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۲۵ محرم ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۰۲

نشده  پیروز  انقالب  هنوز 
بــود که همراه برادرم ســید 
هاشم به سفر رفتم. برادرم که 
خیلی کوچک بود یک پیراهن 
سیاه را پاره کرد و شبیه پرچم 
به چوب بلندی بست. معموالً 
وقتی در مشــهد بودیم سید 
هاشم سه روز مانده به محرم 
پرچم سیاهی بر می داشت و 
بچه هــا را دور خودش جمع 
می کرد و شــعار »وای محرم 
آمد ، خون حسین سر آمد« 

را تکرار می کردند.
 اما در شــهری که مسافر 

اشــاره: آنچه می خوانید، سخنرانی شهید محمد ابراهیم همت  براي یگان های تحت امر سپاه 11 قدر) چهار روز 
پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی( است که به نقل از کتاب »بـه روایـت هـّمـت« )با پژوهش و نگارش  حسین 

بهزاد و گل علی بابایی( منتشر می شود. 
سه ضلع مثلت آمریکا در خاورمیانه

تا پیش از وقوع انقالب اسالمی، آمریکا در منطقه  خاورمیانه، مثلثی را ایجاد کرده بود، متشّکل از سه ضلع: دولت شاهنشاهی 
ایران، رژیم اَنَورسادات  در مصر و رژیم اسرائیل، یا به قول امام؛ ُغّده  سرطانِی منطقه  خاورمیانه. اسرائیل از بدو موجودیت خودش، 
نقش یک غّده  ســرطانی را در منطقه ایفاء می کرد، مصر؛ از فردای خاتمه  جنِگ اکتبر 1973، نقش تأمین کننده  منافع آمریکا و 
تحمیل کننده  سیاست های خاورمیانه ای آمریکا به کشورهای عربی را به عهده گرفته بود و دولت شاهنشاهی ایران هم؛ عهده دار 

نقش تأمین کننده  نیازهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و نفتی ابرقدرت جنایتکار آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه بود. 
انقالب اسالمی در ایران، قدرت طراحی منسجم را از آمریکا گرفت

به محض ســقوط رژیم شــاه، بر اثر آن حرکت عظیم و شتاب ســریع و پویای انقالب اسالمی در ایران، این سرنگونی چنان 
آمریکای جنایتکار را به وحشت انداخت، که قدرت تفّکِر خاّلق و طراحی واکنش های منسجم و منظم برای مقابله با این واقعه را، 
از حّکام آمریکا سلب کرد. این؛ خودش یکی از خصلت های ویژه و بزرگ انقالب ما بود. آمریکا که قادر نبود پیروزی این جریان 

عظیم را تحّمل کند، به انواع دسیسه ها دست زد.
مقابله با انقالب اسالمی با سوق دادن انقالب به روند سازش

حرکت اّول آمریکا، بعد از پیروزی انقالب اســالمی، در جهت ســوق دادن انقالب به َرَوند ســازش، آغاز شــد. در آن مقطع، 
سیاســت آمریکا در قبال ایران، به طور کلّي، دنبال تحقق دو روند بود: اّول؛ ُکند کردن ســیر و مانع تراشی در جهت گیری انقالب 
اســالمی، و دّوم؛ به سقوط منتهی کردِن انقالب اســالمی. در جریان اجرایی کردن َرَوند اّول و ُکند کردِن سیر انقالب، آمریکا از 
شــیوه های متنوع ســازش و حمایت از جریان های انحرافی، به صورت مرحله ای و قدم به قدم استفاده می کرد و در هر مرحله از 
این روند، تجاربی هم کســب می کرد. در َرَوند دّوم، آمریکا به عنوان آخرین راه چاره، تحمیل جنگ را برای به ســقوط کشــاندن 

انقالب اسالمی، در نظر گرفته بود...
از آن جا که انقالبی با عظمت تر و پویاتر و بامحتواتر و بدون وابستگی عقیدتی یا سیاسی به قطب های قدرت استکباری، نظیر 
انقالب اسالمی ایران در جهان رخ نداده بود، پس طبیعی است که در این جا هم، آمریکا مجبور شد که برای مقابله با انقالب ما، 
عناصر این چنینی خودش را، وارد عمل کند. آمریکایی ها بنا داشتند نظیر همان حرکت براندازانه ای را که طی دوره  نهضت ملی 
شدن صنعت نفت؛ از 1329 تا 1332 و دوران به قدرت رسیدن و زمامداری دولت مصّدق انجام داده بودند، یک  بار دیگر در زمان 
نظام جمهوری اســالمی هم، به مورد اجراء بگذارند. یعنی با پروبال دادن به جریان طرفدار ســازش با آمریکا، از طریق گروه های 
دست نشانده ای نظیر »نهضت آزادی ایران« و »جبهه  ملّی«، َرَونِد اّوِل به سازش کشیدن انقالب اسالمی را آغاز کردند. در جنِب 
این روند، توطئه ها و تشنج آفرینی های دیگر عناصر آمریکایی، در کردستان، گنبد، خوزستان و...، به خوبی مشهود بود و حوادث 

آن زمان را، فراموش نمی کنیم...
شکست توطئه آمریکا با حرکت به موقع دانشجویان در تصرف النه جاسوسی

رویکردی که دولت موّقت در برخورد با مسائل سیاسی کشور در پیش گرفته بود، دقیقاً از جنس به بازی گرفتن آرمان های این 
اّمت رزمنده و با هدف دور کردن اّمت از صحنه حضور در میدان های مبارزه بود. ضمن این که دولت موّقت، همزمان به جریان های 

سیاسی  که خِط سازش و یک َرَونِد دلخواه آمریکا را به انقالب ما تحمیل می کردند، رشد و پروبال می داد. 
به حول و قّوه  الهی و با تالش ملّت بیدار و به برکت بیداری و هوشــیاری حضرت امام و با حرکت به موقعی که دانشــجویان 

مسلمان پیرو خط امام در سیزدهم آبان 1358 در تصّرف النه  جاسوسی آمریکا انجام دادند، این توطئه شکست خورد. 

