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 یک شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 
۲ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۵۲

الفاظ محمل هایی هســتند که مفاهیم را با خود حمل می کنند. البته گاهی 
استفاده کننده از الفاظ به دلیل ناآگاهی از بار مفهومی که آن الفاظ آنها را حمل 
می کنند در استفاده از کلمات سهل انگاری می کنند و آنها را به جای یکدیگر به کار 
می برند.  لیکن وقتی کســی که جامعه وی را کارشناس و صاحب نظر می داند از 
الفاظ خاصی در موضوعی ویژه استفاده می کند و وقتی استفاده از لفظی در بین 
جریانی متداول و رایج شود موضوع کامال متفاوت خواهد بود . یکی از واژگانی که 
برخی شخصیت ها و طیف های سیاسی از آنها استفاده می کنند و اتفاقا این استفاده 
از روی غفلت و یا تغافل و مسامحه هم نیست، عباراتی مانند »انقالب 57« و »جنگ 

هشت ساله« و... است. بد نیست تا مختصری درباره این عبارات سخن بگوییم .
اگــر انقالب را انقالب 57 بنامیم در واقع این کار تالش برای این اســت که 
اسالمیت را از انقالب بزداییم که حاصل آن می شود عدم نگاه اسالمی به انقالب 
که در آن  تفکر چپ غلبه پیدا کرده و محوریت پیدا می کند. سخنی که چپ ها، 

منافقین و... به عنوان شاه بیت برخی مواضعشان از آن استفاده می کنند.
 اما کلید واژه مناقشه برانگیز دیگر عبارت  »جنگ هشت ساله« است که این 
عبارات همچون عبارت قبلی در راســتای اسالمیت زدایی از پدیده ای به نام دفاع 
است. دفاعی که بن مایه آن چیزی جز شعارهای اسالمی و مذهبی نبود. تقدس زدایی 

از جبهه ها می تواند علل و نیز پیامد های مختلفی داشته باشد.
 در مصاحبه ابراهیم یزدی و حســین دهباشــی می بینیم که ایشان صراحتا 
علــت آغاز جنگ را تحریکات ایران علیه صدام می داند و برای آن  دالیلی را نیز 
ذکر می کند. مثال فعالیت های رادیویی ایران علیه صدام که البته چنین تحریکات 
رادیویی بعید اســت بتواند آتش جنگی را بیفــروزد که زمان آن و نیز حجم آن 

موجب شده که در سده حاضر کم سابقه یا بی سابقه باشد .
اســتفاده از عبارت »جنگ هشت ساله« و امثال آن در مطلب منتشر شده از 
بهزاد نبوی در شــماره 51 مجله مهرنامه نیز دیده می شود. صادق زیبا کالم نیز 
مقدس بودن جنگ را عاملی می داند که مانع از بررســی های علمی آن می شود. 
و شــاید نتیجه بررسی های علمی همان باشد که ابراهیم یزدی گفته است و آن 
چیزی جز این نیســت که ما تحریک کننده عراق به حمله بودیم که اگر نتیجه 
علمی این باشد ما مقصر این جنگ هستیم. البته این دستاورد با قطعنامه سازمان 

ملل نیز همخوانی ندارد .
نتیجه تقدس زدایی از دفاع هشت ساله ملت ایران در مقابل بلوک شرق و غرب 
تضعیف گفتمان انقالبی گری با دیدگاه اسالمی است زیرا این دفاع مقدس به عنوان 
اقیانوس بیکرانی از تجارب ملی و مذهبی عاملی است که می تواند جوانان دهه های 
دور از آن روزهای سراســر رشــادت را به ارزش هایی که گذشتگانشان برای آنها 
فداکاری کردند وفادار نگه دارد که شاید یکی از آنها ، وفاداری به خاک و سرخم 
نکردن مقابل قدرت های زورگوی بین المللی باشــد. زیرا به قول اهل فن) بهترین 
دلیل برای امکان یک شیء وقوع آن است( و ملت ایران با اتکا به مقدسات خود 
توانســته هجمه ناجوانمردانه ای که جهانیان ضد استقاللشــان پی ریخته بودند 
را عقب برانند. پس بازهم می توان برای تحقق آرمان ایران مســتقل و مقتدر به 
آموزه های دفاع مقدس اســتناد و مراجعه کــرد. فرهنگی که امروز نیز با دفاع از 
ایران و ایرانی در کیلومتر ها دورتر مانند خونی حیاتبخش در رگ و پی این کشور 
جاری اســت. آنچه گفته شــد مختصری بود از اثرات دفاع مقدس ایرانیان از آب 
و خــاک و اعتقادات خود این جنگ اثرات تربیتــی فراوانی دارد که یکی از آنها 
اردو های راهیان نور است که برای خیلی ها سرمنشأ تغییرات بنیادین شده است 
و نیز اردو های جهادی که به تأسی از همان گفتمان جهاد و دفاع مقدس، جوانان 
و پیران را به عرصه کار بی چشمداشــت برای محرومینی که عده ای فقط شــعار 

