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88498481ارتباط با ما

گزارش

حاشيه هاي خاطره انگيز از يك ديدار صميمي
جمله آقا به همسران شهدا چسبيد!

21 آذر ماه بود كه خانواده هاي ش�هداي 
دفاع مق�دس و مدافع�ان حرم ب�ا رهبر 
انقالب ديداري بدون حضور مس�ئوالن 
داشتند. حضور چشمگير فرزندان كودك 
و خردسال شهداي مدافع حرم كه اغلب با 
لباس هاي ويژه در مراسم حضور داشتند، 
جل�وه ديگري به اي�ن جلس�ه داده بود. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از »تس��نيم« 
صبح چهارش��نبه 21 آذرماه 97، جمعي از 
خانواده هاي شهداي دفاع مقدس و همچنين 
خانواده هاي ش��هداي مدافع ح��رم با رهبر 
انقالب ديدار كردند. مانند رسم هميشگي 
ديدارهاي رهبري با خانواده شهدا، صميميت 
و محبت در اين ديدار و رابطه دوسويه رهبر 
معظم انقالب با خانواده شهدا از نكات قابل 

توجه اين محفل بود. 
سيدحس��ن انتظ��اري، نخس��تين جانباز 
نخاعي مدافع حرم كه فرزند و برادر شهيد 
دفاع مقدس نيز اس��ت، هم ب��ه عنوان يك 
مداف��ع ح��رم و هم ب��ه عنوان عض��وي از 
خانواده شهداي دفاع مقدس در اين ديدار 
خاطره انگيز حضور داش��ت. وي درباره اين 
مراسم پر شور و ديدار با مقام معظم رهبري 
گفت: فضاي اين مراسم آكنده از عطر شهدا 
بود. ب��ه خصوص وقت��ي فرزن��دان رفقاي 
شهيدمان را در فضاي حسينيه مي ديديم 
كه همراه خانواده هاي خود براي ديدار آمده 
بودند، ياد رفقاي شهيد در ذهنمان تداعي 
مي شد. ياد زحماتي كه اين افراد در دوران 

حياتشان كشيدند تا پيروزي هاي بسياري 
نصيب همه شود. 

 بچه هاي كوچك و حضرت آقا
انتظاري در ادامه گفت: يكي از صحنه هاي 
بسيار جالب اين ديدار، اش��تياق بچه هاي 
كوچك شهدا براي ديدار نزديك و صحبت با 
حضرت آقا بود. خيلي  از اين بچه ها به سمت 
جلو فشار مي آوردند تا آن طرف ميله ها رفته 
و با آقا از نزديك صحبت كنند. خانواده هاي 
زيادي از جمله خانواده هاي شهداي تهراني 
و شهرستان            هاي مختلف از سراسر كشور در 

بيت آقا حضور داشتند. 
اين جانب��از مدافع حرم اف��زود: حضرت آقا 
هم در سخنانشان از ش��هدا ياد كردند و ما 
را مخاطب سخنان خود قرار دادند و تأكيد 
كردند راه شهدا را ادامه دهيم و اشاره داشتند 
كه به  رغم تحريم دشمنان انقالب ما هميشه 
پيروز بوده است،زيرا آنها درك نمي كنند كه 
خانواده شهيد چگونه فرزندش را براي دفاع 
مي فرستد و فدا مي كند. و به جمله معروف 
حضرت امام)ره( اش��اره كردند كه »ملتي 
كه ش��هادت دارد، اس��ارت ندارد.« ايشان 
همچنين همانند بسياري از سخنان پيشين 
روي مس��ئله يمن و حمايت از ملت مظلوم 

يمني هم تأكيد داشتند. 

 عك�س ش�هدا در دس�ت فرزندان 
شهدا

زه��را امامي، همس��ر ش��هيد مداف��ع حرم 
»محمدحسين مرادي« و مديرعامل مؤسسه 
فرهنگي رباب است. او س��ومين  بار است كه 
به عنوان يك همس��ر ش��هيد در ديدارهاي 
امام خامنه اي با خانواده شهداي مدافع حرم 
حضور پيدا ك��رده و خاطرات ب��ه يادماندني 
خود را روايت مي كند. امامي از حاش��يه هاي 
ديدار خانواده ش��هدا با مق��ام معظم رهبري 
چنين گفت: خيلي از خانواده ش��هدا عكس 
شهدايش��ان را هم با خ��ود آورده بودند، اما 
همه نتوانس��تند عكس هايش��ان را به داخل 
حس��ينيه بياورند. اين عكس ها ه��م عموماً 
دست فرزندان ش��هدا بود. حسينيه شلوغ و 
مملو از جمعيت بود. مراسم مختص مدافعان 
حرم هم نب��ود. تعدادي از خانواده ش��هداي 
دفاع مقدس، شهداي نيروي انتظامي و شهيد 
تيموري، محافظ مجلس هم در مراسم حضور 
داشتند. تقريباً اكثر خانواده  شهدايي كه عموماً 