ارزش انسان ها با تصمیمی که در مواقع خطر می گیرند و اولویتی که 
انتخاب می کنند سنجیده می شود. البته که االعمال بالنیات، ولی نیات، 
به عمل وزن می دهند. عمل محصول ایمان و آگاهی است. وقتی زنی، در 
موقف جنگ و جهاد، زینب گونه در کارزار مبارزه می ماند و با صبوری و 
مقاومت تا پای جان می ایستد، ایستادگی اش نتیجه ایمانی آگاهانه است 
که اگر آگاهی نباشــد، چطور می توان ایمان را تا پای جان نگاه داشت؟! 

چطور می توان از فرزند و همسر و زندگی شیرین دنیایی گذشت؟!
وقتی ایمان و آگاهی دست در دستان هم می دهند و در انتخاب هفت 
هزار زن مسلمان ایرانی متبلور می شوند، آن وقت است که یک جامعه، 
یک سرزمین، به بلندای نامشان می ایستد. آن وقت است که گردن بند 

شهادت بر گردن می اندازند و تاریخ ساز می شوند.
زن ها عموما شهید پرورند و کمتر شهید. ولی انقالب اسالمی ما، زنانی 
را به چشم دید که هم شهید پرور بوده اند و هم شهید. آن هم نه صد زن، 
نه هزار زن. بلکه هفت هزار بانوی شــهیده ای که نامشان بر تارک تاریخ 
این کشور همچون نگینی می درخشند و افق حرکت را نشانمان می دهند.

چگونه می توان احســاس و لطافت زنانه را با روح جهاد، شــهادت 
و مقاومــت در آمیخت؟!چگونه قابل تصور اســت کــه زنی از خانواده و 
موهبت های دنیایی اش دل بکند تا در سخت ترین میدان ها، درس مقاومت 
و شهادت دهد؟! این جاست که اگر ما به جهاد و شهادت فقط اندیشیده 
ایم یا درباره  آن نیت کرده ایم؛ هفت هزار زن ایرانی، با اولویت دادن به 
جهاد و شهادت و انتخاب آن در میانه دود و آتش، تاریخ را رقم زده اند.

»زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود 
و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین 
حال، در متن و مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه  داشت و 
در عرصه  سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات 

بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با 
روح جهاد و شــهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدان ها را با 
شجاعت، اخالص و فداکاری خود فتح کردند.« )از متن پیام رهبر انقالب 
به کنگره هفت هزار زن شهید کشور(نه اینکه زن مسلمان ایرانی، انتخاب 
دیگری نداشته باشد، نه اینکه مسیر پیمودن راهی که زنان شرق و غرب 
عالم بر وی گشودند، بسته باشد، نه، او انتخاب کرد که نهراسد، گزینه های 
شرق و غرب را پس بزند، بایستد، دفاع کند و دست از مبارزه برندارد تا 

... تا شهادت را به آغوش کشد. 
» زن در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی نقش در 
تاریخ سازی، و در تعریف غالباً غربی، به مثابه  موجودی که جنسیت او بر 
انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری 
جدید است، معرفی می شد. شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند 

که الگوی سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است.«)همان(
چطور می تــوان تصور کرد کــه در زمانه خفقــان رژیم منحوس 
شاهنشــاهی، مردان بدون همراهی مادران و همســران و دختران این 
ســرزمین به مبارزه قیام کنند ؟! مگر بدون حضــور بانوان در مبارزات 
پنهانــی یا بدون آگاهی و همراهی پررنگشــان در تظاهرات  این انقالب 
به پیروزی می رســید؟ چه بسا بانوانی که همچون طیبه واعظی در کنار 
همسرانشــان در راه مبارزه در حالی زیر شکنجه دژخیمان شاهنشاهی 
به شــهادت رســیدند که ذره ای از ایمان و عفاف خود پا پس نکشیدند 

و در همان حال فریاد برآوردند که »بکشیدم ولی حجابم را برندارید« 
یا پس از پیروزی انقالب اســالمی چطور می تــوان تصور کرد که 
رزمنــدگان ما در میانه جنگ و جهاد، غیرت و همّیت بانوان پرســتار و 
امدادگر و پشتیبان را ببینند و از مبارزه بهراسند یا خسته شوند؟! چگونه 
می توان تصور کرد که مادری فرزند خود را برای ذبح در هماوردی حسینی 

با افتخار به قتلگاه یزیدیان بفرستد و آن وقت فرزندان این کشور از مبارزه 
بهراسند؟! چطور می توان نقش زنانی را که خود، همسرانشان را با گالب 
و صلوات تا میدان جهاد مشایعت کردند و مردانه بار سخت زندگی را به 
دوش کشــیدند تا خیال همسرشان ذره ای از مبارزه غافل نشود، نادیده 
گرفت؟! چطــور می توان صبوری زنی را در پرســتاری از جانباز جنگ 
ندید؟! چطور می توان اشک افتخار دختران این کشور را پشت سر پدران 

مجاهدشان نادیده گرفت؟!
یا چگونه می توان تصور کرد که ملتی بدون همراهی و حضور بانوانش، 
هشت سال بر سختی ها و فشارهای جنگ و بمباران غلبه کند و همچنان 

»ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش« سر دهد. 
مگر یک تاریخ جز با حضور چنین زنانی، رستگاری و شکوهمندی 

را تجربه خواهد کرد؟!
چطور می توان شــهنار حاجی شــاه را، ناهید فاتحی کرجو را، فوزیه 
شیردل را، طیبه واعظی را، نسرین افضل را، نرگس حیدرپور را و هزاران 
شهیده دیگر را نادیده گرفت و از امنیت و آسایش و افتخار سخن گفت؟!
چطور می توان از سیده طاهره هاشمی که همیشه دوشنبه ها و پنج 
شنبه ها روزه می گرفت، سخن نگفت؟! همان که در بهمن1360 درحالی 
که برای رزمندگان اســالم که برای مبارزه با ضدانقالب در شهر مستقر 
بودند، مشــغول جمع آوری دارو و غذا بود و در همان شــرایط با  اصابت 