حمایت از آنها را سر می دهند می کشاند.
پس جنگ، جنگ الفاظ نیست بلکه چالشی روی مفاهیمی بنیادین است که 
دشمن ســعی دارد آنها را با واژه گزینی و مرحله به مرحله جایگزین ارزش های 

حقیقی مردم ایران نماید.
از افراد دور از مســئولیت اینگونه سخنان بعید نیست زیرا ایشان شاید برای 
منافع زودگذر دنیایی خود طرفی از دفاع مقدس مردم ایران نبســته  باشــند. 
هرچند ایشــان نیز امنیت و غرور ملی - البته اگر برایشان مهم باشد- را از این 
رهگذر دارند ولی از منتخب مردم در ام القرای جهان اسالم سخنانی از آن دست 

معنایی خاص دارد. 
تفاوتی که میان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس وجود دارد تفاوتی اســت که 
شاید لیبرال ها از درک آن عاجز باشند. در اینکه جنگ از لحاظ مادی تحمیلی بود 
مورد شک نیست لیکن دفاع مقدس امری است که مربوط به بعد مادی داستان 
نمی شود. زیرا تقدس امری ماورایی است. پس هر جنگی مذموم نیست زیرا برخی 
از جنگ ها جهاد هستند و هر دفاعی هم پسندیده نیست زیرا برخی دفاع ها دفاع 
از امری نامشروع هستند. لیکن دفاع مقدس در مقابل جنگی تحمیلی به معنای 
این است که مردمی در مقابل عملی نامشروع، بنابر موازین مشروع خود به دفاع 
می پردازند که قطعا این دفاع هر دفاعی نیســت و این جنگ هرجنگی نیســت و 
رنجی که در مردم در دفاع مقدس متحمل می شــوند حتما نزد پروردگار ماجور 

است در حالی که صرف دفاع از هر چیزی این گونه نیست . 
فرهاد مالامینی

یک شهید، یک خاطره

سال دوم دانشگاه برای موفقیت در تحصیل 
به مسعود هدیه دادند. هدیه اش هم یک جفت 
کفش بود. یک بار در کمال تعجب دیدم که به 

کفش نو خاک می زد تا براق نباشد! 
علت این کار را از او پرسیدم؛ گفت:

هدیه
مریم عرفانیان

حلب تا موصل زیر چتر امن تکاور ایرانی

جنگ الفاظ یا مفاهیم؟

یادبود شهید مدافع حرم
 خیراهلل احمدی فرد 

همسر شــهید خیراهلل احمدی فرد، در 
معرفی او می گوید: »شهید احمدی فرد متولد 
۲۰ اسفند سال 1348 است. در شب تاسوعا 
در یکی از روستاهای اطراف اسالم آباد به دنیا 
آمد و در حمله آزادسازی موصل در 1۶ بهمن 
95 شهید شد. بعد از فوت پدرش به اسالم آباد 
غرب مهاجرت کرد و تحصیالت را در همانجا 
گذراند. از 14ســالگی به جبهه رفت و تا 47 
ســالگی که به شهادت رسید خدمت را ادامه 
داد.« در ادامه گفت وگو با این همســر شهید 

را می خوانید:
*چند سال اســت که با هم ازدواج 
کرده اید؟ چطور شد که به خواستگاری 

شما آمدند، شرطی چیزی نداشتند؟
۲3 ســال. ایشان پسر عمه بنده است.ما 
یــک خانواده مذهبی بودیم و با هم نســبت 
داشتیم، پسر عمه، دختر دایی بودیم و ایشان 
از بچگی در سپاه بودند و پدر من هم کارمند 
راه آهن بودند و ایشــان هم بسیج می رفتند، 
منزل ما در سربندر خوزستان بود و وقتی که 
خرمشهر اشغال بود ما زیر بمباران بودیم و ما 
را زیر بمباران رها می کردند و می رفتند جبهه، 
مثال هر دو خانواده، خانواده های انقالبی بودیم، 
من هم این پسر عمه را داشتم. خدا مهر او را 
در دل خانواده ما گذاشــته بود و پدرم ایشان 
را خیلی دوســت داشت. حتی من دبستانی 
بودم، به ما گفتند با جبهه جمله بســازید و 
من نوشــتم »پسر عمه من در جبهه است«. 
می گفتند در مورد شهید جمله بسازید. آنقدر 
از شــهید برایمان حــرف زده بودند که من 
می نوشتم »ای کاش من هم شهید می شدم«.

