانمی را با نقابی روی صورتش دیدم که 
بچه ای زیبا را در آغوشــم گذاشــت. وقتی برای معاینه 
دوباره به دکتر مراجعه کردیم همه با تعجب می گفتند: 
یعنی چه دیــروز این بچه مرده بــود و االن کامال زنده 
اســت. بچه که در 12 فروردین سال 1334 به دنیا آمد 
نامــش را »محمد ابراهیم« گذاشــتیم. محمد ابراهیم 

همت.«
درس  خوان مظلوم

»دوران مدرســه هم درسش خوب بود و هم اخالق و 
رفتارش، بچه خیلی مظلومی هم بود« این ها جمالت و 
توصیفات مادر محمد ابراهیم اســت کــه از او به یادگار 
مانده است. اطرافیان می گویند او بچه درسخوانی بود و 
همه دوستش داشتند. پدرش نیز گفته است: »هنگامی 
 که خســته از کار روزانــه به خانه برمی گشــتم، دیدن 
فرزندم تمامی خســتگی ها و مرارت ها را از وجودم پاك 
می کرد و اگر شــبی او را نمی دیدم برایم بســیار تلخ و 
ناگوار بود. تابستان ها کار می کرد و خرجش را خودش 

در می آورد.«
بدترین دوران زندگی محمد ابراهیم همت

دوران دبیرســتان را که تمام کرد و بــا نمرات عالی 
دیپلم گرفت، وارد دانشســرای اصفهان شــد و مدرك 
فوق دیپلم خود را در ســال 1354 گرفت. 2 ســال بعد 
بــرای گذراندن خدمت ســربازی اقدام کــرد. به گفته 
خودش تلخ ترین دوران عمرش همان 2 ســال سربازی 
بود. دربخشــی از خاطــرات آن دوران محمد ابراهیم 
آمده است: »به دیگر ســربازان پیام فرستاد که آنها هم 
اگر ســعی کنند تمام روزهای رمضــان را روزه بگیرند، 
می توانند به هنگام سحری به آشپزخانه بیایند. »ناجی« 
فرمانده لشــکر، وقتی که از این توصیــه ابراهیم و روزه 
گرفتن عده ای از ســربازان مطلع شد، دستور داد همه 
سربازان به خط شوند و همگی بدون استثناء آب بنوشند 
و روزه خــود را باطل کنند. پس از ایــن جریان ابراهیم 
گفتــه بود: »اگــر آن روز با چند تیر مغزم را متالشــی 
می کردنــد برایم گواراتر از این بود که با چشــمان خود 
ببینم که چگونه این از خدا بی خبران فرمان می دهند تا 
حرمت مقدس ترین فریضه دینمان را بشکنیم و تکلیف 

الهی را زیرپا بگذاریم«.
امــا این 2 ســال بــرای شــخصی چــون ابراهیم 
دســتاوردهایی هم داشــت؛ چرا کــه در همین مدت 
توانســت با برخی از جوانان روشنفکر و انقالبی مخالف 
رژیم ســتم شــاهی آشــنا شــود و به تعدادی از کتب 
ممنوعه )از نظر ساواك( دســت یابد. مطالعه آن کتاب 
ها کــه مخفیانه و توســط برخی از دوســتان، برایش 
فراهــم می شــد تأثیر عمیــق و ســازنده ای در روح و 
جان محمد ابراهیم گذاشــت. مطالعــه همان کتاب ها 
و برخورد و آشــنایی با بعضی از دوستان، باعث شد که 
ابراهیــم فعالیت هــای خود را علیه رژیم ستمشــاهی 
 آغاز کند و به روشــنگری مردم و افشای چهره طاغوت 

بپردازد.
بعد از ســربازی به زادگاهش برگشــت و معلم شد. 
مادرش گفته بود: »بیشــتر فعالیت های محمد ابراهیم 
اعم از تدریس و غیره در روســتای اسفرجان بود به این 
دلیل که می توانســت دور از شــهر و دسترسی ساواك 
راحت تر نقشه هایش را عملی کند، آموزش پرورشی ها 
هم او را به عنــوان چهره ای مبارز می شــناختند.« در 
همیــن ایام محمد ابراهیم ســعی می کنــد که دانش 
آموزان را با معارف انقالب اســالمی و افکار امام خمینی 
)ره( آشــنا کند. همین فعالیت ها باعث شد تا ساواك به 
او اخطار دهد؛ اما اقدامات ســاواك هم در اراده و هدف 
او بی اثر بود، او اولین کســی بود که مجســمه شاه را در 
شهرضا پایین کشید و همین جســارتش بود که باعث 
شد حکم اعدامش از سوی سازمان امنیت آن زمان امضا 
شــود. از طرفی ارتباطش با حوزه علمیــه و روحانیون 
مبارز هم برقرار شــده بود، شهر به شــهر می گشت و با 

نطق های آتشین خود مردم را آگاه می کرد.
 عالقه عجیب به امام )ره(

محمد ابراهیم عالقه عجیبی به امام )ره( داشت، این 
را مــادرش گفته و عنوان کرده بود: »به صورت عجیب و 
غیرطبیعی امام )ره( را دوســت داشت. همه زندگی اش 
را بــا امام )ره( تنظیم کرده بود. یک پایش اصفهان بود و 
پای دیگرش تهران پیش امــام )ره(. برای هر موضوعی 
به طور مستقیم با ایشان رابطه داشت مثال دوران جنگ 

هرعملیاتی داشتند، قبلش مستقیم می رفت پیش امام 
و از ایشان امر و دستور می گرفت«. 

بعــد از انقالب فعالیت هایش نه تنها کم نشــد، بلکه 
بیشترهم شد، نقش موثری در برقراری نظم در شهرضا 
داشــت و مدتی پس از تشــکیل کمیته انقالب اسالمی 
سپاه شــهررضا را تاســیس کرد. اواخر سال 1358 به 
خرمشــهر و سپس به بندر چابهار رفت و به فعالیت های 
عقیدتی پرداخت. او درخرداد ســال 1359 در جریان 

غائله کردستان به منطقه کردستان رفت. 
فرمانده اصفهانی لشکر 27 تهران

جنــگ تحمیلی با لشکرکشــی صــدام و تهاجم به 
مرزهای کشــور آغاز شــد، محمد ابراهیم و حاج احمد 
متوسلیان به دستور فرمانده کل سپاه ماموریت یافتند 
تا تیپ محمد رســول اهلل را تشــکیل دهند، مدتی بعد 
تیپ به لشــکر تبدیل و همت به فرماندهی لشــکر 27 

محمدرسول اهلل منصوب شد.

در عملیات سراسری فتح المبین، مسوولیت اجرای 
بخشی از عملیات بر عهده او بود. در موفقیت این عملیات 
در منطقه کوهستانی »شاوریه« نقش مهمی داشت. او 
درعملیات بیت المقدس در سمت معاونت تیپ محمد 
رســول اهلل فعالیت و تالش قابل توجهی در شکســتن 
محاصره جاده شــلمچه - خرمشهر داشــت. او و یگان 
تحت امرش ســهم بســزایی در فتح خرمشهر داشتند. 
در سال 1361 با توجه به آغاز جنگ در جنوب لبنان به 
منظور یاری رســاندن به مردم لبنان راهی آن دیار شد 
 و پــس از 2 ماه حضور در این خطــه به جبهه های ایران

 بازگشت.
محمــد ابراهیم همت با شــروع عملیات رمضان، در 
تاریخ 23 تیر61 در منطقه شرق بصره، فرماندهی تیپ 
27 محمدرســول اهلل )ص( را به عهده گرفت و بعدها با 
ارتقای این یگان به لشــکر، در ســمت فرماندهی لشکر 
انجــام وظیفه کرد. او درعملیات مســلم بــن عقیل و 
عملیات محرم در سمت فرمانده قرارگاه ظفر، با دشمن 
جنگید. درعملیات والفجر مقدماتی، مســوولیت سپاه 
یازدهم قدر را که شامل: لشکر 27 حضرت رسول )ص(، 
لشکر31 عاشورا، لشــکر 5 نصر و تیپ 10 سیدالشهدا 

بود، به عهده گرفت. 
ســرعت عمل و صالبت رزمندگان لشــکر 27 تحت 
فرماندهی او درعملیات والفجر 4 قابل توجه بود. وی در 

تصرف ارتفاعات کانی مانگا نقش ویژه ای داشت.
محمد ابراهیم در طول جنگ چندباری توانسته بود 
به صورت پنهانی به کربال و زیارت امام حسین )ع( برود، 
درهمان ســال ها به دستور امام مامور شد برای تبلیغ به 
عربستان برود. بعد بازگشت او به کشور از سفر حج دیگر 

همه او را حاج ابراهیم صدا می کردند.
ازدواج ساده به سبک همت

حاج ابراهیم تصمیم به ازدواج داشــت، سال 60 بود 
که همسرش را در مناطق تحت ماموریتش انتخاب کرد، 
دختری اصالتا اصفهانی که برای تبلیغ عازم کردســتان 
شــده بود. خواهر محمد ابراهیم تعریف کرده اســت: 
»عقدشان با کمترین تشریفات و آداب و رسومی و تنها 
بــا یک مهریه 150 تومانی آن هم بــا اصرار پدرعروس، 
توســط یکی از روحانیون اصفهان جاری شــد )همسر 
ابراهیم یکی از شرط های ازدواجش با او، نداشتن مهریه 
بوده اســت( بعدش هم یک انگشــترعقیق دســت هم 
کردند. همین... و رفتند گلستان شهدا. ساعاتی بعد هم 

عازم جنوب شدند.«
به سوی شهادت

ســردار جعفر جهروتی زاده یکی از فرماندهان هشت 
ســال دفاع مقدس اســت که در کتاب خاطرات خود با 
عنوان »نبرد درالوك« چگونگی شــهادت حاج ابراهیم 
همت را در 17 اســفند 62 در عملیات خیبر به زیبایی 

توصیف کرده است:
»در آن چند ســاعتی که ارتباط بــا خط مقدم قطع 
شــده بود حاج همت به من گفت: »حاال هی نیرو از این 
طرف می فرســتیم که برود و خبر بیــاورد ولی هرکس 
رفته برنگشته.« یک سه راهی به نام سه راهی مرگ بود 
کــه هرکس می رفت محال بود بتوانــد از آن عبور کند. 
حاج همت به مرتضی قربانی- فرمانده لشــکر25 کربال 

نام »محمد ابراهیــم همت« به همان اندازه كه 
برای اهالی این سرزمین آشناست به همان میزان 
هم ناآشناســت، مدتی پیش گزارشی مردمی از 
صدا و سیما پخش شد و در آن خبرنگاری از مردم 
سوال می كرد آیا شهید همت را می شناسند یا نه؟ 
اكثرا پاسخشان بله بود؛ اما وقتی خبرنگار سوال 
دیگری مطرح كرد كه چه چیزی از همت می دانند 
پاسخ دهندگان تنها به فرماندهی او و چند ویژگی 

كلی شهید اشاره كردند. دوستی می گفت »همه 
راه ها به همت ختم می شود« بی راه هم نمی گفت، 
در این شهر هر خیابانی را بگیری از یک جایی به 
همت می خورد، همانطور كه اگر به دفاع مقدس 
نگاه كنی در هر كجا نامی از همت دیده می شود، 
اما محمد ابراهیم همــت به همان اندازه كه برای 
همه شناخته شده اســت و نام یکی از بزرگترین 
بزرگراه های تهران به نام وی نام گذاری شــده به 

همان میزان هم ناشناس و ناشناخته مانده است.
معجزه تولد

ســال 1333 وقتی مادر محمد ابراهیم او را سه ماهه 
باردار بود به کربال مشرف شد، در واقع اصرار خودش بود 
که همراه همسرش و تعدادی از بستگان به این سفر برود. 
در راه مشکلی برایش پیش آمد، وقتی به کربال رسیدند 
نزد دکتر رفت و دکترها هم اطالع دادند که جنین مرده 
است. پدر شهید ماجرا را اینطور روایت می کند: »خانم 

روایتی از سردار خیبر؛

همه راه ها به »همت« ختم می شود

شــهدائی مثل شــهید خّرازی ، شــهید هّمت، شهید 
کاظمی و شهید رّدانی پور و بزرگان و نام آورانی که هرکدام 
از اینها می توانند مشــعلی باشــند و راه یک ملّت را روشن 
کنند و باز کنند. اینها مناقب اســت، این شناسنامه ی شما 
است؛ شناســنامه ی مردم اصفهان این است. ایستادگی در 
راه درســت، ]یعنی[ شهر انقالب. قبل از پیروزی انقالب در 
دوران طاغوت، در ده پانزده شهر اعالم حکومت نظامی شد؛ 
در اصفهان چند ماه قبل از همه ی شهرها و پیش از همه جا 

اعالم حکومت نظامی شد؛ این اصفهان است. شناسنامه ی 
اصفهان این است: شهر انقالب، شهر دین، شهر والیت، شهر 
خدمت، شــهر کار، شهر علم، شــهر تربیت نیروی انسانی. 
من حــاال در آن اتاق به دوســتان عرض می کــردم که در 
بخش های مختلف، حضور نیروهای انســانی تربیت شده ی 
اصفهانی حضور برجســته و روشن و آشکاری است؛ اینها را 

باید حفظ کنید، اینها را باید نگه دارید. 
1395 /08 /26 

شهدایی مثل شهید هّمت می تواند راه یک مّلت را روشن كند 

عقدشان با كمترین تشریفات و آداب 
و رسومی و تنها با یک مهریه 150 تومانی 
آن هم با اصرار پدرعروس، توسط یکی 
از روحانیون اصفهان جاری شد )همسر 
ابراهیم یکی از شــرط های ازدواجش با 
او، نداشــتن مهریه بوده است( بعدش 
هم یک انگشترعقیق دست هم كردند. 
همین... و رفتند گلستان شهدا. ساعاتی 

بعد هم عازم جنوب شدند.
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شــهید همت به عنوان یک مجاهد فی سبیل اهلل به 
معنای واقعی کلمه شناخته می شود زیرا با تمام وجود 
در دوران مبــارزات پیروزی انقالب و بعــد از پیروزی 
انقالب تا زمان شــهادت در تمامی فعالیت ها حضوری 
فعال داشــتند و این یکی از عواملی بود که باعث شــد 
شــهید همت به عنوان فــردی برجســته در جامعه و 

رزمندگان شناخته شود.
شهید همت با بسیجیان و سربازان با اخالقی اسالمی 
و نیکو رفتار می کرد در واقع رفتار او با رزمندگان حالت 
سلسله مراتبی نداشــت عالوه بر این شجاعت و اعتماد 
به نفســی که ناشی از ایمان بود از او فردی قاطع ساخته 
بود به همین جهت توانست علی رغم تمام کاستی هایی 
که در پشــتیبانی از رزمندگان وجود داشت، لشکر 27 
محمد رســول اهلل)ص( را به خوبی هدایت و فرماندهی 

کند.
در حالی که می توانست به واسطه کمبود امکانات از 
اجرای مسئولیت ها و ماموریت ها امتناع کند اما همت 
بواسطه درك منطقی از شــرایط زمانی و مکانی دوران 
دفاع مقدس با تمام وجود ســعی می کرد کمبودها را با 

مدیریت خالقانه و ابتکاری که داشت، رفع کند.

ســبک مدیریتــی و فرماندهــی همــت مبتنی بر 
اطالعــات و آگاهی های دقیق بود و این تســلط هم در 
زمینه مســایل تاکتیکی جنگ و هم در تحلیل سیاسی 
مسایل به وضوح دیده می شد؛ در واقع سبک مدیریتی 
و فرماندهی شــهید همت باعث شــده بود وی بر قلب 
رزمندگان به اصطالح حکومت کنــد؛ صحت این ادعا 
ســخنرانی هایی بود که در جمع بســیجیان انجام می 
داد؛ در پایان این ســخنرانی ها شهید همت به سختی 
می توانست از جمع بســیجیان خارج شود یعنی وقتی 
برای جمعی سخنرانی می کرد، خداحافظی او با رزمنده 

ها به اندازه خود بحث طوالنی می شد.
شــهید همت نفوذ کالم خاصی داشت؛ ویژگی های 
فردی که باعث نفوذ کالمش در جمع بچه ها می شد این 
بود که اخالص عمل او خالص بود و این را اعضای لشکر 
در ارتباط و عملکردش مشــاهده مــی کردند. در واقع 
شــهید همت غروری نداشــت به همین دلیل وقتی در 
جمع رزمندگان لشکر صحبت می کرد این صحبت ها از 
ته دل و از روی اعتقاد بود و ژســت فرماندهی یا سیاسی 

نبود. 
به عبارت دیگر چنانچه شــهید همــت را به عنوان 

فرمانده معرفی نمی کردند با بقیه تفاوتی نداشت چون 
درکمال ســادگی، عمق رفتارش بســیار باال بود. یعنی 
در اخالق و کالم و راهنمایی هــا و فرامین و بحث های 
مشورتی اش، رفتارهایی داشتند که به دل می نشست؛ 
بــه همین جهــت نفــوذ کالم و محبوبیــت او در بین 

رزمندگان به اوج خود رسیده بود. 
شــهید همت هر چنــد فرمانده لشــکر بــود ولی 
فرماندهــی را در عقبه جبهه یا در قرارگاه انجام نمی داد 
بلکه فرماندهی نیروها را در ســخت ترین شــرایط آن 
هم در خط مقدم جبهه هــا و در میان رزمندگان انجام 
مــی داد؛ همین حضور در خط مقدم جبهه و احســاس 
تکلیف نسبت به رزمندگان بود که باعث شد در عملیات 

خیبر به شهادت برسد.
امروز هم مدل مدیریتی و فرماندهی شــهید همت 
اســت که می توانــد در عرصه های مختلف سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره مشــکالت جامعه 
را برطــرف کند لذا مســئوالن در حــوزه های مختلف 
بایــد از نحوه مدیریتی شــهید همت و ســایر شــهدا 
 برای ارایــه یک مدیریــت انقالبی و جهــادی، درس

 بگیرند.   

سال 1360 به همراه احمد متوســلیان در مریوان با ضدانقالب مبارزه می کرد و این همان زمانی است که همت فرماندهی سپاه 
پاوه را برعهده دارد؛ اما آشنایی او با شهید همت از زمان آغاز عملیات محمد رسول اهلل)ص( است؛ آشنایی که تا زمان شهادت همت 
ادامه داشــت. سردار محمد رضا نامی که جانشین فرمانده تیپ ذوالفقار لشــکر 27 محمد رسول اهلل)ص( در عملیات خیبر بود.  از 

شهید همت می گوید که ماحصل آن در ادامه آمده است.  

همت بر قلب  رزمندگان حکومت می کرد
سردار محمدرضا نامی: گفت: »یکی دو نفر را بفرســتند خبــر بیاورند تا ببینم 

اوضاع چه شکلی اســت.« قربانی گفت: »من هیچکس 
را ندارم، هرکس را فرســتادم رفت و برنگشــت.« حاج 
همت ســری تکان داد و راه افتاد ســمت جزیره. قبل از 
راه افتادن جمله ای گفت کــه هیچوقت یادم نمی رود: 
»مثــل اینکه خدا ما را طلبیده«  بعد از رفتن حاجی من 
با یک نفر دیگر راه افتادم ســمت جزیره و آمدیم داخل 
خط. عراقی ها هنوز به شدت بمباران می کردند. رفتیم 
جایی کــه نیرو ها پدافند کرده بودنــد. وضعیت خیلی 
ناجــور بود. مجروحان زیــادی روی زمین افتاده بودند 
و یا زهــرا )س( می گفتند و صدای ناله شــان بلند بود، 
ســعی کردیم تعدادی از مجروحان را به هر شــکلی که 

بود بفرستیم عقب.
جنازه عراقی ها و شهدای ما افتاده بودند داخل آب و 
خمپاره و توپ هم آنقدر خورده بود که آب گل آلود شده 
بود. بچه ها از شــدت تشنگی و فقر امکانات، قمقمه ها را 
از همین آب گل آلود پــر می کردند و می خوردند. حاج 
همت بــا دیدن این صحنه خیلی ناراحت شــد. قمقمه 
بچه هــا را جمع کرد و با پل شــناور کمــی رفت جلو و 
 در جایــی که آب زالل و شــفاف بود آن هــا را پر کرد و

 آمد. 
توی خط درگیری به شــدت ادامه داشت. عراق دائم 
بمباران می کــرد. ما نمی توانســتیم از این خط جلو تر 
برویم. حاج همت به من گفت: شــما بمان و از وضع خط 
مطلع باش. بیســیم هم به من داد تــا با عقب در ارتباط 

باشم و خودش برگشت عقب. 
 دیدار محبوب در جزیره مجنون؛ ســه راهی 

شهادت 
وقتی حاجی در حال بازگشــت به طرف قرارگاه بوده 

تا در آنجا فکری به حال خط مقدم بکند در   همان ســه 
راهی مرگ به شهادت می رسد. پس از رفتن حاج همت 
به ســمت عقب یکی دو ســاعتی طول نکشید که خط 
ســاکت شــد.   همان خطی که حدود یک ماه لحظه ای 
درگیری در آن قطع نشــده بود و این سبب تعجب همه 
 شد. ما منتظر ماندیم. گفتیم شاید باز هم درگیری آغاز 
شود. صبح فردا هوا روشن شد اما باز هم از حمله دشمن 
 خبری نشــد. اطالع نداشــتیم که چه اتفاقــی افتاده

 است.
 بی خبر از آن بودیم که در جزیره ســرش از بدن جدا 
شده و حاج همت بی سر به دیدار محبوب رفته و دستش 
قطع شــده   بود همان دستی که برای بسیجیان در خط 
آب می آورد. جزیره با شهادت حاجی از تب و تاب افتاد. 
باالخره زمانی که اطمینان حاصل شد از حمله عراقی ها 

خبری نیست، تصمیم گرفتم به عقب برگردم.
  پیکر بی سر حاجی

در حالی که به عقب برمی گشتم در سه راهی چشمم 
به پیکر شهیدی افتاد که سر در بدن نداشت و یک دست 
او نیز از بدن قطع شــده بود. از روی لباس های او متوجه 
شــدم که پیکر مطهر حاج همت اســت، اما از آنجا که 
شهادت ایشــان برایم خیلی دردناك بود   همان طور که 
به عقب می آمــدم خود را دلداری مــی دادم که نه این 
جنازه حاج همت نبود. وقتی به قرارگاه رسیدم و متوجه 
شــدم که همه دنبال حاجی می گردند بــه ناچار و اگر 
 چه خیلی ســخت بود؛ اما پذیرفتم که او شــهید شده

 است. 
 شــب   همان روز بدن پاك حاجی به عقب برگشــت 
و من به قــرارگاه فرماندهی که در کنــار جاده فتح بود 
رفتــم. گمان می کردم همه مطلع هســتند اما وقتی به 

داخل قرارگاه رسیدم متوجه شدم که هنوز خبر شهادت 
حاجی پخش نشده است. روز بعد متوجه شدم که جنازه 
حاجی در اهواز به علت نداشــتن هیچ نشانه ای مفقود 
شده اســت. من به همراه شهید حاج عبادیان و حاج آقا 
شــیبانی به اهواز رفتیم. علت مفقود شدن جنازه حاج 

همت نداشتن سر در بدن او بود. 
 چنــد روز قبل از شــهادت حاج عبادیان، مســوول 
تدارکات لشــکر، یک دســت لباس به حاجی داده بود 
و ما از روی   همان لباس توانســتیم حاجی را شناسایی 
کنیم و پیکر مطهر ایشــان را به تهران بفرســتیم. پس 
از فروکــش کردن درگیری هــا به دو کوهــه و از آنجا 
هم برای تشــییع جنازه شــهید همت به تهران رفتیم. 
پس از تشــییع در تهران جنازه شــهید همت را بردند 
به زادگاهش »شــهرضا« و در آنجا به خاك ســپردند. 
 البتــه در بهشــت زهرا نیــز قبری بــه یادبــود او بنا

 کردند«.
سیدالشهدای جبهه ها

سرلشــکر محســن رضایی در مصاحبــه ای گفته 
اســت: »اولین باری که در جنگ به کسی عنوان »سید 
 الشــهدا« دادنــد، در همین خیبر و بــرای حاج همت

 بود.«
پیکر مطهرحــاج ابراهیم همت قرار بــود در قطعه 
24 بهشــت زهرا دفن شــود؛ ولی به اصرار خانواده در 
زادگاهش و در کنار امامزاده شــاهرضا به خاك سپرده 
شــد. با این حال در )قطعه 24 ردیف 77 شماره 524( 
بهشت زهرا و در کنار شهیدان گرانقدر مصطفی چمران، 
عباس کریمی و رضا چراغی ســنگ مــزاری برای وی 
نصب کرده اند و بسیاری تصور می کنند که او در بهشت 

زهرا دفن شده  است.



ان
ده

مان
فر

32

ان
ده

مان
فر

33

»شهیـد صیـاد شیـرازی« مانند دیگـر مـردان حق از روزی که قـدم در راه انقـالب     نهـادند، همواره سر و جان خود را برای نثار در راه خدا روی دست داشتند.

رهبر معظم انقالب اسالمی:
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پــس از پیــروزی انقالب، 
نخســتین بــار مجیــد را در 
کمیتــه دیــدم. همــه بــه او 
احترام می گذاشــتند. او یکی 
از مســئوالن تاثیرگذار و دارای 
رای در کمیته بود. هنوز مدتی 
از تاســیس کمیته و راه اندازی 
آن نگذشــته بود که مجید به 
همراه تعدادی از دوســتانش 
تشــکلی را به نام »کانون نشر 
فرهنــگ انقــالب اســالمی« 
به وجــود آوردند. آنهــا اعتقاد 
داشتند حاال که انقالب به ثمر 
نشســته و به پیروزی رسیده، 
بایــد کار فرهنگــی انجام داد 
و کنــار حفاظت و حراســت از 
دستاوردهای انقالب نسبت به 
آگاهی بخشی، اطالع رسانی و 
نشر فرهنگ انقالب اسالمی هم 
باید همت کرد. افرادی را که در 
آن کانون رفت و آمد داشــتند، 
جوانان شــهر به نــام کانونیان 
می شــناختند. چهره بســیار 
شــاخص و تاثیرگذارشان هم 

مجید بود. جمع بسیار باصفایی داشتند. 
مدتی که گذشت من هم پایم به آن جا باز 
شــد و در آن کانون ثبت نام کردم. وقتی 
برگ عضویت آن کانــون را به من دادند 
احساس می کردم برگه ورود به بهشت را 
دریافت کرده ام. به همین خاطر از آن به 
دقــت نگهداری می کردم و هر جا که می 
رفتم آن برگه را به عنوان نشــان افتخار 
به همه نشان می دادم. چند باری هم در 
کانــون مجید را دیده بــودم ولی افتخار 
رفاقت با او را پیدا نکرده بودم. البته مجید 
چند سالی از من بزرگتر بود و شاید علت 
عدم ارتباط ما همین مســئله بود. پس از 
مدتی مجید را کمتر در کانون می دیدم تا 
این که از زبان دیگران شنیدم که مجید 
به آغاجاری رفته و کنار دوســت قدیمی 
اش اســماعیل دقایقی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آغاجاری را تشکیل داده 

و آنجا همه کاره سپاه شده است.
متن باال برگرفته شــده از ســخنان 
حمید حکیم الهــی )امیر کعبی( یکی از 
دوســتان مجید بقایی است. اگر چه او تا 
قبل از شــروع جنگ، مجیــد را دورادور 
می شــناخت اما وقتی در زمســتان 59 

پایش به جبهه شــوش باز شد، همان جا 
رفاقت نزدیکش را با مجید شــروع کرد. 
این دوســتی تا ســاعتی قبل از شهادت 
مجید ادامه پیــدا کرد. برای آشــنایی 
بیشــتر با ابعاد مختلف شخصیت شهید 
بقایی در ادامه گفت وگــوی ما با حمید 

حکیم الهی را بخوانید.
نخستین روز حضورم در جبهه 

من اهــل بهبهان هســتم. ما جنگ 
را در سوســنگرد، خرمشــهر و آبــادان 
می دانســتیم. روزی که از دوســتم نام 
شوش دانیال را شــنیدم. هیچ اطالعی 
از آنجا نداشــتم. برای نخســتین بار بود 
که به جبهه می رفتم. ســاکم را بســتم 
و به ســختی خــودم را به مقر ســپاه در 
شــوش دانیال رســاندم. ابتدا در ایست 
بازرســی متوقف شدم، دوســتم من را 
دید و به داخل مقر ســپاه بــرد. ابراهیم 
من را به داخــل اتــاق فرماندهی برد و 
به مجید بقایی معرفــی کرد. در معرفی 
من گفت: »این همان جوانی اســت که 
تعریفش را می کــردم.« من و مجید در 
چشمان همدیگر شــیطنت های جوانی 
را دیدیم. همزمان لبخندی به هم زدیم. 
فردای آن روز از مجید خواســتم که من 

را به خط بفرستد. پرسید: »توپ و تانک 
را می شناســی؟ گفتم بلــه در تلویزیون 
دیده ام.« خندید و گفت: »باشــه. شما را 
به خط می فرستم تا از نزدیک هم تانک و 
تفنگ را ببینی.« یکی از دوســتان به نام 
مبین مســئول آموزش سپاه شوش بود. 
او هــر روز به خط می رفــت و به نیروها 
سرکشی می کرد. آن روز مجید او را صدا 
زد و گفت: »امیر را هم با خودتان ببرید.« 
)من را در خانــه امیر صدا می زدند(. من 
همــراه با آقای مبین و یــک نفر دیگر به 
راه افتادیم. آقای مبین دســتور شــهید 
مجید بقایی را اشــتباه متوجه شده بود 
و فکر مــی کرد من نیــروی اطالعات و 
عملیات هســتم. او می خواست آن روز 
برای شناســایی برود. من در نخســتین 
روز حضــورم در جبهه برای شناســایی 
رفتم. از آنجایی کــه توجیه نبودم، معبر 
را لو دادم. دشــمن متوجه حضور ما شد. 
ما از آنجا دور شدیم. آقای مبین از دست 
من ناراحت بــود. با این اوضاع به دیدگاه 
رفتیم. با حشــمت حسن زاده آنجا آشنا 
شــدم. آنها در حال بررسی نقشه بودند 
و من هم ایســتاده بودم. ناگهان صدای 
سوتی آمد. آقای مبین گفت خمپاره 60 

زدند. ناگهان برگشــتند و من را 
ایستاده دیدند. متوجه شدند که 
دشــمن ما را دیده و به سمت ما 
شــلیک می کند. چهار نفری از 
آنجا فــرار کردیــم. آقای مبین 
من را بــا چک و لگد به ســمت 
فرماندهــی آورد. حشــمت دو 
ســال از من بزرگتر بود. او وقتی 
کتــک خوردن مــن را می دید، 
می خندید. من هــم از خنده او 
خنده ام می گرفت. آقای مبین با 
دیدن این صحنه بیشتر عصبانی 

می شد.
وقتی مقر و معبر را لو دادم!