مي شناسيم را در دورهمي آن روز ديديم. 
 جمله   حضرت آقا به همسران شهدا 

امامي افزود: آقا از تهديد دش��منان گفتند 
كه برخ��ي مي گوين��د 40 س��ال انقالب را 
نمي بيني��د، اما مردم با حضورش��ان در 22 
بهمن پاس��خ اين ادعا را مي دهند. »شهدا 
از همسر محبوبشان گذش��تند...« يكي از 
جمالتي بود كه مقام معظ��م رهبري بيان 
فرمودند و شنيدن آن به مذاق ما همسران 

شهدا خيلي خوش آمد و خيلي دلنشين بود. 
ما عموماً نكاتي كه در جمالت حضرت آقا به 
همسران ش��هدا برمي گردد را طور ديگري 

دوست داريم. 
 ديدارهايي براي تجديد روحيه 

ش��ايد مهم ترين دس��تاورد اين جمع هاي 
صميمي، تجديد روحيه براي خانواده شهدا 
باشد. امامي با اشاره به اثرگذاري اين ديدارها 
در روحيه خانواده ش��هدا گف��ت: برخي از 
مادران شهدا مي گفتند هربار كه حضرت آقا 
را از نزديك مي بينيم، انگار نور معنويتشان 
بيشتر شده و روز به روز نوراني تر مي شوند. 
اين نشانه عالقه مندي خانواده شهدا به مقام 
واليت است. ديدارهاي حضرت آقا با خانواده 
ش��هدا در روحيه خانواده ها خيلي تأثيرات 
مثبتي مي گذارد. خانواده هاي��ي كه داغ از 
دست دادن عزيزشان را هيچ وقت فراموش 
نمي كنن��د و مجبورند گاه��ي ناماليمات 
جامعه به خانواده شهدا را هم تحمل كنند، 
با ديدارهاي مقام معظ��م رهبري و برخورد 
مس��تقيم و بدون واسطه با ايش��ان و رودر 
رو شدن، آرامش و التيامي بر زخم هايشان 
مي يابند. خانواده شهداي مدافع حرم در اين 
ديدارها در واقع مهمان حضرت آقا مي شوند 

و از ايشان درس صبر مي گيرند. 

 صغري خيل فرهنگ
شهيد قدرت اهلل قرباني فرزند دوم خانواده اي 
بود كه شش برادر و يك خواهر داشت. اعضاي 
اين خانواده همگي انقالبي بودند. پدر راننده 
اتوبوس و مادر هم خانه دار ب�ود. اين خانواده 
در دوران دف�اع مق�دس پنج رزمنده و س�ه 
جانباز داش�ت كه يك�ي از آنها به نام حس�ن 
قربان�ي بع�د از جن�گ به ش�هادت رس�يد.   
ق�درت اهلل قرباني اولين ش�هيد خان�واده در 
سن 16 سالگي وارد جبهه شد. در 20سالگي 
ازدواج كرد و در حالي كه 22 س�ال داش�ت، 
در عملي�ات كرب�الي4 در لب�اس غواصي به 
ش�هادت رس�يد و پيكر مطه�رش همچنان 
مفقود اس�ت.  رحمت اهلل قربان�ي كه خودش 
سال 66 در يگان مهندس�ي رزمي به عنوان 
راننده بولدوزر و لودر در قالب تيپ47سلمان 
در جبهه حضور داشت، اكنون مسئول يكي از 
مدارس حوزه علميه اصفهان و مسئول پايگاه 
مقاومت بس�يج ش�هيد باهنر اس�ت. وي در 
گفت وگو با ما از خانواده و برادر شهيدش گفت. 