وقتی هم که آمدند خواستگاری ما بدون هیچ 
شرطی و با عالقه پذیرفتیم، چون با روحیات و 
خانواده های هم آشنا بودیم و من آرمان هایشان 
و راه و روشــی را کــه در پیش گرفته بودند 
خیلی دوست داشــتم و بدون هیچ مشکلی 

ازدواج کردیم.
*چه شد که به سوریه رفت و بحث 

جهاد را انتخاب کرد؟
شهید خیراهلل اول مدافع حرم درعراق بود. 
چند سال پیش که کربال شدیداً از طرف داعش 

تهدید شــده بود؛ وقتی کمی اوضاع کربال و 
عراق آرام تر شد؛ شهر حلب در سوریه زیرآتش 
بود. زمانی که شهید خیر اهلل این اخبار را گوش 
می داد؛ اصاًل آرام و قرار نداشــت و می گفت:  
ای خدا ما اینجا راحت زندگی می کنیم ولی 
آنها که مســلمان و هم دین ما هســتند در 
محاصره اند. تا وقتی که کارش جور شد و به 
سوریه رفت و حدودا 45 الی ۲ ماه در سوریه 

بود. تقریبا یک سال پیش.
*وقتی شهید می خواست به سوریه 

برود شما موافق بودید؟ نگفتید نرو؟
مــن عادت کرده بودم کــه در این چند 
سال زندگی دیگر با او مخالفت نکنم. عشقش 
جهاد بــود. جهاد در راه خدا. اگر جلوی او را 
بی قراری هایش  نمی توانســتیم  می گرفتیم، 
را ببینیــم و تحمل کنیم. آن قدر در خودش 
غرق می شد که ما پشیمان می شدیم از اینکه 
جلویش را گرفته ایم و دیگر ما هم عادت کردیم 
هر تصمیمی که می گیرد تابع باشیم. او را از 
زیر قرآن رد می کردیم. هر روز صدقه می دادیم 
و هر روز نذر و نیاز می کردیم که سالم برگردد.

* اولین اعزام ایشان در چه تاریخی 
بود؟

اولین اعزام شهید خیراهلل در ماه رمضان 
سال گذشته بود که دو مرتبه اعزام شد و در 
عراق در آزاد ســازی موصل شهید شد. اوایل 
حمله بود و من به دلیل اینکه باردار بودم واقعا 
به کمک او در منزل نیاز داشــتم. گفتم اگر 
می توانی االن نرو. بگذار وضعیت ما مشخص 
شود. جهاد همیشه هســت. جنگ همیشه 
هســت و جنگ کفر علیه اســالم که تمامی 
ندارد؛ بعد از اینکه خیالمان راحت شــد برو. 
گفــت: »من در آزادی فلوجه نبودم.آن زمان 
به ســوریه رفته بود و احساس گناه می کرد 
در مقابــل رفقا و همرزمانش که اینجا بودند 
و ایشان همراه آنها نبوده است...من نمی توانم 
رفقایم را جواب کنم، شما را مثل همیشه به 

خدا می سپارم.«
*برای همسرتان سخت نبود که شما 

را بگذارند و بروند؟
واقعا برایش ســخت بود. ایــن را از 

چهره اش می شــد فهمید، اما احســاس 
وظیفه می کرد. احساس می کرد که باید 
آنجا باشــد، اما وقتی راه افتاد که برود و 
کوله پشــتی اش را گرفت، مثل اینکه دِر 
قفــس را برایش باز کــرده ای، این طور 
سبک راه افتاد و دیگر پشت سرش را هم 
نگاه نکرد، همین طور ایستادم و نگاهش 
کردم تا دیگر از نظرم ناپدید شد و وقتی 
رفت احساس می کردم کاش یک دقیقه 
دیگر می ایستاد تا من بیشتر می دیدمش 

و نگاهش می کردم.

*از دیدار آخرتان بگویید و اینکه چه 
گفتید؟ یکی دو روز آخر چطور گذشت؟

به او گفتم: »تو را به خدا این طور سالمت 
می فرستمت؛ ســالمت برگرد. اگر یک مو از 
ســرت کم شــود من دیگر قبول نمی کنم.« 
یک دست لباس نوزادی گرفته بودیم و دادم 
و گفتم این را ببر حرم حضرت ابوالفضل و حرم 
امام حسین)ع( برایمان تبرک کن بیاور. آخرین 
عکسی که انداخته یک دستش به ضریح است 
و در دست دیگرش لباس نوزادی است. لباس 
را زیارت داده و بعد از آن رفته است منطقه.

همیشــه من خــودم همســرم را پای 
ماشــین های مهران می رســاندم. یا وقتی بر 
می گشــت؛ دنبــال او میرفتــم. ایندفعه که 
رفتیم برای مهران ســوار شود؛ همیشه یک 
خداحافظــی گرمی می کرد. امــا این دفعه 
نماند کــه خداحافظی گرم بکند. مثل اینکه 
اگر بایســتد و خداحافظی گــرم کند دلش 
اینجا گیر می کند. کوله پشتی اش را انداخت 
روی دوشش و برنگشت که این طرف را نگاه 
کند، خیلی دلم تنگ شد. من هم ایستادم و 
نگاهش کردم اینقدر نگاهش کردم تا در آن 
جمعیت خجالت کشیدم. سوار ماشین شد و 
رفت. مثل این بود که این بیست و سه سال 
ندیــده بودمش و می خواســتم این لحظه را 
از دســت ندهم تا جلوی چشمم هست سیر 
نگاهــش کنم. وقتی برگشــتم منزل با تمام 
وجود احساس تنهایی می کردم، نمی دانم که 