آقای مبین وقتــی به مجید 
بقایی رســید با عصبانیت گفت: 
»مجیــد این پســره کــه با من 
فرســتادی مقر و معبر را لو داد. 
نزدیک بود که کشــته شویم.« 
مجید وقتــی ماجرا را شــنید، 
خندید و گفــت: »من گفتم او را 

به خط ببر نه شناسایی.«
از فردای آن روز تا حدود 10 
روز من با مجید بــودم. او من را 
نســبت به منطقه توجیه کرد. پس از آن 
مجید من را نزد رضا دیناروند فرستاد تا 
دوره آموزش مخابرات را بگذرانم. حدود 
دو هفته آموزش دیدم. ســپس من را به 
ســنگر کنار رودخانه کرخه فرستادند. 
از آنجایی که بــر روی رودخانه پلی زده 
نشده بود. تجهیزات و نیروها را از طریق 
قایق جا به جــا می کردنــد. حدود 50 
روز با حاج رضا در ســنگر مخابرات کنار 
رودخانه بودم. مــا هماهنگی رفت و آمد 

قایق ها را انجام می دادیم.
شهید باقری از من عکس گرفت

پــس از 50 روز بــا خبــر شــدم که 
عملیاتــی در پیش اســت. خــودم را به 
مجید بقایی رســاندم و اصرار کردم که 
حتما در عملیات شرکت کنم. ابتدا مجید 
نمی پذیرفت ولی نمی توانست در مقابل 
پافشاری من بایستد. از این رو از مخابرات 
خارج شدم. من هم همراه با نیروها خودم 
را برای شروع عملیات امام مهدی )عج( 
آماده می کردم. روزی »مجید پیله« که 
از قضا همکالسی ام هم بود، نزد من آمد 
و گفت که بیــا کمک کن تا چاه آب را باز 
کنیم. )در شــوش ما با مشکل آب مواجه 

 شهید بقایی یک روز 
در هفته شهردار بود

گفت وگو با »حمید حکیم الهی« همرزم شهید مجید بقایی

یا تاریخ ناجوانمرد اســت یا ما فراموشــکار. اما تاریخ را چه کسی می نویسد جز ما؟ 
تاریخ را که می ســازد جز ما؟ بخش مهمی از گیســوان تاریخ ایــن کیان در یک قرن 
گذشــته به دهه پنجاه و شصت گره خورده تا نسلی را روایتگر باشد که مردانگی زنان و 

مردانش همچون ستاره درخشنده و تابان است.
این برهه از تاریخ چنان انسان ســاز و قهرمان پرور بود که نمی توان به ســادگی از 
کنار قهرمانانش گذشــت. قهرمانانی کــه راه خود را در حســاس ترین برهه از تاریخ 
یافتند و بدون توجه به ســن و ســال به ادای تکلیف مقید شدند. اما گیسوی تاریخ در 
 تالطم بادها نام برخی از این قهرمانان را یا از خاطر برد و یا گرد فراموشــی بر روی آنها 

نشاند.
سرلشــکر شهید »مجید بقایی« یکی از این نام هاست که کمتر از آن گفته و نوشته 
شــده است. او پا به پای حســن باقری در قرارگاه کربال به اجرای ماموریت پرداخت تا 
اینکه در روز موعود یعنی 9 بهمن 1361 شــانه به شانه باقری در عملیات شناسایی بر 

اثر اصابت خمپاره شهد شیرین شهادت را چشید.
در این مطلب هدف این نیســت که جزئیات زندگی شهید بقایی بیان شود چراکه 
شــهید بقایی همچون بسیاری از همرزمانش تشــنه گمنامی بود و گمنامی را پالك 
افتخار خود می دانست. اما وظیفه ما چیســت؟ ما همچنان باید بزرگ مردان صاحب 

عزت را مورد بی مهری و فراموشی قرار دهیم؟
بدون شک برخی از جریانات از این بی مهری خرسندند تا ملت بدون اطالع از تاریخ 
به غربتی خود خواســته تبعید شــده و با مفاهیمی همچون مقاومت و شهادت طلبی 
قرابتی نداشــته باشد. این دقیقا همان نقطه آغاز ســقوط جامعه از بلندای ارزش ها و 

تکیه زدن خبیثانه ضد ارزش ها بر جایگاه ارزش هاست.
در یک نگاه کلی به جامعه براحتی می توان به این نکته رســید که بسیاری از مردم 
حتــی آنانی که دوران جنگ را درك کرده اند اطالعات دقیق که هیچ، حتی ســطحی 
از جنگ ندارند و معیارهای برخوردشــان با این موضوع و شهدای واال مقام این عرصه 
تحریف های صورت گرفته اســت. تحریف های ســازمان یافته و هدفمندی که عمال 

روحیه مقاومت در مردم را هدف قرار داده و آنان را به سمت سازشگری، تسلیم پذیری، 
چشم داشتن به بیگانه و عدم اعتماد به خود هدایت می کند.

حاال سوال اینجاست که ســازمان های متولی چه می کنند که اینگونه غریبه ها به 
تاریخ، هویت و فرهنگ دینی ما دســت درازی می کننــد و خود را در جایگاه طلبکار و 

فعاالن عرصه حماسه و جهاد را بدهکاران تاریخ می نامند؟
با این اوصاف یکی از مشــکالت موجود در ســازمان های متولی ترویج افکار، عقاید 
و ســیره شهدا گرفتار شدن در ســاختارهای اداری، آمارها و ارقام  است که باعث شده 
از متــن جامعــه دور و جای را برای نامحرمــان باز کنند. امــروز ترویج فرهنگ دفاع 
مقــدس نیازمند اقدامات کیفی اســت و تا حد امکان نباید کیفیــت را قربانی کمیت 
کرد. اگر این کار صورت نگیرد باید منتظر مصادره شــهدا به نام خودفروختگان باشیم 
همانگونه در فتنه 88 نام مقدس شــهید باکری و شــهید همت بر زبان فتنه خواهان 
جاری می شــد )بســیجی واقعی همت بود و باکری( تا در ســایه این اســامی بزرگ 
به مقاصد شــوم خود برســند. این در حالی اســت که اگر ما پیام همت ها، باکری ها، 
باقری ها، بقایی ها و ... را درست به جامعه منتقل می کردیم، انتخاب چنین شعارهایی 
 از ســوی فتنه گران می توانست به تنهایی طومارشــان را پیچیده و به زباله دان تاریخ 

بیندازد.
به هر صورت امروز زمان بازنگری در سیاست های فرهنگی حوزه دفاع مقدس است 
چرا که جامعه طالب شــنیدن بیان حق اســت و اگر ما حرف حق را بیان نکنیم ناحق 

جای آن را خواهد گرفت و این موضوع دور از تصور نیست.
پرداختن به سرلشکر شهید مجید بقایی فرصت مناسبی است تا بزرگمردان گمنام 
دفاع مقدس به مردم معرفی شوند تا ببینند که استقالل این کشور با چه بهایی به دست 
آمده و عزت امروز ما ریشه در چه زمینی دوانده است. اگر گمنامان خود را نامدار کنیم و اگر 
مفاهیم دفاع مقدس را به بطن جامعه بکشانیم دیگر کسی به خود این اجازه را نمی دهد 
 که برای کشور ما خط و نشان بکشد و ما را چشم انتظار امروز و فرداهای یک قرارداد پوشالی 

کند.

شهید بقایی و فرصت بازگو کردن نام گمنامان
یادداشت؛
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دارم.« آن ارتشــی ادامه داد: »چه عالی. 
چرا دانشــگاه نرفتید؟« مجید گفته بود: 
»من دانشجوی پزشکی بودم که به خاطر 
انقالب فرهنگی دانشگاه را رها کردم و به 
جبهه آمدم.« آن برادر ارتشــی بسیار از 

این موضوع تعجب کرده بود.
خاطره دو نفره من و مجید

در دورانــی که مجید فرمانده ســپاه 
شــوش دانیال بود، من بــرای گذراندن 
دوران آموزشــی رفتم. وقتی برگشتم، 
مجید پرســید: »چه دوره ای دیده ای؟« 
من هم شــروع به توضیــح دادن کردم. 
ســپس سیم بکســلی به من نشان داد و 
گفت: راپل هم بلدی؟ بــا افتخار گفتم: 
بله. می خواســتم به او نشــان بدهم که 
بلد هســتم. قالب کردم و بر روی ســیم 
بکســل رفتــم. چند دقیقــه بعد گفت: 
برگرد. او در حــال خندیدن بود. متوجه 
شدم که لباسم گریســی شده است. در 
حال برگشت، پشت موتور به مجید گفتم 
وقتی برگشــتیم باید بــه من یک لباس 
نو بدهی. او هــم نمی پذیرفت. گفتم اگر 
لباس نو ندهیــد، گریس ها را به لباس تو 

هم می زنم.
ماجرای قهر با فرمانده

مجید به تهران رفت. در آن ســفرش 
دیداری هم با حضرت امام )ره( داشــت. 
وقتی به شــوش برگشت، عکسش را که 
با امام )ره( انداخته بود نشــانم داد. اصرار 
کــردم که آن عکس را به مــن بدهد، اما 
نپذیرفت. من هم بــا ناراحتی از اتاقش 
خارج شــدم. یک روز عصــر چند نفر از 
رزمندگان شروع به فوتبال بازی کردند. 
مجید هم به گروه اضافه شد. در یارکشی، 
مجیــد من را صدا زد. من و مجید در یک 
گــروه رفتم. حین بازی هــر بار که توپ 
به دســت من رســید، آن را به بیرون از 
زمین پرت می کردم. مجید فوتبالیست 
حرفه ای بــود، اما در آن بــازی باختیم. 
بعــد از بازی مجید آمــد و گفت که چرا 
خوب بازی نکــردی؟ من هم با بی میلی 
جوابــش را دادم. مجید گفــت: »تو به 
خاطر آن عکــس ناراحتی؟« گفتم: »نه 
اصال«. مجید ادامــه داد: »چرا به خاطر 
همان عکس اســت. آن عکس را یکی از 
رزمندگان چاپ کرده و به من داده است. 
نمی توانم آن را به تو بدهم، اما یک عکس 
با آقای مشکینی انداخته ام که می توانم 
آن را بــه تو بدهم.« مجید با شــوخی و 
خنده سعی کرد که ناراحتیم را رفع کند.

شوخی مجید با صدای خمپاره ها
در عملیات فتح المبین از ناحیه ســر 
و صورت به شــدت مجروح شدم. مجید 
وقتی من را دید، ناراحت شــد. من را به 
اتاق خودش برد و اجازه نداد که تا مدتی 

از جایم تکان بخورم.
پیش از این هم یک مرتبه در شــوش 

دانیال ترکش خوردم. مجید هر روز من 
را برای تعویض پانســمان بــه درمانگاه 

می برد.
پس از تجربه تلــخ مجروحیتم هر بار 
که صدای سوت می آمد، خودم را به روی 
زمین می انداختم. یک بار در حیاط مقر 
فرماندهی ســپاه شوش نشســته بودم. 
ناگهان صدای سوت شــنیدم. خودم را 
به روی زمیــن انداختم. وقتی ســرم را 
بلند کردم، مجید را دیدم که باالی سرم 

می خندید.
همه در سنگر فرماندهی بودند به جز 

فرمانده
قبل از عملیات رمضان به سراغ مجید 
در قرارگاه فجر رفتم. می خواســتم قبل 
از عملیات او را ببینم. ســاعت زیادی در 
چادر فرماندهی کــه مجهز به کولر بود، 
منتظرش ماندم، ولی نیامد. نماز خواندم 
و خوابیدم. صبــح وقتی برای وضو رفتم. 
مجید را دیــدم که بدون لباس، در حالی 
که پشه بند بر روی خودش انداخته، روی 
ماشین استیشــن خوابیده بود. او خواب 
سبکی داشــت. تا به سمتش رفتم، بیدار 
شــد. گفتم کی آمدی؟ گفت: »سه نیمه 
شــب.« گفتم چرا داخل سنگر نیامدی؟ 
پاســخ داد: »آمدم. ولی حدود 60 نفر در 
ســنگر بودند و جا نبود که من وارد شوم. 

به همین خاطر بیرون سنگر خوابیدم.«
مجید بقایی روح بزرگی داشــت که 
حاضر نشــد، برای اینکه خودش راحت 

بخوابد، یک نفر را از سنگر بیرون کند.
شناسایی عجیب مجید بقایی

یک بــار به مــن گفتند کــه مجید 
اجازه نمی دهــد برایش راننده و محافظ 
بگذاریم، تو با او صمیمی هستی، هر کجا 
می روند تو همراهش باش. من حدود 10 
روز کنارش بودم تا اینکه یک روز پرسید 
تــو کار نــداری که همه جــا همراه من 
هستی؟ کمی مکث کردم تا پاسخ دهم. 

متوجه  مجیــد 
ماجرا شــد و به 
من گفت: دیگر 
حق نداری با من 

بیایی.
دیگر  مدتی 
ندیدمــش تــا 

اینکه بعد از عملیــات محرم یک روز به 
ســراغم آمد و گفت: »جایی را شناسایی 
کــرده ام، بیــا با هــم برویــم.« من هم 
همراهش رفتم. مسیری را که رفتیم، در 
مکانــی ترمز کرد. در را بــاز کرد و گفت: 
»حمله« با تعجب به مجید نگاه می کردم 
کــه ناگهان باغی پــر از درختان ربنیک 
)میوه معروف بهبهانی ها( را دیدم. گفتم: 
»اینجا را شناســایی کــردی«. با خنده 

گفت: بله.
آخرین دیدار

چنــد روز قبــل از عملیــات والفجر 
مقدماتی نزدم آمــد و گفت: »نمی آیی 
به بهبهان برویم و به خانواده هایمان سر 
بزنیم.« گفتم: »نه. باید برای شناســایی 
بروم و منطقه را بررســی کنــم.« از من 
خداحافظی کرد و بــه راه افتاد. کارم در 
سنگر چند ســاعتی طول کشید، وقتی 
به داخل محوطه آمدم، ماشین مجید را 
دیدم. به ســنگر فرماندهی رفتم. او را در 
حالی که پشــت به درب سنگر نشسته و 
غرق در نقشــه بود، دیدم. از پشــت به او 

نزدیک شدم و او را ترساندم.
پرســیدم: »چرا به بهبهان نرفتی؟« 
گفت: »رفتم.« گفتم: »خیلی شــوخی 
بی مــزه ای بود.« ادامــه داد: »از قرارگاه 
به ســمت بهبهان رفتم. در مسیر ندایی 
به من گفت که چــرا می خواهی قبل از 
عملیات به شــهر خودت بروی؟ با خود 
گفتم: قبل از عملیات است و شاید آخرین 
دیدار باشــد. دوباره ندایی در ذهنم آمد 

که آیا دیگــر رزمندگان 
که در منطقه هســتند، 
نمی خواهــد  دلشــان 
را  خانواده هایشــان 
ببینند؟ ناگهان یک ترمز 
زدم و به قرارگاه برگشتم. 
اگر عمــری باقــی بود، 
بعد از عملیــات به دیدار 

خانواده ام می روم.«
هر چــه بــه عملیات 
نزدیک می شدیم، سرمان 
شلوغ تر می شــد. هر روز 
بعــد از ظهر، بــه دیدن 
مجید می رفتــم. حدود 
پنج روز قبل از شهادتش، 
به سنگرش رفتم که برادر 
»برادر  آخوندی گفــت: 
بقایی سفارش کردند که 
کسی وارد سنگر نشود.« 

چند بار این اتفاق افتاد. من بابت این کار 
از مجید ناراحت بــودم. صبح روزی که 
مجید به شهادت رسید، در حیاط قرارگاه 
نشسته بودم که ماشین مجید به سمتم 
آمد. مجید سالم کرد و من پاسخ ندادم. 
این بار گفت: »کالســتون رفته باال دیگه 
جواب نمی دید«. با عصبانیت به سمتش 
رفتم و گفتم: »من کالس گذاشــتم یا تو 
که دستور داده ای من مزاحمت نشوم.« 
آنجا متوجه شدیم که سوتفاهمی پیش 
آمده است. برای این که مجید دل من را 
به دست آورد، دوباره ســر شوخی را باز 
کرد و گفت: »عطــر جدید دارم.« مجید 
عاشــق عطر بود به همین خاطر همیشه 
عطر همراهش داشــت. عطر را به لباسم 
زد و گفت: »امروز برای شناسایی می روم، 
زمانی که برگشــتم، نصف این عطر را به 
تو می دهم.« ســپس خداحافظی کرد و 
رفت. زمانی که از من دور شد، حس بدی 
به من دســت داد. ناراحت شدم که پنج 

روز از دیدنش محروم بودم.
عصر آن روز در جلســه اعالم کردند 
برای شــهدای اســالم به ویژه شهیدان 
واقعه امروز باقری، مجید بقایی و ... دیگر 
حرفش را نشنیدم. نام مجید را که شنیدم 
حالم دگرگون شد. سراسیمه خودم را با 
ماشــین به منطقه حادثه رساندم، وقتی 
ســردار محمد باقری را بــا لباس خونی 
دیدم، متوجه شــدم که متاســفانه خبر 

شهادت مجید بقایی واقعیت دارد.

 گفتــم كی آمــدی؟ گفت: 
»سه نیمه شــب.« گفتم چرا 
داخل ســنگر نیامدی؟ پاسخ 
داد: »آمدم. ولی حدود 60 نفر 
در ســنگر بودند و جا نبود كه 
من وارد شــوم. به همین خاطر 

بیرون سنگر خوابیدم.«

شــده بودیم. رزمندگان ســه چاه حفر 
کردند. دو چاه آب داشــت و یکی از آنها 
به مشکل برخورد. مدتی بعد دیواره های 
یکی دیگر از چاه ها هم فرو ریخت.( مجید 
می خواســت تا خاك هــای آن دیوار را 
برداریم تا دوباره رزمندگان بتوانند از آب 
چاه اســتفاده کنند. از آنجایی که فاصله 
ما با دشمن به حدود 100 متر می رسید، 
دشمن با خمپاره 60 منطقه را می زد. به 
همین خاطر مخالفت کردم. مجید گفت: 
»می ترسی؟« از حرفش ناراحت شدم و 
گفتم: »نه«. با هم به سمت آن چاه که به 
نام »چاه اصفهانی ها« بود، رفتیم. مجید 
داخل چاه رفت و من ســطل پر از خاك 
و گل را بیــرون مــی آوردم. داد می زدم 
و درخواســت کمک می کــردم. یکی از 
رزمندگان از ســنگر خارج می شد، به ما 
کمک می کرد و دوباره برمی گشــت. بعد 
از این که چــاه آب باز شــد، چند نفر از 
داخل سنگر فرماندهی )صفاری( که در 

نزدیکی ما بود، بیرون آمدند.
ابتدا یک جــوان الغر اندامی جلو آمد 
و مــن را در آغوش گرفت. ســپس برای 

این کارم تشــکر کرد و سواالتی در مورد 
حضورم در جبهه پرسید. پس از آن، فرد 
دیگری کــه بعدها فهمیدم او »ســردار 
رحیم صفوی« اســت، من را در آغوش 
گرفت. ســردار صفاری آن زمان فرمانده 
خط شــوش دانیــال بود. این ســه از ما 
قدردانی کردند و کنار ما ایســتادند. من 
از مجید بقایی پرسیدم که این افراد چه 
کسانی هستند؟ او گفت: »حسن باقری، 
رحیم صفوی و صفــاری« بودند. مجید 
یک به یک آنها را با مسئولیت شان برایم 
معرفی کرد. شهید حسن باقری خطاب 
به من گفت که یک عکس از شما گرفته ام 
که بعدا به شــما تحویل می دهم. بعدها 
عکس به دستم رســید. جمعیت حاضر 
کنار چاه ایستادند و یک عکس یادگاری 

گرفتیم.
دفترچه رمز بی سیم را در عملیات گم 

کردم
عملیات امــام مهدی )عج( ســاعت 
3 بامــداد روز 24 فروردیــن آغاز شــد. 
شــش گروه 22 نفری بودیم که قرار بود 

از شــش جناح وارد شــویم. من در آن 
عملیات بی ســیم چی بودم. در صفی که 
به ســمت منطقه می رفت، من پشت سر 
شــهید ترك بودم. در میانه راه شــهید 
ترك به عقب برگشت و جمله ای را گفت. 
من نشــنیدم و گمان کردم که می گوید: 
»مسیر ادامه دهید«. هوا تاریک بود و من 
مقابلم را نمی دیدم. همان طور که به جلو 
می رفتم، یک نفر از پشــت من را گرفت. 
برگشــتم و شــهید ترك را دیدم. گفت: 
»کجا می روی؟ کمــی جلوتر عراقی ها 
هستند.« شــهید ترك باعث نجاتم شد 

وگرنه اسیر می شدم.
باران گلوله می بارید. به من دســتور 
دادند که بــا فرماندهی تمــاس بگیرم 
و گــزارش دهم. مــن دفترچــه رمز را 
گم کردم. نمی دانســتم کــه چطور باید 
گزارش دهم. شــروع کــردم به صحبت 
کردن. ناگهان مجید بقایی بی ســیم را 
گرفت و به زبان محلــی خودمان گفت: 
»امیر مراقــب خودت باش.« من متوجه 
منظورش نشــدم و گزارش دادن را ادامه 
دادم. مجید مجدد گفت: »امیر همه چی 

رو نگو« تازه متوجه اشتباهم شدم.
مجید صلح با کفار را نپذیرفت

زمســتان ســال 59 هیات صلحی با 
حضور یاســر عرفات، دبیر کل سازمان 
ملل، رئیــس جمهور پاکســتان و ... به 
ایــران آمدند. آن زمان مجیــد فرمانده 
ســپاه شــوش بود. هنگامی کــه هیات 
صلــح به ایران آمدند، عــراق از مرز های 
مختلف وارد کشــور شده بود. در شوش 
که 90 کیلومتر پیشــروی کــرده بود. از 
این رو مجید بقایی بــه من گفت که برو 
چهار متر پارچه سفید و چند ماژیک بیار. 

من رفتم و دستورش را انجام دادم. مجید 
خط بسیار زیبایی داشت. با آن خط زیبا 
بر روی پارچه نوشــت: »ما پاســداران و 
بسیجیان مستقر در جبهه شوش دانیال 
بر اساس رســالتی که از یاران شهیدمان 
بر گردن داریم. اعــالم می کنیم ما ننگ 
صلح و ســازش با کفار بعثــی را حتی با 
قطعه قطعه شدن بدن هایمان نخواهیم 

پذیرفت.«
پارچــه را به من داد و گفت که به خط 
شــوش ببرم تا رزمندگان زیر آن پیام را 
امضا کنند. ســپس آن را به تهران و نزد 
امام )ره( ببرید. آن زمان ســن و ســال 
کمی داشــتم و متوجه این عمل شهید 
بقایی نشــدم، ولی حاال که ســال ها از 
جنگ گذشــته اســت، متوجه شدم که 
اگــر آن زمان ما صلــح را می پذیرفتیم، 
قســمت هایی از خاك مان را از دســت 

می دادیم.
بقایی یــک روز در هفتــه ظرف ها را 

می شست
آن زمــان در ســپاه، چیزی به اســم 
»شــهردار« نبود. ما یک لیســتی تهیه 

کردیــم که هــر روز یک نفر مســئول 
شســتن ظرف ها در سپاه بود. آشپزخانه 
در شهرك ســلمان فارسی بود. از آن جا 
با دیگ برای ما غــذا می آوردند. هر روز 
نوبت یک نفر بود که ظرف ها را بشــورد. 
مجید در این لیســت نام خودش را هم 

نوشته بود.
مقر ســپاه شــوش در یک مدرســه 
راهنمایــی بود. اتــاق مدیــر و ناظم را 
در اختیــار فرماندهی گذاشــته بودند. 
مسئولین رده باالی سپاه شوش که پنج 
نفر بودند به همراه من در اتاق فرماندهی 

می خوابیدیم.
یــک روز پشــت میز مجیــد بقایی 
نشسته بودم که دو ارتشی به داخل اتاق 
آمدند و ســراغ شــهید بقایی را گرفتند. 
گفتم: »مجید در حال شســتن ظرف ها 
اســت« آن ها گفتند: »ما به سراغ مجید 
بقایی فرمانده سپاه شــوش آمده ایم؟« 
پاســخ دادم: »ما یک مجید بقایی بیشتر 
نداریم که ایشان در حال شستن ظرف ها 
هســتند.« آن دو ارتشــی تعجب کرده 
بودند و به هم نــگاه می کردند. به دنبال 
مجید رفتــم و گفتم که دو ارتشــی که 
نمی دانم چه کسانی هســتند، به دنبال 
شــما آمده انــد. مجید پرســید که چه 
درجه ای داشتند؟ من هم با خنده گفتم: 
»درجه روی شانه هایشــان زیاد است«. 

مجید خندید و گفت: برو، من می آیم.
من رفتــم و دقایقی بعــد مجید وارد 
اتاق شــد. آن دو ارتشــی با دیدن مجید 
بسیار تعجب کردند و گفتند: »شما ظرف 
می شــویید، آیا نیرو ها از شما فرمانبری 

می کنند؟« مجید جواب مثبت داد.
در یک سال دو رشته قبول شد

مجید مقاطع تحصیلی اش را جهشی 
خوانده بود. در یک ســال دو دیپلم رفت 
و در یک ســال در دو رشــته قبول شد.  
بقایی قبل از اینکه به سپاه شوش دانیال 
بیایــد، نماینده ســپاه در اتــاق جنگ 
ارتش در لشــکر 92 زرهی بود. آن زمان 
برچســب هایی همچون تنبل، بی سواد 
و شــلخته به ســپاهیان می زدند. مجید 
برایــم تعریف کرد که بعد از جلســه ای، 
یک ارتشــی خطاب به من گفت: تو که 
سواد خواندن و نوشتن داری، چرا دیپلم 
نگرفتی؟ مجید پاســخ داد: »من دیپلم 

مجید مقاطع تحصیلی اش را 
جهشی خوانده بود. در یک سال 
دو دیپلم رفت و در یک سال در 
دو رشته قبول شد.  بقایی قبل 
از اینکه به ســپاه شوش دانیال 
بیاید، نماینده ســپاه در اتاق 
جنگ ارتش در لشکر 92 زرهی 

بود.
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پس از شهادت سرداران رشــید اسالم ، شهید ناصر 
کاظمی، شــهید محســن گنجی زاده و شهید محمد 
بروجردی در خرداد1362 رســما بــه فرماندهی تیپ 
منصوب شــده بود، با تالش همــه جانبه برای آموزش، 
سازماندهی وآماده سازی نیروها از هیچ کوششی دریغ 

نمی کرد.
با حکم فرمانده ســپاه در تاریخ 29 تیر 62 تیپ ویژه 
شهدا ماموریت یافت تا در عملیات برون مرزی والفجر 2 
که در منطقه حاج عمران انجام می گرفت شرکت نماید. 
در این عملیات شــهید کاوه با هدایت قوی رزمندگان، 
اهــداف از پیش تعیین شــده تیپ از جملــه ارتفاعات 

2519 را با موفقیت به تصرف درآورد.
همزمان بــا عملیات والفجر 4 ماموریت پاکســازی 
محور سردشــت از لوث وجود ضدانقــالب )دمکراتها 
و منافقین( بــه این تیپ واگذار شــد. رزمندگان غیور 
و سلحشــور نیز ضمن تســلط به ارتفاعات مرزی کوه 
سیر، قوری، تالشو روستای اســالم آباد، مرکز رادیویی 

منافقین و مقر دمکراتها را تصرف کردند.
تیپ ویژه شهدا سال 63 در عملیات بدرهمراه با سایر 
یگانهای ســپاه، با دشــمن تا دندان مسلح جنگید و در 
تاریــخ 23 تیر 64 در عملیات قادر)همــراه با یگانهایی 
از ارتش( در جبهه شمالی ســیدکان عراق باعث بر هم 
زدن آرایش نظامی دشمن شــد. همچنین در عملیات 
پشــتیبانی والفجر9 که در منطقــه چوارته عراق انجام 

گرفت، در انهدام قوای دشــمن و تصرف بخشی از خاك 
آنان نقش موثر داشــت، که هر کدام نشانی از دالوریها 
و حماسه آفرینی شــهید کاوه و یارانش را در خود ثبت 

کرده است.
ویژگیهای اخالقی

روحیــه اطاعت پذیــری و والیتی، هوش سرشــار و 
چابکی درعملیات، مســلح بودن به سالح تقوا و اخالق 
حسنه، شجاعت و بی باکی، ساده زیستی و صمیمیت با 
نیروها از جمله ویژگیهای شخصیتی آن شهید واالمقام 

است.
با وجودی کــه در مقابل ضدانقالب ســازش ناپذیر، 
جســور و با شــهامت بود، اما در داخل تیپ با نیروهای 
تحت امر خــود برخوردی بســیار متواضعانه و با صفا و 
صمیمی داشــت و همین تواضع او ســبب شده بود که 

محبوبیت خاصی در بین نیروها داشته باشد.
شــهید کاوه در قلب نیروهای بســیج و ســپاه جای 

داشــت و مصداق بارز تلفیق محبــت و قاطعیت در امر 
فرماندهی نظامی بود.

اظهارنظر شهید آبشناسان درمورد كاوه
سرتیپ شهید »حسن آبشناســان« فرمانده لشکر 
23 نوهــد می گوید: اگر در دنیا یــک چریک پاکباخته 
و دل باخته به اســالم و حضرت امام)ره( وجود داشــته 
باشــد، محمود کاوه اســت و هر رزمنده ای که بخواهد 
خوب پخته و آبدیده شــود باید با تیپ ویژه شهدا پیش 
برود. تیپ ویژه شهدا که ایشان فرماندهی اش را برعهده 

داشتند یکی از واحدهای کارآمد ما محسوب می شد.
مسئولیت ها

مربی آموزش نظامی ، مســئول محافظین بیت امام، 
مربی آموزش نظامی، مســئول عملیات سقز، مسئول 
عملیات تیپ ویژه شــهدا، فرمانده تیپ ویژه شــهدا و 
فرمانده لشــکر ویژه شهدا از عمده ترین مسئولیت های 
شهید کاوه بود.  شهید کاوه بارها از ناحیه سر و صورت و 
دست و شکم مجروح شد که تنها در اردیبهشت 1365 
در منطقه عمومی حاج عمران عــراق مورد اصابت 12 

ترکش نارنجک به ناحیه سر قرار گرفت.
نحوه شهادت

دهم شهریور ماه 1365، روزی است که روح این سردار 
شجاع اسالم و سرباز وارسته حضرت بقیه اهلل االعظم)علیه 
الســالم ( در عملیات کربالی 2 بر بلندای قله 2519 حاج 

عمران به پرواز درآمد و به فیض شهادت نائل شد.