 مصداق سخن امام )ره( 
قدرت اهلل فرزند دوم خانواده متولد سال 43 بود. 
شايد يكي از مصداق هاي سخن امام راحل  كه 
س��ال 43 فرمودند ياران من در گهواره هستند 
همين ب��رادر ما ب��ود. در دوران پيروزي انقالب 
دانش آموز دوره راهنمايي بود و در همان زمان در 
كارهاي انقالبي عليه رژيم ستمشاهي مشاركت 
داش��ت. مرا كه دانش آم��وز كالس اول ابتدايي 
بودم با خود به تظاهرات مي ب��رد. پدرم در دهه 
40 يك راديو خريده ب��ود و قدرت اهلل تحوالت 
كشور و جهان را با همان راديو پيگيري مي كرد. 
جوان فعالي بود. نسبت به احكام اسالم ، واجبات 
و محرمات حساسيت خاصي داشت، به خصوص 
روي كس��ب حالل تأكي��د مي كرد. ي��ك بار از 
پدرمان س��ؤال كرد كه شما خمس مي دهيد يا 
نه؟ اگر خمس درآمد س��ال را پرداخت نكرديد 
من ديگر در منزل نماز نمي خوانم، مي روم پايگاه 
بسيج و نماز را آنجا مي خوانم كه پدرم با لبخند 

مليحي رضايت ايشان را جلب كردند. 
 6 رزمنده

خانواده ما شش رزمنده داشت كه از ميان آنها سه 
نفر جانباز و دو نفر هم شهيد شد. مادرمان نگراني 
و دلتنگي زيادي داشت، اما پدرمان خودش راننده 
اتوبوس قديمي ناسيونال بود و در دوران جنگ 

تحميلي رزمندگان را به مناطق عملياتي به ويژه 
اهواز منتقل مي كرد. صبر بيشتري هم داشت. 
تعداد پسرهاي خانواده هم زياد بود كه خودش به 

نوعي باعث دلداري پدر و مادر مي شد. 
 شجاع كم نظير

قدرت اهلل عجيب ش��جاع و باغي��رت بود و چون 
در بخش اطالعات فعاليت مي كرد بس��يار سر 
نگهدار و صبور بود. اهل نماز اول وقت بود و بيشتر 
نمازهايش را به جماعت اقامه مي كرد. به خانواده 
شهدا احترام زيادي مي گذاشت و بسيار به آنها 
سركش��ي و كمك مي كرد. عاش��ق زيارت امام 
رضا )ع( بود. شديداً به تالوت قرآن عالقه داشت. 
همت زيادي در گراميداشت مناسبت هاي ملي 
و مذهبي داشت و به طور مستمر در نماز جمعه 
ش��ركت مي كرد. اخالق خوبي داشت و بسيار با 
محبت بود. هميشه به برپايي نماز و شركت در 
نماز جمعه و جماعت و حف��ظ حريم و حرمت 
واليت فقيه سفارش مي كرد. هنگام اعزام به جبهه 

از پدر و مادر و اقوام  طلب حالليت مي كرد. 
 2 برادر، يك عمليات

قدرت اهلل ني��روي اطالع��ات عمليات لش��كر 
14امام حسين)ع( و نيز از فرماندهان غواصان 
گردان حضرت يونس )ع( بود. س��الي چند بار 
مرخصي مي آمد.در مدت حضورش در جبهه دو 

بار مجروح شد. طي عمليات محرم دو برادرمان 
حسن و قدرت اهلل در يك شب مجروح شدند. آبان 
سال61 در محور شرهاني كه محل عمليات لشكر 
امام حس��ين )ع( در عمليات محرم بود، وقتي 
رزمندگان ما از رودخانه دويرج عبور مي كنند، 
درگيري آغاز مي شود. در جريان اين درگيري 
چند گلوله به پاهاي ق��درت اهلل اصابت مي كند 
و او بر زمين مي افتد. برادرمان حسن كه همراه 
ايش��ان در عمليات بود، خودش را به قدرت اهلل 
مي رساند و با چفيه پاهايش را مي بندد تا خون 

بند بيايد. قدرت اهلل به حسن مي گويد تو برو من 
منتظر نيروهاي امدادي مي مانم تا بيايند. هنوز 
حسن خيلي فاصله نگرفته بود كه گلوله اي هم 
به كتف راست او برخورد مي كند. خودش را به 
قدرت اهلل مي رساند و هر دو نفر همانجا مي مانند 
تا نيروهاي امدادگر مي آيند و آنها را به پش��ت 

جبهه منتقل مي كنند. 
 جبهه با دمپايي!