چرا این دفعه اینطوری بود.
فرد  احمدی  نظامی شهید  *سوابق 

چه بود؟
چندین ســال به عنوان تــکاور فعالیت 
می کرد. سال ها از نیروهای حاج محمد ناظری 
بود. در دوران دفاع مقدس هم به مقام جانبازی 
رســیده و چند بار مجروح شده بود. در یک 
عملیات سرش ترکش خورده بود، پایش هم 
ترکش خورده بود و موج گرفتگی هم داشت.
*با حاج محمد ناظــری در جزیره 

مجنون هم بودند؟
در جزیره نمی دانم بودند یا نه اما آموزش 
تکاوری دیده بود و بعد که برگشتند به عنوان 
تکاور نیروی زمینی سپاه به فعالیت خود ادامه 
داد.بعد از آن مدتی دوباره در سپاه خدمت کرد 
و چون جانباز بود خودش را بازنشسته کرد. 
چون کارش در ســپاه کم شــده بود و آدمی 
هم نبود که راحت طلب باشد و کار راحت به 
دلش نمی نشست. به همین دلیل هم خودش 
را بازنشست کرد و وارد پاکسازی منطقه مین 
شد و در پاکسازی منطقه مین، از آذربایجان 
تا خوزســتان در دشت عباس، شملچه، قصر 
شیرین، سومار، کردســتان، و... کار می کرد.

هــر چه می گفتیم که دیگر نــرو و در منزل 
بمان، ما خسته شدیم از اینکه کمتر در منزل 
هستی، می گفت: »من این تخصص را دارم و 
می توانــم مین را خنثی کنم، اگر این مین را 
من خنثی نکنم، جــان یک نفر را می گیرد. 
اگر من بنشــینم در منزل، دین آن کسی که 
با مین از بین می رود بر گردن من اســت.« 
خودش را متعهد می دانست، نسبت به همه 

چیز، به ویژه به امنیت. 
در بحــث میــن و جنگ افــزار و ادوات 

جنگی بســیار حرفه ای بود. آنقدر دقتش باال 
بود و مینی که نشناســد و از پس آن برنیاید 
وجود نداشــت. تنها تله های انفجاری داعش 
برایش نا آشــنا بود. آمد و از آن عکس گرفت 
و طریقه خنثــی کردن آن را یاد گرفت و به 
تخریب چی های دیگر هم یاد داد.خیلی شجاع 
بود و به خودش اطمینان داشت، من هم روی 
این حســاب اصال باورم نمی شد چون اتفاق 
افتاده بود که به ما خبر دادند که شهید شده و 
ما زنگ زدیم جواب داد و سالم بود. بار آخرهم 
که خبرش آمد، گفتم امکان ندارد با مین از 

بین برود و شــهید شود. مینی که نشناسد و 
از عهده آن برنیاید وجود ندارد، بعد مشخص 
شد که اشتباه از خودش نبوده و آن تخریب چی 
عراقی که همراهش بوده اســت پایش به تله 
انفجاری خورده اســت و هیچ چیز هم از او 
نمانده بود و ترکش آن انفجار ایشان را گرفته 
بود و به شهادت رسیدند. وقتی می رفت من 
اطمینان داشتم که بر می گردد، دیگر عادت 
کرده بودیم، ما ۲3 سال را با هم همین طور 
زندگی کرده بودیم. یک تا دو ماه می رفتند و 
برمی گشتند و من مطمئن شده بودم که بعد 
از هر دلواپسی و ناراحتی بر می گردد. بعد از هر 
استرس و ناراحتی برمی گشتند و من مطمئن 
شــده بودم که دلواپســی و نگرانی های من 
بی مورد است و برمی گردد که خبرش را دادند.

*به نظر شما چه شاخصه هایی شهید 
داشت که او را به شهادت نزدیک کرد، 
همرزمانــش و اقوام در مورد ایشــان 

می گفتند؟
هر کاری که می کرد خدا را در نظر داشت، 
اگر به کســی از اقوام سر می زد می گفت به 
خاطر صله رحم، به خاطــر رضای خدا. اگر 
جبهه می رفت و کاری می کرد فقط رضای خدا 
را در نظر داشت.مثال جهادی هم که به مبارزه 
رفت واقعا فی سببل اهلل بود و وقتی در قصر 
شیرین کار می کرد، از حقوق چشم پوشی کرد 
و اینقدر محبوبیت داشت و اینقدر که ایشان 
را دعــوت می کردند بــه کار، با حقوق خوب 
ولي قبول نمی کرد و می گفت که این راه امام 
حســین)ع( است و می توانم ماهی یک بار به 
زیارت بروم و این را با هیچ چیز عوض نمی کرد.