درباره شــهید کاوه کتاب های مختلفی نوشته شد، 
فیلم »شورشــیرین« را ساختند، همایش های مختلف 
برگزار شــد اما شــاید هنوز به جرات بتوان گفت کاوه 
را آنچنــان کــه بایــد شناخت،نشــناختیم! در مورد 
شهید کاوه همین کافی اســت که مقام معظم رهبری 
فرمودند:»محمود موقع انقالب شــاگرد ما بود ولی حاال 
استاد ما شــد، او به فیض شهادت رســید ولی ما هنوز 

ماندیم!«
 درپــی عملیات سرنوشت ســاز نیروهای ســپاه در 
محورهای مختلف کردستان و همزمان با تشکیل تیپ 
ویژه شهدا که فرماندهی آن برعهده شهید ناصرکاظمی 
بود، شــهید کاوه به عنوان فرمانــده عملیات این تیپ 
انتخاب شــد. پس از مدت کوتاهــی از فعالیت او در این 
مســئولیت که با آزادسازی بســیاری از مناطق همراه 
بود آوازه تیپ ویژه شــهدا، آنچنان ضدانقالب  را متحیر 
ســاخت که بکلی روحیــه خود را از دســت دادند و در 
مقابل هر یورش رزمندگان اسالم، فرار را بر قرارترجیح 
می دادند و می دانســتند که مقاومت در مقابل این یگان 

جز خسارت ونابودی ثمری نخواهد داشت.
تولد و دوران تحصیل 

 محمود در سال 1340خورشیدی درمشهد مقدس 
و درخانواده ای مذهبی و دوســتدار اهل بیت عصمت و 
طهارت)علیهم الّســالم( متولد شد. پدرش که از کسبه 
متعهد به شمار می آمد، در دوران ستمشاهی و اختناق، 
با علمــاء و روحانیون مبارز، از جملــه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، شهید هاشــمی نژاد و شهید کامیاب ارتباط 

داشت. وی که برای تربیت فرزندش اهمیت زیادی قایل 
بود، محمــود را همراه خود به مجالس و محافل مذهبی 
و نماز جماعت می بــرد و از این راه فرزندش را با مکتب 
اهل بیت )علیهم الّسالم( و تعالیم انسان ساز اسالم آشنا 

می کرد.
شــهید کاوه دوران تحصیالت ابتدایــی خود را در 
چنین شــرایطی ســپری کرد. با عالقه قلبی و مشورت 
پــدر وارد حــوزه علمیه شــد و همزمــان، تحصیالت 
دوران راهنمایی و دبیرســتان را نیز ادامه داد. با شروع 
جریانات انقالب، او که جوانی بانشــاط، فعال و مذهبی 
بود با شــرکت درمحافل درســی مســجد جواداالئمه 
و امام حســن مجتبی)علیه الّســالم( که در آن زمان از 
مراکز تجمع نیروهای مبــارز بود، از هدایت ها و تعالیم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای )دام ظلــه العالی( بهره های 
فراوانی برد و ره توشــه های همین تعالیــم را با خود به 
محیط دبیرستان و میان دانش آموزان منتقل می نمود. 
او در دبیرستان به عنوان محور مبارزه شناخته می شد. 
با عالقه وافر، به پخش اعالمیه های حضرت امام خمینی 
)رحمه اهلل علیه( می پرداخت و فعاالنه در راهپیمایی ها 

و درگیری های زمان انقالب شرکت داشت.
فعالیت های شهید كاوه پس ازانقالب 

با پیروزی انقالب اســالمی شــهید کاوه جزو اولین 
عناصــر مومن و متعهدی بود که به ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی در شــهر مقدس مشهد پیوست و پس 
از گذرانــدن یک دوره آموزش شــش ماهه چریکی، به 
آموزش نظامی برادران سپاه و بسیج پرداخت. پس از آن 

برای حفاظت از بیت شــریف حضرت امام خمینی)ره( 
در یک ماموریت شــش ماهه به تهــران عزیمت کرد و 
با شــروع جنگ تحمیلی، به همراه تعدادی از نیروهای 
خراســان به جبهه هــای جنوب اعزام شــد. مدتی بعد 
بــه علت نیاز شــدیدی که پــادگان به مربی داشــت، 
 او را بــرای آماده ســازی و آمــوزش نیروها به مشــهد

 فراخواندند.
نقش شهید در تیپ ویژه شهدا

آزاد سازی سد بوکان وجاده 47 کیلومتری آن، آزاد 
سازی جاده صائبین دژ به تکاب ،پاکسازی منطقه کیلر 
واشتوزنگ ،آزاد سازی محوراســتراتژیک پیرانشهر به 
سردشــت که به عنوان مرکزیت ونقطه ثقل ضد انقالب 
بشــمار می آمد ومنجربــه انهدام مرکــز رادیوئی آنها 
وفتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه )آلواتان وآزادســازی 
زندان دوله تو( وکشــتن بیش از750 نفر از ضد انقالب 
شــد، از جمله نبردهای تهاجمی بود که توســط شهید 
کاوه وهمرزمانــش در تیپ ویژه شــهدا طرح ریزی وبه 
اجرا گذاشــته شــد. تعداد عملیاتی که بوســیله این 
شــهید علیه ضد انقالب فرماندهی شــد، آن قدر زیاد 
 اســت که ذکر نام تمامــی آنها دراین مختصر میســر 

نیست. 
 کاوه درعملیــات های گوناگون شــرکت داشــت و 
کارآزموده میدان جنگ شــده بود. از لحاظ نظم، اداره 
واحد، مدیریت قوی، دوســتی و رفاقت با عناصر لشکر، 
ازلحــاظ معنوی، اخالق، ادب، تربیت، توجه و ذکر، یک 

انسان جوان، اما برجسته بود.

 کـاوه 
فرزند کردستان

 شما چهره محمود كاوه 
را بدون لبخند نمی بینید!

یک جوان در 19 ســالگی وارد جبهه می شود  و چنان در 
مســیر این آرمان ها قدم برمی دارد و توانایی هایش را نشان 
می دهد که در 21 ســالگی فرمانده عملیات و در 22 سالگی 
فرمانده تیپ و همین طور مرحله به مرحله جلو برود تا برسد 

به فرماندهی لشکر و در 25 سالگی هم شهید شود.
من از دور این ارتفاعات را دیــده ام. 2519 یعنی دوهزار 
و پانصد و نــوزده متر ارتفاع. اولین بار 5 ســاله بودم که این 
ارتفاعات را دیدم. در چند ســال اخیر هم دو ســه بار آنجا را 
دیدم.  من روی قله این کوه یک جوان 25 ســاله را می بینم 
که لباس سپاهی پوشیده و درحال سجده است. من همیشه 
این تصور را دارم وقتی مقابل این کوه می ایســتم پدرم را در 
این حالت می بینم. حتی همین حاال هم همین تصویر مقابل 

چشمم آمد.
 مادر گالیه می كرد 

كه محمود بیا دخترت را ببین!
با توجه به اینکه نقش و حضور پدر در منطقه جنگی خیلی 
موثــر بود، واقعا خیلی کم پیش ما حضور داشــت طوری که 
مادرم می گوید ســه ماه بعد از تولد من تازه به خانه برگشته 
بود تا برای اولین بــار من را ببیند. حتی مادرم چند روز قبل 
از آمدن پدر گله کرده بود که محمود بچه ســه ماهه شد قرار 
بــود روز اول بیایی و ببینی اش. پدر هــم گفته بود که اینجا 
بچه های مردم دارند پرپر می شــوند من نمی توانم آن ها را 
رها کنــم. بعد وقتی هم که پدر به خانــه آمده و من را دیده 
بود نگفته بود که این دختر ماســت! روبه مادرم گفته بود این 
دخترت است؟! یعنی از همان موقع می خواسته این ذهنیت 

و باور را به مادر بدهد که به تنهایی باید من را بزرگ کند.

كوموله ها برای سرش جایزه 
گذاشته بودند

 محمــود پیــش از آغــاز جنــگ در میان 
کوموله هــا نفوذ کرده بود. آن هــا تا حدی به او 
اعتماد کردند که مسائل اقتصادی و بودجه شان 
را بــه او می ســپارند. ســرانجام روزی محمود 
همراه با 2 میلیون پــول از آنجا فرار کرد. آن ها 
برای سرش یک میلیون تومان جایزه گذاشتند.
زندگــی محمــود ابعاد مختلفــی همچون 
بعد های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قرآنی 
داشت. الزم است ابتدا از پدرم بگویم که محمود 
را با قرآن و انقالب آشــنا کرد. هر درختی که به 
بار می نشیند ریشه ای دارد. ریشه محمود، پدرم 
بود. چند ســال بعد از ازدواج پدر و مادر خداوند 
ابتدا یک دختر و ســپس محمود را به آن ها عطا 
کرد. پدرم پیش از بــه دنیا آمدن برادرم خوابی 
دیده بود که منجر شــد بعــد از به دنبال آمدن 
وی، پدرم خطــاب به خداوند بگویــد که این 
فرزنــد را به من عطــا کردی و مــن او را به راه 

خودت می فرستم.
وضعیــت مالی متوســطی داشــتیم. پدرم 
می گفت: من هرگــز نمی خواهم محمود برای 
مــن درآمدزایی کنــد. تنها بــرای رضای خدا 
زندگی کند. محمود پیش از دوران مدرســه به 
مکتب می رفت و قرآن می خواند. ما در مدرسه 

اسالمی درس خواندیم.
 مغازه پدرم کنار منزل مان بود. برخی مواقع 
مشتری های پدرم به مغازه می آمدند تا صدای 

صوت قرآن محمود را بشنوند. محمود به مطالعه 
و فوتبال عالقه داشــت. وقتی پدرم محمود را 
بــه دنبال کاری می فرســتاد، او ابتدا به فوتبال 
می رفت و بعد کار پــدرم را انجام می داد. گاهی 
از محمود می پرسیدیم که اگر جنگ تمام شود، 
چه کاری انجام می دهی؟ او پاسخ داد: »درسم را 
ادامه می دهم«. روزی مدیر مدرسه محمود نزد 
پدرم آمد و از او اجازه خواست تا برادرم در یکی 

از مراسم های مذهبی قرآن بخواند.
پدرم و محمــود پیــش از دوران انقالب به 
مسجد کرامت می رفتند. محمود در آن مسجد 
نزد مقام معظم رهبری تفسیر قرآن آموخت. در 
یک روز زمســتانی، محمود با خوشحالی همراه 
پدرم به خانه آمد. او تعریف کرد که حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( سوالی طرح کردند و 
من درست جواب دادم. ایشان هم کتابی به من 
هدیه دادند. در همان هنگام ساواك وارد مسجد 
شد و برخی را دستگیر کرد. پس از این که کتاب 
را خواندیم، متوجه شدیم که رساله حضرت امام 

با جلد کتاب را کاوه آن روز هدیه گرفته بود.
محمود بعد از پایان دوران راهنمایی به مدت 
سه سال درس طلبگی خواند. زمانی که حضرت 
آقا به مشــهد تبعید شــدند، پدرم به ســختی 
خودش را به مشهد رساند تا با حضرت آقا دیدار 
کننــد. آقا در این دیدار از پــدرم می خواهند تا 
محمود به مدرســه برگردد. پس از این دیدار، 
محمود به تحصیل برگشت. آن زمان مصادف با 

اوج فعالیت های انقالبی بود.

طاهره كاوه خواهر شهید:زهرا كاوه دختر شهید:

روحیه اطاعت پذیری و والیتی، هوش سرشار 
و چابکی درعملیات، مســلح بودن به سالح تقوا و 
اخالق حسنه، شجاعت و بی باکی، ساده زیستی و 
صمیمیت با نیروها از جمله ویژگیهای شخصیتی 

آن شهید واالمقام است.

امروز، سالروز شهادت شهید کاوه، یکی از سرداران عزیز، 
مؤمن، معصوم و جان بر کف این مجموعه خدمتگزار و پرشور 
است. البته ما نمی توانیم درباره ی شهدای عزیزی که هر کدام 
از آن ها حقیقتاً ستاره درخشانی در تاریخ و در آسمان معارف 
این ملت محسوب می شوند، خیلی سخن بگوییم و حقایقی 
که به آن ها دسترســی نداریم، بیان کنیم. مقام شــهیدان، 

بسیار واالتر از آن است که ذهن ها و دل ها و زبان های ما بتواند 
به آن برســد؛ ولی همین اظهار نام این بزرگواران، امروز، هم 
وظیفه اســت، هم برای دلبستگان به حرکت اسالمی و نظام 

اسالمی، یک راهنما و یک شاخص است. 
 دیدار جمعی از بسیجان در سالروز شهادت 
محمود كاوه   1378/06/10

اظهار نام شهدا برای دلبستگان نظام اسالمی یک راهنما است



ان
ده

مان
فر

40

ان
ده

مان
فر

41

نمی توانست او را از هدف واالیی که داشت، 
بازدارد. سرمایۀ وجودی او در این راه، عشق 
به انقالب و امام بود. این مشــخصه را همه 
در وجود وی به صورت یک ویژگی برجسته 
می دیدند. تمام وجودش یکپارچه عشــق 
به امام و انقالب بــود؛ و این ها درس هایی 
است که با به خاطر آوردن آن ها می توانیم 
از روح بزرگ این شهید، برای وظایف امروز 
و فردای مان، درس بگیریم و کوشش کنیم 
که بر اســاس این الگو ها جامعه و جوانان 

خودمان را بسازیم.
شــهید محالتی پــس از انقالب 

اسالمی
با توجه به ســابقه درخشــان شــهید 
محالتــی در مبارزات علیــه رژیم پهلوی، 
پس از تشــکیل سپاه، وی از سوی حضرت 
امــام )ره( به عنــوان نماینده ایشــان در 
ســپاه انتخاب شــد. او در این مسئولیت 
نیز خــوش درخشــید و به شــخصیتی 
 محبــوب در میــان پاســداران مبــدل

 شد. 
روز اول اســفند ســال 64، هواپیمایی 
کــه در آن نماینــده امام )ره( در ســپاه 
پاســداران و جمعی از مسئوالن لشکری 
و کشــوری حضور داشــتند، مورد هدف 
دو موشــک جنگنده عراقی قــرار گرفت. 
در پــی ایــن واقعــه، شــهید محالتی به 
همــراه دیگر مســافران ایــن هواپیما به 
درجه رفیع شــهادت نائل آمد. پیکر پاك 
شــهید محالتی پس از تشــییع در حرم 
 حضرت معصومــه)س( در قــم به خاك

 سپرده شد.
شــهید محالتی به روایت حجت 

االسالم عراقی
حجت االسالم محمود محمدی عراقی 
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه در 
دوران دفــاع مقدس در خصوص شــهید 
محالتی روایت می کند: امام )ره( در پیامی 
که بعد از شــهادت آن بزرگــوار و در اول 
اسفند 66 ارسال فرمودند، چنین آورده اند: 
»اسالم عزیز و به ویژه جهان تشیع در طول 
تاریخ صدر اسالم تاکنون سوابق درخشانی 
در میدان های خون و شمشــیر داشته و به 
حکم قرآن کریم و ســنت رسول اهلل )ص( 
و ســیره ائمه معصومین )ع( برای اهداف 
مقدس اســالمی و قطع فساد با شمشیر و 
خون دست به گریبان بوده و فدارکای های 
 عظیمــی در ایــن راه مقــدس کــرده

 است.«
 امام امــت )ره( در ادامــه این طور دعا 
می فرماینــد »امید آن اســت که، ولی امر 
ایــن میهمانان را که به ســوی او می روند 
از محضر خــود کامیاب فرمایــد و به این 
رزمنــدگان غرورآفرین به ویژه آنان که در 
این جهاد فی ســبیل اهلل فعالیت و دخالت 
داشــته اند، عزت و عظمت مرحمت کند و 
به این عزیزانی کــه در این جنایت هوایی 

به ســوی او پرواز کرده انــد، اجازه ورود به 
محفل خاص خود دهد و حجت االســالم 
حاج شــیخ فضل اهلل محالتی شهید عزیز 
را که من و شــما او را می شناســیم و عمر 
خود را در راه انقالب صرف کرد و باید گفت 
که یکی از چهره های درخشان انقالب بود 
و در ایــن راه که راه خداوند اســت تحمل 
ســختی ها کرد و رنج ها کشــید و با قامت 
اســتوار ایســتادگی کرد، اجاره ورود در 
محضر شهدای صدر اسالم مرحمت کند«.
 ایــن کالم امــام بهتریــن معــرف و 
پاداش اســت بــرای شــهید محالتی که 
9 سال در ســمت نمایندگی حضرت امام 
)رضوان اهلل تعالــی علیه( خدمت کرد و به 
خصوص در طول جنگ تحمیلی خدمات 
 بزرگی انجام داد و حــق بزرگی بر همه ما

 دارد.
وی در خصــوص شــخصیت شــهید 
محالتی نیز گفته اســت: او عشق عجیبی 
به امام )ره( داشــت و مطیع مطلق والیت 
فقیــه بود و همــه زندگــی وی در همین 
خالصه می شد. وی در وصیت نامه خود نیز 
بــه همین نکته تکیه کرده و گفته اســت: 
»من عاشق امام بودم« و در برابرش از امام 
درخواســت کرده که در روز قیامت شفیع 

وی باشد.    
ویژگــی دوم این شــهید بزرگــوار که 
می توانــد بــه عنــوان الگو و اســوه برای 
همه ما باشــد، صبــر و بردبــاری وی در 
انجام ماموریت وجود داشــت، هراســی 
نداشــت و صبور و شــکیبا بود. به راستی 
 که مقام بلند شــهادت شایســته چنین 

انسان هایی است.
من بازویم را از دست داده ام

همســر شــهید محالتی روایت کرده 
است: روز سوم شــهادت همسرم، همسر 
امام )ره( به منزل ما تشــریف آوردند. آن 
روز، به ما گفتند: »امام یکبار در شــهادت 
مرحوم مطهری متأثر شــد، یکبار هم در 
شــهادت شــهید محالتی.« روزی هم که 
خدمت امام)ره( رســیدیم، فرمودند: »من 
اول باید به خودم تســلیت بگویم و بعد به 
شما. برایتان از خداوند طلب صبر می کنم. 
من بیش از شــما درك می کنم ایشــان 
چه بود، مثل اینکه من بازویم را از دســت 
داده ام، و بعد اشــکهایش سرازیر شد.« در 
شهادت مصطفی که فرزند و پاره جگرشان 

بود این قدر ناراحت نشدند.
حضرت امام به شــهید محالتی خیلی 
عالقه داشــتند و برای وی احترام زیادی 

قائل بودند.
 اگــر در موضوعــی خــاص، امــام 
می خواســتند تصمیم بگیرند و شــهید 
محالتی حضور نداشــتند، مــی فرمودند: 
»صبر کنید حاج شیخ هم بیاید!« حضرت 
امام تعبیر بسیار خودمانی »حاج شیخ« را 

در مورد شهید محالتی به کار می بردند.

روز اول اسفند ســال 1364 هواپیمایی که از تهران به 
مقصد اهــواز در پرواز بود، در نزدیکــی اهواز هدف حمله 
دو جنگنــده عراقی قرار گرفت. در ایــن هواپیما تعدادی 
از مســئوالن لشکری و کشــوری از جمله شیخ فضل اهلل 
محالتی نماینده امام )ره( در ســپاه به شهادت رسیدند. به 
پاس تالش های شــهید محالتی در دوران دفاع مقدس و 
حضور موثر وی در جایگاه نمایندگی ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران، پس از شهادت وی این روز را، روز »روحانیت و 

دفاع مقدس« نامگذاری کردند.
مروری بر مبارزات شــهید محالتی علیه رژیم 

پهلوی
فضــل اهلل محالتی در دوران تحصیل در قم به ســبب 
ارتباطش با علما و مبارزان بزرگ، به یک عالم خســتگی 
ناپذیر و عاشــق امام راحل تبدیل شود. وی در سال 1326 
با شهید نواب صفوی آشنا شــد و این آشنایی روح مبارزه 

علیه رژیم را در او ایجاد کرد. 
مبارزات سیاســی وی از زمان مخالفت علما با به خاك 
ســپردن جنازه رضاخان در قم رقم خورد. شهید محالتی 
و تعــدادی از طالب پــس از اعالم موجودیت اســرائیل و 

دســتگیری شــهید نواب صفوی تصمیــم گرفتند تا به 
فلســطین بروند اما پس از اعزام ایــن موضوع لو رفت و از 

طریق ماموران رژیم دستگیر شدند. 
آیت اهلل کاشانی سال 1329 از لبنان به ایران بازگشت. 
شهید محالتی از طریق ارتباط با فداییان اسالم با آیت اهلل 
کاشانی آشنا شد. وی در سن 32 سالگی به چنان بینش و 
فهم سیاســی دست یافته بود که از سوی شهید بروجردی 
برای تحقیــق درباره وقایعی که حزب تــوده در قم ایجاد 

کرده بود، فرستاده شد.
نخســتین تبعید شهید محالتی ســال 1332 در پی 
ســخنرانی وی علیه قرارداد کنسرســیوم نفت و کودتای 
28 مرداد انجام شد، بود. وی به مشهدمقدس تبعید شد. از 
آن پــس به جهت مبارزات وی علیه رژیم پهلوی و تصویب 
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی بارها دستگیر و ممنوع 

المنبر شد. 
وی همچنین در تحصن روحانیان در دانشگاه تهران در 
آستانه ورود امام خمینی )ره( نقش موثری داشت. او برای 
تسخیر مراکز قدرت رژیم شاه تالش های بیشماری داشت 
و سرانجام پس از ســال ها تالش و تحمل شکنجه و زندان 

به آرزو و آرمان خود که همان ورود امام راحل به کشــور و 
ســپس پیروزی انقالب اسالمی بود، رســید. پس از ورود 
انقالبیان به رادیو، شــهید محالتی نخستین کسی بود که 
صدایش از رادیو پخش شد و خبر پیروزی انقالب اسالمی 

را اعالم کرد.
 حاال شــیخ فضل اهلل محالتی پس از ســال ها مبارزه و 
تالش خســتگی ناپذیر و به دلیل سوابق درخشان به یکی 
از چهره هــای مورد اطمینان بنیانگذار انقالب اســالمی 
تبدیل شده است. از همین رو وی پس از انقالب عهده دارد 
مســئولیت های متعددی از جمله معاونت کمیته مرکزی 
انقالب و نمایندگی امام )ره( در مراســم حج سال 1358 
را برعهده داشــت. همچنین او در انتخابات نخستین دوره 
مجلس شورای اســالمی، از طرف مردم محالت انتخاب و 

راهی مجلس شورای اسالمی شد.
کســانی که با شــهید محالتی از نزدیک آشنا بودند، 
می دانســتند که این شــهید علی رغم آن شــخصیت و 
شایستگی هایی که داشــت، تمام عمرش را صرف انقالب 
کرده بود و همیشــه در برابر مصائب و مشکالتی که در راه 
هدف هایش پیــش می آمد، بردبار و صبور بود. هیچ مانعی 

شهید حجت االسالم والمسلمین فضل اهلل محالتی نماینده امام )ره( در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مردی که »صدای انقالب« بود

حجۀاالسالم حاج شیخ فضل اهلل محالتی، شهید عزیز را 
که من و شما او را می شناســیم، عمر خود را در راه اسالم و 
انقالب صرف کرد و باید گفت از چهره های درخشان انقالب 

بود و در این راه که راه خداوند است، تحمل سختی ها نمود 
و رنج ها کشید و با قامت استوار ایستادگی کرد.

صحیفه امام، ج 19، ص: 496

شهید محالتی از چهره های درخشان انقالب بود
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ســید محمد تقی در حالی كه هنوز 
20 روز از جنــگ نگذشــته بود، عازم 
جبهه ها شــد و در ستاد شهید چمران 
به دفــاع از كیان نظــام پرداخت. از 
جمله مســئولیت های شهید رضوی 
در دوران  دفاع مقدس، مسؤول ستاد 
كربــال، فرماندهی مهندســی جنگ 
فرماندهی  معاونت  جهادســازندگی، 
مهندســی رزمي قرارگاه خاتم االنبیاء 
بود. وی در خوش رویی و خوش خلقی 
سرآمد آشنایان و دوستان بود. به امام 
خمینی )ره( و انقالب اســالمی عشق 

می ورزید.
ســید محمدتقی رضوی در29 فروردین 
مــاه 1334، در شــهر مقدس مشــهد و در 
خانــواده ای مذهبی و متدین از سلســله ی 
جلیله ی ســادات دیــده به جهان گشــود. 
تحصیــالت ابتدایی و راهنمایــی را گذراند 
و وارد دبیرســتان شــد. در کنار تحصیل به 
ورزش نیز پرداخت و به عنوان عضو رســمی 
تیم والیبال ابومســلم در مسابقات مختلف 
شــرکت می کرد پــس از اخذ دیپلــم وارد 
انســتیتو راه و ساختمان شــد و به ادامه ی 

تحصیل پرداخت.
پــس از فارغ التحصیلــی پــدرش به او 
پیشــنهاد می کند که بــرای ادامه تحصیل 
به خارج از کشــور برود، اما محمد می گوید: 
حاضر نیســتم لحظه ای از عمرم را در خارج 
از کشــور بگذرانم. در ســال 56، برای انجام 
خدمت ســربازی راهی تهران می شــود و 
پس از گذراندن دوره ی آموزشــی به مشهد 
منتقل گردید. با اوج گیری انقالب شکوهمند 
اســالمی و فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر 
فرار ســربازان از پادگان هــا او نیز در اطاعت 
از امــام از پادگان فرار کرد و ســربازان دیگر 
را نیز به این کار تشــویق نمود. از جلســات 
سیاســی و مذهبی رهبر معظــم انقالب و 
شهید هاشمی نژاد بهره ی فراوان می جست.

در لیست اعدامی های رژیم طاغوت 
قرار داشت

در خوش رویــی و خوش خلقی ســرآمد 
آشنایان و دوستان بود. به امام خمینی )ره( 
و انقالب اســالمی عشق می ورزید و در زمان 
پیروزی انقــالب فعاالنه به پخــش و تکثیر 
نوارها و عکس های حضرت امام خمینی)ره( 
می پرداخت. در پاکســازی شــهر مشهد از 
لوث وجود عوامل طاغوتی و ســاواکی نقشی 
فعال داشت. پس از این که پرونده های افراد 

انقالبی، که در دست ســاواك بود، به دست 
مردم افتاد، معلوم شــد که وی در لیســت 
اعدامی های رژیم ستم شــاهی قرار داشــته 

است.
پس از پیروزی انقــالب، بقیه ی خدمت 
سربازی خود را در کمیته ی انقالب اسالمی 
گذراند و با شــکل گیری جهاد ســازندگی 
خراســان به عضویت این نهــاد در آمد و از 

اعضای فعال آن شد.
شهید سید محمدتقی رضوی جهادگری 
مخلــص و مؤمن و انســانی آرام با روحیه ای 
قوی و زاهدی متعبد و رزمنده ای عاشق بود. 
از خصوصیات بارز اخالقی ایشان مهربانی و 
متانت بود. او با درك مفاهیم ارزشمند اسالم 
از تقوا و ایمان باالیی برخوردار بود و در طول 
عمــر خویش هیچ گاه از خدمــت به مردم و 
انقالب غافل نشــد. خدمت برای محرومین 
را عبادت می دانست و تکیه کالمش این بود: 
ما هر چه داریم از محرومین و زحمت کشان 

روستاهاست.
مسئولیت های مهم شهید رضوی در 

دوران  دفاع مقدس
 از جمله مسئولیت های شهید رضوی در 
دوران  دفاع مقدس، مســؤول ســتاد کربال، 
فرماندهی مهندسی جنگ جهادسازندگی، 
معاونت فرماندهی مهندســی رزمي قرارگاه 

خاتم االنبیاء بود. 
در حالــی کــه هنــوز 20 روز از جنگ 
نگذشــته بود، عازم جبهه ها شــد و در ستاد 
شهید چمران به دفاع از کیان نظام پرداخت. 
پس از چند ماه به مشــهد بازگشت. در سال 
1360 ازدواج کرد و به همراه همســرش به 
اهواز رفت و در ســتاد کربال مشغول خدمت 
به رزمندگان اســالم شــد. در همین زمان 
مســئولیت ســتاد مرکزی جنــگ جهاد بر 
عهده ی وی گذاشــته شد، اما از آن جایی که 
عاشق جبهه ها بود، در تهران دوام نمی آورد و 

به جبهه ها برمی گشت.
رضوی به رغم داشــتن مســئولیت باال، 
هر جا که احســاس نیاز می کــرد، فورا وارد 
عمــل می شــد، از زدن خاکریز بــا لودر و 
بولدوزر تا ایجاد جــاده و پل. به عنوان اولین 
تجربه در امر مهندســی و رزمی، در عملیات 
»طریق القدس« جاده ای ابتکاری از پشــت 
تپه های »اهلل اکبر« احداث کرد، که نیروهای 
رزمنده با استفاده از آن جاده، دشمن را دور 
زده و با تصرف توپخانه ی دشمن به پیروزی 
عظیمی دســت یافتند. رضوی با پشــتکار و 

ابتکار فراوانی که درعملیات های گوناگون از 
خود نشان داد، توجه مسئوالن و فرماندهان 

جنگ را جلب می کرد.
وی پــس از ماه ها خدمت در مســئولیت 
فرماندهی مهندســی جهاد ســازندگی، به 
عنوان مســؤول ســتاد کربــال و فرماندهی 
مهندســی جنگ جهاد سازندگی به معاونت 
فرهنگی قرارگاه مهندســی- رزمی قرارگاه 
خاتم االنبیاء)صلــی اهلل علیه و آله و ســلم( 
منصوب شــد و به هدایت مهندسی- رزمی 
جنگ پرداخت.عملکردش در امر مهندسی- 
رزمی بر این اســتوار بود که؛ هر قطره عرقی 
که قبل از عملیات در امر مهندســی- رزمی 
ریخته شــود، در میدان جنــگ، خون های 
کمتری بر زمیــن خواهد ریخت. او به هنگام 
شناسایی منطقه ی عملیاتی کربالی 10 در 
ارتفاعات کوه های سردشــت بــر اثر انفجار 
گلوله ی توپی، در روز ســوم خرداد 1366، 
ابتدا یک پایــش را از دســت داد. وقتی که 
همرزمانش به کمک او آمدند، گفت: فایده ای 
ندارد، زحمت نکشید، من در آغاز راهی قرار 
گرفته ام، که هفت ســال دنبالش بودم، مرا 
تنها بگذارید و تکانم ندهید. شــهید »سید 
محمدتقی رضوی مبرقع« ســرانجام ســوم 
خرداد 1366 طی عملیــات کربالی 10 در 
غرب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

خاطراتی از شــهید رضوی از زبان 
همسرش

خانم سیدآبادی، همســر شهید رضوی 
می گوید: وقتی می خواستیم برای آخرین بار 
به همراه آقا تقی از مشــهد به منطقه برویم 
قبلش همراه هــم به زیارت امــام رضا )ع( 
رفتیم، در آنجا من متوجه آقاتقی شــدم که 
با یک خضوع خاصی شهادت خودش را از آقا 
امام رضا )ع( طلــب نمود. هنوز دو ماه از این 
دعا نگذشته بود که در منطقه غرب کشور بر 
اثر اصابت گلوله توپ به فیض عظیم شهادت 
نائل آمد. در مردادماه سال 1365 به آقاتقی 
پیشــنهاد زیارت خانه خدا شد که ایشان در 
جواب گفت: »اوالً هرگاه من بخواهم به حج 
بروم حتماً با خانواده ام خواهم رفت، در ثانی 
اگر سعادت داشته باشم پیش خدا می روم نه 

اینکه خانه خدا.«
آقاتقــی در آن آخرین لحظات زندگیش 
وقتی شــهادت را به چشــم خودش دیده به 
اطرافیانش گفته »زحمت نکشــیده، دیگر 
فایده ای ندارد، من اکنون در آغاز راهی قرار 
گرفته ام که هفت ســال به دنبالش گشته ام، 

از شــما می خواهم که در ایــن لحظات مرا 
تنهــا بگذارید و تکانم ندهید.« و بعد از اینکه 
به عنوان آخرین کالم، نام حمزه تنها پسرش 
را صــدا زده و بــا بر زبان آوردن شــهادتین 
ندای حــق را با عروج عاشــقانه خود لبیک 
گفته اســت.ماه مبارك رمضان بود و آقاتقی 
می خواست عازم جبهه شــود، قبل از رفتن 
در آخرین وداعش با حمــزه، او رادر آغوش 
گرفت و لبهایش را بوســید و این جمله زیبا 
را که همیشــه هنگام بوسیدن لبهای حمزه 
به زبــان مــی آورد را در آن آخرین وداعش 
تکرار کرد که؛ »مــن چنان لب های حمزه را 
 می بوســم که پیغمبر لبهای حسنین خود را 

می بوسید.«
وصیت نامه  شهید رضوی 

بــا درود و ســالم به پیشــگاه آقــا امام 
زمان)عج( و امام خمینی و امت شــهید پرور 
اسالم. اول از همه از خداوند متعال می خواهم 
که گناهان این بنــده نافرمان را به عظمت و 
جاللش ببخشد و بیامرزد که بسیار بار گناهم 
بر دوشم سنگینی دارد و تحمل عذاب جهنم 
را ندارم، هر چند که نســبت به دستوراتش 
کوتاهی و ســهل انگاری کرده ام و از این بابت 
کال شرمنده و پشیمانم و به درگاه پررحمت 
و شفقتش توبه می کنم و از همه بندگان پاك 