گلوله عناصر ضدانقالب به شهادت رسید.
این هفت هزار بانو، عالوه بر آنکه خود آگاهانه و ایمان مدار، شهادت 
را برگزیده اند، برای تمامی مبارزان و رزمندگان عرصه جهاد و شهادت و 
برای جامعه اسالمی مان انگیزاننده و امید آفرینند. سرزمینی که چنین 
زنان قهرمانی داشــته باشــد، چگونه مردانی خواهد داشت؟!بی حضور 

این هفت هزار بانوی شهید، بی شک، یک پای تاریخمان لنگ می زند.

moghaavemat@kayhan.ir

یک شهید، یک خاطره روزشمار دفاع مقدس

متأسفانه سینمای ما کمتر به دفاع مقدس پرداخته و حتی 
عده ای از دســت اندرکاران آن با ورود سینما به مسائل مربوط 

به دفاع مقّدس علناً مخالفت می کنند! 
رهبر انقالب در محکومیت این طرز فکر می فرمایند:

»عّده ای - که من نمی دانم چه جور می شود انگیزه های اینها 
را آدم تحلیل کند - با ورود ســینما به مسائل مربوط به دفاع 
مقّدس، علناً مخالفت می کنند! من نمی دانم چه فکر می کنند؛ 
به اسم اینکه جنگ است، به اسم اینکه خشونت است! صد سال 
از شــروع جنگ جهانی می گذرد،  هنوز در آمریکا و در خیلی 
جاهای دیگر دارند فیلم می ســازند ]آن هم[ در چه گســتره  
وسیعی! حّتی آن طور که به من گزارش کردند، دانش آموزها و 
بّچه های دبیرستانی را وارد این میدان فیلمسازی می کنند و از 
آنها می خواهند و به آنها امکانات می دهند برای اینکه بسازند؛ 
]چون[ معتقدند که این می تواند نســل جدید را با انگیزه های 
ســالم دولت مردان شان آشنا کند. ما یک چنین افتخار بزرگی 
داریــم: همه  دنیا با ما مقابله کردنــد، همه در یک جبهه قرار 
گرفتند - اینکه دیگر خالف واقع نیســت، اینکه جلوی چشم 
همه  ما بوده است - همه  دنیا در مقابل ما صف کشیدند، همه  
قدرت هــای نظامی به نحوی در جبهــه  مقابل نظام جمهوری 
اسالمی در جنگ تحمیلی، در هشت سال، ایستادند؛ و جمهوری 
اسالمی فائق آمد، پیروز شد؛ این خیلی چیز بزرگی است، این 
خیلی چیزعظیمی است، این خیلی پدیده  مهّمی است در تاریخ 
یک ملّت.« )بیانات در دیدار عوامل تولید فیلم سینمایی »شیار 

)1393/3/26 ،»1۴3
ایشان دست اندرکاران سینما و هنرمندان را به استفاده از 

ظرفّیت دفاع مقّدس دعوت می نمایند:
»بنده هم مثل شما آقایان معتقدم که از ظرفّیت دفاع مقّدس 
در سینمای کشور ما استفاده نشده؛ خود سینمای ما انصافاً یک 
ظرفّیت باالیی دارد، یعنی کســانی که اهل این فّنند و بلدند و 
مّطلعند و واردند و قضاوتشــان می تواند مرجع فهم انسان قرار 
بگیرد، معتقدند که سینمای ایران از لحاظ ظرفّیت کارگردانی 
و گریم و بازیگری و مانند اینها، جزو ســینماهای برجسته  دنیا 
است؛ و این درست است. این ظرفّیت عظیم بایستی با ظرفّیت 
بسیار عظیم دفاع مقّدس التقاء پیدا کند. ... این مجموعه کاری 
که در دفاع مقّدس شد، یک مجموعه  درهم تنیده  مرّکِب عجیب و 
غریبی بود؛ زنها، مردها، پدرها، مادرها، جوانها، شهری، روستایی، 
بازاری، دانشــجو، دانش آموز، مساجد، حسینّیه ها، همه و همه 
بــه  نحوی وارد این قضّیه شــدند؛ هرکدام از اینها یک موضوع 
است و این موضوعات می تواند وارد بخش های هنرِی کشور ما 
بشــود، وارد سینمای ما بشود.«) بیانات در دیدار عوامل تولید 

فیلم سینمایی »شیار 1۴3«، 1393/3/26(
تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

درس گفتاری از شهید همت

مذاکره با کفر خصلت مؤمنین نیست

بنی صدر؛ دّومین ابزار آمریکا برای مقابله با انقالب اسالمی
فاز ثانوی در روند برخورد آمریکا با انقالب اسالمی ـ بعد از شکست خط دولت موّقت ـ معطوف بود به انحراف کشانیدن این 

انقالب و این کار، از هیچ انسانی ساخته نبود، مگر ابوالحسن بنی صدر. 
همه  برادران به خاطر دارند که در جریان اّولین دوره  انتخابات ریاست جمهوری در پنجم بهمن 1358، بنی صدر موفق شد 
اکثریت قریب به اتفاق آراء را به دست بیاورد. یعنی ملّت درست مثل روزهای اّول شروع به کار دولت بازرگان، احساس می کردند 
بنی صدر برای احراِز پُست ریاست جمهوری لیاقت دارد و می تواند در این منصب، به انقالب و ملّت خدمت کند. بنی صدر با کسب 
یازده میلیون آراء ملّت، به ریاست جمهوری انتخاب شد، ولی َرَونِد حرکت بنی صدر و راهی که او از فردای اعالم نتایج انتخابات در 