*از نحوه شهادت بگویید.
همان طور که گفتم با تله انفجاری داعش 
شهید شد. منطقه ای بود که میدان مین بود 
)وقتی داعشــی ها می خواهند فرارکنند همه 
منطقه را مین گذاری می کنند که خســارت 
سنگین وارد کنند( و تا این منطقه پاکسازی 
نمی شــد دسترســی به مناطق دیگر برای 
رزمنده ها ممکن نبود، او هم همیشه خط شکن 
بود و جلو می رفت و دنباله رو نبود، گفته بود 
که من می توانم این کار را انجام دهم و زمانی 
هم که در قصر شــیرین، ارومیه و کردستان 
بــود ایــن کار را انجام داده بــود، اما بعضی 
مین ها خیلی صعب العبور هســتند و اینکه 
بعداز گذشت ســالها آن قدر گیاه روییده بود 
روی آن زمین که همان طور رها کرده بودند 
و اگر کســی می رفت در آن منطقه، می رفت 
روی مین.شهید احمدی فرد هم گفته بود که 
من می توانم انجام دهم و واقعا هم انجام داد 

و پاکسازی کرد.
*در کدام منطقه بود؟

تل عفــر موصل. بعد از شــهادتش هم 
ما اخبار را پیگیری می کردیم. شــدید ترین 
درگیری هــا در آنجــا بود. ایشــان که برای 
پاکســازی پا پیش گذاشــته بود با یک نفر 
تخریب چی عراقی همراه شــده بود و خیلی 
پیش رفته بودند که پای همرزم عراقی به تله 
انفجاری می خورد. هرچند که ما به قســمت 
اعتقاد داریم و اینکه سرنوشــت هر کســی 
نوشته شده، ولی بعضی وقتها فکر می کنم که 
اگر ایشــان جلو بودند با دقت و تخصصی که 

در میدان مین داشتند این اتفاق نمی افتاد.
*چطور به شما اطالع دادند که شهید 

شده، خود سپاه خبر داد؟
همه محله و همه همسایه ها و اقوام خبر 
داشــتند غیر از من و بچه هــا و همه تماس 
می گرفتند و احوالپرسی می کردند و می گفتند 
که از همسرت خبر نداری؟ من هم می گفتم: 
نه! ده روزی است که از ایشان بی خبر هستم و 
اصال تلفن آنتن نمی دهد، خیلی نگران هستم. 
آنها هم می گفتند که ان شاءاهلل مشکلی پیش 

نمی آید.
همه منزل خواهرم جمع شــده بودند و 
به دلیل وضعیت من، گفته بودند که یکباره 
همگی نرویم که نترســند، بعد از آن مادرم، 
برادرم و همسر برادرم آمدند و من هم چون 
دیر به دیر اتفاق می افتاد که همه با هم به منزل 
ما بیایند، مدام می گفتم چه خبر شده است 
و آنها می گفتند خبری نشده و یکباره مادرم 
رفت آشپزخانه، همسر برادرم را صدا زد و او که 

برگشت مادرم، برادرم را صدا زد. گفتم چیزی 
می دانید، اگر چیزی می دانید به من هم بگویید 
و از مــن پنهان نکنید، مــادرم با یک خنده 
تلخ گفت: نه چیزی نیســت. من هم داشتم 
بندقنداق می بافتم برای بچه، همین طور که 
بافتنی دستم بود، مثل اینکه توی دلم خالی 
شده باشد یک دفعه رفتم روی هوا. گفتم؛ نکند 
مربوط به همسرم باشد. بعد خودم را دلداری 
دادم و گفتم نه! امکان ندارد که اتفاقی برای 
او بیفتد. مثل همیشــه رفته و مثل همیشه 
ســالمت بر می گردد ولی دیگر نمی توانستم 

بافتنی را نگه دارم و دستانم می لرزید.
دیــدم مادرم آمد و گفت خبر داده اند که 
محسن مجروح شده، اسم ایشان در شناسنامه 
خیراهلل است اما بعد از ازدواج به محسن تغییر 
داده بود و اقوام ایشان را محسن صدا می زدند. 
خیلی عالقه به حضرت محسن فرزند شهید 
حضرت زهرا)س( داشــت، محسن به معنی 
پرهیزگار اســت و همیشه می گفت محسن 
به معنی پرهیزگار اســت و دوست دارم این 
اســم را و ما هم او را محسن صدا می کردیم.
من به مادرم گفتم امکان ندارد، دلم می لرزید 
اما نمی خواستم باور کنم، گفتم این هم مثل 
دفعات قبلی شایعه است چرا در مورد همسر 
من هر دفعه یک شایعه ای درست می کنند، 
چرا اینها این طوری هستند، سرگرمی دیگری 
ندارنــد؟ مدام می گوینــد فالنی رفته جبهه 
مجروح شــده یا شهید شده آن دفعه هم که 