و منزه خداوند طلب شفاعت دارم.
دوم از تمامی کســانی که این بنده حقیر 
و ســر تا پا گناه را می شناســند طلب عفو و 

بخشش می نمایم.
سوم به همه امت اسالمی عرض می کنم، 
که قدر این اسالم و انقالب و امام و مسئولین 
نظام جمهوری اسالمی را بدانند و برای نشان 
دادن این قدرشناســی تا جایی که می توانند 
خدمت کننــد و ســختی ها و ناراحتی ها را 
تحمل کــرده و در جهت پیشــبرد انقالب 
بکوشند. به مســئولین عرض می کنم که در 
راس همه کارهایشان خدمت به مظلومان را 
قرار دهند که همین ها هستند که جبهه ها را 
گرم نگه داشــته اند و هر روزه خون می دهند 
که نهال انقالب بارور شود و اسالم به پیروزی 
برسد. در پایان از همه کسانی که می توانند. 
بــه جبهه ها آمده و در جنگ با کفر شــرکت 
کننــد، می خواهم کــه به یــاران اباعبداهلل 
الحســین )ع( پیوســته و این فرزندان دلیر 
اسالم را که در جبهه ها با فرمانده شان مهدی 
صاحب زمان)عــج( دیــدار می کنند یاری 
رسانند و کربالی ایران را که عطر دلپذیرشان 

معطر می نمایند کمک کنند.« 

مسئولین در راس همه کارهایشان خدمت به مظلومان را قرار دهند
سردار شهید سید محمدتقی رضوی:
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عباس کریمــی پس از فرماندهی حاج 
ابراهیم همت، فرمانده لشــکر 27 محمد 
رسول اهلل شد او شایستگی عهده داربودن 
فرماندهی را قبال  درعمل ثابت کرده بود. 
عباس زمان شــهادتش تنها 27 سال 
سن داشــت، فهمیدن همین موضوع که 
یک جوان بیســت و چند ســاله توانسته 
مســوولیت لشــکر بزرگ محمد رسول 
اهلل تهران را برعهده بگیرد، کافیســت که 
توجه ما به سوی توانمندی های یک فرد 
خودســاخته معطوف شود. تنها چند روز 
از اولین سالگرد شهادت فرمانده پیشین 
لشکر محمد رسول اهلل )ص( یعنی »حاج 
محمد ابراهیــم همت« در عملیات خیبر 
می گذشت که »عباس کریمی قهرودی« 
به عنــوان چهارمین فرمانده لشــکر 27 

محمد رسول اهلل انتخاب شد.
عباس سال 1336 هجری شمسی در 
»قهرود« کاشــان چشم به جهان گشود. 
دوران ابتدایی را در این روســتا به پایان 
رســاند و وارد هنرستان شــد. بعد از اخذ 
دیپلم در رشته نساجی، به سربازی رفت. 
دوران سربازی او با مبارزات انقالبی امت 
اسالمی ایران همزمان بود. او که در فعالیت 
های انقالبی از جمله پخش اعالمیه های 
امام خمینی )ره( شرکت می کرد، پس از 
فرمان امام )ره( به سربازان برای پیوستن 
به صف مبارزین انقالب اسالمی، خدمت 

سربازی را رها کرد.
 در دوران خفقان نظام شاهنشــاهی 
اعالمیه های حضرت امام خمینی)ره( را 
مخفیانه به »پــادگان عباس آباد« تهران 

منتقل و آنها را پخش می کرد. در جریان 
تشریف فرمایی حضرت امام)ره( نیز جزو 
نیروهای انتظامی کمیته اســتقبال بود. 
در بهار ســال 1358 به هنگام تأســیس 
سپاه پاسداران کاشــان احساس تکلیف 
کرد، به عضویت سپاه درآمد و در قسمت 

اطالعات مشغول به خدمت شد.
با شــروع غائله کردســتان بــا توجه 
به مســوولیتش در سپاه کاشــان راهی 
کردســتان شــد و بعد از مدتی در سپاه 
پیرانشــهر مســوولیت واحد اطالعات را 
برعهده گرفت. با آغــاز جنگ تحمیلی و 
تجاوز عراق به ایران همراه ســردار حاج 
احمــد متوســلیان و شــهید چراغی به 
جبهه های جنوب رفت و مســوول واحد 
اطالعات عملیات تیپ محمد رســول اهلل 
)ص( شــد. در عملیات فتــح المبین از 
ناحیه پا به شــدت مجروح شد و در سال 
61 با اوج گیری حمالت اسرائیل به لبنان، 
همراه برخی از نیروهای ســپاه پاسداران 
به ســوریه و لبنان اعزام شد. او در مهرماه 

همان سال ازدواج کرد.
تنها یادگاری شهید كریمی

عملیــات  در  کریمــی  عبــاس 
»والفجرمقدماتــی« به عنوان مســوول 
اطالعــات »ســپاه 11 قدر« )کــه تازه 
تشکیل شــده بود( معرفی شد و مدتی به 
مســوولیت فرماندهی تیپ سوم سلمان 
از لشکر27حضرت رسول )ص( منصوب 
شد و در کنار بسیجیان دریادل، به نبردی 
بی امان علیه دشــمن بعثی پرداخت و تا 
عملیات »خیبر« در این مسوولیت انجام 

وظیفه کرد.
سرانجام این شــهید در روز پنج شنبه 
24 اســفند ســال 1363 در حالــی که 
آخرین دستور ابالغی از جانب قرارگاه در 
عملیات بدر) منطقه شرق دجله و شمال 
القرنه( را اجرا می کرد بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره به ناحیه ســرش مجروح شد و به 
معشوق پیوست. از او تنها یک فرزند پسر 

به نام داود به یادگار مانده است.
باید خواســته نیروهایم را تامین 

كنم
قاسم صادقی از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس که مدتی با شــهید عباس کریمی 
در ارتبــاط بود درباره شــهید می گوید: 
»آشــنایی من با عباس به ســال 1362 
برمــی گــردد. آن وقتی کــه حاج همت 
فرمانده لشکر 27 محمدرسول اهلل)ص( 
و کریمی فرمانده تیپ ســلمان این لشکر 
بود من در جلســاتی کــه عباس کریمی 

برگزار می کرد با او آشنا شدم.
از خصوصیــات بــارز او می توانــم به 
خاکــی و صمیمی بودن او با همه اشــاره 
کنم. عباس همیشــه با زیردستان پدرانه 
رفتار می کرد و مدعی بود که من فرمانده 
لشکرهستم و باید خواسته های نیروهایم 
را تامیــن کنم، لذا در جمــع رزمندگان 
با گوش جــان به حرف هایشــان گوش 
می داد و همیشه سعی می کرد مشکالت 
و کمبودهای بســیجیان را رفع کند و اگر 
نمی توانســت، از آنهــا دلجویی می کرد، 
بخاطر این نوع رفتارهایش بود که در بین 
دیگر فرماندهان از محبوبیت بیشــتری 

برخــوردار بــود و همیشــه انتقادهای 
سازنده ای را با باالدستی های خود مطرح 

می کرد.
در عملیــات والفجــر 4 آخرین نفری 
که از خط خارج شــد شهید کریمی بود، 
آخرین مجروح عملیات را بر دوش داشت 

و به عقب می آورد.«
ماجرای نوحــه خوانی آهنگران 

هنگام حمل پیکر شهید
صادقی در خصوص ســاده زیســتی 
شــهید می گوید: وقتی که عباس شهید 
شد، مســوولیت انتقال اســباب منزل و 
خانواده ایشــان به شهرشــان را بر عهده 
داشــتم، کل اســباب زندگی کریمی به 
عنوان فرمانده لشــکر نصــف یک وانت 
هم نمی شــد و فقط اسباب اولیه زندگی 
را داشــتند و اهل تجمــل گرایی نبودند. 
مــردان خدا کم هزینه هســتند و پر کار، 
عباس نیــز اینگونه بود. او در خاطره ای از 
تشییع پیکر شهید در جمع چند نفره ای 
با حضور شــیخ حســین انصاریان و حاج 
صادق آهنگران ســخن به میــان آورد و 
ادامه داد: »زمانی که پیکر شهید کریمی 
را از معراج شهدا تحویل گرفتیم در حال 
حرکت به اهواز بودیم که در مســیر آقای 
آهنگران و حاج انصاریان را دیدیم، وقتی 
خبر شــهادت شــهید کریمی را دادیم از 
این که نمی توانســتند در مراسم تشییع 
شــرکت کنند و ثواب آن را از دســت می 
دادنــد بســیار ناراحت شــدند و در آنجا 
بــرای آخرین بــار درب تابــوت را باز و 
شــهید را زیارت کردند و آقای آهنگران 

عباس کریمی، فرمانده جوانی که جانشین همت شد

هم نوحه ای خواندند و بچه ها ســینه زنی 
کردند«.

شهید عباس كریمی از زبان یک 
فرمانده

شــهید »محمد عبادیان« مســوول 
تدارکات لشــکر 27 محمدرسول اهلل در 
مصاحبه ای که پیش از شهادت انجام داده 
به خوبی به خصوصیات شــهید کریمی 

اشاره کرده است که در ادامه می خوانید:
شهید عبادیان می گوید: » در رابطه با 
شــهید عزیزمان حاج عباس کریمی این 
دریا دل بی نام و نشان، این فرمانده مظلوم 
لشکر، این فرمانده بی ریا و بی تکبر لشکر، 
مخلصانه از زمان درگیری های کردستان 
در جبهه های جنگ با بدنی زخمی حضور 
داشت. عملیاتی نبود که ایشان سهمی از 
مجروحیت نداشته باشد )چه ترکش های 
ریــز و چه درشــت همیشــه همراهش 

بود(. خاطرات بســیار شــیرینی از این 
شهید بزرگوار در جبهه های جنگ دارم. 
بخصوص در محــور والفجر 4 در پنجوین 
عراق که این بزرگوار با یک روحیه بســیار 
عالی و بزرگی مشــغول هدایت عملیات 
بودند. بنده با بی ســیم با ایشان در ارتباط 
بودم در عین حال که دشمن پاتک کرده 
بــود و وضعیت خط یک مقــداری ناجور 
بود، ایشان با روحیه بسیارعالی و با متانت 
باالیی تمامــی برادرها را هدایت کردند و 
توانســتند در مقابل پاتک سنگین عراق 
در ارتفاعــات 1904 ایســتادگی کنند و 
شب بعد هم بتوانند دو مرتبه به ارتفاعات 

دست پیدا کنند.
خاطره دیگــر بنده در بــاره تواضع و 
اخالص بســیار زیاد این شهید است. قبل 
از شــروع عملیات بدر با خانواده ایشــان 
تماس داشــتم. خانواده به بنــده پیغام 

دادند که هرطور است به عباس بگویید که 
یک ســری به ما بزنند. در جزیره مجنون 
خدمت شــان رسیدم و خواهش کردم که 
این کار را انجام دهند. ایشــان نپذیرفتند 
و گفتنــد کــه االن مادرهــا و پدرهــا و 
همســرهای زیادی منتظــر فرزندان و 
شــوهران خود هســتند، اما بــه خاطر 
کیلومترها فاصله به آنها دسترسی ندارند. 
این دور از اخالق اســالمی اســت که من 
تنها با 250 کیلومتــر فاصله از خانواده ام 
در شــرایط فعلی بروم و به آنها سرکشی 
کنم. اگر خواست خدا باشد زنده می مانم 
و می روم. اگر نشــد باز هم توکل بر خدا.  
این صحنه از آن درس های انسان ســازی 
 بــود کــه شــهید بزرگوارمــان بــه ما

 آموخت.«
در وصیت نامه شهید كریمی آمده 

است:

بسم اهلل القاصم الجبارین
»و ما لکــم ال تقاتلون فی ســبیل اهلل 
و المســتضعفین مــن الرجال و النســاء 
والولدان و قاتلــو هم حتی التکون فتنه و 

یکون الدین هلل«.
چــرا در راه خــدا جهــاد نمی کنید 
در صورتــی که جمعــی ناتــوان از مرد 
 و زن و کــودك شــما در چنــگال ظلم 

کافرانند.
 بکشــید کافــران را تا برکنده شــود 
ریشه فســاد، و دین منحصر به دین خدا 
شــود. هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت 
در نزد خدا از قطــره خونی که در راه خدا 
ریخته شود، بهتر نیست و من می خواهم 
که با این قطره خون به عشــقم برسم که 
خداست. شــهید کسی است که حقیقت 
و هدف الهی را درك کرد و برای حقیقت 
پایداری کرد و جان داد. شهادت در اسالم 

نه مرگی اســت که دشــمن بــه مجاهد 
تحمیل می کند بلکه انتخابی اســت که 
وی با تمام آگاهی و شــعور و شناختش به 

آن دست می بازد.
» وال تقولوا لمن یقتل فی ســبیل اهلل 
اموات احیاء ولکن ال تشعرون« و آن کسی 
که در راه خدا کشــته شده مرده نپندارید 
بلکــه او زنــده ابدی اســت ولیکن همه 
شــما این حقیقــت را در نخواهید یافت. 

)بقره154( 
شــهادت برای من یــک فیض بزرگی 
اســت. من لیاقت یک شــهید را ندارم و 
امیدوارم که آنهایــی که قبل و بعد از من 
به درجه شــهادت نائل آمده انــد من را 
درآن دنیا شــفاعت نمایند. ان شاء اهلل و 
از قول من به تمام اقوام و خویشــاوندان 
خصوصا پدر و مادر و خواهرم و همسرم و 
برادرانم بگویید بعد از من برای من گریه 

و زاری نکنند و در عوض به همه دوستان 
و آشــنایان با چهره های خندان تبریک 
بگویند و به آنهــا بگویند جان او هدیه ای 
برای اسالم عزیز و امام امت و امت امام بود 
و در رابطه با شــهادت من و بقیه برادرانم 
که اگر لیاقت شــرکت در جبهه های حق 
علیه باطل را داشــتند خانــواده من صبر 
را پیشــه کنید و صبر نه این که در مقابل 
باطل و ناحق تسلیم شدن، بلکه استواری 
و ایســتادگی در برابر نامالیمات، در برابر 
سختی ها، در مقابل گرفتاری ها و مبارزه 
سرسخت با مشــکالت زندگی مبارزه با 
هوای نفس، اجرای کلیه دســتورات امام 
اســت مبارزه با منافقین داخلی که خود 

نیز یک نوع جبهه داخلی است.
لــذا طبق فرمایشــات قــرآن کریم؛ 
»واقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم 
من حیــث اخرجوکم و الفتنۀ اشــد من 

القتل« هر جا مشرکان را دریافتند به قتل 
رســانید و از شهرهایشان برانید چنان که 
آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه گری 
 که آنان کنند سختتر از جنگ و فسادش

 اســت. و در رابطه با رزمندگان اســالم 
باید بگویم که همیشــه با توکل به خدا و 

ائمه معصومین و اجرای دســتورات رهبر 
عزیز و عالی قدرمان بر دشــمنان بتازید 
تا آنها را از صفحــه روزگار بردارید و هیچ 
وقــت بــر پیروزیهایتان مغرور نشــوید، 
چون در مرحله اول این شــما نیستید که 
می جنگید و این شــما نیستید که شلیک 
می کنید، بلکه طبق آیه قرآن مجید »و ما 
رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی« و شما باید 
مجاهد فی سبیل اهلل باشید آن کسی که 
جهاد کند »کلمــۀ اهلل هی العلیاء« تا این 
کــه اراده خدا باال بیایــد و حاکم بر اراده 

شود این همان راه خداست.
سالم و دعای همیشگی تان را فراموش 
نکنیــد. خدایا، خدایا، تــا انقالب مهدی 
خمینــی را نگه دار از عمر ما بکاه و بر عمر 
او بیفــزای. خدایا خدایــا رزمندگان ما را 

نصرت و یاری بفرما.
عباس کریمی 27فروردین 67

فرمانده لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( به روایت فرماندهان؛

همیشــه با توكل به خدا 
و ائمه معصومیــن و اجرای 
دستورات رهبر عزیز و عالی 
قدرمان بر دشــمنان بتازید 
تا آنهــا را از صفحه روزگار 
برداریــد و هیــچ وقت بر 

پیروزیهایتان مغرور نشوید.
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 بازگشت. 
یکی از دالیلی که اســم ایشان جزء صلیب 
ســرخ عراق نبود، این بود که می خواســتند 
شهید لشــکری اعتراف کند که قبل ازجنگ 
به خاك عراق آمده است، زیرا ازچند ماه قبل 
از جنگ، نیروهای عراقی در مرز شرارت هایی 
می کردند. ایران هم بعضا به این حوادث در مرز 
پاسخ می داد که درهمان ایام، شهید لشکری 
درماموریتی به اسارات درمی آید و بهانه خوبی 
برای عراقی ها بود که ثابت کنند ایران آغازگر 
جنگ است و عراقی ها درشروع جنگ هشت 

ساله هیچ نقشی نداشتند.
 وقتی پرس و جو کردم تقریبا اکثرا ازحال 
او بی اطالع بودند تا اینکه برخی از اسرای آزاد 
شده حســین را دیده بودند و ازسالمتی او به 
ما خبر دادند، درواقع خبرخوشــحال کننده 
ای بــود اما باید او را پیدا مــی کردیم تا خیال 
خودمان راحت تر می شــد،  حســین مدت 
زیادی را به عنوان اســیر جنگی ســپری کرد 
ودراین مدت طوالنی صبر و استقامت زیادی را 
از خود نشان داد، درهمین زمینه مقام معظم 
رهبری نیزبه ایشان لقب »سید االسرا« را داد 
و به نظرم برای کســی که سالها صبر کرد تا به 

خاك کشورش باز گردد بهترین اتفاق ممکن 
بود، او واقعا ســید بود و ازهر نظر برازنده این 

لقب بود. 
خبری كه حال حسین را دگرگون كرد

وقتــی به خــاك ایران بازگشــت در یک 
مراسمی حســین را دیدم، خیلی از دیدنش 
خوشحال شدم، باالخره فرصتی دست داد تا 
با او صحبت کنم، پرسیدم حسین چه اتفاقی 
درعراق برایــت افتاد؟ در پاســخ با لبخندی 
که البته نشان ازســختی کشیدن بود، گفت: 
من اصال در روزهای اســارت اذیت نشدم، اما 
نانجیبی که نیروی دشــمن بود و با من قرآن 
می خواند، یک روز در ســلول انفرادی پیش 
مــن آمد و خبــرداد که زن و بچــه ام به یک 
کشوردیگر پناهنده شــده اند و ازشنیدن این 
موضوع بسیار ناراحت شدم، همانجا در سلول 
دراز کشــیدم و با خدا درد و دل کردم واشک 
ریختم از او خواستم که جان من را بگیرد تا این 
خبر درست نباشــد، فردای همان روز عکس 
زن و بچه ام به دستم رسید که همراهش یک 
نامه بود که خبراز این می داد که آنها در ایران 

هستند و هیچ جایی نرفته اند. 
نکته دیگری که از اوهمیشه به یاد دارم این 
است که نمازش هرگز ترك نمی شد، حتی در 
آمریکا نمازش را  اول وقت می خواند و  در همه 

حال با خدای خود راز و نیازمی کرد.
برای عراقی ها سندی مهم بود

امیرسرتیپ »محمدیان« از دیگرهمرزمان 
و دوستان شهید حسین لشکری است که در 
گفت و گویی از خاطرات مشــترکش با شهید 
لشکری چنین روایت می کند: من این شانس 
را داشتم با حسین همدوره باشم، در دانشکده 
خلبانی من و شــهید لشــکری و امیرسرتیپ 

مشیری هم دوره بودیم. 
وقتی تازه وارد دانشکده خلبانی شدم 18 
سال بیشتر نداشــتم و حسین لشکری کمی 
سن و سال بیشتری نســبت به من داشت. او 
قبلش به سربازی رفته بود و حس برادربزرگتر 
نسبت به من داشت همیشه نیز سعی می کرد 

حواسش به من باشد.

بســیار جوانمرد بود و از همــان روزهای 
اول  راهنمای من شــده بــود،  در تهران که به 
پرواز می رفتیم ســواراتوبوس که می شدیم تا 
به باند فرودگاه برسیم. همیشه به دلیل اینکه 
جوانترها بــر روی صندلی بنشــینند او کف 
اتوبوس می نشست و یا روی رکاب می ایستاد 
و از ما می پرســید که آیا صبحانه خورده ایم 
یا خیر؟ همیشه حواسش به همه کوچکترها 

بود.
 مدتها بود که او را ندیده بودم تا اینکه پس 
از بازگشت ازاسارت برخی روزها حسین را در 

دزفول می دیدم. 
یک روزتلفن زنگ خورد و حســین جواب 
داد ناگهان گوشــی را قطع کرد و شروع کرد 
به خندیدن با تعجــب گفتم چرا می خندی؟ 
درپاســخ به من گفت: پسرم بود؛ پدرسوخته 
هنــوز وقتی من را می خواهــد صدا بزند می 
گوید آقای لشــکری! برای دلداری به او گفتم 
که زیــاد به دل نگیرد چون مــدت زیادی در 
کشورنبوده طول می کشد تا عادت کند که او 

را پدر خطاب کند.
شهید حسین لشگری حالت های خاصی 
در چهره داشــت، مثال یــک روز دیگرهنگام 
ناهار رفتم تا به او سری بزنم، حدود 6 روز قبل 
از اینکه ایشان از بین ما برود، وارد اتاق او شدم و 
متوجه شدم روی چهارصندلی خیلی کوچک 
دراز کشیده است،  به او گفتم وقتی خسته ای 
چرا به خانه نمی روی اینطوری که نمی شــود 
خوابید،  درپاسخ به من با همان حالت آرامش 
همیشــگی گفت: اگر تو هم اســیر بودی می 
فهمیدی که درازکردن پا، چه آرامشــی دارد 
و اینقدرراحت دراز کشــیدن چه لذتی دارد، 
چون من سالها اســت که نتوانستم پاهایم را 

دراز کنم. 
اکثر آزاده هــای ما پس از آزادی بســیار 
ضعیف شده بودند و از نظر جسمی  این ضعف 
قابل مشاهده بود، به خاطردارم وقتی حسین 
به کشور بازگشت او را به خانه اش بردند وقتی 
که به به دیــدارش رفتم چیزی نظرم را جلب 
کرد، حسین از نظر جســمی آنقدر ضعیف و 

الغر نشده بود، سرحال و سر زنده به سراغش 
رفتم و از او علت را پرســیدم و پاســخ او آنقدر 
 جالــب بود کــه هیچوقت از ذهــن من پاك

 نمی شود.
به من گفت زمانی که در عراق اسیر بعثی ها 
بوده از او به بهترین شکل ممکن نگهداری می 
شــد، هیچوقت از ورزش کردن دور نشــده و 
ســعی کرده بود که هرغذایی را نخورد، علت 
اینکه حســین این فرصت را پیدا کرده بود تا 
از خود به بهترین شــکل ممکن مراقبت کند 
این اســت که او برای عراقی ها ســندی مهم 
بود، آنها میخواستند با مراقبت از حسین سند 
مهمی داشته باشند مبنی بر اینکه ثابت کنند 
ایران بوده اســت که به عــراق حمله کرده و 

آغازگرجنگ بوده است.
حسین درادامه به من گفت که او را به یک 
خانه ویالیی  می برند تا اورا تحت نظر داشــته 
باشــند، البته مراقبت از حسین و دادن برخی 
امکانات اولیه زندگی هم از ســرخیرخواهی 
نبود بلکه عراقی ها می ترسیدند که اگر اتفاقی 
برای او رخ بدهد سند تجاوز به خاك آنها پاك 
خواهد شــد، با این حال دوافســرعراقی از او 
مراقبت می کردند و تلویزیون و وسایل رفاهی 
برایش مهیا کرده بودند. یک روز حســین  بعد 
از ورزش در محوطــه ای که از او نگهداری می 
کردنــد به داخل خانه می آیــد و متوجه  می 
شود که تلویزیونش نیست  و پیگیری می کند 
که چه کسی به وسایل شخصی اش دست زده 
است! افسرنگهبان عراقی در پاسخ به او گفته 
بود:» تلویزیون اتاق نگهبانی خراب شده و تو 
نیز که همیشه در حال ورزش هستی و کمتر 
تلویزیون نگاه می کنی،  ماهم تصمیم گرفتیم 
تلویزیــون را از اتاقــت به جــای دیگر انتقال 
دهیم« اما حسین با این حرف بیشترعصبانی  
می شــود و در نهایت تلویزیون خودش را پس  

می گیرد. 
امیرســرتیپ محمدیــان با کمــی تامل 
درمــورد ویژگی های اخالقــی همرزم خود 
گفت: قلبا بسیارمهربان بود، درشهرکی که به 
عنوان مدیر فعالیت می کــرد من بارها دیدم 
ازجیب خودش شخصا به کارگرها می رسید و 

همیشه به آنها کمک می کرد.
این حالت جوانمردی او من را بسیار تحت 
تاثیر قرار داده بود، با توجه به بیماری هایی که 
با آنها دست وپنجه نرم می کرد همچنان می 
خندید، قرص های زیادی باید مصرف می کرد 
چون در اسارت بیماری های زیادی گرفته بود 
و همچنین به دلیل طوالنی شــدن اسارتش 
درعراق بســیاری از کلمات فارســی یادش 
رفته بود. گاهی صدام را به اشــتباه می گفت 
»آقای صدام« که باعث خنده ما می شد و بعد 

خودش از این گفته عصبانی می شد.
شهید حسین لشــکری مرد بسیار بزرگی 
بود که سالها در اسارت و دور از وطن و خانواده 
توانست مقاومت کند و در نهایت به عنوان یک 
فرمانده بزرگ از دســتان مبارك مقام معظم 

رهبری درجه سرلشگری را دریافت کرد.

درمیــان نام های مانــدگار تاریــخ دفاع 
مقدس، شهید »حســین لشکری« همواره از 
درخشان ترین نام های فهرست بلند و ارزشمند 
نسل حماســه و فداکاری اســت. او خلبانی 
شــجاع و مؤمن بود کــه در راه دفاع از میهن 
اسالمی اش با دشمن متجاوزجانانه جنگید و 
با وجود سال ها اسارت نمونه ای افتخارآفرین 
از وفاداری یاران انقالب  شــد. طــوری که از 
ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی به »سید 
االســرا« لقب گرفت، قدیمی ترین آزاده ایران 
اســالمی بود که با بردبــاری و تحمل رنج ها و 
مشقات فراوان درمدتی غریب به بیست سال 
درســلول های انفــرادی و اردوگاه های رژیم 
بعــث عراق، تابلوهایی از ایمــان و معنویت و 
مقام رضا و تســلیم در برابــر امتحانات الهی 
را برای ما به نمایش گذاشــت. خلبان جوان 
وقتی اسیر شد تنها 28 سال داشت و هنگامی 
که برگشــت 47 ســاله بود، آری برگشت  اما 
همچنان ســرپا وبا روحیه ای به دورازهرگونه 
آثارتحمل فشارسال های اسارت، گویی هیچ 
اتفاقی برایش رخ نداده تا به همه نشان دهد، 
یک فرمانده باید درهرشرایطی صالبت خود 

را حفظ کند.
خلبان آزاده شهید حســین لشکری، در 
ســال 1331 در روســتای ضیاء آباد قزوین 
به دنیا آمــد. وی دوره تحصیــالت ابتدایی 
را در زادگاهش به پایان رســاند و برای ادامه 
تحصیل به قزوین رفت. در ســال 1350 پس 
از اخذ دیپلم برای انجام خدمت ســربازی به 

لشکر 77 خراسان اعزام شد.
همان موقع با درجه گروهبان ســومی در 
رزمایش مشــترکی که بین نیــروی زمینی 
و هوایی انجام می گرفت، حضورداشــت و با 

خلبانان شرکت کننده در رزمایش آشنا شد.
امیــر ســرتیپ دوم خلبان بازنشســته 

»ســیاوش مشــیری« ازهمرزمان شــهید 
حســین لشــکری در مورد او در گفت و گو با 
»فرمانده« چنین روایت می کند: »لشــکری 
از بزرگمردانــی بود که دیــواره های محدود 
ساخته شــده ما انســان ها را خراب کرد و با 
گذشــت و تحمل فراوان و صبوری نشان داد 
که انســان می تواند چه کارهای بزرگی انجام 

دهد.«
شور و شوق بی پایان به حرفه خلبانی 
شور و شوق فراوانی به حرفه خلبانی داشت؛ 
به طــوری که پس از پایان دوره ســربازی در 
آزمون دانشــکده خلبانی شرکت کرد و پس 
ازموفقیت به اســتخدام نیروی هوایی درآمد. 
در واقع آغاز آشــنایی من با شــهید حسین 
لشــکری در دانشــکده خلبانی بود، ســال 
1353 ما باهم دوره هــای نظامی را طی می 
کردیم و برخی آموزش هــا از جمله؛ آموزش 
رژه، کالس های زبــان ودیگرآموزش ها را  در 
کنارهم گذراندیم. حسین درسال 1354 پس 
ازگذراندن مقدمات آموزش پــرواز درایران، 
برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد 
و با درجه ســتوان دومی به ایران بازگشــت و 
به عنوان خلبان هواپیمای شکاری »اف - 5« 

مشغول به خدمت شد. 
  شهید لشــکری یک ماه زودتر ازمن برای 
دیدن دوره های آموزش های پیشرفته خلبانی 
به آمریکا رفته بــود و پس ازمدت کوتاهی که 
ازهم جدا شــدیم درآمریکا همدیگر را دیدیم 
، در آن زمان هر دوره  قریب به300 دانشــجو 
بر اســاس نیاز و مهارت هــای خاص برای هر 

هواپیما انتخاب می شدند.
وقتی دوره های آموزشــی ما درآمریکا به 
اتمام رسید به پایگاه های فعال در کشوراعزام 
شدیم و درست مصادف با زمانی بود که عراقی 
ها با دردست داشتن اطالعاتی می خواستند به 

ایران حمله کنند. حسین لشکری با آغاز جنگ 
تحمیلی به جمع رزمندگان پیوست، او بارها 
با رشــادت های فراوان برای کسب اطالعات 
از دشــمن به منطقه می رفــت و برای اهداف 
مشــخص و برای کمک به جمهوری اسالمی 
جان خود را به خطرمی انداخت و بعد از انجام 
12ماموریت در نهایت هواپیمای او آسیب دید 
ومجبوربه ترك هواپیما شــد که متاسفانه در 

خاك دشمن به اسارت دشمن درآمد.
در مورد اسارت او دو روایت وجود دارد یکی 
اینکه خود عراقی ها شهید حسین لشکری را 
اسیر می کنند و روایت دیگر اینکه عناصرضد 

انقالب او را اســیر می کنند و تحویل بعثی ها 
می دهند. 

اسیر که شد دیگرارتباطی با هم نداشتیم 
تا اینکه جنگ به پایان می رســد، حسین سه 
ماه اول دوران اســارت درسلول انفرادی بود و 
پس ازآن در مدت 8 سال با حدود 60 نفر دیگر 
ازهمرزمان در یک سالن عمومی و دور از چشم 
صلیب سرخ جهانی نگهداری  می شدند. پس 
از پذیرش قطعنامه 598 او را از سایر دوستانش 
جدا کردند و پس از تحمل 16 سال اسارت به 
نیروهای صلیب ســرخ معرفی شــد و2 سال 
 بعد در روز 17 فروردین ســال 1377 به ایران

امیر سرلشکر خلبان آزاده شهید حسین لشگری؛

عقابی که قفس را شکست

حسین مدت زیادی را به 
عنوان اســیر جنگی سپری 
كرد ودرایــن مدت طوالنی 
صبر و اســتقامت زیادی را 
از خود نشان داد، درهمین 
زمینه مقــام معظم رهبری 
»سید  لقب  ایشــان  نیزبه 
االسرا« را داد و به نظرم برای 
كسی كه ســالها صبر كرد تا 
به خاک كشــورش باز گردد 
بهترین اتفــاق ممکن بود، 
او واقعا سید بود و ازهر نظر 

برازنده این لقب بود.