يكي از خاطراتي كه به ياد دارم مربوط به اعزام 
آخر قدرت اهلل به جبهه است. برادرم با پنج نفر 
از بچه هاي محل از جمله پسرعمه مان با هم در 
يك روز مي خواستند اعزام شوند. پسر عمه ما با 
دمپايي آمده بود در حالي كه لباس بسيجي هم 
بر تن داشت، قدرت اهلل كه ايشان را با آن تيپ 
و قيافه ديد، زد زيرخن��ده كه اين چه قيافه اي 
اس��ت، چرا با دمپايي آمدي؟! پس��ر عمه ام با 
خنده گفت من در منطقه پوتي��ن دارم، ديگر 
پوتين نگرفتم وقتي رسيديم همان را مي پوشم. 
همه خوشحال و شادمان آنها را بدرقه كرديم و 
بازگشتيم اما مادرمان بغضي در گلو داشت. انگار 
مي دانست اين آخرين اعزام قدرت اهلل به جبهه 
اس��ت. اين را هم بگويم كه همين پسر عمه ما 
بعداً همراه قدرت اهلل از شهداي غواص عمليات 

كربالي 4 شد. 

 شهادت در اروند
هر دو برادرم��ان در دي ماه س��ال 65 در عمليات 
كربالي4 حضور داشتند. قدرت اهلل درشب شهادتش 
دست برادر بزرگ تر حسن را گرفته بود و در كنار 
اروند رود با هم از سختي عمليات صحبت مي كردند. 
قدرت اهلل در همان شب مفقوداالثر شد. آنطور كه 
همرزمانش گفته اند در وس��ط اروندرود بودند كه 
گلوله به سر قدرت اهلل اصابت مي كند. بيسيم چي 
همراه ايش��ان تعريف مي كرد كه چند متري هم 
داخل آب دنبالش رفته اما به علت شدت موج آب 
و آتش سنگين دشمن نتوانسته كاري انجام دهد و 
موج آب قدرت اهلل را با خود برده بود. پس از عمليات 
خبر مفقود شدن قدرت اهلل را برادرمان حسن آورد. 
چون قدرت اهلل و پسر عمه ما هر دو مفقوداالثر شده 
بودند، دو تابوت به يادب��ود آنها به مدت يك هفته 
دركوچه اي ك��ه منزل پدرمان بود گذاش��تند و از 
آنها تجليل كردند.  در ي��ك دوره ما چهار برادر در 
جبهه بوديم. اينگونه موارد در آن دوران عادي بود. 
بسياري از خانواده ها اينطور بودند كه بيش از يك 
نفرشان در جبهه بود. واقعاً كشور شور و حالي ديگر 
داشت. رسم بود كه نگذارند اسلحه برادر روي زمين 
بماند و با عشق در جبهه حضور پيدا مي كردند. البته 
براي مادرمان خيلي سخت بود. پس از هفت سال 
چشم انتظاري دچار سرطان شد و از دنيا رفت، اما 
پدرمان مقابل مردم بسيار صبوري مي كرد و چون 
كوه ايستادگي داشت ولي نيمه شب كنار مزار شهدا 

به سوگ مي نشست. 
 نجاتي كه تكرار نشد

 سال 55 همراه قدرت اهلل با موتورسيكلت از زمين 
كشاورزي بر مي گشتيم كه به علت بارندگي زياد، 
سيل راه افتاده و جاده روستا زير آب رفته بود. براي 
ما عادي بود چون از اين موارد زياد ديده بوديم، 
اما آن روز عمق آب به نظ��ر زيادتر بود. قدرت اهلل 
گفت شما پياده ش��و تا من با موتور بروم و ببينم 
عمق آب چقدر است، اما جريان آب شديد بود و 
قدرت اهلل تالش مي كرد تا اسير جريان آب نشود 
و من كنار جاده گريه مي كردم كه با فرياد گفت 
گريه نكن ش��اخه درختي بينداز تا بيرون بيايم. 
من هم ديدم ش��اخه هاي درخت ان��ار آنجا زياد 
ريخته است  به داخل آب انداختم و همان باعث 
شد نجات يابد. گذشت تا سال 1365 در عمليات 
كربالي 4 كه باز گرفتار موج آب شد اين بار نبودم 
تا شاخه درختي برايش بيندازم رفت و ديگر نيامد. 
اميدواريم خداوند به ما توفيق دهد تا ادامه دهنده 

راه ايشان باشيم. 