دیدیم زنگ زدیم جواب داد.
مادرم گفت باشــد خدا کند که شــایعه 
باشــد ولی االن اقوام جمع شده اند که بیایند 
اینجا و اگر آمدند ناراحتی کردند شما خودت 
را ناراحت نکن، ان شــاءاهلل که شایعه است و 
سالمت بر می گردد. آمادگی این را داشته باش 
هر کســی هر حرفی زد شاید بگویند شهید 
شده، باز تو خودت را نباز و تکان نخور، برای 
شما ضرر دارد. محکم باش و روحیه ات را نباز. 
دیدم که اقوام یکی یکی آمدند و نشستند و 
 گریه کردند تا اینکه گفتند که در تله داعش 
افتاده. تا گفتند تله انفجاری من سرم را زدم 
به دیــوار و گفتم امکان دارد که این موضوع 
درست باشد چون ایشان کارش با مین و این 
چیزها بود و ممکن است که این سر و صدا و 
ناراحتی درست باشد. سرم را زدم به دیوار و 
برادر و دوستانش آمدند و گفتند که درست 

است و ایشان شهید شده است.
با تمام وجود و با اخالص به امام حسین 
و حضرت ابوالفضل)ع( عشق می ورزید که هر 
ســال قسمتش می شد تاســوعا و عاشورا در 
کربال باشــد. وقتی که روضه امام حسین)ع( 
را می خواند خیلی برای دختر ســه ساله امام 

حسین گریه می کرد، می گفت این کافر ها به 
جسد بی جان امام حسین هم رحم نکردند و 
نعل و تازیانه بــر بدن بی جان امام تاختند و 
تمام دشت کربال مطهر است به جسد مبارک 
حضرت امام حســین علیه السالم!اینقدر از 
ته دل بند بند وجودش عاشــق امام حسین 
علیه الســالم بود که امام حسین علیه السالم 
ایشــان را قبول کرد که مثل خودش شهید 
شــود، مثل حضرت ابوالفضل شــهید شد. 
عشــقش این بــود که از حرم امام حســین 
زیارت کند و بعد به زیارت حضرت ابوالفضل 
برود، جســدش را همین طور زیارت دادند، تا 
زمانی که زنده بود تا دلش خواســت زیارت 
کرد و جسدش را همانجا کفن کرده بودند و 
از حرم امام حسین تا حرم حضرت ابوالفضل 

زیارتش دادند.
من همیشــه غبطه می خورم به زندگی 
و مرگ و شــهادتش. من که شریک زندگی 
ایشان بودم به زندگی و شهادت ایشان غبطه 

می خورم و نتوانستم همراه ایشان باشم، من 
به ایشان می گفتم ما را کی می بری زیارت؛ هر 
دفعه هم قول می داد می گفت هر طوری شده 
بچه ها کمی که بزرگتر شدند با هم می رویم که 
یک ماه عراق باشیم و تمام زیارتگاه های عراق 
را بگردید و زیارت کنید ولی سعادت نداشتم 

که همراهش باشم.
*بچه ها با شهادت پدر کنار آمدند؟

بچه ها خیلی ناراحتی می کنند، بار آخری 
که آمــده بود قبل از اینکه بــرود، من رفته 
بودم منزل مادرم و نمی دانم که به بچه ها چه 
گفته بود، به آنها گفته بود که هوای مادرتان 
را داشته باشید و حواستان به او باشد. وقتی 
هم که خبر شــهادتش را آوردند بچه ها مدام 
حواسشان به من بود که زیاد ناراحتی نکنم. 
وقتی هم که خودشان ناراحت هستند مدام 
می روند در اتاق و من نمی بینم شــان، وقتی 
هم که خیلی ناراحت هســتند به من یا عمو 
یا دایی شان، می گویند برویم سر مزار بابا ولی 
کسی پیش ما نباشد، دختر کوچکم می گوید 
که کسی پیش ما نباشد می خواهم با بابا تنها 
باشــم و نمی دانم چه به بچه ها گفته بود که 
این قدر این بچه ها قرص و محکم هســتند و 
جلوی من ناراحتی نمی کنند. می خواهند من 
ناراحت نباشــم، هر وقت هم که من ناراحت 
هستم می آیند و من را دلداری می دهند که 
مامان ناراحــت نباش بابا بهترین جا را دارد. 
خودشــان تنها می روند ســر مزار پدرشان، 
تنها می نشــینند و درد دلها و  گریه هایشان 
را می کنند، برمی گردنــد می بینم که آرام و 