پیش گرفت و به موازاِت او، حرکت منافقین، به سمت چه اهدافی سیر می کرد؟ 
طبق مدارک موجود، درســت بیســت و چهار ساعت بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری؛ یعنی در روز هشتم بهمن 
1358، سران سازمان مجاهدین خلق، مستقیماً با بنی صدر ارتباط برقرار کردند و مسعود رجوی نامه  مفّصلی به بنی صدر نوشت با 
این مضمون که؛ آقای دکتر؛ ما هوای شما را داریم، با ما تماس بگیر و برای اداره  مملکت، از ما نظر بخواه. همین مستندات، نشان 
دهنده  این واقعیت اســت که بعد از دولت موّقت، بنی صدر دّومین ابزار و آلت فعل آمریکا برای مقابله با انقالب اســالمی و کمک 
به سقوط این انقالب بوده است. این حرکت سیاسی خطرناک را آمریکا در شرایطی علیه انقالب اسالمی در پیش گرفته بود که 
هم زمان با آن، تحریم های اقتصادی اعالم شده توسط آمریکا و کشورهای اروپای غربی از فردای تسخیر النه  جاسوسی، داشتند به 
ساختار اقتصادی مملکت ما ضربه می زدند. به گونه ای که عدم فروش اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم توسط کشورهای خارجی، 

ما را در یک تنگنای اقتصادی و تجاری قرار داده بود.
تحمیل جنگ به ایران؛ حربه بعدی آمریکا برای به سقوط کشاندن انقالب

چهار ماه بعد از برکناری دولت بازرگان، بعداز آن که آمریکا دید بر ســر النه  جاسوســی اش در تهران آن بال آمده و دست این 
ابرقدرت برای همه  اقشار مردم ایران رو شده و فهمید که قرار نیست گروگان هایش را در یک روند بالقید و شرط از ایران تحویل 
بگیرد و احساس کرد که دولت بنی صدر هم سست شده و از چنان توانی برخوردار نیست که بتواند این وضعیت ناخوشایند را به 
وضعیت مطلوب آمریکا تبدیل کند، به آخرین حربه اش برای به سقوط کشانیدن این انقالب متوّسل شد؛ یعنی تحمیل جنگ به ایران.

از هر جهت، به سود آمریکا بود که برای به سقوط کشانیدن انقالب اسالمی و تحمیل جنگ به ایران، رژیم بعثی عراق را هم 
بازی بدهند. لذا می بینیم که از شش ماه جلوتر، آمریکا به عراق چراغ سبز می دهد. هیچ کشوری در دنیا به اندازه  آمریکا، از ریز 
مســایل سیســتم نظامی ما، خبردار نبود. هیچ کشوری مثل آمریکا، خبر از این نداشت که ما چند لشکر داریم، چند تیپ داریم، 
ِکِشــِش سیســتم نظامی ما در چه حّدی است، امکانات تسلیحاتی و لجستیکی ما چقدر است، ما چقدر قادریم بجنگیم و ِکِشِش 
جنگی ما در چه میزانی است و نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و هوانیروز ما، از چه میزان استعداد و آمادگی رزمی برخوردارند. 

هیچ کشوری از ریز این مسائل خبر نداشت؛ مگر آمریکا!....
سازش و صلح با کفر حرام است

اُســِوه  حرکت نظامی ما، این ملّت اند. تمام بار این انقالب، بر دوش همین ملّت اســت؛ واقعیتی که امام عزیز، همیشه به آن 
اشــاره دارند. جواب این مردم چه می شــود؟ جواب خون ها را چه جور باید داد؟ لذا  ای عزیزان؛ ما هیچ چاره ای نداریم، غیراز ادامه  
این جنگ. پس می بینید که تمام درهای صلح را به روی ما بسته اند. با کفر، سازش و صلح، حرام است. با کفر، بر سر میز مذاکره 
نشستن، خصلت قاسطین و مارقین وناکثین است؛ نه خصلت مؤمنین و متّقین. ما هیچ چاره ای نداریم، مگر جنگ و جهاد در راه 
خدا؛ که این راه چاره توســط امام علی )ع( به مؤمنین حقیقی ســفارش شده است و اگر همه  درها بسته باشند، یک در به سوی 

بهشت باز است و آن در، َدِر جهاد است؛ َدرِ جهاد!. 
ما هیچ چاره ای نداریم، مگر آن که در راه خدا بجنگیم؛ فی  سبیل  اهلل! نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بّچه، نه شهوت، نه 
هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جاه، نه مقام، نه ریاست... هیچی! ما فقط باید در راه خدا بجنگیم و از خودمان مایه بگذاریم. 
و سخن جالبی که در اّوِل جنگ گفته شد، همان فرموده  امام عزیز است که گفت: ما در این جنگ، چون حسین وارد شده ایم و 

چون حسین، باید به شهادت برسیم. 
ما بایستی این جنگ را ادامه بدهیم و بر سر ضرورت تداوم این جنگ، حرفی نیست. یعنی امروز ا ی عزیزان؛ شرف، حیثیت 
و آبروی اســالم و انقالب اســالمی و ملّت مسلمان ایران، به این جنگ و تداوم آن بستگی دارد. و امروز، صلح و سازش و نشستن 
در پشت میز مذاکره با دشمن، برای ما خواری، ذلّت و افتضاح به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می کشاند و اسالم را هم از 
بین می برد. همان طور که دیدیم در لبنان، با اســالم چه کردند! پس ما می جنگیم، و باید بجنگیم و چاره ای جز انتخاب این راه 

نداریم؛ تا ظهور آقا امام زمان)عج(..