همه  شــما به خصوص آنهایــی که زیــاد ماندند - رمز 
مقاومت و ایستادگی هستید. شما نشان دهنده  این حقیقت 
هســتید که رنج ها می گذرد و اجرها می ماند. از همه بیشتر 
غم و رنج این آقای »لشگری« بود که ما هر وقت به یاد ایشان 
می افتادیم، حقیقتاً غمی دلمان را می گرفت. هجده، نوزده 
ســال، زمان بلندی اســت؛ زمان کمی نیست که ایشان در 
چنگ دشــمن بودند و به حمداهلَلّ صبر و استقامت کردند. 
امیدواریم خدای متعال به همه ی شما اجر دهد و موّفقتان 
بدارد و ان شــاءاهلَلّ خانواده های شــما - فرزندان و کسان و 

والدینتان - را مشــمول رحمت و خیر کند. عین این ثواب 
و اجری را که خدای متعال به شــما می دهد، به کســان شما 
هم می دهد؛ چون آنها هم خیلی رنج کشــیدند، خیلی زجر 
کشیدند. گاهی می شود آن کسی که خودش در زندان است 
و از میهن عزیز و خانواده اش دور اســت، کمتر رنج می کشد، 
تا کســانی که در انتظار او هســتند و جای خالیــاش را دائماً 

می بینند. 
اولین دیدار شهید لشگری پس از آزادی از اسارت 
1377 /01/19

شما رمز مقاومت و ایستادگی هستید
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اما روزی احساس کردم که نیاز دارم عکس پدرم روبرویم 
باشد تا او را بیشــتر ببینم. حاال هر کاری که می خواهم 
انجام دهــم، مقابل عکس می نشــینم و بــا او صحبت 
می کنم. فکر می کنم که چه کاری کنم، پدرم خشــنود 

می شود.
* از خصوصیات بارزی كه در شخصیت شهید 

شیرودی دیدید برایمان بازگو كنید.
یکــی از دالیلی که امــروز به بن بســت خورده ایم، 
نداشتن ازخودگذشتگی است. در زمان جنگ رزمندگان 
به خودشان فکر نمی کردند، اما امروز برخی از مسئوالن 
منافع خود و خانواده شان را در نظر می گیرند. برای عبور 
از بحران هایی که داریم باید به راه شــهدا و خط شــهدا 
برگردیم.  پدرم بر خالف ظاهر نظامی اش بسیار مهربان 

بود. صالبت خاصی داشت. 
همرزمانــش برایــم روایــت کردند که شــیرودی 
عالوه بر جدیتی که در کارهایش داشــت، بســیار رئوف 
بود. در هر شــرایطی اطرافیان و منافــع دیگران را هم 
می دیدید حتی اگر عملش باعث توبیخش می شــد. این 
خصوصیات شهید شــیرودی بود که او را اسطوره کرد. 
پدرم در تمام عرصه های زندگی ام برای من قهرمان بود. 
 وقتی من را شــیرودی صدا می زنند، احســاس افتخار 

می کنم.
* نقش مادرتان را در رشد پدر و خودتان موثر 

می دانید؟
مادرم اهل اصفهان اســت. او در تمام این سال ها کنار 

من و پدرم بود. مادرم در این ســال ها بسیار ایستادگی 
کرد. بعد از شهادت پدرم به اصفهان برگشتیم. مادرم آن 
زمان 22 ســاله و من 2 ساله بودیم که به اصفهان رفتیم. 
او بعد از شهادت پدرم، به گونه ای کنارم بود که احساس 
کنم یک مرد کنارم اســت. اگر توانستم راه پدرم را ادامه 
دهم، بانی آن مادرم بــود. او به من یاد داد که کنار مردم 
باشــم و کارهای پدرم را ادامه دهم. مادرم در حال حاضر 
در اصفهان زندگی می کند و در مســجد و خیریه ها فعال 

است. 
* نظر شــما در خصــوص واكنش های برخی 

درباره سهمیه فرزندان شهدا، چیست؟
در قانون آمده است که فرزندان شهدا سهمیه داشته 
باشند. به نظر من این سهمیه چیز زیادی نیست. برخی از 
فرزندان شهدا حاضر نشدند که از این سهمیه ها استفاده 

کنند و بهترین درجه علمی را نیز به دست آوردند.
 فرزندان شهدا از این ســهمیه سوءاستفاده نکردند. 
من اگر امروز به این درجه از شــغلی که رسیدیم، هرگز 
از نام پدرم اســتفاده نکردم. سلســله مراتــب را رعایت 
کــردم و حتی گاهی از حقم هم گذشــتم. خیلی مواقع 
مجبور شدم که سکوت کنم. نمی خواستم موضوعی که 
هیچ ربطی به شــهید ندارد را به او نسبت دهند. اگر من 
فرزند شــهید نبودم، امروز قطعا مراتب شــغلی باالتری 
داشــتم. هیچ وقت به من نگفتند که تو فرزند شهید ملی 
هستی این پست را به تو می دهیم. بالعکس برخی مواقع 
وقتی متوجه می شــوند تو فرزند شــهید هستی، بیشتر 

از دیگران به روی تو فشــار می آورند. کم کم متاســفانه 
در حال رفتن به ســمت بی آرمان شدن هستیم. خانواده 
شــهدا و ایثارگران نیاز بــه توجه و ارج نهــادن به ایثار 
آن ها دارند نــه نیاز مادی. برخی امروز به میدان آمده اند 
و می خواهنــد ســهمی از انقالب بردارند، اگر ســهمی 
هم باشــد باید به جانبازی داده شــود که تمام عمرش 
را بــرای حفظ آرمان های انقالب فدا کرده اســت. او در 
 زمان جنگ بــه گونه ای از خانــواده اش دور بود و امروز 

هم به نوعی دیگر. 
* در خصوص زندگی شــهید شیرودی فیلم و 
كتاب هایی منتشر شده، چقدر این آثار با واقعیت 

نزدیک است؟
همه آن آثار دروغ است. شهید شیرودی آن قدر بزرگ 
بود که اگر فقط به شــخصیت وی فــارغ از خانواده اش 

می پرداختند، کلی حرف برای گفتن بود.
 وقتی یک نفر اســطوره اســت نیازی به اضافه کردن 

ماجراهای دروغ نیست.
 اگر مســئولین آن زمان چند ســال بعد از شــهادت 
شــیرودی، خاطــرات وی را جمــع می کردنــد، یک 
اطالعات مرجع وجود داشــت اما حاال دیگر همرزمانش 
شــهید یا پیر شــده اند و مطلبی جامع در مورد شــهید 
نیســت. در خصوص مدافعان حرم هم همینگونه است 
مســئوالن حفظ آثار باید زندگی نامه شــهدای مدافع 
 حرم را ثبت کنند پیش از اینکه به فراموشــی ســپرده

 شوند. 

فرزند ارشد شــهید است. 2 ســاله بود که پدرش به 
شــهادت رســید. پس از آن با مادرش از کرمانشــاه به 
اصفهان رفت و در آنجا بزرگ شــد. مادرش در سن 22 
سالگی، روح فرزندش را به گونه ای پرورش داد که امروز 
وی خود را خادم خانواده شــهدا می داند و با ایثارگران و 
خانواده شهدا در ارتباط است. برخی او را با چهره سیاسی 
و برخی دیگر به عنوان یک فرزند شهید ملی می شناسند 
اما خودش می گوید که من چه پشت این میز باشم و چه 

در خارج از وزارت خانه، فرزند شهید هستم.
متن باال برگرفته شــده از زندگی »ماندانا شیرودی« 
دختر شــهید »علی اکبر شــیرودی« می باشد که امروز 
سرپرســت مجموعه ورزشی شهید کشــوری است. در 
ادامه ماحصل گفت وگوی خبرنگار ما با این فرزند شهید 

را می خوانید.
* ارتباط تان با خانواده شهدا و ایثارگران چقدر 

است؟ 
با خانواده شهدا، ایثارگران و دوستان پدرم در ارتباط 
هســتم. گاهی هم به دیــدار جانبازان در آسایشــگاه 
می روم. روزی یکی از جانبازان گفت که 35 ســال است 

که در آسایشــگاه زندگی می کند. 35 سال برای ما واقعا 
غیرقابل تحمل اســت اما آن ها بردباری کردند و ماندند. 
مادر شهیدی را می شناسم که چند شهید تقدیم کشور 
کرده  اســت اما باز هم می خندد و با افتخار از فرزندانش 
حرف می زند. متاســفانه فرهنگ ایثار و شهادت در حال 
فراموشی اســت. شاید ســال های بعد یادی از شهید و 
ایثارگر به یاد ها نماند. در تمام کشــورها به کســانی که 
در جنگ هایشــان کشته شده اند به عنوان قهرمان وطن 
نگاه می کننــد و برایش احترام خاصی قائل هســتند و 
حمایت شان می کنند اما در کشــور ما، کم کم تقدیر از 

ایثارگران رنگ و بویش را از دست می دهد.
* چطور شــد كه كمپین #پدرت_كجاست؟ را 

در فضای مجازی راه انداختید؟
برخی به دنیا نیامده بودند که پدرشــان شــهید شد. 
شــاید خیلی ها این جمله را درك نکنند فقط کســانی 
که همچون من در ســنین کودکی پدرشان را از دست 
داده اند، این درد بزرگ را حس کنند. خدا را شــاکرم که 
همســر و فرزند خوبی دارم و هیچ نیــاز مالی ندارم. در 
حالی که من همیشه کمبود پدر را در زندگی ام احساس 

کردم حتی امروز که دیگر خــودم ازدواج کردم و دارای 
فرزند هستم، وقتی در خیابان پدری را می بینم که دست 
فرزندش را گرفته اســت، دلم می لرزد. چطور می شــود 
که فرزندان شــهدا با چنین شرایطی در جامعه فراموش 
می کنند؟ از آن جایی که مســئولین مدام دروغ پردازی 
کردند، مردم کمپیــن »#فرزندت_کجاســت« را راه 
انداختند. من از این قضیه بســیار متاثر شــدم. از این رو 

یک کمپین به راه انداختم که بگویید پدرت کجاست. 
* وقتی دلتنگ پدر می شوید، چه كار می كنید؟
در دوران کودکی می گفتم، چرا من. گاهی مقابل قاب 
عکس پدرم می ایستادم و گالیه می کردم که چرا شخص 
دیگری نرفت. با این حرف ها دلتنگی هایم کم نمی شــد. 
آن زمان تنهایی و خال وجود پدر را احساس می کردم اما 
حدود چهار سال است که با پدرم ارتباط برقرار کردم. از 
آن زمان به بعد دیگر خال وجود پدر را احســاس نکردم. 
ارتباطم که با پدر نزدیک تر شــد، او را در کنارم احساس 
کــردم. گاهی در کارهایم گره هــای بزرگی می افتاد اما 

ناگهان معجزه آسا حس می شد. 
پیش از این قاب عکس پدرم را پشــت سرم زده بودم 

به خاطر پــدرم از حقم گذشتم
گفت وگو با »دختر شهید شیرودی«؛ 

ســروان شــیرودی یک خلبان هوانیروز بود و انســانی 
همیشــه آماده شــهادت. چندی قبل یکی از برادران گفته 
بود از دوستان قدیمی اش، از روحانیون متعهد در کرمانشاه 
گفتــه بود: فالنی بیا یک خداحافظی از روی خاطرجمعی با 
تو بکنم، زیرا می دانم که باید شهید بشوم. این برادرمان در 
جواب گفته بود: خدا کند حفظ بشوی، شهید نشوی، بمانی 
و خدمت کنی. گفته بود: نه، ســرهنگ کشــوری را خواب 

دیدم. ســرهنگ کشــوری هم یکی دیگر از افسران شجاع 
هوانیروز بود که چند ماه قبل شــهید شــده بود. او )شهید 
کشــوری( هم از مؤمنیــن باهلل و رجال صــادق در راه این 
انقالب بود. گفته بود: خواب دیدم که شهید کشوری به من 
گفت: شیرودی یک عمارت خیلی خوبی برایت گرفتم، باید 

بیایی توی آن عمارت بنشینی. لذا می دانم که رفتنی ام.
خرداد 1360

شهید شیرودی همیشه آماده شهادت بود
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ارتش ســرافراز جمهوری اســالمی ایران، شــهدای 
بیشماری را تقدیم آرمان های مقدس نظام اسالمی کرده 
است، شهید »حســن اقارب پرست« یکی از فرمانده های 
نمونه و بی بدیل جنگ های کالســیک در مقابل دشمن 
بعثی بود و می تــوان او را امیر دلهای رزمندگان اســالم 
نامید. این شهید گرانقدر در روشنگری ارتشی ها  در زمان 

شاهنشاهی هم بسیار فعال بود.  
شهید »حسن اقارب پرســت«، اردیبهشت 1325 در 
یــک خانواده مذهبی  در شــهر اصفهان دیــده به جهان 
گشود. پدرش حاج محمد رحیم از جمله افراد معتمد شهر 
به حســاب می آمد که مذهبی بودنش مهمترین ویژگی 
وی بود. حسن سال 1343 در رشته ریاضی دیپلم گرفت و 
وارد دانشکده افسری ارتش شد. پس از طی دوره سه ساله 
دانشــکده افسری در کنار دوستانی چون شهید کالهدوز 
برای گذرانــدن دوره مقدماتی زرهی به شــیراز منتقل 
شد. در ســال 1350، با خواهر شــهید یوسف کالهدوز 
ازدواج مــی کند که حاصل آن پیوند مقدس چهار پســر 
می باشد. شهید اقارب پرســت به دلیل داشتن روحیه و 
اعتقاد باالی مذهبی با تعدادی از همکاران ارتشــی خود 
در دوران ستمشاهی توانسته بودند با نهضت اسالمی امام 
خمینی )ره( ارتباط برقرار نموده وهســته های مقاومت 
اسالمی را با سرپرستی سرلشکرشهید نامجو، استاد نقشه 

برداری دانشــکدۀ افســری  آن زمان؛ در ارتش تشکیل 
دهند. اوعضویت در این سازمان مخفی را حتی از دوست و 
همدوره اش  سرلشکر شهید یوسف کالهدوز- پنهان نگه 
داشت تا این که در یک جلسه تشکیالتی معلوم شد هر دو 

عضو این سازمان نظامی سیاسی مذهبی هستند.
حسن در ســال 1352، برای طی دوره تانک چیفتن 
به کشور انگلســتان اعزام شد. او مؤسس کارگاه عملیاتی 
کالس های ضد میکربیـ  شیمیایی در مرکز زرهی شیراز 
بود. در کنار آموزش دانشجویان از هدف خود غافل نماند 
و به جمع آوری نیروهای متعهد برای سازمان مخفی شان 

اقدام می کرد. 
مدتی بعد، برای طــی دوره ای نظامی به آمریکا رفت و 
در بازگشــت از طریق ترکیه به عراق برای زیارت عتبات 
عالیات مشرف شد. در این برهه، وظیفۀ حسن و کالهدوز، 
دریافت اعالمیه های امام از طرف ســازمان مخفی بود که 
توســط شهید نامجو تهیه می شــد. او نه تنها اعالمیه ها و 
نوارهــای امام را در شــهر پخش می کــرد بلکه در داخل 

پادگان نیز از تبلیغات باز نمی ایستاد.
فعالیت های شهید اقارب پرست پس از پیروزی 

انقالب
اقارب پرســت با ورود حضرت 
امام خمینی)ره( با دیگر همرزمان 

انقالبــی خود کمیته ارتش را در مدرســه رفــاه زیر نظر 
سپهبد شهید ولی اهلل قرنی اولین فرمانده ارتش اسالمی 
و حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای اولین نماینده امام 
)ره( در ارتش برای شناسایی و انتصاب فرماندهان انقالبی 
تشــکیل دادند. آنان از 12بهمــن 1357 با فعالیت های 
خود باعث همراهی تعداد زیادی از کارکنان ارتش با مردم 
برای شکست پشتوانه نظامی رژیم شدند. پس از پیروزی 
انقالب، اقارب پرست و یارانش توانستند پایداری ارتش، 
تنها بازوی نظامی انقالب اســالمی را در برابر ضدانقالب 
داخلی و خارجی سبب گردند. با حمله ارتش بعث عراق به 
کشور، او به خرمشهر رفت و با اصولی که از رزم می دانست؛ 
نیروهای رزمنده را برای جنگ با متجاوزان سازماندهی، 
توجیه و فرماندهی می کــرد. او بارها گفته بود که: »ما به 

خاطر خدا می جنگیم و هرگز شکست نخواهیم خورد«.
مقام معظم رهبری که خود از نزدیک شــاهد فداکاری 
و مجاهدت شــهید اقارب پرســت بوده اند، در این مورد 
می فرمایند: » شــهدایی که در خرمشهر مظلوم آن طور 

شهید امیر سرلشکر حسن اقارب پرست؛

مقاومت کردند. آن روزها بنده در اهواز از نزدیک شــاهد 
قضایا بــودم. خرمشــهر در واقع هیچ نیروی مســلحی 
نداشت؛ نه که صد و بیست هزار نداشت بلکه ده هزار، پنج 
هزار هم نداشت. چند تانک تعمیری از کار افتاده را مرحوم 
شــهید »اقارب پرست« - که افسر ارتشی بسیار متعهدی 

بود - از خسروآباد به خرمشهر آورده بود، تعمیر کرد«
پس از اشغال خرمشهر، سرگرد اقارب پرست به آبادان 
اعزام شــد و در آنجا ســتاد مقاومت علیــه متجاوزان را 
تشکیل داد. او در کنار سرگرد شریف النسب، فعالیت های 
گســترده ای انجام داد و با تعداد کمی از نیروهای بومی، 
جبهه بهمنشــیر و ذوالفقاری آبادان را به کنترل در آورد 
و نگذاشــت نیروهای عراقی که آبــادان را محاصره کرده 

بودند، وارد شهر شوند.
شهید اقارب پرست اولین گردان زرهی در آبادان به نام 
گردان المهدی را تشــکیل داد و با تجمیع و سازماندهی 
تانک ها، توانســت در مقابل دشــمن یک آرایش نظامی 
نســبتاً مناسبی تشکیل دهد. در یکی از درگیری ها مورخ 
20 دی 59، تیری به گلوی او اصابت کرد. اقارب پرست بی 
اعتنا بــه مجروحیت خود می جنگید تا اینکه از حال رفت 
و به بیمارســتان آبادان منتقل شــد. پس از رفع کسالت 
در عملیات فتح المبین شــرکت کرد و بــه عنوان معاون 
لشکر 92 زرهی، در این عملیات خوش درخشید. در سال 
1360، به زیارت خانه خدا مشــرف شد و پس از مراجعت 
از ســفر مکه، به اداره دوم ســتاد مشترك ارتش رفت و تا 
سال 1362 در این مسئولیت خطیر باقی ماند. اوایل سال 
1362 در لشــکر 92 زرهی اهواز به فعالیت هایش ادامه 
داد. شــهید اقارب پرست همیشــه در خط اول و در کنار 

رزمندگان بود.
این فرمانده والیی و شــجاع، سرانجام صبح روز بیست 
و پنجم مهــر 1363، پس از بازدید از خطوط مقدم جزایر 
مجنون جنوبی پد شــرقی، برای جلســه بــا فرماندهان 
گردان 151 دژ خرمشــهر؛ آخریــن گام هایش را در طی 
طریق حق، بر خاك های ســرخ جبهه های جنوب نهاد و 
»اللهم الرزقنا شهاده فی سبیلک« را آمین گفت. لحظاتی 
بعد گلوله تانکی فرود آمد و خون سرخ او را بر زمین جاری 

ساخت.
شــهید اقارب  پرســت به روایت پدر: دعای ما 

مستجاب شد
خداوند متعال در ســفری که ما موفق شدیم برویم به 
کربال و یک ماه هم طول کشید، دعای ما را مستجاب کرد 
و دعای ما این بود که فرزند پســری بــه ما بدهد که مثل 
بچه ای که در منزل ما زندگی می کرد و از ســادات علوی 
و بسیار پاك و پرهیزگار بود، باشد. این دعا مستجاب شد 

و خداوند پسری به ما داد که اسمش را گذاشتیم حسن.
حســن درســش هم خوب بود و در زندگــی، پاکیزه 
زندگی می کرد. آبرومندانه، کم حرف و پرکار بود. موقعی 
که درســش تمام شــد عده ای از رفقای مــا و آنهایی که 
در ارتــش بودند می گفتند: خوب اســت این بچه شــما 
بیایــد در ارتش. بــرای اینکه اخالق و تدینــش را دیده 
بودنــد. اگر این بیایــد خال را پرمی کنــد. مادرش قبول 
 نمی کرد، ولی راضی شــدیم برای اینکه برود و ارتشــی

 بشود.
والیت را فراموش نکنید

پدر شهید ادامه می دهد: گاهی حسن به ما سر می زد. 
موقع رفتن بــه ما می گفت: خدا را فراموش نکنید، والیت 
را فراموش نکنید، از ائمه جدا نباشــید و خدا را فراموش 
نکنید. پنج، شــش ماه قبل از شهادت هر وقت به اصفهان 

می آمد می گفت که من خجالت می کشم در تهران هستم 
و بچه های مردم دم گلوله اند. من افسرم و آن ها سرباز و دم 

تیر دارند از بین می روند! من خجالت می کشم!
ما هــم می گفتیم خب هــر طور صالح اســت و خدا 
می خواهــد. تا اینکه رفــت. موقعی که به مــا خبر دادند 
کــه دارند جنــازه اش را می آورند من به فــرودگاه رفتم، 
خجالت کشیدم که جنازه اش را به ما تحویل بدهند چون 
سیدالشهدا این لطف را کرد و خداوند متعال این فرزند را 
به ما داد. خــدا می داند که چقدر جمعیت آمده بودند و ما 

شرمنده همه شان شدیم.
فقط ما همین را می دانیــم که ما به یکی از آیات قرآن 
عمل کردیم. هیچ کار دیگری هم که پسند خدا باشد پیش 
خودمان سراغ نداریم در همه اش غل و غش داشتیم ولی 
این یکــی را می دانیم خدا به ما امانتــی داد و ما امانت را 

درست تحویلش دادیم.
شهید اقارب  پرســت به روایت برادر: توجه به 

خودسازی افسران ارتشی 
دوران طفولیت را با آن زندگی ساده خانواده، به دوران 
دبیرســتان پایان داد و بعد حوادث اجتماعی ما را به آنجا 
رســاندکه تحت رهبری روحانیت الزم است بچه های ما 
به ارتش راه پیــدا کنند تا بتوانند در راه اســالم ارتش را 

دگرگون کنند.
با این قصد که برادرم ســرباز امام زمان )عج( باشد، به 
ارتش وارد شــد. بارها در این زمینــه با همدیگر صحبت 
داشــتیم. نهایتا او می کوشــید با پیوندی کــه با قرآن و 
اهل بیت داشــت، این هدف را تامین کند. دورانی که قرار 
شــد ارتشــی ها از پادگان فرار کنند، در مشاوره هایی که 
داشتیم، قرارشد بماند و با ماندنش دیگران را رهبری کند.
بنابراین ســعی کرد با عده ای از افســران که همانند 
خودش در دوران طاغوت در خودســازی ها و برنامه های 
آموزشــی فعالیت داشــتند، با آن ها تماس برقرار کند و 
سرتاسر پادگان های کشور را از ســربازان خالی کند. در 

این برنامه موفق بودند.
بعد در کمیته اســتقبال امام جمع شدند کنار یکدیگر 
و فعالیت خودشــان را در شکل دیگری شروع کردند. بعد 
از پیروزی انقالب مسئولیت بازســازی ارتش را در ستاد 

پیداکرد.
پســرم هم دوبار به جبهه نورعلیه ظلمت رفت. مدتی 
در ستاد شهید چمران بود و در جنگ های نامنظم شرکت 
می نمــود. درحمله رمضــان مفقوداالثر شــد. بعضی ها 

می گویند در دســت عراقی ها اسیر است. اداره دوم ارتش 
هم مدارکــی مبنی بر زنــده بــودن او دارد، ولی پس از 
بازگشت آزادگان به کشــور وقتی با همسنگر او صحبت 
کردم او گفت که من تنها اسیر شدم و شهیداقارب پرست 

در جبهه کنار مجروحین ماند.
البته بعید نیست جزو اسرای مخفی باشد. چرا که اسم 
برادرم شهیدســرتیپ اقارب پرســت که جانشین لشکر 
92 بود برای عراقی ها حساســیت هایی داشت و احتمال 

می دهیم هنوز پسرم زنده باشد.
فرزند اقارب پرســت: پدر ما را به خواندن قرآن 

تشویق می كرد
پدرم وقتــی که می خواســت به جبهه بــرود به من 
ســفارش های زیادی می کرد. یکی از سفارشــهای او در 
مورد قرآن بــود. او خیلی ما را به خواندن قرآن تشــویق 
می کرد. روی نماز و برنامه های دینی تاکید زیادی داشت. 
در آخرین جمعه ای که پیش ما بود و قراربود عصر به جبهه 
برود ما را به جلســه ی قرآن برد. پس از مراجعت به منزل 
هنگام عصر در حین رفتن بــه جبهه مرا پیش خود برد و 
گفت: امکان زیــاد دارد که دیگر برنگردم. مواظب مادرت 
باش. نمازهایت را به موقع بخوان. خواندن قرآنت را ادامه 
بده و در جلسات قرآن شرکت کن این سفارش همیشگی 
او بود. درآن روزها وقتی که از پدرم سوال می کردم درجه 
شما چیســت؟ به من می گفت: من سرباز امام زمان )عج( 

هستم.
بعد از مدتی که ما را بــه جبهه جنوب در اهواز برد، در 
داخل سنگرش روی آهنی نوشته شده بود: معاونت لشکر. 
من در آن هنگام متوجه شــدم که ســمت پدرم چیست 
و چــه احترامی در میان مردم دارد. اکنــون امیدوارم در 
نزد خداوند مقامی بیش از این ها داشــته باشد. او همیشه 
می گفت: مقام دنیا مقامی نیســت، بلکه مقام روز قیامت، 
مقام با ارزشــی اســت که خداونــد آن را به هر انســانی 

نمی دهد.

فرمانده جنگ های کالسیک

رهبر معظم انقالب:  شــهدایی كه 
در خرمشهر مظلوم آن طور مقاومت 
كردنــد. آن روزها بنــده در اهواز از 
نزدیک شاهد قضایا بودم. خرمشهر 
در واقع هیچ نیروی مسلحی نداشت؛ 
نه كه صد و بیست هزار نداشت بلکه 
ده هزار، پنج هزار هم نداشــت. چند 
تانک تعمیری از كار افتاده را شهید 
»اقارب پرســت« - كه افسر ارتشی 
بسیار متعهدی بود - از خسروآباد به 

خرمشهر آورده بود، تعمیر كرد.

شــهید حسن اقارب پرســت بارها و بارها گفته بود که: »ما به 
خاطــر خدا می جنگیم و هرگز شکســت نخواهیــم خورد« و به 
همین خاطر اســتراحت برای او معنا نداشت، شب و روز در تالش 
بود و در ادامه تالش هایش در خرمشــهر، ترکش خمپاره ای به او 

اصابت کرد و مجروح شد.  
رهبر معظم انقالب اسالمی که خود از نزدیک شاهد فداکاری 
و مجاهدت شــهید اقارب پرست بوده اند، درباره خدمات »حسن 
اقارب پرست« در خرمشهر می فرمایند: »من مایلم این جا یادی از 

»محّمد جهان آرا« شهید عزیِز خرمشهر و شهدایی که در خرمشهِر 
مظلوم آن طور مقاومــت کردند بکنم. آن روزها بنــده در اهواز از 
نزدیک شــاهد قضایا بودم. خرمشهر در واقع هیچ نیروی مسلّحی 
نداشت؛ نه که صدوبیست هزار نداشت بلکه ده هزار، پنج هزار هم 
نداشــت. چند تانک تعمیرِی از کار افتاده را مرحوم شهید »حسن 
اقارب پرست« - که افسر ارتشی بسیار متعّهدی بود - از خسروآباد 

به خرمشهر آورده بود، تعمیر کرد. 
1382 /01/22 شهید »اقارب پرست« بسیار متعّهد بود
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15 دی ســال 73 یکی از روز های 
تلخ در تقویم نیــروی هوایی ارتش 
اســت، زیرا در چنین روزی بر اثر 
سانحه سقوط یک هواپیما، خلبانان 
با اســتعدادی همچون ســتاری، 
اردســتانی و یاســینی را از دست 
دادیم. در میان این شــهدا فردی 
حضور داشت كه در گمنامی جنگید 
و به دور از تشریفات به خاک سپرده 
شد. رهبر معظم انقالب در توصیف 
رشــادت هایش در جنگ فرمودند: 
»در هر عملیاتی كه مصطفی حضور 
داشــت، قلبم آرام بــود.« جهت 
آشنایی بیشــتر با شهید »مصطفی 
اردستانی« با ســرتیپ دوم خلبان 
این  همرزمان  خلیلی«  »حســین 
شهید بزرگوار به گفت وگو نشستیم 

كه در ادامه می خوانید:
من افتخار شــاگردی شهید اردستانی 
را داشــتم. به جرات می گویم که آسمان 
دیگــر هوانوردی همچون اردســتانی را 
به خــود نخواهد دید. مــادر گیتی دیگر 
خلبانی همچون مصطفی را نخواهد زایید. 
برخی در فضای مجازی بســیار معروف 
شده اند، اما با وجود اینکه شهید اردستانی 
رشــادت های زیادی در جنگ داشــت، 

همچنان گمنام مانده است.

شــهید اردســتانی را بایــد در ابعاد 
مختلف همچون مذهبی، عرفانی، علمی 
و حرفه ای مورد بررســی قــرار داد. او در 
تمام این ابعاد یک انسان وارسته و خوش 
نامی اســت. آشــنایی من با مصطفی به 
ســال 56 برمی گردد. آن زمان من دوره 
تاکتیکی هواپیمــای )اف 5( را در دزفول 
می گذراندم. همزمان شهید اردستانی هم 
برای گذرانــدن دوران معلم خلبانی این 
هواپیما به دزفــول آمده بود. زمانی که به 
پایگاه تبریز رفتم، این آشــنایی استمرار 

پیدا کرد.
مصطفی در دوران پیش از انقالب جزو 
افــراد فعال در پایگاه بود. او در ســن 15 
سالگی در قیام 15 خرداد ورامین شرکت 
کرده و از نزدیک با انقالب آشنا بود. او در 
گروه مخلصین سعی در آشنایی کارکنان 
نیروی هوایی با فعالیت های رژیم پهلوی 
داشت. شــاید به این موضوع کمتر اشاره 

شده باشد.
اجــرای 250 ماموریــت صعب 

االنجام
مصطفی از جمله افرادی بود که حضور 
درخشــان در جنــگ داشــت. او در روز 
نخســت آغاز جنگ، خودش را به پایگاه 
رســاند و تا چند ماه بعــد از اتمام جنگ 
در پایگاه حضور داشــت. در دورانی، وی 

از ســتوان یکم به ســرتیپ تمامی ارتقا 
درجه یافــت و فرماندهی پایــگاه پنجم 
شــکاری امیدیــه را بر عهــده گرفت. او 
همزمان دسته های پروازی را هم هدایت 
می کرد. مصطفی مســئولیت فرماندهی 
پایگاه در عملیاتی هــای بزرگ همچون 
شکست حصر آبادان، طریق القدس، فتح 
المبین، بیت المقدس را بر عهده داشــت. 
با وجود تمام این موفقیت ها، این ســمت 
همچون یک حصار برایش بود. به همین 
جهت درجه اش را کنار گذاشت و با درجه 

سروان، دوباره پرواز کرد.
اردســتانی تنها لیدر دسته ای بود که 
800 ماموریت جنگی انجام داده اســت. 
در این بین، 250 ماموریت صعب االنجام 
داشــت، وقتی ماموریتی در دســتور کار 
قرار می گیرد، تهدیدات آن ذکر می شود. 
اگر در ماموریتی باالی 50 درصد احتمال 
سقوط هواپیما بود، به آن ماموریت صعب 
االنجــام می گفتیم. احتمال بازگشــت 
خلبان در این نــوع هواپیما ها 50 درصد 
اســت. در اکثر این عملیات ها، از 2 تا 12 
فروند هواپیما در بال اردستانی بودند. هر 
کســی که در کنار اردستانی پرواز کرده، 
سالم برگشته است. به همین خاطر همه 
دوســت داشــتند که همراه با اردستانی 

پرواز کنند. 