سبک شدند.
دوتا دختر دارم و سونوگرافی به ما گفته 
بود که فرزند ســوم پســر است و گفتند که 
شاید مشکل داشته باشد و مجبور شوم سقط 
کنم. من به شــهید احمدی فرد زنگ زدم و 
ناراحتی کردم و گفتم که اینطور گفته اند. در 
آن زمان او موصل بود، گفتم دکترها گفتند 
که بچه شاید سقط شود، گفت چرا خودت را 
ناراحت می کنی، من از امام حسین علیه السالم 
خواسته ام که یک پسر به من بدهد که سرباز 
امام حسین باشــد، وقتی که دکتر این طور 
گفته یعنی امام حســین راضی نبوده است. 
من از خدا خواستم یک سرباز برای امام حسین 
به ما بدهد، اگر دادند مصلحت بوده و اگر هم 
ندادند مصلحت بوده، خودت را ناراحت نکن. 
بعد که جواب آزمایش آمد گفتند مشــکلی 
نــدارد، خودش اســمش را کنــار حرم امام 
حسین انتخاب کرد و گذاشت محمدحسین. 
دوستانش بعد از شهادتش اینطور گفتند که 
اسم پسرم را گذاشتم محمدحسین که سرباز 

امام حسین)ع( باشد.

همسر شــهید خیر اهلل احمدی فرد 
درباره این شهید می گوید:

از تمام روزنامه ها، روزنامه کیهان را 
می خواند و می گفت که حقایق را بدون 
تحریف می نویســد. عالقــه زیادی هم 
به زنده یاد قیصر امین پور داشــت چون 
شعرهایش انقالبی بود و خودش هم در 

خط والیت بود.
زمانی که مین خنثی کرد و به اجساد 
شهدایی برخورد کرده بود بسیار منقلب 
و ناراحت بود و با خاک قصر شیرین هم 

درد دل می کرد.
شهید احمدی فرد برنده مدال طالی 
وزن باالی 71 کیلو کاراته، نجات غریق، 
غواص، چتر باز، تخریب چی و یک تکاور 
به تمام معنا بود. اینقدر تجربیاتش باال بود 
که حسن ساری که وزیر قبلی دولت عراق 
بود، از تجربیات نظامی شهید احمدی فرد 
کمک می گرفت و پیام می داد که بیاید 
اینجا که ما به شــما نیاز داریم و همین 

شد که رفت.
عالقه بسیار شدیدی به حضرت آقا 
داشت و خودش را سرباز محض والیت 
می دانســت و در سن نوجوانی که رفت 
سپاه، ابتدا به خاطر سن پایین پذیرفته 
نمی شد؛ به زور خودش به جبهه رفت و 
می گفــت که امام را نباید تنها بگذاریم، 
امام گفته اســت که هــر کس می تواند 
اسلحه از زمین بردارد، باید برود جبهه، 
خاک و ناموسمان در خطر است. بعد از 
امام هم حضرت آیت اهلل خامنه ای. منزل 
ما زیاد جای قاب عکس ندارد، ایشان در 
تهران داده بود یک قاب عکس یک متر 

در یــک متر و نیــم از حضرت آقا چاپ 
کننــد و زده بــود روی دیوار منزل و ما 
می گفتیم که این عکسی که شما چاپ 
کرده اید به درد مســجد جامع می خورد 
که بزرگ باشــد نه بــرای خانه به این 
کوچکی، می گفت نه! عشق ایشان رهبر 
بود. چشم که باز می کرد آقا را می دید و 

سالم می داد.
وقتی که زینب به دنیا آمد، ماموریت 
بود، قرار بــود که برگردد. من هم مدام 
تمــاس می گرفتم و پیدایش نمی کردم. 
زینــب به دنیا آمد و همــان روز که ما 
رفته بودیم بیمارستان -روز ۲۰ اسفند 
تولد شهید است- قرار بود که برگردد و 
من هــم رفته بودم بازار یک کیک تولد 
خریده بــودم که غافلگیرش کنم و بعد 
زینب به دنیا آمد. یعنی روز تولد زینب 
و پدرش در یک روز اســت ۲۰ اسفند و 
ایشان آمده بود منزل و دیده بود که ما 
منزل نیستیم و رفتیم، آمد بیمارستان، 
یک دسته گل بزرگ برای من آورده بود و 
تمام بخش را شیرینی و آبمیوه داد. 5روز 
مانده بود که محرم شــروع شود صدای 
آهنگ استقبال از محرم در بیمارستان 
می آمد و ایشان دخترم را در بغل گرفت و 
گفت زینب بابا، دختر بابا، گفتم ما زینب 
داریم. گفت صدای عزاداری امام حسین 
می آید چی بگذاریم؟ شــما بگو من چه 
اســمی بگذارم؟ 5 روز مانده به محرم و 
من همیشه روی حرفش حرف نمی زدم 
و می دانستم حرفش از دل می آمد و بوی 
صداقت می داد و گفت واقعا ما چه اسمی 

بگذاریم؟ گفتم باشه؛ زینب

ناگفته هایی از زندگی خصوصی
 یک شهید مدافع حرم

در این روزگاری که نام شــیاطین 
با تمام وجود بــرای نابودی و خاموش 
کردن چراغ هدایت بشریت با پرچم داری 
آمریکا و مزدورانش آل سعود و آل یهود 
متعهد شــده اند و در هر گوشــه عالم 
که صدای مظلومی بلند اســت دست 