بانوانی که تاریخ ساز شدند...
عاطفه صادقی

ابتدای گفت وگو خودتان و  در 
همسرتان را معرفی کنید؟

پروین مرادی هستم. همسر شهید 
حاج حمید تقوی فر. از شــهدای مدافع 
حرم در عراق. خودم و همســرم هر دو 

اهوازی هستیم.
از تحصیالت خودتان بگویید؟

پانزده ســاله بودم که با حاج حمید 
ازدواج کــردم و آن زمــان دانش آموز 
ســوم راهنمایی بودم. امــا حاج حمید 
اصرار داشت که من تحصیالتم را ادامه 
دهم. بعد از تمام شدن جنگ، من را در 
مدرســه بزرگساالن ثبت نام کرد. و بعد 
از طــی کردن دوره دبیرســتان مدرک 
پیش دانشــگاهی را هم گرفتم.  همین 
چند ســال پیــش هم با تشــویق های 
زیاد ایشــان دوره کاردانــی را ثبت نام 
کــردم. کاردانی امور فرهنگــی. بعد از 
گرفتن مدرک کاردانی هم ایشان دوباره 
برای ادامه تحصیل مــن اصرار کردند، 
هم اکنون هم کاردانی به کارشناســی را 
در رشــته مدیریت فرهنگی می خوانم و 

دانشجو هستم.
چه شــد که با آقای تقوی فر 

ازدواج کردید؟
من و حاج حمید پسر خاله، دختر 
خاله هســتیم. حاج حمید پنج سال از 
من بزرگتر بودند. فضای خانواده هر دو 
ما سنتی بود. اما حاج حمید و خانواده اش 
در یکی از روستاهای عرب زبان اطراف 
اهواز زندگی می کردند، به نام اُبوده بس. 
اُبــوده بس در لغت به معنی پدر بس یا 
همان شیره خرماست. یعنی پدر شیره 
خرما. جو زندگی حاکم بر روستا به نوعی 
بسته تر از شهر است. ولی از نظر اعتقادات 
مذهبی فوق العاده پایبند تر از شهر بودند 
و مشکالت فرهنگی زمان شاه کمتر در 

آنجا رسوخ پیدا کرده بود.
اما منطقــه ای که خانواده ما در آن 
زندگی می کردند یکی از شــهرک های 
مســکونی شــرکت نفت اهواز بود که 
انگلیسی ها ســاخته بودند. خانه هایی با 
سقف های شــیروانی. چون پدرم کارگر 
شــرکت نفت بود. بــرای همین فضای 
فرهنگــی و مذهبی دو جایی که در آن 
زندگی می کردیم خیلی متفاوت بود. در 
آن شــهرک همه چیــز و همه امکانات 
رفاهــی زندگی مهیــا و فراهم بود. یک 
فروشــگاه بزرگ برای خرید، مدرســه، 
باشگاه ورزشی، استخر، درمانگاه وحتی 
سینما همه وجود داشت. در حالی که در 
همــه مناطق اهواز این امکانات نبود. به 
منطقه ای که در آن می نشستیم کارون 
می گفتند. شما فکر کنید در سینما آنجا 
بروزترین فیلم های روی پرده سینما را 
پخش می کردند. خوب طبیعتا شــرایط 
زندگی که من و حاج حمید در آن بزرگ 
شدیم خیلی متفاوت بود. اما خانواده ما 
هــم مذهبی بودند. من پنج برادر بزرگ 
داشتم. البته آنها اجازه نمی دادند که من 
و خواهرم به راحتی در کوچه و خیابان 

16 آبان سال 59
عملیات نفوذی موفق خودی در جاده ماهشهر- آبادان.

بیانات امام خمینی در جمع حجاج پاکستانی مبنی بر اینکه 
دعاوی صدام درباره عربی بودن دین اسالم، ضداسالمی است و 
باعث تفرقه کشورهای اسالمی و تسلط بیگانگان است و اینکه 
کشــورهای اسالمی طبق دســتور قرآن کریم نباید در جنگ 
موجود، بی طرف و بی تفاوت باشند و نیز تأکید بر اینکه ما شروع 

کننده جنگ نبودیم، ولی دفاع می کنیم .
امام جمعه تهران )آیت اهلل خامنه ای(: وضع آبادان به خاطر 
حماسه آفرینی رزمندگان مسلمان از جناح های مختلف نظامی 
و داوطلب، از آن هفته تا این جمعه بســیار تفاوت کرده است. 
اعالم شرایط آزادی گروگان ها از طرف مجلس شورای اسالمی 
بــه معنای خاتمه جنگ ما با آمریکا نیســت باز هم با آمریکا 

می جنگیم .
16 آبان سال 63

ادامه تجهیز تســلیحاتی و انســانی عراق بــا ادامه فروش 
میراژهای فرانسوی و اعزام نیروهای مصری به عراق.

17 آبان 59
مذاکره یک هیئت نظامي آمریکایيـ  مصريـ  ســعودي با 
پادشاه و ولیعهد سعودي درباره خطر ) امام ( خمیني و ضرورت 

کمک به عراق.
17 آبان 63

ادامه حمایت هاي تسلیحاتي و انساني عراق توسط کشورهاي 
عربي با ارســال کامیون هاي حامل تجهیــزات نظامي و مواد 
شــیمیایي از عربستان - تماس هاي مقامات عراقي براي اعزام 

نیرو از یمن شمالي، مصر، سودان و اردن به عراق.
18 آبان 65

افزایش پناهندگان کرد عراقي به ایران در پي حمله ارتش 
عراق به شمال این کشور. حمله نیروهاي خودي به مقر حزب 

دمکرات در منطقه میاندوآب.
19 آبان 59

عملیات مجدد ماهشهر - آبادان
20 آبان 65

جنگنده هاي عراقي مجتمع پتروشیمي بندر امام خمیني، 
اطراف پایگاه موشکي فاو و جاده دیلم را بمباران کردند و دیوار 

صوتي را در زنجان شکستند.
 یک هواپیماي عراقي در ماهشهر سرنگون شد.

21 آبان 63
ورود 26 کامیون حامل وسایل فني از عربستان به عراق.

21 آبان 65
در یک سمینار وابسته به پنتاگون خطرهاي پیروزي ایران 
و سقوط صدام و ضرورت حمایت آمریکا از عراق مورد بررسي 

قرارگرفت.
22 آبان 1359

تهاجم عراق به سوســنگرد و توقف و عقب نشــیني بر اثر 
مقاومت شدید خودي.