از میــان ایــن 250 ماموریت صعب 
االنجام، در 2 ماموریت هواپیمایش مورد 
هدف دشمن قرار گرفت. شهید اردستانی 
در خاطراتش نوشته اســت که وقتی در 
عملیــات والفجــر 8، هواپیمایش دچار 
سانحه شــد، از فاطمه زهرا )س( تقاضای 
کمک می کند. او با وجود مشــکل فنی در 

هواپیما، به خوبی فرود آمد.
متاســفانه گاهی فکــر می کنیم اگر 
کسی مذهبی اســت، نمی تواند در کاری 
حرفه ای باشــد. اما اردســتانی در حرفه 

خود و مسائل مذهبی بسیار نمونه بود.
7 پرواز در یک روز

شهید اردستانی یک روستا زاده بود که 
استعداد درخشانی در پرواز داشت. زمانی 
که او برای گذراندن دوران آموزشــی به 
آمریــکا رفته بود، بســیار حرفه ای عمل 
کــرد. در آن جا یک اســتاد جوان برایش 
انتخاب کردند. بعد از پنج پرواز، یک استاد 
خبره پرواز های اردستانی را چک می کرد. 
بعد از نخستین چک، استاد خبره به استاد 
جــوان می گوید که به جرات می گویم که 
این جــوان ایرانی از تو بهتر پرواز می کند. 
اســتاد جوان هم اعتراف می کند که بعد 
از دو پرواز معتقد بــودم که او می تواند به 

تنهایی پرواز کند.
ابتــکار و اســتعداد های این شــهید 
بزرگوار تا آنجایی بود که در عملیات های 
کربــالی 5 و مرصــاد، هفــت ماموریت 
جنگــی را در یک روز انجام داده اســت. 
شــهید اردســتانی با چنیــن کار هایی 
کابوس صدام شد، به همین خاطر صدام 
چندین مرتبه برای ســر اردستانی جایزه 

گذاشته بود.
سانحه در عملیات والفجر 8

یک بار وارد اتاق شــد و گفت که یک 
عملیات داریم که مثل آب خوردن است. 
امیر مهرنیا پذیرفت که همراه با شــهید 
اردســتانی این عملیــات را انجام دهد. 
آن ها وقتی به پایگاه برگشتند. هواپیمای 
شــهید اردســتانی و امیر مهرنیا در این 

عملیات دچار سانحه شده بود. 
بعد از عملیات امیرمهرنیا نزد شــهید 
آمد و گفت: »ایــن بود عملیات راحتت!« 
شــهید اردســتانی توضیــح داد که باید 
پیش از عملیات مباحثــی را پیش بینی 
می کردند و این سانحه یک اتفاق بود. در 
پایان گفت وگو مصطفــی از امیر مهرنیا 
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خواســت تا هواپیمایش را برای تعمیر به 
دزفول ببرد. امیــر مهرنیا تعریف می کرد 
وقتی به دزفول رســیدم با پایگاه تماس 
گرفتم و مطلع شدم که بعد از من، شهید 
اردستانی دو ماموریت جنگی دیگر انجام 

داده است.
مصطفی درگیر پست و مقام نبود

ســردار فضلــی در مراســمی روایت 
کرد که یک بار شــهید اردســتانی از وی 
خواســته بود تا در یک عملیات به عنوان 
آرپی جی زن شــرکت کند. ســردار هم 
پاســخ داده بود: »آرپی جی زن داریم. ما 
به خلبانان خبره ای مثل شما در عملیات 

نیاز داریم.«
شهید اردستانی یار صدیق رزمندگان 
در نبرد های هوایی بود. مصطفی از مرگ 
نمی ترسید و به دنبال پست و مقام نبود، به 
همین خاطر در عملیات های بسیار سخت 
شرکت می کرد. تنها کسی که می توانست 
 او را کنترل و هدایت کند، شــهید بابایی 
بود. این دو شــهید بزرگوار ارتباط بسیار 
خوبی بــا یکدیگر داشــتند. آن ها برخی 
ماموریت ها را با مشــورت یکدیگر انجام 
می دادند. شــهید بابایی ابتــکاری انجام 
داد و هواپیمای اف14 که یک هواپیمای 
رهگیر اســت را به یک هواپیمای بمباران 
تبدیل کرد. اولین بمــب این هواپیما در 
منطقه عملیاتی به طور آزمایشــی پرتاب 
شد. خلبان این هواپیما شهید اردستانی 

بود. شهید اردستانی رکورد هایی در پرواز 
دارد که هیچ کس در دنیا ندارد. شــهید 
بابایی انسانی اندیشمند و شهید اردستانی 
 اهل عمل بــود. این دو نفر مکمل یکدیگر

 بودند.
پیشــرفت نیروی هوایی در طول 

جنگ
وقتی جنگ تمام شــد، هواپیما های 
رژیم بعث بیش از روز های نخست جنگ 
بود. آن ها از نظر هواپیما تامین می شدند، 
اما ما تحریم بودیم و گا ها برای هواپیما ها 
مشــکالتی پیش می آمد. نیروی هوایی با 
وجود امکاناتی که در اختیار داشت بسیار 
خوش درخشــید.  بــا هماهنگی قرارگاه 
رعد با قرارگاه خاتم االنبیاء، نجف و کربال 
عملیات های خوبــی همچون کربالی 5 
انجام شــد. اواخر جنگ هواپیماهایمان 
کمتر دچار مشکل یا ســانحه می شدند. 
در جنگ 33 روزه که اســرائیل شکست 
خورد. عــدم هماهنگی قــدرت هوایی و 

زمینی عامل شکست آن ها بود.
بــه دور از تشــریفات به خاک 

سپرده شد
وقتی ورزشــکاری گل می زند، هزاران 
نفر تماشاگر هســتند، اما وقتی خلبانانی 
همچون اردستانی در خاك دشمن پرواز 
و تجهیزات دشمن را بمباران می کردند، 
هیچ کــس نظاره نکرد. بــه همین خاطر 
با وجــود اینکه وی مدال فتح داشــت و 

رشــادت های زیادی از خود نشــان داد، 
کمتر کســی او را می شناســد. شهادت 
شهید اردستانی، ستاری و یاسینی ضربه 
بزرگی به نیروی هوایی بود. حدود دو روز 
طول کشــید تا تدارکات تشییع شهدا را 
انجام دهند. نیروی هوایی قصد داشــت 
که شهید اردستانی و ستاری را در بهشت 
زهرا )س( به خاك بسپارند تا با تشریفات 
خــاص پیکر هــا را به خاك بســپارند. از 
خانواده شهید اردستانی خواستند تا پیکر 
شهید را در بهشت زهرا )س( دفن کنند، 

اما آن ها نپذیرفتند. 
سرانجام پیکر اردســتانی در ورامین 
به خاك ســپرده شــد. حدود یک سال 
بعد از شــهادت مصطفی، وصیت نامه اش 
پیدا شد. او از خانواده اش خواسته بود که 

همچون بســیجی ها و بدون تشریفات او 
را به خاك بســپارند. خواسته او برآورده 

شده بود.
عاشق كشاورزی بود

او با وجود تمام اســتعداد و پست هایی 
که به دســت آورده بود، دوســت داشت 
که در زمــان مرخصی کشــاورزی کند. 
مصطفی در حــد امکان از امکانات دولتی 
اســتفاده نمی کرد. او به دور از تجمالت 
در یک خانه کوچک در افســریه زندگی 
می کــرد. در حیــاط خانــه اش میوه و 
سبزیجات می کاشــت. پس از شهادتش 
وقتــی رهبر معظم انقــالب به منزل وی 
رفتند، اظهار داشتند که شهید اردستانی 
با وجود امکاناتی که داشت، زاهد زندگی 

کرد. اردستـانی تکرار شدنی نیست
حسین خلیلی همرزم سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی:

وصیت نامه سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی

»اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فان حزبک هم 
المفلحون و اجعلنی من اولیائک فان اولیائک الخوف علیهم و ال هم یحزنون

اللهم انی اسئلک تجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک و اسئلک ان 
تقتل بی اعدائک و اعداء رسولک و اسئلک ان تکرمنی بهوان من شئت من خلقک و ال تنهی 

بکرامه احد من اولیائک اللهم اجعل لی مع الرسول سبیال حسبی اهلل ماشاءاهلل«
الهی از عمق جانم و با تمام وجودم شــهادت می دهم به وحدانیت تو و رســالت رســول 
محمد)ص( و امامت علی )ع( و اوالد طاهرین او و از تو می خواهم که به حق محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین، پنج تن آل عبا که تمام جهان به خاطر آنها برپاست مرا از دوستان 
علی و اوالد علی قرار دهی. به حق علی بن حسین زین العابدین به من لذت عبادت و به حق 
باقرالعلــوم لذت علم و به حق امام صادق لذت صداقت و بــه حق امام کاظم لذت فروبردن 
غضــب و به حق امام رضا لذت رضایــت از اهلل و به حق محمد بن علی لــذت جود و ایثار و 
ســخاوت و به حق علی بن محمد لذت هدایت و به حق امام حســن عسکری لذت سرباز و 

رزمنده اسالم بودن و به حق امام مهدی لذت فرماندهی بر سپاه اسالم را عنایت کن.
حال چند کالمی از خودم. من برای همســر و فرزندانم شوهر خوبی نبودم. چون خودم 
را مدیون انقالب و اســالم می دانستم ولی همه را دوست داشتم به خاطر خدا اگر نتوانستم 
وقتم را صرف آنها بکنم به دلیل نیاز اســالم و ملت مســلمان بود. امیدوارم که مرا ببخشید 
و برایم دعا کنند. شــاید خداوند از گناهان من بگذرد. بعــد از من گریه و زاری نکنند و اگر 

دل شان می سوزد به حال محمد و آل محمد بسوزد.
و خواهــش می کنم اصال عکس مرا چاپ نکنید و بــرای من تبلیغ نکنید و برای محمد و 
آل محمد و اســالم تبلیغ کنید. اگر از من جنازه ای ماند در بهشــت زهرا در بین بسیجی ها 
دفن کنید و همه چیز مانند آنها باشــد. من حاضر نیستم کسی بعد از من در رنج بیفتد. در 
هیچ مورد. هر چه بنیاد برای یک بســیجی ســاده انجام می دهد، بدهد و در بقیه امور طبق 

قوانین اسالم.
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اردستانی شهید زنده بود
رهبر انقالب اســالمی به مناسبت 
ســالروز قیام 19 دی مــاه در دیدار با 
مردم قم در توصیف شــهید »مصطفی 
اردستانی« فرمودند: شهید اردستانی 

یکــی از پاك تریــن، مخلص تریــن و 
مؤمن تریــن عناصری بود کــه ما در 
همه  قشــرها می شناختیم. او عنصری 
خدایی و یک شــهید زنده بود. راه که 
می رفت مثــل اینکه یک شــهید راه 

می رود. اردســتانی این گونه بود. این 
چند نفر مسئولی که ما می شناختیم، 
مسئوالن نیروی هوایی، همه از چنین 

ویژگی هایی برخوردار بودند.
1373/10/19
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با تانک آن ها را نشــانه می گرفت. من و شهید اردستانی 
به دســتور شهید بابایی مامور شدیم که به دریاچه نمک 
برویــم و نقاطی را بمباران کنیم. اگر باالی ابر می رفتیم، 
رادارهای دشمن ما را شناسایی می کرد. مجبور شدیم که 
از زیرابر عبور کنیم. با آن فاصله کم تا زمین، نگه داشتن 
هواپیما با آن ســرعت ســخت بود. از سوی دیگر آفتاب 
به ســطح دریا می خورد و به چشــم ما انعکاس می کرد. 
شهید اردستانی لیدر بود، در چنین شرایطی بسیار خوب 
عملیات را پیش برد. اما طی یک حادثه، یک بمب کنده 
شد و در داخل بال رفت اما هواپیما سالم به زمین نشست. 
البته در راه بازگشت ما چند هلی کوپتر دشمن را دیدیم. 
ســرعت هواپیمای اف5، 600 وات سرعت و هلی کوپتر 
120 وات ســرعت دارد. ما در این شرایط نمی توانستیم 
آن ها را بزنیم اما شهید اردســتانی می خواست آن ها را 
بترســاند و به هدفش هم رســید. عملیات والفجر 8 من 
در مواضع دشــمن، هر یک کیلومتر سه توپ ضدهوایی 

می دیدم.
اعجوبه زمان بود

شــهید اردســتانی اعجوبه زمان بود. رســتم افسانه 
ولی اردستانی اســطوره بود و مثل همه انسان ها زندگی 
می کرد. کســی حریف مصطفی نبود. او روحیه بســیار 
باالیی داشــت و به دیگر خلبان ها هم روحیه می داد. هر 
کجا که حرفی می زد، تمام افراد بدون هیچ چون و چرایی 
قبــول می کردنــد. خلبان ها قبل از پرواز، یک ســاعت 
و چهل دقیقه باید نقشــه و تجهیــزات را چک کنند اما 
شهید اردســتانی فقط چند دقیقه به نقشه نگاه می کرد 
و می گفت »مــن حاضرم«. تمام نقشــه و عملیات را به 
حافظه اش می ســپرد. زمانی که بــرای بمباران مواضع 
دشــمن که می رفتیم، باید با دقت این کار را می کردیم 
وگرنه یک خطای کوچــک، صدمات زیادی به نیروهای 

خودی وارد می کرد. 
درجه نظامی اش را كنار گذاشت

مصطفی شــخصیتی نداشــت که بــرای موقعیت و 
درجه اش مغرور شــود. من و شــهید اردستانی هر وقت 
به همدیگر می رســیدیم، کشــتی می گرفتیم. یک بار 
این اتفاق در قرارگاه رخ داد. شــهید ســتاری به شهید 
اردســتانی نگاهــی انداخت اما اردســتانی بدون توجه 

کشتی  گرفتن اش را با من ادامه داد. 
اردســتانی انقالبی و مطیع رهبر بود. به نظر من ملت 
ما مدیون این شــهید هستند. زیرا اردســتانی و شهید 
بابایی طراح عملیات  ها بودند. اگر آن ها کارها را به خوبی 

 انجــام نمی دادند، شــاید ما تلفات بیشــتری در جنگ
 می دادیم.  در یک برهه ای از جنگ، شــهید اردســتانی 
تمام درجه هایش را پس داد و همچون یک خلبان عادی 
پرواز کرد. آن زمان فرمانده پایگاه امیدیه بود. از پشــت 
ســرش به او نزدیک شدم. درجه ســرگردی را بر روی 
لباسش دیدم. دست به شانه هایش زدم و گفتم: »درجه 

جدید مبارك«.
صدام برای سرش جایزه گذاشته بود

مصطفی چندین بار شــنید که صدام برای ســرش 
جایزه گذاشته است اما نمی ترسید و به این حرف ها توجه 
نمی کرد. می گفت: »اگر خدا بخواهد یک اتفاقی بیا فتد، 
می افتد. اگــر هم خدا نخواهد هیــچ اتفاقی نمی افتد.« 
اردستانی بســیار محکم بر سر مســائل مذهبی اصرار 

می کرد و خدا هم یارش بود.
الگو بود

مهربانی یکی از خصوصیات بارز شهید اردستانی بود. 
با تمام زیردســتان رفتار صمیمیانه و دوستانه ای داشت 
اما در ماموریت و دستورات نظامی بسیار جدی بود. چند 
مرتبه که من به دیدنش رفته بودم، مرا به خانه اش دعوت 
کرد. در خانه برایم میوه پوست می کند و میهمان نوازی 
می کرد. آنجــا اصال برایش درجه و پســت مالك نبود. 
اردســتانی یک الگوی تمام عیار بود. دیگــر نه تنها در 
ارتش کشــورمان بلکه در هیچ ارتــش جهانی خلبانی 

همچون اردستانی نخواهد بود.  
توجه به نیروها و بیت المال

در دوران جنــگ، تمام وقتش را در پایگاه می گذراند. 
او به زیردســتانش احترام می گذاشت، وقتی می دیدید 
که خســته شــده ایم می گفت بروید به خانواده هایتان 
سرکشــی کنید و برگردید. ما می رفتیم و برمی گشتیم 
اما اردســتانی هنوز در پایگاه بــود. خلبان های دیگر از 
دوری خانواده شــان گاهی اعالم دلتنگی می کردند اما 
اردســتانی هیچ وقت حرفی نزد. این حرفم به این معنی 
نیست که او فرزندانش را دوست نداشت بلکه می دانست 
پایگاه شــکاری دزفول آن زمان چقدر بــه او نیاز دارند. 
 او تمــام وجــودش را در راه انقــالب و جنگ گذاشــته
 بود. آن زمان مثل امروز خدمات به نظامی ها نمی دادند 
اما آن خدماتی هم که می دادند، شــهید بابایی و شهید 

اردســتانی نمی پذیرفتند، زیرا رزمنــدگان در جبهه ها 
مشکالت زیادی داشــتند و آن ها شاهد این موضوعات 
بودنــد. ما کمبــود پوتیــن در جبهه داشــتیم، گاهی 
رزمندگان کفش کتانی می پوشــیدند. شهید اردستانی 
می گفــت هر زمــان می خواهی از نظر ایثــار خودت را 
مقایســه کنی، به باال دســتت مقایســه کن و هر موقع 
خواستی از امکانات مادی خودت را مقایسه کنی با پایین 

دستی مقایسه کن. 
اردستانی زودتر از همه به پایگاه می آمد

یک روز به اردســتانی گفتم که من فــردا زودتر از تو 
می آیم تا بیشتر از تو پرواز کنم. اردستانی خندید و رفت. 
هر روز ســاعت چهار به پایگاه می رفتیم. روز بعد من نیم 
ساعت زودتر رفتم. حدود 10 سانت در تبریز برف باریده 
بود. جای ردپایی دیدم. وقتی به اتاق رسیدم، اردستانی 
را دیدم که در حال نماز بود. تا من را دید، خندید و گفت: 

ما که مسابقه نمی دهیم.
روحیه قویی داشت

من شــهید بابایــی و اردســتانی را خیلی دوســت 
داشــتم و دارم. گاهی آن ها را کنارم احســاس می کنم. 
وقتی پرواز می کردیم، امــکان اینکه برنگردیم زیاد بود. 
شهدای زیادی هم تقدیم کشور کردیم. شهید اردستانی 
وقتی خبر شــهادت شــهید بابایی که به نوعی دوست 
صمیمی اش بود را شــنید. با وجود اینکه خیلی ناراحت 
شــد اما روحیه اش را از دســت نداد و پر قدرت راهش را 

ادامه داد.
داوطلبانه به دزفول رفتیم

روزهای نخســت جنگ ما در پایگاه پنجم شــکاری 
امیدیه بودیم. آن زمان پایگاه دزفول برای ما و دشــمن 
بسیار حائز اهمیت بود. به نوعی دزفول گلوگاه خوزستان 
محسوب می شــد. اگر دشــمن آنجا را تصرف می کرد، 
خیلی به ضرر ما می شــد، زیرا آن وقت برای رســاندن 
تجهیزات و بردن نیروها به اهواز، مســیر را دور می زدیم. 
از این رو اعالم کردند کــه خلبان های داوطلب به پایگاه 
دزفول بروند. من، شــهید اردستانی، شهید نقدی و پنج 
نفــر دیگر به دزفول رفتیم. عملیات های ســختی انجام 
می دادیم اما اردستانی هیچ وقت از نظر عملیات، ایمان، 

اخالق و ... کم نمی آورد.
بابایی و اردستانی مکمل  یکدیگر بودند

شــهید اردســتانی گره گشــای نیرو هوایی بود. من 

حدود 150 پرواز با شهید اردستانی داشتم. تمام کسانی 
که با شــهید اردستانی پرواز کردند به این موضوع تاکید 
دارند که از نظر تکنیک و شــجاعت فاصله ما تا مصطفی 

اردستانی خیلی زیاد است. 
مصطفی و شــهید بابایی مکمل یکدیگــر بودند. اگر 
این دو شــهید بزرگوار نبودند شــاید نیروهوایی تلفات 
چنــد برابــری در دوران دفاع مقدس داشــت. بســیار 
عملیات هایی بودند که انجام آن غیرممکن بود اما این دو 

شهید انجامش می دادند.
نقش شهید اردستانی در عملیات كربالی 5 و 

والفجر 8
ما هم همچون رزمندگان اطالعات ناقصی از عملیات 
کربالی 4 داشــتیم. مدتــی بعد به ما اطــالع دادند که 
عملیات دیگری در پیش اســت. عملیات کربالی 5، من 

و شهید اردستانی پرواز داشــتیم. جنوب دریاچه ماهی 
که ما می رفتیم، یک دشــت صافی بــود. عراقی ها کنار 
دریاچه ماهی یک کانال ســاخته بودنــد. در کنار جاده 
هــم خاکریزی زده بودنــد و از این طریــق تجهیزات و 
نیرو برای شان می فرســتادند. رژیم بعث از این موقعیت 
اســتفاده می کرد و با تانک نیروهای ما را می زد. ما همان 
منطقه را بمباران کردیم. شــهید اردستانی در عملیات 
کربالی 5 روزه بود. یک روز هفت بار برای عملیات رفت. 
روزه او را محکم تر می کرد. در عملیات کربالی 5 ما با 30 
هواپیما می جنگیدیم و عراق با 500 هواپیما. با این حال 

عملکرد ما بیشتر از عراق بود. 
رزمندگان ما در عملیات والفجر 8 از فاو عبور کردند. 
یک روز باران بارید و فردای آن روز آفتاب شد. نیروهای 
ما در منطقه گیر کرده بودند. منطقه کفی بود و دشــمن 

»رستم «  افسانه و »اردستانی« اعجوبه زمان بود

15 دی ماه ســال 1373 هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان نیروی هوایی كه برای بازدید به پایگاه اصفهان رفته بودند، در هنگام 
بازگشــت و در دقایق ابتدایی پرواز، دچار سانحه شــده و پس از برخورد با زمین آتش می گیرد كه به موجب آن، نیروی هوایی جمعی 
از بهترین فرماندهان خود را از دست داد. در میان شهدای این ســانحه، سرتیپ منصور ستاری فرمانده وقت نیروی هوایی، سرتیپ 
خلبان مصطفی اردستانی معاون عملیات و سرتیپ خلبان سید علیرضا یاسینی رئیس ستاد و معاون هماهنگ كننده نهاجا از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بودند. خلبان بازنشسته »صمد باالزاده« كه حدود 150 پرواز با شهید اردستانی داشت در خصوص این شهید بزرگوار 

خاطرات زیادی دارد كه در ادامه می خوانید.

امیر خلبان صمد باالزاده همرزم سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی:
اردستانی انقالبی و مطیع رهبر بود. 
به نظر من ملت ما مدیون این شــهید 
هستند. زیرا اردستانی و شهید بابایی 
طراح عملیات  ها بودنــد. اگر آن ها 
كارها را به خوبی انجــام نمی دادند، 
 شاید ما تلفات بیشــتری در جنگ

 می دادیم. 

در دوران جنگ، تمام وقتش را در 
او به زیردستانش  پایگاه می گذراند. 
وقتی می دیدید  احترام می گذاشت، 
كه خسته شــده ایم می گفت بروید 
به خانواده هایتان سركشــی كنید و 
برگردید. ما می رفتیم و برمی گشتیم 

اما اردستانی هنوز در پایگاه بود.
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یک دیدگاه و نظر نوشــته  بود. هرکسی در 
هر زمینه ای مهارت داشــت آن ویژگی را 
برای آن شخص با دید کادرسازی درآینده 

یادداشت می کرد.
 به طورکلی پدر بســیاری از رویدادها و 
وقایع را ثبت می کرد. از او دســت نوشته 

های بسیاری به یادگارمانده است.
خانواده  پدرم مذهبــی بودند ازاین رو 
در زمینه های دینــی و مذهبی مطالعات 
بســیاری داشــت. دوره های تفســیر و 
همچنیــن کتاب های شــهید مطهری و 
دکترپاك نژاد را مطالعــه کرده  بود. پیش 
از انقالب مادر از پدرخاطراتی نقل می کند 
که برای کمــک به مردم حاشیه نشــین 

شهرپیشگام بوده  است. 
از لحاظ شــخصیتی نیز ســاده زیست 
بود. یکی از دوســتان پدر از سخت کوشی 
او نقــل می کند که شــب های امتحان نیز 
دســت فروشــی می کرد و با این حال در 
نمرات نیز از ســایرین پیشتاز بود. با وجود 
تمام مشغله هایی که داشت وقت بسیاری 
برای خانواده می گذاشــت. مادرم تعریف 
می کنند زمانی که خواهرش افت کوچکی 
دردرســهایش پیدا می کــرد علت آن را 
جویا می شــد و درصدد رفع آن برمی آمد و 
پیگیر امور خواهر می شد. چهره اصلی پدر 
پیش از انقالب به عنوان یک اســتاد نمونه 
شناخته شده بود و فعالیت های مبارزاتی 
اش به صورت مخفیانه بود و پس از انقالب 
چهره ایشــان به عنوان یکــی از مبارزین 

انقالبی و باسابقه شناخته می شد. 
دانشــکده  زیاد  قدمت  برخالف 
افسری، چرا از پدر شــما به عنوان 

بنیان گذار دانشکده یاد می كنند؟ 
دانشکده  افسری دارای سابقه طوالنی 
بوده واز لحاظ تاریخی نسبت به بسیاری از 
دانشگاه های دیگر کشورمقدم تربوده است. 
شــهید نامجــو پــس ازانقــالب نقــش 
بســیارمهمی  در جهت تحول و هم راستا 
کردن دانشکده با جریان انقالب ایفا کرد. 
ازایــن جهت پــدر را بنیان گــذار مکتبی 
دانشــکده می خوانند، درحالی که قدمت 
دانشــکده بــه ســال 1300 برمی گردد. 
درآن برهه براســاس شرایط، مجبوربودند 
که ازافراد خاصی در دانشــکده استفاده و 
با بســیاری نیز قطع همکاری کنند. بدین 
خاطر پدرخیلی تهدید می شــدند و حتی 
نامه هایی جهت رعــب و ترس فرزندانش 
و خانواده نیزمطرح بود. دانشکده افســری 
برای پدرجایگاه واالیی داشت. پدرهمزمان 
مدرس و رییس دانشکده بود. دفترایشان 
همیشــه به روی مراجعین باز بود. گاهی 
اوقــات کارپدرآنقدرطول می کشــید که 

برای دیدنش به دفترش می رفتیم.   
به چه علت پدرشــما از دریافت 
خانه های سازمانی امتناع كرده است؟
پیــش ازانقالب پدرازلحــاظ درآمدی 

وضعیت مناسبی داشــت. به جهت وضع 
موجود معتقــد بود که افــرادی که ازمن 
مســتحق ترهســتند باید ازایــن خانه ها 
اســتفاده کنند. به همین جهت هیچ گاه 
اســتفاده نکرد، زمانی که پــدر درمنطقه 
پیروزی اجاره نشــین بود یــک زمین را با 
قرض گرفتن از اطرافیان درصادقیه فعلی 

خریداری می کند. در وصیت نامه اش نیز با 
شهادت به عقاید شرعی و بدهکاری اش به  
برخی اشخاص اشاره کرده است. خانه ای 
را در آن زمین می ســازد و تنها ســه روز 
در آن خانــه زندگی می کنــد و در نهایت 
نیزدرحین بازگشت از مناطق عملیاتی به 
شهادت می رسد. پس ازانتشارحقوق های 
نجومــی و ســرو صــدای آن، جهــت 
فرهنگ ســازی نامــه ای به ســایت ها و 
خبرگزاری ها دادیم که نشــان می داد که 
پدر بنده و برخی از افراد از دریافت بخشی 

از حقوق امتناع می کردند.
در حین انقالب، شــهید نامجو در 

چه زمینه هایی فعالیت داشت؟
پدر جزوهســته های مقاومت در ارتش 
بودنــد و در آن برهه خانــواده را نیز به کار 
می گرفت، در راهپیمایی ها با لباس مبدل 
شــرکت داشــت، ارتش فرزند انقالب بود 
از ایــن حیث بدنه  اصلی آن از شــاه فاصله 

داشتند.
در اوایل انقالب هوشــیارعمل کردند. 
آقای محمودی در ابتدا به ریاست دانشکده 
معرفی شــد که چندان مدیریتش به درازا 
نکشــید و از ســمتش برکنار شد. پس از 
 آن پــدر به ریاســت دانشــکده منصوب

 شد.
برادر شــهید چمــران از پدرخاطره ای 
نقل می کند کــه پیش از انقــالب پدر را 
نزدیک پارك الله دیدند. شهید نامجو پس 
از خوش و بش اعالمیــه ای در جیب کت 
ایشان می گذارد و می رود. مهدی چمران 
می گویــد نامــه را که باز کــرده و متوجه 
اعالمیه شده ، جا می خورد. نوار سخنرانی 
های امــام)ره( و اعالمیه ها را پدر جابه جا 
می کــرد. زمانی کــه محدودیــت تردد و 
حکومت نظامی اعالم شده بود پدربا لباس 

نظامی در شهر تردد می کردند.
شــرایط ارتش پــس از انقالب را 

چگونه ارزیابی می كنید؟
پس از انقالب شــرایط خاصی برارتش 
حکمفرما بود. امام )ره( با هوشــیاری و با 
مشورت با افراد دلســوز نظامی از انحالل 
ارتــش خــودداری کردنــد. درحالی که 

بســیاری از روی عمد یا جهــل معتقد به 
انحالل ارتش بودند. ارتش فرزند ملت بود. 
برخی از سران آن از کشورخارج شده  بودند 
و برخی نیزبازگشتند. ارتش پس ازانقالب 
باز سازماندهی شد. پدرهمیشه خودش را 
به اســالم مدیون می دانست. به خاطراین 
بســیاری از کارهایش رنگ و بوی مذهبی 
داشت. با حفظ ارتش بســیاری ازغائله ها 
در گوشه و کنار کشور خنثی شد. به اتکای 
همین ارتش بســیاری از این فتنه ها ختم 
به خیر شــد. شــخصیت پدر به شکلی بود 
کــه با همه گروه ها پــس از انقالب تعامل 
داشتند. در ابتدای انقالب پدر در برخی از 
گزینش های دانشــکده از چهره های دیگر 
از جمله شــهید آیت استفاده می کرد. پدر 
در وحدت ارتش و ســپاه نقش بســیاری 
ایفا کرد. گفته  می شــود پــدر تعدادی از 
دانشجویان افسری را برای گذراندن دوره 

به سپاه اعزام می کرد.
كدام یک از افراد شاخص ارتش از 

شاگردان پدر شما بودند؟
بســیاری از افراد ازجمله امیرموسوی، 
صالحی، ستاری، کالهدوز، صیاد شیرازی، 
از   ... و  پوردســتان  دادرس،  ســیاری، 

شاگردان پدر محسوب می شدند.
در برخــوردی كه با مســئوالن 
داشته اید چه اظهارنظرهایی از آن ها 

درباره شهید نامجو شنیده اید؟
بسیاری از شــخصیت های سیاسی از 
جمله مقام معظم رهبری، مرحوم آیت اهلل 
هاشــمی و روســای جمهور ادوارمختلف 
از پدر به نیکی یــاد می کنند. مقام معظم 
رهبــری می فرمایند ارتش بــا اتکا به پدر 

شما از بسیاری از فرآیندها سربلند بیرون 
آمد و فرمودند ایشــان از نظامی هایی بود 
که من روی دوش ایشــان تکیــه کردم. 
شــخصیت پدربــه شــکلی فراجناحی 
محسوب می شــود. همچنین آقای مدنی 
داماد مرحــوم آیت اهلل کاشــانی دو جلد 
کتاب تاریخ نوشــته  و در ابتدا نیز از همت 
پدر برای چاپ آن در دانشــکده افســری 
تقدیر کرده است. بحث نهضت ملی شدن 
صنعت نفت و سایر وقایع تاریخی در تاریخ 
معاصر در ابتدای انقالب با همت افرادی از 
جمله پدر به کتاب های درســی دانشکده 

وارد شد.
سفر پدرتان به كره شمالی در چه 

سالی صورت گرفت؟
در زمانی که وزیــر دفاع بودند و پس از 
شهادت رییس دولت )شهید رجایی( انجام 
پذیرفت. پس از بازگشت از کره شمالی نیز 
بــه منطقه عملیاتی رفتند. هدف از ســفر 
خرید تســلیحات و انتقــال تکنولوژی از 
کــره بود. تحریمی که مشــابه آنچه امروز 
می بینیم در آن ســال ها هم وجود داشت 
و کمتر کشوری بود که تسلیحات به ایران 

بفروشد.
ارتباط شــهید نامجــو با مراجع 
پررنگ بود، علت این موضوع به چه 

مساله ای برمی گردد؟
پیش ازانقــالب با مراجــع در ارتباط 
بودند. ایشــان در دهه 30 بــرای ورود به 
ارتش نیز با یک واســطه از یکی از مراجع 
کســب تکلیف کردند. زیــرا در آن زمان 
حضــور در ارتش از دید بســیاری از مردم 
مذهبی خوشــایند نبود. در خاطرات شان 
نیز نقل می کنــد که با پدربزرگ به محضر 
یکــی از مراجــع تقلید می رونــد. در یک 
رمان که آقای وردیانی نوشــته  این خاطره 
نقل شده اســت. پدر دانشــجویانش را با 
حوزه عجین کرده بــود. یک اقدام جالبی 
که ایشــان انجام می دادند دیدار با علما و 
چاپ کتاب های تاریخ معاصر در چاپخانه 

دانشکده افسری و تدریس آن بود.
پدرتان پــس از معرفی به عنوان 
وزیــر دفاع چه میــزان رای اعتماد 

گرفتند؟
دو بــار رای اعتماد گرفتنــد. زمانی که 
مرحوم مهــدوی کنی مســئولیت دولت 
موقت را گرفتند به علت شــهادت برخی 
از اعضای دولت دوبــاره کابینه به مجلس 
معرفی شــد. پدر بیشــترین آرا را در بین 
کابینه ازمجلــس گرفتند. پــدر نظامی، 

سیاسی محسوب می شد.
از نحوه ورود پدر به كابینه شهید 

باهنر اطالعی دارید؟
شناخت سیاسیون از وی و فعالیتش از 
پیش انقالب باعث شــد که ایشان از سوی 
شــهید رجایی گزینه پیشــنهادی وزارت 
دفاع انتخاب شود که در ابتدا نیز نپذیرفت. 