نامیمون آنها هویداست.
خداوند متعال را به حرمت اهل بیت 
قسم می دهم که مرا در این مسیر جهاد 
فی سبیل اهلل و علیه این اتحاد نامبارک 

یاری نماید.
پشــتیبان والیت فقیه باشــید تا 
آســیبی به مملکت نرسد. به این گفته 
امام عمــل کنید و امــام خامنه ای را 
تنها نگذارید. امام و شــهدا را فراموش 
نکنید که هر چه داریم صدقه سر امام 

و شهداست.
همسر عزیزم در زندگی مشترکمان 
حــق زیادی به گردن من داری که اگر 
حالل نکنی توان جبران آن را ندارم، مرا 
حالل کن مطمئن باش خداوند رضایت 
تو را جلب خواهد کرد. ببخشــید اگر 
نتوانستم آسایش نسبی شما را فراهم 
کنم و مدام بــا ندانم کاری هایم باعث 
رنجش شما شدم.همســر عزیزم نماز 
اول وقت را فراموش نکن سال خمسی 

را فراموش نکن.
زهرا خانم نفس بابا، زینب خانم قلب 

بابا. زهرا و زینب خانم سالم!
همســر عزیزم با حجابــت و رفتار 
پســندیده ات از راه امــام و شــهدا و 
والیت فقیه و امام خامنه ای پاسداری کن، 
و دعا در حق امام زمان)عج( را فراموش 
نکنید، به زهرا و زینب کمک کن که در 
زندگی مسیر درست را فراموش نکنند. 
به گفته آیــت اهلل بهجت )ره( نماز اول 
وقت را بخوان تــا خداوند کارهایت را 
اول وقت انجام دهد. در مســیری قدم 
می گذارم و درمقابل کسانی قرار می گیرم 
که به نیابت از آل ابو سفیان برای خاموش 
کردن چراغ هدایت بشریت که خداوند 
حفــظ کردن آن را وعده کرده، وحدت 
کرده انــد و در هر گوشــه عالم صدای 
مظلومی بلند است، دستان ناپاک اینها 
عیان است. خداوند را به حرمت اهل بیت 
قسم می دهم مرا در این میدان، در این 

جهاد فی سبیل اهلل یاری نماید.
ای کاش که از سکوت شهدا عشقشان 
به همه ایران و اسالم و انسانهای آزاده 
را بتوان خواند که صحبت ها و گفت و 
شنودها توصیف کاملی از این فرشتگان 

زمینی نیست.

وصیت نامه شهید خیراهلل احمدی فرد

امام خامنه ای را تنها نگذاریم

بــر این باورم این صفحه در تاریخ ثبت می شــود که دالور مردی موضوع آن 
است. مردی که حتی در رویای کودکی همسرش ردی از شجاعت به جا گذاشت و 
امروز بخش اعظم این قرائت را بر عهده دارد؛ شهید خیراهلل احمدی فرد یک مرد 
استثنایی بود همچون بسیاری از دالور مردان ایران زمین و یک مومن به خدا بود 
و راه شــهادت را از مســیر والیت یافت و برای وطن و دین و اعتقاداتش مرزهای 
جغرافیایی را پیمود. به لطف خدا در دانش نظامی و هوشمندی بی بدیلی که داشت 
توانست در عملیات های بسیاری جان بی گناهان را نجات دهد و راه را برای آزادی 
سرزمین های اسالمی در عراق و سوریه باز کند و شاید ذکاوت نظامی او و شاگردانی 
که در این راه تربیت کرد کابوســی برای داعش و حامیان آنها بود که هیچ مین و 
فتنه ای را بدون خنثی سازی رها نمی کرد. سخن از دالور مردی است که وزیر دفاع 
عراق او را به یاری طلب کرد و راه شهادت بر او باز شد اما بی شک این راه با وجود 
زهرا و زینب، دختران او و پسر کوچکش محمد حسین و همه طفالن این سرزمین 
راه شهادت را با افتخار ادامه می دهند تا ظهور امام عصر)عج( باز خواهد بود. راهی 

که مسئولیت آن برای همه ماست و بر دوش همه ما نشانی از افتخار است. 
این ساعت از زندگی ما رونق و  اشتیاقی دارد به نام شهید خیر اهلل احمدی فرد 
که نام مستعارش محسن بود. برای مرور زندگی این مرد بزرگ به سراغ خانواده و 

نزدیکانش رفتیم و این گفت و شنود را به شما تقدیم می کنیم.
سید محمد مشکوهًْ الممالک

- »خجالت می کشم با این کفش ها به دانشگاه بروم.«
نگاهش خیس اشــک شــد، ادامه داد: »چون خیلی ها کفــش معمولی هم ندارند 

بپوشند چه رسد به نو!«
* خاطره ای از دانشجوی شهید مسعود فغفور مغربی
* راوی: پدر شهید