22 آبان 65
طرح مانور، میزان آمادگي و مشــکالت دو لشکر ۴1 ثاراهلل 
و 19 فجر طي دو جلســه جداگانه با حضور فرماندهان نیروي 

زمیني و قرارگاه هاي تابعه بررسي شد.
 اجراي عملیات فتح3 در منطقه شــمال غربي کردستان و 
عملیات نیروهاي نامنظم سپاه پاسداران به همراه مبارزان کرد.

 لشکر21 حمزه طي عملیاتي ارتفاع 160 در منطقه موسیان 
را به تصرف خود درآورد. لیکن بر اثر فشــار پاتک دشــمن به 

مواضع اولیه بازگشت.
 یک گروه 50 نفري منافقین داراي سالح مخصوص شلیک 

مواد شیمیایي با برگ تردد جعلي وارد خاک ایران شده اند.
 در آستانه هفته بسیج، نواحي سپاه همدان، کرمان، لرستان 
و چهارمحال وبختیاري میزان نیرویي که به جبهه ها اعزام کرده 

یا خواهند کرد را اعالم نمودند.
 ارسال کمک هاي مردمي استان مازندران به جبهه ها.

خون حسین سرآمد
مریم عرفانیان

بودیم دیده بود از این رســم ها 
خبری نیســت؛ بــرای همین 
پیراهنی ســیاه را پــاره کرد و 
شــبیه پرچم به چوب بلندی 
بســت و تنهایی داخل شــهر 

راه افتاد.
***

 روز اول تنهایی شعار می داد 
که:

آمد، خون  -»وای محــرم 
حسین سر آمد« 

طاغوتی  کــه  افرادی  ولی 
بودند به این کارش خندیدند.

روز دوم دو نفر همراه او راه 

افتادنــد و همین طور هر روز 
به تعدادشــان اضافه می شد. 
روز تاسوعا جمعیت زیادی از 
زن و مرد ، برادرم را همراهی  
و به عــزاداری پرداختند. این 
گونه سید کوچک سعی داشت 
 اسالم را در زمان طاغوت دوباره 

زنده کند.
 خاطره ای از شهید 
سید هاشم آراسته 
راوی: سید علی 
آراسته، برادر شهید

مقاومت به روایت والیت

ضرورت بازنمایی
 دفاع مقدس در سینما

گفت وگو با همسر و دختر شهید حمید تقوی فر )مدافع حرم(

مردی که با آرزوی شهادت 
زندگی می کرد

سمیرا خطیب زاده

من و مطرح کردن بحث ازدواج شد.
خانواده شما چه عکس العملی 

نشان دادند؟
برادرم چون حــاج حمید را خوب 
می شــناخت با ایــن ازدواج موافق بود. 
زمان خواســتگاری ایشــان عضو سپاه 
بودند و سپاه تازه تشکیل شده بود. من 
یک خواهر بزرگ تر هم داشتم. اما خانواده 
ایشــان گفتند که ما برای خواستگاری 

خیلی راحت و آســان میهمان خانه بی ریایشان شدم. خانه ای که اگرچه ظاهرش ساده بود، اما از در و 
دیوارش مهربانی و میهمان نوازی موج می زد. به گمانم این را هم از حاج حمید به ارث برده بودند. خانه ای 
که شش ماه می شد تنها مردش را از دست داده بود. درست دی سال گذشته. یک همسر خوب و یک پدر 
ایده آل را. و خانه بدون مرد چقدر سخت است؛ آن هم اگر مردت از مردهایی باشد که روزگار به خود کم 
دیده اســت! از آن مردهایی که آمده است پشت هر چه نامردی و نامردمی را به خاک بمالد، حاال فرقی 
نمی کند در ایران باشــد یا در عراق. مقابل دشــمن بعثی باشد یا داعش متجاوز. خانه بوی حاج حمید را 
می داد. کنار خانه هنوز سجاده و جانمازش پهن بود. یعنی دلشان نیامده بود که جمع کنند نشانه های بابا 
را. عبایش را. چفیه خونی  اش که در آخرین لحظات همراه پدر بوده است و حتی پوتین بابا را. عکس های بابا 
هم تا دلتان بخواهد موجود بود. در اندازه و ابعاد مختلف. می گفتند هنوز باورمان نمی شود که رفته باشد. 
و عین حقیقت اســت که باورشان نشود، چرا که شهید، زنده و جاودان  است و این ماییم که زمان ما را با 
خود به فراموشی خواهد برد. یک گوشه خانه را هم پرچم گنبد ماه بنی هاشم، حضرت ابالفضل العباس)ع( 
متبــرک کرده بود. می گفتند فرماندهان عراقی به پاس زحمت های حاج حمید به او هدیه کرده بودند. از 
چشــم های همسر و دخترش می شد خیلی چیزها را فهمید؛ یک دنیا دلتنگی را فریاد می زدند، هر چند 

ظاهرشان آرام و صبور بود.

پروین آمده ایم. پدرم گفت نمی شــود 
چون پروین از مدرسه که می آید کیفش 
را می اندازد یک گوشــه و می رود دنبال 
بازی. این هنوز بچه است نمی تواند امور 
زندگی را در دســت بگیــرد. همان روز 
خواستگاری پدرم گفت به عنوان مثال 
همین دیشب لباس ایشان را مادرشان 
شسته است. حاج حمید به پدرم گفت 
اشــکالی ندارد اگر بحث لباس شستن 
است من خودم بلدم لباس های خودم و 
ایشان را بشویم. اما چون خانواده سالم 
و پاکی بودند، پــدر و مادرم همه جوره 
حاج حمید را قبول داشتند. این شد که 

باالخره با ازدواج ما موافقت شد.
مادر حاج حمید چگونه  و  پدر 

بودند؟
اصال حاج حمید فرزند شهید است. 
پدر ایشان سال 1362 در عملیات خیبر 
به شهادت رسید. پدرش همیشه می گفت 
حاج حمید مشــوق من برای رفتن به 
جبهه بوده اســت. جنگ که شروع شد 
حــاج حمید به پدرش می گوید شــما 
نمی خواهید برای دفاع از کشــورتان و 

این همه تاکیــدی که حضرت امام)ره( 
روی ایــن موضــوع داشــتند به جنگ 
بروید؟ پدرش گفته بود بگذارید حساب 
و کتاب های مالی ام را بکنم می روم. دو 
ســال بعد هم یعنی ســال 136۴ برادر 
حاج حمید در عملیات آزادســازی فاو 
در جزیره مجنون به شــهادت می رسد.
زمان شهادتشان یک جوان 18 ساله بود.