 درابتدا در خصــوص تحصیل و 
ازدواج پدرتان بگویید؟

پــدرم درســال 1349 در ســن 32 
ســالگی ازدواج می کنند. ســال 1337 
وارد دانشــکده افسری می شوند و در سال 
1340 ازاین دانشــکده فــارغ التحصیل 
شــدند. پس از فارغ التحصیلی به عضویت 
هیات علمی دانشــکده افسری درآمدند و 
کرسی نقشه برداری دانشکده افسری برای 
تدریس در دست ایشان بود. کسوتش نیز 

به عنوان دبیر و استاد مطرح بوده است.
از شرایط پدر در دانشکده افسری 

در آن سال ها برایمان صحبت كنید.
نظــام پهلوی یــک سیســتم نظامی 
بحســاب می آمد و به همیــن علت برای 
دانشــکده هایی مانند دانشــکده افسری، 
اهمیت خاصی قائل می شــد. در آن برهه 
به طورعمــده افراد شــاخصی برای ورود 
به دانشکده انتخاب می شــدند و از فیلتر 

آزمــون جداگانه ای نیز عبــور می کردند. 
پدر در دوران تحصیل رتبه باالیی داشــت 
از همیــن رو پس از اتمــام تحصیالت به 

عضویت هیات علمی درآمد.
به چه علت پدرتان این شــغل را 

انتخاب كرد؟
ارتش از رســته های مختلفی تشکیل 
می شد. افراد برای ورود به رسته ها به طور 
معمول دو پیش شــرط عالقــه و معدل را 
پیــش روی خــود داشــتند. در آن زمان 
مرســوم بود که برخی از افــراد که نمرات 
باالیی داشــتند پس از اتمام دوره به رسته 
توپخانه می رفتند. پدر نیز به دلیل نمرات 

باال به این رسته وارد شد.
چه شد كه به فکر ادامه تحصیل در 

خارج از كشور افتادند؟
شــهید نامجو بــرای ادامــه تحصیل 
دانشــکده جغرافیای تهــران را برگزید. 
درآن زمان بســیاری از افراد مستعد برای 

ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند. 
پدر و مرحوم »شکرریز« نیز قرارشد برای 
ادامه تحصیل به کشور فرانسه اعزام شوند. 
برادرشــهید نامجو شــهید »سید رسول 
نامجو« نیز به انگلیس رفتند. پدر با انتخاب 
رشته نقشه  برداری سال 54 نیز درآزمون 
بورســیه برای اعزام به فرانســه در رشته 
نقشــه برداری در مقطع دکتری پذیرش 
گرفــت ولی به  دلیــل ســابقه مذهبی و 
تحرکات سیاسی اش در سال 55 از خروج 
وی از کشور ممانعت به عمل می آید. درآن 
ســال ها شــرایط برایش کمی دشواربود 
چرا که پیش از خــروج، تمامی اموالش را 
فروخته  بود تا بتواند در آن چندســال در 
فرانسه با آسایش زندگی کند ولی ممانعت 
از خروج وی تمامی برنامه هایش را مختل 

کرد. 
من چنــدی پیش برحســب اتفاق به 
تابلویــی برخورد کردم کــه عکس پدربه 

همراه اطالعــات مختصری از او نوشــته 
شده  بود رشــته لیســانس نظامی، برایم 
تعجــب برانگیز بود که رشــته نظامی چه 
معنی ای دارد. چنین رشــته ای تابه حال 
تعریف نشــده  اســت. چرا ایــن حجم از 
فقدان اطالعات وجــود دارد؟ پدر تنها در 
رشــته های علوم نظامی تدریس نداشت. 
یک نفرنقــل می کرد که شــهید نامجو، 
مدرس نقشــه برداری در دانشگاه شریف 
بوده  اســت. بســیاری از افراد سرشناس 
نظامی حال حاضر کشــور از شاگردان پدر 
بوده انــد. خودم کارت تدریــس پدر را در 

دانشگاه تهران دیده ام. 
سبک زندگی پدر چگونه بود؟

نقــش معلمی پدرپررنگ بود. ایشــان 
به عنوان فردی تالشگر در بین دوستانش 
شــناخته می شــد. درحــوزه تدریس  و 
آموزش تســلط کافی برمباحث داشــت. 
پدربرای هرشــخصی در دفتر کارخودش 

 استادی که دانشکده افسری را متحول کرد
بعد از تجاوز گســترده عراق  به خاک ایران 
در31شهریور ســال 59، همه ی نیروی های 
ارتش كه به مرخصی رفتــه بودند، به پادگان 
برگشتند. در صبح روز بعد همه منتظر دستور 
بودند. فرمانده دانشگاه افسری پشت تریبون 
رفت و پس از ذكر نام خدا با چشمانی اشک بار 
گفت: »هل ِمن ناصــر یَنُصُرنی؟« با این جمله 
اشک از چشمان همه نیروهای فرمانده سرازیر 
شد سپس او ادامه داد: عزیزان! عراق تا پشت 
دروازه های اهواز رســیده است. ما احتیاج به 
نیرو داریم تا با این تجاوزمقابله كنیم. بالفاصه 
اولین گروه اعالم آمادگی كردند و شهید نامجو 
اولین گروه های داوطلب را به اهواز و گروه های 
بعدی را نیز به جبهه آبادان و خرمشــهر اعزام 

كرد.
»ســید ناصرنامجو« فرزند شــهید امیر 

سرلشکر سید موسی نامجو وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درگفت  وگو با ما درمورد پدر خود اظهار داشت: شهید نامجو در 26 آذر سال 1317 
درشهرستان بندرانزلی دریک خانواده متوسط متولد شد، 10سال داشــت كه به تهران مهاجرت كرد و درخیابان گرگان قدیم كه امروزه به نام پدرم 
نام گذاری شده است، مستقر شــدند. پدربزرگ بنده كارمند مخابرات بود كه برای ادامه تحصیل فرزندان و شرایط كاری خودش به تهران مهاجرت 
می كند. خانواده پدری بنده هفت فرزند بودند. پس از چندی پدر به سیستم نیروهای مسلح وارد می شود. بسیاری تصورمی كنند كه پدربنده، نظامی 

صرف است درحالیکه تحصیالت ایشان در رشته نقشه برداری بوده است.

در گفت وگو با فرزند شهید امیر سرلشکر سید موسی نامجو :

پدر  نامجو:  شهید  فرزند 
كالهدوز  شــهید  به همراه 
از تشــکیل ســپاه  پیش 
شکل  را  پاســا  پاسداران، 
دادند. شهید محمد منتظری 
و آقای رفیق دوست در این 
گروه حضور داشــتند. این 
تشــکل زمینه ساز تشکیل 
كالهدوز  سرگرد  شد.  سپاه 

در آن زمان به سپاه آمد.

خداونــد درجات شــهید »نامجو« را عالــی کند. اینها 
برای ما، دوســت خوبی بودند؛ خیلی هم زحمت کشیدند. 
زحماتشــان، هیچ وقــت فرامــوش نمی شــود. خداوند 
درجات شــهید نامجو را عالی کند. نظامی مؤمن، خالص، 
کارآمد و باهوشــی بودند. من اخــالص و صمیمیت و صفا 

و جدیــت در کار و پي گیــری مســائل کاری و این ها را در 
این شخص ]شــهید نامجو[ که در لباس نظامی بود و واقعا 
 مایل بود که ارتش یک ارتش اســالمی و ســرباز امام زمان 

باشد، می دیدم.
1378/12/10 

شهید نامجو واقعا مایل بود كه ارتش یک ارتش اسالمی باشد
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به اندازه برادرش دوستش داشت، كسی كه در 
حدود یک ســال و نیم هر روزش را با او گذرانده و 
به خوبی از خلق و خوی شــهید باخبر بود. وقتی از 
میزان صمیمیتش با شــهید زین الدین می پرسم 
اثبات این ادعا را كه مثل برادر برای یکدیگر بودند 
حضورش در مراسم خواستگاری شهید عنوان می 
كند. معتقد است بهانه این صمیمیت پدر شهیدش 
بود كه ماجرای شــهادتش را یک بار در سفری كه 
با زین الدین داشــت برای او تعریف كرد، از آن روز 
به بعــد رفتار زین الدین هم بــا او فرق كرد. برای 
یک برادر ســخت ترین لحظه زمانی است كه خبر 
پركشیدن برادرش را می شنود، ناراحت از اینکه 
دیگر او را با چشــم مادی نمی بیند و خوشحال از 

اینکه به آنچه لیاقتش بود رسیده است. 
»مهدی صفاییان« از نزدیک ترین افراد به شهید 
زین الدین در زمان فرماندهی او در لشکر علی بن 
ابی طالب بود، كســی كه عاشقانه  زین الدین را نه 
به واســطه فرماندهی اش بر لشکر بلکه به خاطر 
فرماندهی اش بر قلب نیروها دوست داشت، زمانی 
كه در بین صحبت ها به ماجرای شهادت زین الدین 

و دوری این 2 دوســت می رسیم بغض راه گلویش 
را می بندد و با ســختی از روزی می گوید كه برای 
آخرین بار فرماندهش را در بیمارســتان مالقات 
كرد. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگوی 
چند ساعته با همرزم و دوست فرمانده لشکر علی 

بن ابی طالب »مهدی زین الدین« است؛
* آقای صفاییان چه زمانی به جبهه اعزام شدید 

و آن زمان چند سالتان بود؟
اولین بار در 17 ســالگی در 29 مرداد سال 59، یعنی 

تقریبا یک هفته بعد از شروع جنگ به منطقه رفتم.
* بسیجی بودید؟

به عنوان نیروی گروه 72 تن از ســپاه ســمنان اعزام 
شــدیم، البته تنها 42 نفر از این افراد بــه منطقه رفتند. 
مدتی در پادگان امام حســن )ع( آموزش دیدیم و سپس 

به سومار رفتیم.
* چه شد كه آنقدر زود به جبهه رفتید؟

من در خانواده ای مذهبی بزرگ شــده بودم، سال 60 
پدرم در اولیــن عملیات منظم به نــام طریق القدس در 
آزادسازی بســتان در آغوش خودم به شهادت رسید. من 
در چنین خانواده ای پرورش یافته بودم و به اصطالح به ما 

می گفتند بچه مذهبی.
* این موضوع باعث نشــد كــه دیگر به جبهه 

نروید؟
نه، وضعیت روحیه آنروز با امروز فرق می کرد. عشق و 
عالقه عجیبی به انقالب داشــتیم. قبل از انقالب از طریق 
جنگل های شــمال اعالمیه ها را می گرفتیم و شــبانه در 
ســمنان پخش می کردیم. آیت اهلل سید احمد خاتمی از 
طلبــه هایی بود که قبل از انقــالب در خانه ما رفت و آمد 
داشــت و باهم کار فرهنگی می کردیــم و پیگیر انقالب 
بودیم. اولین جایی که ایشــان نام امام را باالی منبر آورد 
در مســجد محله مان بود. با تشویق پدرم وارد بسیج شدم 
و خود پدر نیز پاســدار افتخاری بود در صورتی که در بازار 
کار مــی کرد. او بود که ما را به این وادی کشــاند و بعد از 

شهادت پدرم خودم نیز عضو رسمی سپاه شدم.
* چطور با شهید زین الدین آشنا شدید؟ 

در همان جبهــه بود. آن زمان نیروهای اســتان های 
ســمنان، قم و اراك بــه تازگی یکی شــده و تیپی به نام 
تیپ 17 علی بن ابی طالب را تشــکیل دادند که فرمانده 
آن شهید زین الدین انتخاب شــد. من هم معاون یکی از 
گروهان های گردان موسی بن جعفر سمنان بودم. وقتی 

زمانی که پیشــنهاد ورود به کابینه شهید 
باهنر را به پدر دادند، او از امام)ره( کســب 
تکلیــف کرد. نــزد امام خمینــی رفت و 
گفت جایگاه فعلــی من برای آینده ارتش 
بسیار حســاس اســت. پدر از عدم عالقه 
خود نســبت به پذیرش وزارت دفاع پرده 
برداشت. پس از آن با تایید ایشان با حفظ 
ســمت به عنوان نماینده حضرت امام در 
شــورای عالی دفاع و فرمانده دانشــکده 
 افســری تصمیــم گرفتند این ســمت را

 بپذیرند.
در چه تاریخی به عضویت شورای 

عالی دفاع درآمدند؟
در تیر1360 و پس از شهادت مصطفی 
چمران ایشــان بــه عضویــت درآمدند. 
دوشــادوش مقــام معظم رهبــری عضو 
شــورای عالی دفــاع و نماینــده حضرت 
امام)ره( در شــورا بودند. جالب است این 
نکتــه را بگویــم که در اصــل 110 قانون 
اساسی، شــورای عالی دفاع نقش پررنگی 

برایش قائل شده بود.
رابطه شهید نامجو با كدام یک از 

انقالبیون بیشتر بود؟
با بســیاری در ارتباط بوده و نمی توان 
به فرد مشخصی اشاره کرد. از مقام معظم 
رهبری تا شــهیدان رجایی و باهنر، شهید 
بهشتی و آیت و عباســپور و ... را می توان 
نام برد. دربــاره پدرم از آقایــان صالحی، 
حدادعادل و سایرین نیز خاطرات جالبی 
نقل شده اســت. همچنین شهید بهشتی 
 را به یــاد دارم که در خانه مــا رفت و آمد

 داشتند.
این گفته ها كه پدرتان به زبان های 

انگلیسی و فرانسه تسلط داشته اند، 
صحت دارد؟

بله، عالوه بر ایــن دو زبان با زبان  عربی 
نیزآشــنایی خوبی داشــتند. در آن زمان 
تســلط به زبان های خارجــی تا حدودی 
برای اهل علم الزامی محسوب می شد. در 
منزل ما نوارهای زبان انگلیسی و فرانسوی 

همچنان موجود اســت. علــت اینکه پدر 
به ســمت یادگیری زبان فرانسه رفت، به 

مساله ادامه تحصیل ایشان برمی گردد.
شــهید نامجو با بنی صدر اختالف 

نظر در بحث های تاكتیکی نداشت؟
در زمان جنــگ اطالعی ازاختالف نظر 
پــدر با بنی صدر ندارم البتــه بنی صدر در 
خصوص مسائل نظامی اگرچه تحصیالت 
نظامی نداشــت ولی فردی خود رای بود. 
در بحــث رویکــرد معتقدم کــه اختالف 
وجود داشته اســت )اما پدر برخالف رفتار 
بنی صدربه ایده مشــاوران نظامی اهمیت 
مــی داد و پشــتیبان آن ها بــود(. پدر با 

بنــی صدر روابط مناســبی نداشــت. در 
انتخابات دوره نخســت ریاست جمهوری 
در محافل خصوصــی از کاندیداتوری بنی 
صدر حمایت نکرد. در حالی که بســیاری 
روی بنــی صدر اتفاق نظر داشــتند. یک 
مرتبــه نیز پدر با بنی صدر تقابل داشــت. 
رییس جمهور وقــت در جریان حضورش 
در دانشــکده افســری با شــعار فرمانده 
کل قــوا، خمینی روح خدا مواجه شــد. از 
ایــن جهت که وی آن زمــان فرمانده کل 
قوا بود شــنیدن این شــعار برایش جالب 
نبود و با عصبانیــت در حالی که می گفت 
درایــن طویلــه را خواهم بســت، از آنجا 
خارج شــد. پس از آن پدر را مدتی توبیخ 
 کردند. جریان شناســی پدر بســیار قوی

 بود.
لحظه ای كه خبر شــهادت را به 

خانواده اعالم كردند، به یاد دارید؟
یک مستند درباره شهادت پدر به تازگی 
توسط آقای دزفولی ســاخته و درمهر نیز 
رونمایی شده است. مستند مذکور بیشتر 
یک تحقیــق تاریخی بوده اســت. جمعه 
صبح در مراجعــت از عملیات ثامن االئمه 

آن سانحه رخ داد.
همراهان شــهید، پدرتان با كدام 

یک ارتباط بیشتری داشت؟
تصاویــری از پدر به خاطــر دارم که با 
شــهید فکوری ارتباط نزدیکی داشــتند. 
به اســتناد همــان لحظه تصــور می کنم 
ارتباط شان با یکدیگر بیش از دیگران بود، 
برخالف اینکه رسته کاری آن ها با یکدیگر 
متفاوت اســت. همچنین ارتبــاط پدر با 
شــهید کالهدوز نیز نزدیک بود و به پیش 

از انقالب برمی گردد. پدر به همراه شــهید 
کالهدوز پیش از تشکیل سپاه پاسداران، 
پاسا را شکل دادند. شهید محمد منتظری 
و آقای رفیق دوســت در این گروه حضور 
داشــتند. این تشــکل زمینه ساز تشکیل 
سپاه شد. سرگرد کالهدوز در آن زمان به 

سپاه آمد.
پسر كوچک شــهید نامجو: من 4 

ماه پس از شهادت پدربه دنیا آمدم
ســید مهدی نامجو فرزند دیگر شهید 
نامجو دربــاره پدر خود مــی گوید: پدرم 
در پرورش افســران با ایمان و معتقد نقش 
موثری داشــتند و دو یا سه روز پس از آغاز 
جنگ تحمیلی در ســال 59 بــه منطقه 
خرمشــهر رفتند و با یک سخنرانی برای 
دانشــجویانی کــه حتی سردوشــی هم 
نگرفتــه بودند، آن ها را به پیکار علیه رژیم 

بعث فرستادند.  
مهدی نامجــو در پایان عنــوان کرد: 
پدرم در جریان عملیــات ثامن االئمه که 
به شکســت حصر آبادان منجر شــد، به 
فیض رفیع شهادت رسید و به دلیل اینکه 
من چهار ماه پس از شــهادت ایشــان به 
 دنیــا آمدم. از لذت همراهــی پدر محروم 
شــدم .  کوچکترین پسر شــهید نامجوی 
همچنین به زندگی ســاده پدر خود اشاره 
و تصریــح کــرد: وظیفه ی ما چــون پدر 
ساده زیستن است، شــهید نامجو نیز در 
زمانی که وزیر دفاع بــود با وضیعت مالی 
مناســب هنوزهم با یک  ماشین فولکس 
در شــهر تردد می کرد و این وظیفه زینبی 
 بــر دوش ماســت که چون ایشــان رفتار

 کنیم.

شناخت سیاسیون از وی 
و فعالیتــش از پیش انقالب 
باعث شــد كه ایشــان از 
سوی شــهید رجایی گزینه 
دفاع  وزارت  پیشــنهادی 
انتخاب شود كه در ابتدا نیز 
نپذیرفت. زمانی كه پیشنهاد 
ورود به كابینه شهید باهنر را 
به پدر دادنــد، او از امام)ره( 

كسب تکلیف كرد.

زین الدین بر قلب ها فرماندهی می کرد
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رهبر معظم انقالب اسالمی، که در زمان شهادت مهدی 
شهید زین الدین، ریاست جمهوری اسالمی ایران و ریاست 
شورای عالی دفاع را برعهده داشتند، طی پیامی به جانشین 
شهید زین الدین در لشــکر 17 علی بن ابی طالب )ع( قم که 
وی نیز در یکی از عملیات  ها به شهادت رسید، از مقام شهید 
مهدی زین الدین تجلیل کردند و فرمودند: »برادر اسماعیل 
صادقی، مسئول ستاد لشگر 17 قم، متقاباًل شهادت سردار 
شجاع اســالم مهدی زین الدین و برادر فداکارش مجید را 

به یکایک افراد و فرماندهان آن لشــکر و به همه فرماندهان 
سپاه پاســداران تبریک و تســلیت می  گویم. بی شک این 
خون هــای پاك، همگان را در پی گیــری هدف های بزرگ 
اســالمی مصمم  تر و بازوی پرتوان رزمندگان را نیرومند تر 

می  سازد. 
 سردار شهید این لشــکر، شهید مهدی زین الدین که به 
حق می  توان گفت از ستارگان درخشان بود، با فقدان خود 

ما را داغ دار کرد.«

شهید زین الدین از ستارگان درخشان بود
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معاون گروهان بودم با شــهید زین الدین آشــنا شدیم. 
ماجرای آشنایی هم در یک جلســه توجیهی پیش آمد. 
در آن جلسه شــهید زین الدین و من حضور داشتیم، آقا 
مهدی مطلبی را مطرح کرد که من اعالم کردم اگر چنین 
چیزی از من و نیروهایم می خواهید باید شرایط را فراهم 
کنید. این بایدی که در جلسه گفتم و جسارتی که داشتم 
بحث لفظی ای را بین من و ایشــان ایجاد کرد، باعث شد 
که من را به عنوان دوست خود انتخاب کنند. وقت نماز و 
یا وضو گرفتن در مقر همدیگر را می دیدیم و این دیدارها 

ارتباط ما را روز به روز گسترده تر کرد.
 ما عالوه بر دوســت به نوعی بــرادر هم بودیم تا جایی 
که من را به جلســه خواستگاری اش هم برد. در آن جلسه 
پدر، مادر و برادر مهدی به همراه من حضور داشتیم. شب 

عروسیش با حضور خودش، همسرش و من برگزار شد.
* پیــش از اینکه آقا مهــدی را ببینید از گفته 
های دوســتان و همرزمان چه برداشتی از ایشان 

داشتید؟
اوایلی که بین ما ارتباط برقرار شــد شهید زین الدین 
خیلی مطرح نبود. تقریبا اوایل جنگ و تشــکیالت بود و 
مثل االن که به نام فرمانده لشکر شناخته می شد، شناخته 
شده نبود. آن زمان در سپاه همه چیز عادی بود. رفتارهای 
خاص و معمول امروز که االن در جامعه حاکم است و مثال 
با دیدن مسوولی باید سلسله مراتب را رعایت کنیم وجود 
نداشــت. تا وقتی خودش زنده بود و شــهید نشده بود به 
عنوان فرمانده لشــکر روزها در بیــن بچه ها خیلی عادی 
حاضر می شد و حتی برخی رزمنده ها او را نمی شناختند. 
بارها دیدم وقتی در مراسمی اعالم می کردند که قرار است 
فرمانده لشــکر صحبت کند همه توقــع حضور یک فرد 

تنومند و سن و سال دار را داشتند.
* همه رزمنده ها با ایشان راحت بودند؟

همه راحت بودند. خیلی راحت مســائل را مطرح می 
کردند. کســی البته روی حرفشــان حرفی نمی زد. برای 
رزمنده های بســیجی که در رده هــای پایین بودند هیچ 
وقت موقعیتی جور نمی شد که در طرح های نظامی نظر 
دهنــد. زین الدین به حدی در زمینه نظامی پر و قوی بود 
که همه به او ایمان داشــتند و به ندرت پیش می آمد که 
کســی روی حرفش نظری دهد یا اختالف نظری داشته 
باشــد. گاهی خودش موضوع خامــی را مطرح می کرد و 
نظر دیگران را می پرســید که در پایــان  خود نظر نهایی 

را می داد.
عصبانیت و ناراحتی زین الدین را اصال ندیدم

* در طول روز چند ســاعت می شد كه با ایشان 
بودید؟ 

به مدت یک ســال تا یک سال و نیم شاید هر روز باهم 
بودیم. هر وقت در منطقه حضور داشــت بیشتر زمان ها 

را با هم بودیم.
* شده بود اتفاق یا برخوردی در جبهه ایشان را 

خیلی ناراحت و یا عصبانی كرده باشد؟
اصــال چنین چیزی ندیدم کــه در ارتباط با رزمنده ها 
عصبانی شــود. بــه ندرت ناراحــت و دلخور می شــد، 
عصبانیتش را ظرف 2 سال ندیدم فقط یادم هست یک بار 
در بحــث ورودی به تیپ موضوعی پیش آمد که بالفاصله 
مدیر داخلی را خواســتند و تذکر قاطــع داد و ایرادات را 
گوشزد کرد. خیلی جاها مسوولین و فرماندهان گردان ها 
را آزمایش می کرد یا اگر می خواست موردی را در جلسه 
ای بگوید عکس العمل ها را بررسی می یکرد. می خواست 

بچه ها پویا و زنده باشند.
* این كارش نتیجه داده بود؟

بله. قاطع عرض می کنم شــهید زیــن الدین یکی از 
بزرگتریــن فرماندهان ایرانی بود. در تاریخ چنین افرادی 

کمتر پیدا می شــوند. روی نظرات کارشناسی که می داد 
به ندرت کســی می توانست ایراد بگیرد، بسیار دقیق بود، 
در جلسات قرارگاه که محســن رضایی و صیاد شیرازی 
هم بودند ایشــان نظراتش جزو نظراتی بود که حرفی در 
آن نبود. نیروهای اطالعات عملیات بســیار قوی ای هم با 
او کار می کردند. یکی از نکات مثبت لشــکر ما اطالعات 
عملیات بود. در مدت حضورم ندیدم جایی لشکر علی بن 
ابی طالب وارد شــود و خود شهید زین الدین پیش از آن 
تا پشت میدان مین نرود و شناســایی نکند. خودش ریز 
عملیات و نکاتــی که قبل از عملیات باید انجام شــود را 

بررسی می کرد. 
پیــش از انقالب فرماندهــان ارتــش فرماندهی می 
کردند، یعنی اگر قرار بود عملیاتی باشــد خود در ســنگر 
فرماندهی می ایســتادند و به نیروها دستور می دادند که 
بروند، یا در لشــکرهای عراقی از سوی فرماندهان زوری 
بر ســربازان حاکم بــود، در عملیات والفجر3 ســربازان 
در حــال جنگیــدن بودنــد و فرمانــده در هلیکوپتری 
باالی ســر تانک ها فرماندهی می کرد و به زور دســتور 
 حمله می داد و اگر ســربازان همــکاری نمی کردند تیر

 می زد.
برعکس آن ها شــهید زین الدین بود. ایشان بر قلب ها 
والیت داشت، به نیروهای می گفت بیایید، یعنی خودش 
جلو بود و نیروهایش را فرا می خواند. وقتی به رزمنده ای 
می گویی بیا، خیلی وضعیت فرق می کند تا اینکه بگویی 

به طرف دشــمن برو. ایشان به هیچ وجه از امکانات لشکر 
استفاده نمی کرد.

* امکاناتی هم بود كه داده باشند و ایشان قبول 
نکند؟ 

بله. به همــه فرماندهان می دادند، حتی به فرماندهان 
گــردان هم امکاناتی را می دادنــد. تویوتا لنکروزی به آقا 
مهــدی داده بودند که اســتفاده نمی کرد، می توانســت 
محافظ و راننده بگیرد ولی نمی گرفت. از امکانات لشــکر 
می توانســت خانه ای اجاره و امکاناتی فراهم کند اما سر 

سوزنی از این امکانات استفاده نکرد. 
* ارتباط صمیمی كه گفتید پیدا كردید، تا جایی 
كه به مراســم خواســتگاری رفتید چطور شکل 

گرفت؟

در جبهه شکل گرفت. یکبار پای تانکر آب در حال وضو 
گرفتن بودیم که شــهید زین الدین هم آمد و آماده وضو 
گرفتن شد با هم سالم و علیک کردیم، همانجا گفت: »من 
فردا می روم تهران می آیــی باهم برویم؟« گفتم: »برای 
چه؟« به شــوخی گفت: »به تو چه؟ می آیی یا نه.« قبول 
کردم ولی گفتم به شــرطی می آیم که ســری به خانواده 
ام در ســمنان بزنم، او هم قبول کرد. این اتفاق چندین بار 
تکرار شــد. خب وقتی 2 نفر در ماشــین هستند صحبت 
ها زیاد می شــود. در طول راه از خاطرات خودش گفت و 
بیشتر ســعی کرد از من حرف بکشد و من بیشتر گوینده 
بودم. در اولین سفرمان به تهران فهمید در اولین عملیات 
منظم سپاه پدرم شهید شده و لحظه شهادت، پدرم را در 
آغوش گرفتم همین موضوع باعث صمیمیت بیشــتر ما 
شد، هر بار که می خواست به تهران یا قم بیاید من را خبر 

می کرد و باهم می آمدیم.
* شــهادت كســی بود كه آقا مهدی را خیلی 

پریشان و ناراحت كند؟ 
شــخص خاصی را به خاطر ندارم ولی بعد هر عملیات 

روحیه اش خیلی گرفته می شد. همه اینطور بودیم.
* خاطره خوبی دارید برایمان تعریف كنید؟

قبل عملیات محرم برای کار شناســایی یک هفته ای 
به منطقــه رفتیم. شــبانه روز در منطقــه بودیم وقتی 
می خواســتیم برگشتیم خســته و خاکی بودیم. در حال 
برگشت به پاسگاه زید بودیم که آقا مهدی پیشنهاد داد به 

روی نظرات كارشناسی كه می داد به 
ندرت كســی می توانست ایراد بگیرد، 
بســیار دقیق بود، در جلسات قرارگاه 
كه محسن رضایی و صیاد شیرازی هم 
بودند ایشان نظراتش جزو نظراتی بود 

كه حرفی در آن نبود. 