شهيد مصطفي حس�يني از ش�هداي عمليات محرم اس�ت كه در سال61 به 
شهادت رسيد. س�ردار محمدجواد اس�المي در آن عمليات فرمانده گرداني 
بود كه ش�هيد حس�يني پيك همان گردان ب�ود. مصطفي ب�راي انتقال پيام 
فرمانده گردان به تع�دادي از رزمندگان كه باالي خاكري�ز بودند مي رود كه 
تانك دش�من بعثي او  و  رزمندگان باالي خاكريز را ه�دف مي گيرد. فرمانده 
گ�ردان كه دوربي�ن در اختي�ار داش�ت از لحظ�ه ش�هادت مصطفي عكس 
مي گيرد كه مي بينيد. سردار اس�المي واقعه آن روز را چنين تعريف مي كند:

من در جبهه به فرماندهان و برخي كه دسترسي داشتم تأكيد مي كردم كه حتماً 
دوربين و ضبط همراه داشته باش��يد و مي گفتم حتي شده از محل كمك هاي 
مردمي كه به دست شما مي رسد، هزينه كنيد و اين دو وسيله را بخريد و تأكيد 
مي كردم اين دوران و لحظات جبهه ها ديگر تكرار نمي شود. البته دوربين هاي آن 
زمان مثل حاال پيشرفته نبودند. حمل و نقل آنها دشوار بود، بايد فيلم مي خريدي 
و بعد به يك نفر معتمد براي ظاهر كردن فيلم ها را مي دادي، خالصه محدوديت 
زياد داشتند. به هر صورت من يك دوربين كوچك كتابي خريده بودم كه حلقه 
فيلم 110يا 135 مي خورد. آن زمان اين امكان را نداشتم كه دوربين قوي تري 
بگيرم يا فراوان عكس تهيه كنم. با همان دوربين كتابي كه قيمتش 200 تومان 

بود، گاهي صحنه هاي خوبي را كه مي ديدم به اصطالح عكاس ها شكار مي كردم. 
اين دوربين با كيفش را كنار قطب نما روي كمربند بس��ته ب��ودم. مرحله اول 
عمليات ما 21 تيرماه شروع مي شد، مرحله دوم دوشب بعد يعني 24 تير و مرحله 

سوم هم به فاصله يك شب 26 تيرآغاز مي شد. مرحله سوم عمليات بود كه هوا 
هم بسيار گرم بود و دماي هوا در شلمچه در تابس��تان باالي 50 درجه بود. در 
آن بيابان بدون سايبان شايد دما به 60درجه هم مي رسيد. امكان احداث سنگر 
درست و حسابي نبود. فقط در حدي بود كه گوني پهن كنيم و پتويي بيندازيم. 
آتش دشمن هم شديد بود. ظهر كه مي شد، آتش دشمن هم خاموش مي شد،اما 
هوا آنقدر گرم بود كه نمي ش��د به خودرو يا تانك دست زد ولي زير تانك چون 
سايه و نقطه امن بود، مي رفتيم. سه، چهار س��اعت گرماي ظهر به نوعي آتش 
بس حكمفرما مي ش��د و بعد از آن دوباره زير آتش دشمن بوديم. آن روز وقتي 
آتش دشمن شروع ش��د، ديدم تعدادي از رزمندگان باالي خاكريز هستند، به 
مصطفي كه پيك گردان بود گفتم برو به آنها بگو از باالي خاكريز پايين بيايند 
تا مورد هدف دشمن قرار نگيرند. مصطفي مي رود اما همان لحظه گلوله تانك 
دشمن كنار آنها به زمين اصابت مي كند و تعدادي از همان رزمندگان به شهادت 
مي رسند و مصطفي هم تركش مي خورد. من كه دوربين همراهم بود بالفاصله 
آن را آماده مي كنم و از مصطف��ي عكس مي گيرم و چند ثانيه بعد مصطفي هم 
به شهادت مي رس��د. تاريخ ش��هادتش مصادف با 23رمضان سال 1361 بود و 

مصطفي تنها 18سال داشت. 
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خاطره سردار محمدجواد اسالمي فرمانده گردان علي بن ابيطالب )ع( از لحظه شهادت مصطفي حسيني

ثبت لحظه شهادت پيك گردان به دست فرمانده اش

  خاطره

در يك دوره ما چهار ب�رادر در جبهه 
بوديم. اينگون�ه م�وارد در آن دوران 
عادي بود. بسياري از خانواده ها اينطور 
بودند كه بيش از يك نفرشان در جبهه 
بود. واقعًا كش�ور ش�ور و حالي ديگر 
داشت. رس�م بود كه نگذارند اسلحه 
ب�رادر روي زمين بماند و با عش�ق در 
جبهه حضور پي�دا مي كردن�د. البته 
ب�راي مادرم�ان خيل�ي س�خت بود
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