 زندگیتان چگونه شروع شد؟

خیلی ســاده و معمولی آمد دنبال ما و 
رفتیم مراسمی که محل کارشان برایمان 
تدارک دیده بود. آقای شمخانی آن زمان 
فرمانده ســپاه وقت اهواز بودند که در 
مراسم ما چند دقیقه ای صحبت کردند. 
یک تئاتر طنز اجرا شد که مرحوم حسین 
پناهی در آن بازی می کرد با حاج صادق 
آهنگران به اسم »مرشد بچه مرشد«. این 

مراسم عروسی ما در سپاه بود.

یعنی آمدید اهواز؟
بله. حاج حمید یــک وانت آورد و 
وســایل و خرت وپرت هایــی که از مادر 
ایشان و مادر خودم گرفته بودیم را سوار 
وانت کردیم. وســایل ما به اندازه نصف 
وانت بــود، یعنی حتی یک وانت هم پر 
نشد. یک فرش شش متری، یک قابلمه 
کوچک و مقداری ظرف خورده ریز را که 
از مادرشان گرفتیم. سپاه به ما یک خانه 
داد. یک خانه کوچک و در آن جا ساکن 
بودیم. حاج حمیــد من را برد تبلیغات 
ســپاه. به مرحوم حسین پناهی و آقای 
جمالپور معرفی کرد و از کارهای هنری 
و فرهنگی من برایشان تعریف کرد. من 
از فردای آن روز در تبلیغات سپاه مشغول 

به کار شدم.
اخالق حاج حمید چطور بود؟ از 

روحیاتش بیشتر بگویید.
حاج حمید واقعا تک بود. هم توی 
خانواده من و هم همسرم، حتی در بین 
دوستانش. این چیزی نیست که من االن 
بعد از شهادتش بگویم. همیشه می گفتم. 
حاج حمید کارهایی را در زمان حیاتش 
انجام مــی داد که از هیچ کس ســراغ 
ندارم. به عنــوان نمونه همین مداومت 
حاج حمید بر روزه. حاج حمید از سال 
1362 یعنی زمان شــهادت پدرشان تا 
سال 1393، یعنی 31 سال تمام هر روز 
روزه بود. البته غیراز روزهای حرام مثل 
روز عاشورا. اوایل زندگیمان اگر مسافرت 
بودند روزه نمی گرفتنــد، اما این اواخر 
حتی در ســفرها هم روزه بودند. چون 

کثیرالسفر حساب می شدند.
حاال چرا از شهادت ایشان به بعد 

روزه گرفتند؟
حاج حمید عالقه خاصی به پدرش 
داشت و بالعکس، این عالقه دوطرفه بود. 
جوری که پــدرش حاج حمید را وصی 
خودش قرار داده بود، برای مسایل مالی 
و نماز و روزه. حتی من خودم شــنیدم 
که پدرشان می گفتند حاج حمید مربی 
من است. یعنی تا این حد به حاج حمید 
اعتقاد داشتند. حاج حمید اول از گرفتن 
روزه هــای پدرش شــروع کرد و همین 
منوال را تا آخــر ادامه داد. حاج حمید 
حتی از طرف پدرش به مکه رفت و حج 

ایشان را بجا آورد.
هیچ وقت به ایشان غر نمی زدید 
که چرا این قدر روزه می گیری، چرا 

یک ناهار با ما نمی خوری؟
بعضی مواقع و ایشان می خندیدند 
و می گفتنــد عوضــش شــام را با هم 
می خوریم. از دیگر خصوصیات اخالقی 
ایشان نماز شبشــان بود. یاد ندارم که 
شــبی نماز شب ایشان ترک شده باشد. 
ما حتی به احترام حاج حمید سجاده اش 
را که هنوز در کنار پذیرایی پهن اســت 
جمع نکرده ایــم. یعنی دلمان نمی آید 
کــه جمعش کنیم. پاییــن و جای پای 
سجاده به قدری پوسیده شده است که 
گمان می کنید سجاده قدیمی است. در 
حالی که سجاده خیلی هم کهنه نیست. 
مداومــت زیاد ایشــان در نماز خواندن 
سجاده را این گونه کرده است. نماز شبش 
هم طوالنی بود. از ساعت سه نیمه شب 
دیگر خواب نداشت. گاه در قنوت و سجده 
نماز شــبش چنان گریه می کرد که من 
از گریه ایشــان منقلب می شدم. ایشان 
خیلی آرام و بی صــدا نماز می خواندند، 
هیچ گاه برق را روشن نمی کرد. اما چون 
من روی نماز ایشان حساس شده بودم 
مراقب کارهایشان بودم. از زمان جوانی 
هم همین طور بود. همیشــه به من هم 
توصیه می کرد که شــما هم بلند شــو 
و نمــاز شــب را بخــوان. می گفتم من 
نمی توانم مثل شما باشم. می گفت شما 
نمی خواهد مثل مــن نماز بخوانی،بلند 
شو حتی اگر شده دو رکعت نماز بخوان. 
چیزی که برای من جالب بود حاج حمید 
چه از زمانی که یک پاســدار جزء بود و 
چه از زمانی که به درجات باالی ســپاه 
رسید فرقی نکرد. چه در ظاهر و چه در 
باطن. یعنی آن زمان که با ایشان ازدواج 
کردم و زندگیمان را شروع کردیم تمام 
خرده ریزهای زندگیشان نصف وانت بود، 
االن هم تمام زندگیشان را بعد از این همه 
سال در یک وانت بریزی همان نصف وانت 
است، نه بیشتر. از نظر اخالقی هم هیچ 
تغییری نکرده بودند. همان چیزهایی که 
سال 58 که با هم ازدواج کردیم برایشان 
مهم بود االن هم برایشان اهمیت داشت. 
مثل اعتقادات مذهبی.همین چند وقت 
پیش قبل از شــهادتش بستگان که به 
منزل ما آمدند، صدایشــان درآمده بود. 
می گفتند این چــه وضع زندگی کردن 
اســت. یک مسجد هم اگر بروی اسباب 
و وسایلش بیشتر و به روزتر از شماست.