ســد دز برویم. لباس هایمان را شستیم و آب تنی کردیم. 
آقا مهدی به شوخی چندبار سرم را زیر آب گرفت، من هم 
چون اهل ورزش بودم و به اصطالح بدن روی فرمی داشتم 
آقا مهــدی را از پاهاش گرفتم و تــوی آب انداختم، چند 
بــاری آب به خوردش دادم، چقدر خواهش و التماس کرد 
که رهایش کنم، می گفت تو چقدر بی ادب هســتی، آدم 
سر فرمانده لشــکرش را زیر آب می کند؟ ولش که کردم 

دوباره پرید پشتم و کله ام را زیر آب کرد.
 برای گرفتن حاللیت از من مسیر اهواز تا 

سمنان را آمد
* در مدتی كه با شــهید بودید چقدر از ایشان 

درس گرفتید؟
اولین مربی عربی من ایشــان بود. االن به عنوان مدیر 
کاروان زیارتی زائر می برم همیشــه یادش می کند به من 
می گفت عربی ات را سعی کن خوب کنی. آقا مهدی برای 
مــن یک معلم، یک فرمانده بود و مــی توانم بگویم او را از 

برادر خودم بیشتر دوست دارم.
* پس شهادتش برای شما خیلی سخت بود.

خیلی. من در عملیات پنجوین عراق که عملیاتی برون 
مرزی بود و لشــکر 17 ماموریت پیدا کرد تا در آن شرکت 
کنــد فرمانده گروهان بودم که مجروح شــدم. 4 گلوله و 
چندین ترکش خوردم که باعث شــد سه شریان اصلی ام 
قطع شود، همه می گفتند زنده نمی مانم اما قسمت شد به 
عقب برگردم. یک شــب مریوان بودم و یک هفته سنندج 
بستری شــدم. یک ماهی در شیراز بســتری بودم بعد به 
تهران آمدم و بعد از 2 ماه به ســمنان رفتم. در بیمارستان 
سمنان آقا مهدی یکسره از اهواز راه افتاد و آمد به مالقاتم. 

می گفت فقط آمده که من را ببیند و خداحافظی کند. 
به دلش افتاده بود که می خواهد برود. اواخر زندگی اش 
انگار وحی شــده بود که رفتنی اســت. خیلــی از بچه ها 
حاللیــت می گرفت، آمدنش پیش مــن هم برای گرفتن 
حاللیت بود، وقتی خواســت حاللش کنم گفتم من چه 
کســی باشــم که بخواهی از من حاللیت بگیری. بسیار 
متواضع بود دائم روی لبانش ذکر بود دوســت نداشــت 
غیبت کسی را بکند بسیار بخشنده و مهربان و فرماندهی 
به تمام معنا بود. هنوز هم فرمانده من شــهید زین الدین 

است.
* چند وقت بعد شهید شد؟

نزدیک به شــش تا هفــت ماه من بســتری بودم. بعد 
مالقات یک ماه بعد به شهادت رسید.

* به نظر شــما در اثر كمین دشــمن یا اتفاق به 
شهادت رسید؟ 

نمی دانم. شــاید دشمن می دانست شــاید هم نمی 
دانست. 

* از ابتکاراتش در عملیات ها بگویید.
بــرای تمام عملیات هــا که اول اطالعــات عملیات و 
تخربیچی ها کار می کردنــد در نهایت خودش به همراه 
چند نفر دیگر برای بازرســی منطقه می رفت. تا خودش 
زمین را شناسایی نمی کرد عملیاتی انجام نمی داد. برای 
عملیات محرم تعدادی را با مینی بوس برد از آنجا ســه نفر 
را همراه خودش برای شناســایی می برد و بعد از مدتی که 
بچه ها خسته می شدند با ســه نفر دیگر تعویض می کرد 
و افراد جدید را می آورد تا ریز به ریز منطقه را شناســایی 

کنند.
* عملیات خاصی بود كه لشــکر نقش كلیدی 

داشته باشد؟
نمی توان یــک عملیات را نام ببرم چــون در عملیات 

های مختلفی لشکر حضور داشــت. شهید زین الدین در 
همه عملیات هایی که به لشکر ماموریت می دادند شرکت 
کند خودش به موقعیت عراقی ها می رفت و جوانب را می 
ســنجید. به خاطر دارم پیش از یکی از عملیات ها شــبی 
تا جایی از منطقه عراقی هــا رفتیم که دیگر من مخالفت 
کردم و گفتم از اینجا جلوتر نمی آیم، گفتم رفتن به اینجا 
دیوانگی اســت، عملیات باشــد می آیم ولی االن، دیگر از 
اینجا جلوتر نمی آیم، خودت بــرو و بیا. آقا مهدی با یکی 
دیگر از بچه ها رفت و بعد از چند ســاعت برگشــت. زد به 

پشتم و گفت: ای ترسو.
شهادت زین الدین برایم به اندازه شهادت پدرم 

سخت بود
* گفتید پدرتان در آغوش شــما شــهید شد، 
شهادت شــهید زین الدین برای شما سخت تر بود 

یا پدرتان؟
اینکه پدرم در بغلم شــهید شــد یک داغ بزرگ بود اما 
باور کنید داغ زمانی که خبر دادند زین الدین شهید شده 
کمتر از شــهادت پدرم نبود. شاید مســئله پدر و پسری 
خاص باشد ولی رابطه بین 2 دوست هم چیز دیگری است 
و داغ ســنگینی دارد، فرماندهی آقا مهدی جای خودش 
ولی به غیر از این ما باهم رفیق و دوست بودیم، آنقدر رفیق 
که چندین بار ایشــان به خانه ما در ســمنان آمد و من به 
خانــه اش در قم رفتم، تا حدی که این افتخار را به من داد 

شب خواستگاری همراهی اش کنم.
* كاری بود كه می توانســتید برای آقا مهدی 
انجام دهید اما امکانش پیش نیامد و امروز حسرت 

داشته باشید؟
دوست داشتم همیشه در رکابش باشم. آن موقع کمتر 
از او شناخت داشتم بعد شــهادت ارزش از دست دادنش 

بیشتر نمایان شد.

* در بین فرماندهان دفاع مقدس كسی بود كه 
شهید زین الدین او را خیلی قبول داشته باشد؟

همیشــه می گفت حســن باقری از نابغه های جنگ 
اســت. در جلســات فرماندهی برخی مواردی که شهید 

باقری می گفت زین الدین کامال قانع می شد.
* در پایان اگر صحبتی دارید بگویید.

زین الدین آنقدر کار می کرد تا انرژی اش تمام شــود، 
گاهی وقتی برای شناســایی به منطقــه ای می رفتند در 
بیابان خوابش می برد. ســعی می کــرد خوابش فقط در 
ماشین باشــد. یکبار در تویوتا نشسته بودیم که از شدت 
خواب و خســتگی کف تویوتا افتاد. ماشــین به شــدت 
تکان می خورد و از روی دســت اندازها رد می شــد ولی 
آقا مهدی آنقدر خســته بود که بیدار نشــد. تواضع بسیار 
زیادی داشــت. بســیار روی بیت المال حساس بود و در 
پایان اینکه هیچ کس مثل زین الدین برای من نمی شود، 
با اینکه فرماندهان خوبی داشتیم ولی هیچ کس مثل زین 

الدین نبود.

زین الدیــن آنقدر كار مــی كرد تا 
انرژی اش تمام شود، گاهی وقتی برای 
شناســایی به منطقه ای می رفتند در 
بیابان خوابش می برد. ســعی می كرد 
خوابش فقط در ماشین باشد. یکبار در 
تویوتا نشسته بودیم كه از شدت خواب 

و خستگی كف تویوتا افتاد.
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نامه قابل تأمل »شهید باكری« به نیروهای تحت امرش
شــهید »مهدی باکری« در بخشــی از وصیت نامه خود می نویســد: اگر شبانه روز 
شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسالم و امام را به ما عنایت فرموده باز کم است. آگاه باشیم 
که ســرباز راستین و صادق این نعمت شویم. خطر وسوســه های درونی و دنیا فریبی را 

شناخته و بر حذر باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز ما است.
ازدواج شــهید مهدی باکری مصادف با شــروع جنگ تحمیلی بود. 2 روز بعد از عقد 
بــه جبهه رفت و پس از 2 ماه به شــهر برگشــت و بنا به مصالح منطقه، با مســئولیت 
جهاد ســازندگی استان، خدمات ارزنده ای برای مردم انجام داد. او در مدت مسئولیتش 
به عنوان فرمانده عملیات ســپاه ارومیه تالشــهای گســترده ای را در برقراری امنیت و 
پاکســازی منطقه از لوث وجود وابســتگان و مزدوران شــرق و غرب انجام داد و به رغم 
فعالیت های شــبانه روزی در مســئولیت های مختلف، پس از شــروع جنگ تحمیلی، 
تکلیــف خویــش را در جهاد با کفار بعثــی و متجاوزین به میهن اســالمی دید و راهی 

جبهه ها شد.
وقتی گردان در محاصره دشمن قرار می گیرد

شــهید باکری با هوشیاری و دلسوزی فراوان خود توانســت در عملیات فتح المبین 
با عنوان معاون تیپ نجف اشــرف در کســب پیروزی ها مؤثر باشد. در این عملیات یکی 
از گردانهــا در محاصره قرار گرفته بود، که او به همراه تعدادی نیرو، با شــجاعت و تدبیر 
بی نظیر آنان را از محاصره بیرون آورد. در همین عملیات در منطقه رقابیه از ناحیه چشم 
مجروح شــد و به فاصله کمتر از یک ماه درعملیات بیت المقدس شــرکت کرد و شاهد 
پیروزی لشکریان اســالم بر متجاوزین بعثی بود. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس 
از ناحیه کمر زخمی شــد و با وجود جراحت هایی که داشت در مرحله سوم عملیات، به 

قرارگاه فرماندهی رفت تا برادران بسیجی را از پشت بی سیم هدایت کند.
در عملیات رمضان با ســمت فرماندهی تیپ عاشــورا به نبرد بی امان در داخل خاك 
عــراق پرداخت و این بار نیز مجروح شــد، اما با هر نوبت مجروحیــت، وی مصمم تر از 
پیش در جبهه ها حضور می یافت و بدون احســاس خستگی برای تجهیز، سازماندهی، 
هدایت نیروها و طراحی عملیات، شــبانه روز تالش می کرد. در عملیات مسلم بن عقیل 
با فرماندهی او بر لشــکر عاشــورا و ایثار رزمندگان سلحشــور، بخش عظیمی از خاك 
گلگون ایران اســالمی و چند منطقه اســتراتژیک آزاد شد. شــهید باکری درعملیات 
والفجرمقدماتی، والفجر یک، دو، ســه و چهار با عنوان فرمانده لشــکر عاشورا، به همراه 
بسیجیان غیور و فداکار، در انجام تکلیف و نبرد با متجاوزین، آمادگی و ایثار همه جانبه ای 
را از خود نشــان داد. درعملیات خیبر زمانی که برادرش حمید، به درجه رفیع شــهات 
نایل آمد، با وجود عالقه خاصی که به او داشــت، بدون ابــراز اندوه با خانواده اش تماس 
گرفت و چنین گفت: »شــهادت حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال خانواده 

ما شده است«.
وقتی با بسیجی ها راه می روم، حال و هوای دیگری پیدا می كنم

زندگی ساده و بی ریای او زبانزد همه آشنایان بود. با توانایی هایی که داشت می توانست 
مرفه ترین زندگی را داشته باشد؛ اما همواره مثل یک بسیجی زندگی می کرد. از امکاناتی 

که حق طبیعی اش نیز بود چشــم می پوشید. تواضع و فروتنی اش باعث می شد که اغلب 
او را نشناســند. او محبوب دلها بود. همه دوستش می داشــتند و از دل و جان گوش به 
فرمان او بودند. بسیجیان را دوست می داشت و به آنها عشق می ورزید. می گفت:»وقتی 
با بســیجی ها راه می روم، حال و هوای دیگری پیدا می کنم، هرگاه خسته می شوم پیش 
بسیجی ها می روم تا از آنها روحیه بگیرم و خستگی ام برطرف شود. همه ما در برابر جان 
این بسیجی ها مسئولیم، برای حفظ جان آنها اگر متحمل یک میلیون تومان هزینه برای 
ساختن یک سنگر که حافظ جان آنها باشد بشویم، یک موی بسیجی، صد برابرش ارزش 
دارد.« با دشــمنان اســالم و انقالب چون دژی پوالدین و تسخیرناپذیر بود و با دوستان 
خدا، ســیمایی جذاب و مهربان داشت. با وجود اندوه دائمش، همیشه خندان می نمود و 

بشاش. انسانی بود همیشه آماده به خدمت و پرتوان.
این فرمانده دالور درعملیات بدر در تاریخ 25اسفند سال 63 به خاطر شرایط حساس 
عملیات، طبــق معمول، به خطرناکتریــن صحنه های کارزار وارد شــد و در حالی که 
رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت و تالش می کرد تا مواضع تصرف شده 
را در مقابل پاتکهای دشمن تثبیت کند، که در نبردی دلیرانه، براثر اصابت تیر مستقیم 
مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت و به لقای معشــوق نایل شد. هنگامی که پیکر 
مطهرش را از طریق آبهای هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد هدف 

آرپی جی دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست.
همه رزمندگان با شهید »مهدی باكری« در عملیات »بدر« عهد جان بستند
»عبدالرزاق میراب« رزمنده دوران دفاع مقدس می گوید: قبل از شروع عملیات بدر، 
»مهدی باکری« در سخنانی به رزمندگان لشکر عاشورا گفت که هرکس توانایی حضور 
در عملیات را ندارد به یگان های دیگر ملحق شــود، اما رزمندگان لشکرعاشــورا پس از 
شــنیدن این سخن با فرمانده شان عهد بستند تا جان در بدن دارند بجنگند و حسین وار 
شهید شوند. به همین جهت شاهد بودیم که در عملیات »بدر«، رزمندگان لشکر عاشورا 

مردانه پای عهدشان ایستادند و لحظه ای »مهدی باکری« را تنها نگذاشتند.
»باکری« لحظه به لحظه پیگیر شکســتن خط و پیشروی رزمندگان بود.  زمانی که 
خبر شکســته شدن خط به وی رســید، بالفاصله به خط آمد. با آمدن »باکری« به خط 
مقدم، بســیاری از رزمندگان به شدت نگران شــدند که مبادا اتفاقی برای وی بیافتد و 
 او را قســم می دادند که به عقــب برگردد، اما وی همراه با رزمنــدگان به ادامه عملیات

 پرداخت.
زمانی که در عملیات »بدر« به »دجله« رســیده بودیــم، وی به همراه چندی دیگر 
از فرماندهان در حال بررســی عبور غواصان از آب بود که چند رزمنده پس از شــنیدن 
این ســخنان، خود به آب زدند، اما به دلیل شدت باالی جریان آب این کار مقدور نشد. 
زمانی که »باکری« آن ها را دید که به آب زده اند، گفت: »مگر من به شــما دستور عبور 
از دجله را داده بــودم که این کار را کردید« و آن ها در پاســخ گفتند »همان طوری که 
قبل از شــروع عملیات با شــما عهد بســته بودیم که تا پای جان در عملیات شــرکت 
 کنیم و به فرامین شــما گــوش دهیم، این اقدام ما نیز در راســتای همان عهد و پیمان

 بود«.

بزرگترین ســرمایه بعد از انقالب روح خودباوری بود کــه حضرت امام خمینی )ره( 
در مردم و جوانان دمید. بعد از اینکه شــاه در 26 دی 1357 ایران را برای همیشه ترك 
کرد، ژنرال هایزر آمریکایی ماموریت یافت تا از فروپاشــی ارتش شاه جلوگیری کند، اما 
ژنرال های پرســتاره و سالخورده شــاه هیچ اراده ای نداشتند و نتوانستند کاری از پیش 
ببرند، با پیروزی انقالب اســالمی جوانانی با تکیه بــر روح خود باوری به جنگ با ارتش 

عراقی رفتند که جهان از او حمایت می کرد.
شهید مهدی باکری یکی از شهدای شاخص و جوانی است که در دوران دفاع مقدس 
حضور موثری داشــت. مهدی متولد ســال 1333 بود، در دوران کودکی، مادرش را از 
دســت داد.  وی تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در ارومیه به پایان رســاند و در دوره 
دبیرستان همزمان با شهادت برادرش »علی باکری« به دست دژخیمان »ساواك« وارد 

جریانات سیاسی شد.
 مهدی پس از اخذ دیپلم با وجود آنکه از شــهادت برادرش بسیار متأثر و متألم بود، به 
دانشــگاه راه یافت و در رشته مهندسی مکانیک مشغول به تحصیل شد. شهید باکری از 
ابتدای ورود به دانشگاه تبریز یکی از دانشجویان مبارز این دانشگاه بود و برادرش حمید 
را نیز به همراه خود به این شــهر آورد. ســاواك، مهدی باکــری را در طول فعالیت های 

سیاسی خود بارها تحت کنترل و مراقبت قرار داد.
وی پس از مدتی حمید را برای برقراری ارتباط با ســایر مبارزان، به خارج از کشــور 
فرستاد تا در ارسال ســالح گرم برای مبارزان داخل کشور فعال شود. مهدی باکری در 
دوره ســربازی با تبعیت از اعالمیه حضرت امام خمینی )ره( در حالی که در تهران افسر 
وظیفــه بود از پادگان فرار و به صورت مخفیانه زندگی کــرد و فعالیت های گوناگونی را 
برای پیروزی انقالب اســالمی نیز انجام داد. این شهید گرانقدر بعد از پیروزی انقالب و 
به دنبال تشــکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عضویت این نهاد مقدس درآمد و در 

سازماندهی و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالی را ایفا کرد.
باکری در این دوران به ضرورت، دادســتان دادگاه انقالب ارومیه شــد و همزمان با 
خدمت در ســپاه، به مدت 9 ماه با عنوان شــهردار ارومیه نیز خدمات ارزنده ای از خود 

به یادگار گذاشــت. وی در مدت مســئولیتش به عنوان فرمانده عملیات ســپاه ارومیه 
تالش های گســترده ای را در برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از لوث وجود وابستگان 
و مزدوران شــرق و غرب انجام داد و به رغم فعالیت های شبانه روزی در مسئولیت های 
مختلف، پس از شروع جنگ تحمیلی، تکلیف خویش را در جهاد با کفار بعثی و متجاوزان 

به میهن اسالمی دید و راهی جبهه شد.
شــهید باکری پاســداری نمونه، فرماندهی فداکار و ایثارگــر، خدمتگزاری صادق، 
صمیمی، مخلص و عاشــق حضرت امام  و انقالب بود. مهــدی درعملیات های والفجر 
مقدماتی و والفجر یک، دو، ســه و چهار با عنوان فرمانده لشکر عاشورا، در انجام تکلیف و 

نبرد با متجاوزان، رشادت ها از خود نشان داد.
در عملیات خیبر و زمانی که برادرش حمید، به شــهات رسید، با وجود عالقه خاصی 
که به او داشــت، بدون ابــراز اندوه با خانواده اش تماس گرفت و چنین گفت: شــهادت 
حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال خانواده ما شده است. نقش باکری و لشکر 
عاشورا در حماســه قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر مجنون و مقاومتی که آنان در مقابل 

پاتک های توان فرسای دشمن از خود نشان دادند بر کسی پوشیده نیست.
این فرمانده دالور درعملیات بدر به خاطر شــرایط حساس عملیات، طبق معمول به 
خطرناك ترین صحنه های کارزار وارد شــد و در حالی که رزمندگان لشــکر را در شرق 
دجله از نزدیــک هدایت و تالش می کرد تا مواضع تصرف شــده را در مقابل پاتک های 
دشــمن تثبیت کند. هنگامی که پیکر مطهــرش را از طریق آب های هورالعظیم انتقال 
می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد هدف گلوله آر پی جی دشــمن قرار گرفت و قطره 

ناب وجودش به دریا پیوست.
حضرت امام خمینی )ره( بعد از شهادت مهدی فرمودند: خداوند شهید اسالم )مهدی 
باکری( را رحمت کند. مقام معظم رهبری نیز درباره شــهید مهدی باکری فرموده اند: 
شــهید باکری را قبل از انقالب از نزدیک می شناختم. این جوان مومن و صالح، در مشهد 
پیش من آمد، حق او بود که بعد از انقالب یکی از سرداران این انقالب بشود، چون صادق 

و مخلص بود و حق او بود که شهید بشود. 

سردار شهید مهدی باكری؛

وقتی با بسیجی ها راه می روم، حال و 
هوای دیگری پیدا می كنم، هرگاه خسته 
می شوم پیش بســیجی ها می روم تا از 
آنها روحیه بگیرم و خستگی ام برطرف 
شود. همه ما در برابر جان این بسیجی ها 

مسئولیم.

به فرماندهان ســپاه و ارتش بگویید؛ چون گزارش دادند 
] از شــهادت مهدی باکــری[ بعضی ها ناراحت هســتند؛ 
می خواســتم بگویم هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای 
شهدا و شــما دعا می کنم ولی باید همه ما بدانیم که ما تابع 
اراده خداوند هستیم. ما از ائمه که ب االتر نیستیم. آن ها هم 
در ظاهر بعضی وقت هــا موفق نبودند. هم پیغمبر )ص(، هم 
امیرالمؤمنین )ع(، هم امام حســن )ع( و امام حســین )ع(. 

ما که نســبت به مقام این ها چیزی نیســتیم. عمده مشیت 
خداوند اســت که هر چه او بخواهد همان خوب است و چون 
عسل شــیرین و باید با آغوش باز پذیرای آنچه او می خواهد 
باشــیم و از هیچ چیز نگران نباشــید. محکم باشید و از هم 
اکنــون در فکر عملیات بعد. و مطمئن باشــید که پیروزید. 
امروز هم پیروزید. اگر کار برای خدا باشد که شکست ندارد.
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واكنش امام خمینی)ره( نسبت به شهادت »مهدی باكری«
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درعملیــات فتح المبین، مهدی معــاون تیپ نجف 
اشــرف بود. ما هم در آنجا بودیم. یک گــردان قرار بود 
از پشــت به دشــمن حمله کند. پیش از آغازعملیات، 
یک مرتبه با آقا مهدی برای شناسایی رفته بودیم. شب 
عملیات باید هفت ســاعت راه می رفتیــم تا به منطقه 
می رسیدیم و دشمن را غافلگیر می کردیم. آن شب پس 
از حدود شش ســاعت پیاده رویی، راه را گم کردیم. من 
بــا چند نیرو به جلو رفتم کــه راه را پیدا کنیم. از مقابل 
یک نفر به سمت ما می آمد، با خودم گفتم حتما دشمن 
اســت. بلند گفتم: »تو کی هستی؟« گفت: »من باکری 

هستم. فورا نیرو ها را بیاور!«
او از ما جلوتر رفته و دشمن را دور زده بود. حاال آمده 

بود تــا ما را ببرد. آقا مهدی به ما گفت: »نترســید همه 
نیرو های دشــمن خواب هستند.« گفتم: »شما که با ما 
آمدید، چطور دشمن را دور زدید؟« چیزی راجع به این 
موضوع نگفت، اما تاکید کرد همه سنگر ها را نگاه کردم، 
همه خواب هســتند. باالخره رفتیم و در کارمان موفق 
شدیم. در ادامه همان عملیات یکی از گردانها، محاصره 
شده بود. وی به اتفاق صد نیرو با شهامت به دشمن نزدیک 
شــد و گردان را از محاصره نجات داد.  شب عملیات بدر 
وضــو گرفت و یک یک گردان ها را از زیر قرآن عبور داد. 
مــدام توصیه می کرد، خدا را از یاد نبرید و نام امام زمان 
)عج( را زمزمه کنید. یکی از برادران گردان سیدالشهدا 
خطاب به وی گفت: »دعا کنید شــهید بشــوم«. آقای 
 مهدی پاســخ داد: »ما لیاقــت دعا نداریم، شــما دعا 
کنیــد.« آن شــب مــدام پشــت بی ســیم می گفت: 
»بــرادران الحول و القوه االبــاهلل را از یاد نبرید.« صبح 
عملیات وی بی ســیم را به پشــت خود بست و با برادر 

 کاظمی ســوار موتور شــد که به محور بــرود. چند بار 
به او گفتیم، در ســنگر بنشینید، اما گفت: »نه! من باید 

بروم. اگر بسیجی ها را نبینم، دلم شور می زند.«
من در لحظــات آخر عمر آقا مهدی کنارش بودم. در 
سنگر دوربین را به من داد و گفت: »نگاه کن، ببین وضع 

چطور است.« 
در همان موقع از فرط خستگی بی هوش شد. لب های 
آقا مهدی حرکت می کرد. بی سیم چی آقا مهدی )برادر 
کاملی( آنجا بــود. گفتم: »برادر کاملــی، آقا مهدی با 
فرمانده خــودش امام زمان )عــج( صحبت می کند.« 
گریه امانم را گرفت یک مرتبه آقامهدی بلند شد. گفتم: 
»آقامهدی ما را حالل کنیــد.« آقا مهدی گفت: »آقای 
اوحانی، خدا می داند که من شــهید می شوم یا نه! از جا 
بلند شد و آرپی جی را برداشــت و به طرف یک پاسگاه 

که جلو بود، رفت.« 
آقا مهدی در آنجا به فیض شهادت نائل آمد.

آقا مهدی با بسیجی ها حال و هوای دیگری داشت

دستور رسید دست و پای آقامهدی را ببندید 
شــب عملیات بــدر قرار بود من و ســه نفــر دیگر همراه 
آقامهدی باشیم. وقتی سوار قایق شدیم، آقامهدی به من و 2 
نفر دیگر، گفت: »شــما پیاده شوید و همین جا بمانید.« فقط 

برادر» میراب« را با خود برد.
2 روز که از عملیات گذشــت، من طاقت نیاوردم و به خط 
رفتم. در آنجا »رستم خانی« را دیدم و همانجا ماندم. نزدیک 
شــب بود که آقا مهدی آمد و گفت: »چرا آمدی؟« من سرم را 
پاییــن انداختم و چیزی نگفتم. وی ادامه داد: »برای خودتان 
ســنگر بکنید.« تا صبح کنار او بودیم. آن شــب چند بار برای 
آقامهدی چای آوردم، نخورد. ســاعت ســه نیم شب مرا صدا 
کــرد و گفت: »برایم چای بیاور.« من به اورژانس رفتم و چای 

آوردم.
صبح آقامهــدی به نزدیک پل جاده اتوبان رفت تا نیرو ها از 
راه برسند. متاســفانه نیرو های تخریب نرسیدند. بعد با برادر 
»مقیمی« آماده شد تا به جلو بروند؛ آقای مهدی به من گفت: 
»بی ســیم را بردار تا با هم برویم.« بی سیم را برداشتم و با یک 
موتور 2 نفــری رفتیم. از یک گلوگاه که در مســیر بود، دیگر 
نمی شد با موتور برویم. یک مقدار پیاده رفتیم و به یک گردان 

رسیدیم. وی آن ها را توجیه کرد و راه انداخت. سپس با فرمانده 
لشکر نجف اشــرف صحبت کرد و بعد مجدد حرکت کردیم. 
نزدیک ظهر به نیرو ها رسیدیم که منطقه را گرفته بودند؛ ولی 
متاســفانه هنوز پل تصرف نشده بود. آقامهدی با دوربین نگاه 
کرد. فقط دو، ســه نفر محافظ داشت. همانجا با بی سیم اطالع 
دادند که عراق پاتک کرده است. دیدیم چند نفربر می آیند که 
نفرات عراقی پشت سر آن ها بودند. آنجا یک خمپاره 60 وجود 
داشــت. خود آقامهدی خمپاره را ســوار و چندین خمپاره به 
طرف آن ها پرتاب کرد. عراقی ها فرار کردند و ســه تا از نفربر ها 
منفجر شــد. دوباره عراق نزدیک ظهر پاتک کرد و ما از دهی 
که آنجا بود بیرون آمدیم و در محاصره افتادیم. تنها ســه قایق 
برای ما تــدارکات می آوردند. فاصله ما با عراقی ها 30 متر بود. 
عراقی ها می خواســتند به طرف ما بیاینــد، من یک نارنجک 
پرتاب کردم. بعد آقامهدی 2 نارنجک گرفت، به طرف عراقی ها 
رفت و نارنجک ها را پرتاب کرد. ســپس با آتش حمایت ما باز 
گشــت. از قرارگاه خواستند، آقامهدی به عقب برگردد. پیام را 

به وی گفتم، ولی قبول نکرد.
دســتور رســید، دســت و پایش را ببندیم و او را به عقب 

برگردانیم، اما مگر می شد. ناگهان آقا مهدی کارت شناسایی و 
مدارکش را از جیبش در آورد و به دجله انداخت. همان موقع 
فهمیدیم که نباید امید به بازگشــت داشته باشیم. آقا مهدی 
 گفت: »به قرارگاه بگو، نیرو بفرستید. به نیرو ها هم بگو باالی تپه 
بروند.«ســاعت چهار و نیم گفت: »برو و ببین جمشید در چه 
وضعی اســت.« ما در وســط بودیم و جمشید درست سمت 
چــپ ما بود. در فاصله 10 متری آقامهدی بودم که 2 تیر به او 
خورد و افتاد. من خشــکم زده بود. نمی خواستم چیزی را که 

دیدم باور کنم.

صادق كاملی همرزم و بی سیم چی شهید مهدی باكری:

شهید اوحانی همرزم سردار شهید مهدی باكری:

شــهید باکری در آغاز جنگ یک جوان دانشــجو است که 
تازه فارغ التحصیل شــده؛ حاال چند ماه یــا یک مدتی هم در 
پادگان هــا گذرانده، بعد هم به دســتور امام کــه ]گفتند[ از 
پادگان هــا بیایید بیرون، آمده بیرون؛ مثال مهر ماه ســال 59 
شــهید باکری یک چنین حالتی دارد. بعد شما نگاه کنید در 
عملیــات بیت المقدس، در عملیات خیبر، قبل آن در عملیات 
فتح المبین، این جوان یک فرمانده ی زبده ی نظامی است که 
می تواند یک لشــکر را، در بعضی جاها یک قرارگاه را حرکت 
بدهــد و هدایــت کند و کار کنــد. این عجیب نیســت؟ این 

معجزه نیست؟ اینها معجزه ی انقالب است. این در مورد بروز 
شخصیت ها؛ حاال در این زمینه حرف زیاد است، منتها عرض 
کردم این مطالبی است که از بس روشن است مورد غفلت قرار 
گرفته؛ یعنی کسی توجه به این ]مطلب [ نمی کند که اینها که 
بودند؟ چه بودند؟ یک جوان بیست وهفت بیست وهشت ساله 
و حداکثر ســی ساله در وقت شــهادت، و در اوج توانایی های 
نظامی یک انسان، یک جوان؛ او از کجا شروع کرد که به اینجا 

رسید؟ در چه مدتی به اینجا رسید؟ این خیلی مهم است.
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شهید »باكری« معجزه انقالب بود