خیلی ساده و بی تکلف. درست آبان 
1358 بود. حاج حمید همان اول با من 
صحبت کرد و گفت دوست ندارم مراسم 
ازدواجمان مثل بقیه فامیل پر تکلف و پر 
از تشریفات باشد. من پیشنهادی دارم و 
اینکه عروسیمان در خود سپاه باشد. با 
مهمان های کم. فقط خانواده من و خودت 
و خیلی ساده. خریدمان هم جزئی بود. 
آن زمان در منطقه ما رسم بر این بود که 
پول از خانواده پسر می گرفتند و جهیزیه 
می خریدند. یعنی جهیزیه بر عهده پسر 
بود. حاج حمید اصال اعتقادی به زندگی 
پر زرق و برق نداشت. می گفت مگر یک 
پاسدار می خواهد چقدر عمر کند؟ یعنی 
ازدواجش را بر مبنای شــهادت شروع 
کــرده بود. ما هیچ چیزی برای جهیزیه 
نخریدیم. برای خرید عروســی هم یک 
دست لباس ساده و مقنعه گرفتم و یک 
چادر مشکی و حلقه ساده. که همه هم 
انتخــاب خود حاج حمید بود. مهریه ما 
هم مهریه حضرت زهــرا)س( بود. من 
در مراسم عروســی هم همان لباس ها 
را پوشیدم.روز عروسی هم با یک پیکان 

*  امروز، صلح و سازش و نشستن در پشت میز مذاکره با دشمن، برای ما 
خواری، ذلّت و افتضاح به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می کشاند و 

اسالم را هم از بین می برد.

* آن زمان که با ایشان 
ازدواج کردم و زندگیمان 

را شروع کردیم تمام 
خرده ریزهای زندگیشان 

نصف وانت بود، االن هم تمام 
زندگیشان را بعد از این همه 

سال در یک وانت بریزی 
همان نصف وانت است.

بعد از عروســی در کجا ساکن 
شدید؟

در روســتای حاج حمید و در خانه 
مادرشــوهرم. دو سه روز بعد از عروسی 
حاج حمید آمد و گفت که وســایلت را 
جمع کن برویم مســجد روستا. مسجد 
روستایشان اصال جایی برای نماز خواندن 
زن ها نداشــت. توی مســجد من را به 
دوستانش معرفی کرد و گفت ایشان به 
کارهای هنری خیلی عالقه دارد و تجربه 
خوبی هم در این زمینه دارد. آخر من در 
دوران تحصیل در گروه تئاتر مدرسه مان 
بازی می کــردم. روزنامه دیــواری هم 
درســت می کردم و در امور هنری فعال 
بودم. دلش می خواست در روستا یک کار 
فرهنگی خوبی راه بیندازیم. ولی موفق به 
انجام این کار نشدیم چون مسجد روستا 
از ورود زنــان جلوگیــری می کرد. حاج 
حمید همیشــه می گفت که این روستا 
عــالوه بر فقر مادی فقر فرهنگی زیادی 
هم دارد. بعد از دو هفته کال رفتیم اهواز 
و ساکن شدیم. کار حاج حمید در اهواز 
خیلی سنگین بود. در قسمت اطالعات 
عملیات ســپاه کار می کردند و مسافت 
اهواز تا روستا برایشان کمی دردسر ساز 

شده بود. وقتشان را زیاد می گرفت.

قــدم بزنیم و تاثیــر بپذیریم.خود حاج 
حمید هم جدای از خانواده شان از همان 
ابتدا دارای شــخصیت مذهبی محکمی 
بودند. مثال تعریــف می کرد که قبل از 
رفتن به مدرسه توی روستایشان کالس 
قرآن رفته و قرائت و روخوانی قرآن را از 
همان زمان مسلط بوده است. حتی سعی 
کرده بود با همان سن کم قرآن را حفظ 
هم بکند. اما من تا قبل از مدرسه اصال 
با قرآن آشــنا نبودم. چون در زمان شاه 
هم در مدارس زیاد به قرآن بها نمی دادند.

حاال با این همه تفاوت فرهنگی 
بین خانواده شما و حاج حمید، چه 

شد که شما را انتخاب کردند؟
حاج حمید اوایــل پیروزی انقالب 
نزدیــک خانه مــا خیلی رفــت و آمد 
می کردند. آنجا یک پاسگاه بود که حاج 
حمید و بقیه دوستان انقالبی اش تصرف 
کرده بودند. حتی یادم است برای برادرم 
پوســتر و عکس و حتی قبل ترش کلی 
اعالمیه امــام)ره( مــی آورد. برادرم آن 
زمان مسئول انجمن اسالمی آن منطقه 
بود. برادرم و حــاج حمید خیلی با هم 
صمیمی بودند. من هم بعضی عکس ها و 
پوسترها را می بردم مدرسه مان. همین 
رفت و آمد باعث آشنایی حاج حمید با 

* از ساعت سه 
نیمه شب دیگر خواب 
نداشت؛ گاه در قنوت 
و سجده نماز شبش 

چنان گریه می کرد که 
من از گریه اش منقلب 

می شدم.


