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صفحه 7
دو شنبه ۱۱ مرداد ۱400
۲۲ ذی الحجه ۱44۲ - شماره ۲۲809

معجزه ای در جزیره مجنون
مقاومت در فضای مجازی

اشاره:
»شهادت طلبان« عنوان کتاب جدید »حمید 
داوودآبادی« اســت که به ریشه های مقاومت 
اسالمی لبنان و عملکرد آن در برابر متجاوزین 
می پردازد.  غربی  مداخله گران  و  اســرائیلی 
آنچه در پی می آید، بخشی از این کتاب درباره 

نامگذاری »حزب اهلل لبنان« است:
***

پس از آزادی خرمشهر در 3 خرداد 1361، صدام 
که با کمک و حمایت غرب و سران خائن کشورهای 
عرب منطقه به ایران حمله کرده بود، شدیدا احساس 
خطر کرد. این مســئله بــدان حد بود که گارد ویژۀ 
ریاســت جمهوری خود را مامور حفاظت از بغداد در 

برابر حمالت ایرانی ها کرد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی که از گسترش فرهنگ 
اسالمی و انقالبی ملت ایران به هراس افتاده بودند، 

به کمک صدام شتافتند.
14 خرداد 1361، ارتش رژیم صهیونیســتی به 
بهانۀ ســرکوب چریک های فلسطینی، با تمام قوای 
هوایی، دریایی، زمینی و توپخانه، در شمال فلسطین 

 اشغالی مرز را درنوردید و به لبنان تجاوز کرد.
ارتش  اشغالگر توانست مقاومت محدود چریک های 
فلســطینی را سرکوب کند و با کشتار و جنایت، به 
سرعت از جنوب تا بیروت پایتخت لبنان را به  راحتی 

پشت سر بگذارد.
21 خــرداد ماه درســت 18 روز پس از حملۀ 
اسرائیل، صدها نیروی ایرانی اعم از ارتش و سپاه تحت 
عنوان »قوای محمد رســول اهلل)ص(« به فرماندهی 
حاج »احمد متوسلیان« در فرودگاه دمشق از هواپیما 

پیاده شدند. 
نیروهای اعزامی ایران به سوریه که فقط در دمشق 
به انتظار آغاز عملیات علیه اسرائیل منتظر بودند، عمال 
هیچ کاری نداشتند. برخی تنش ها و مسائل باعث شد 
تا بعد از مدتی، نیروهای تیپ 58 ذوالفقار ارتش به 

ایران بازگشت داده شوند.
بیش از 600 نیروی ســپاهی و بســیجی که در 
فضای بسته و کامال محدود پادگان زبدانی در خارج از 
شهر دمشق، بیکار و فقط در انتظار آغاز عملیات بودند، 
به مرور دچار رکود شــدند. از آن میان فقط تعدادی 
محدود سپاهی می توانستند برای انجام ماموریت، به 
لبنان تردد کنند؛ آن هم فقط برای شناسایی مواضع 

صهیونیست ها در بقاع غربی و درۀ بقاع و نه حمله!
باوجودی که آمریکا، اســرائیل و عراق به دنبال 
همیــن قضیه بودند، ولــی ورود نیروهای ایرانی به 
منطقۀ درگیری، معادالت را برهم زد. شیعیان لبنان 
که به حمایت از چریک های فلســطینی و در اصل 
بــرای دفاع از خاک وطن خود، جســته و گریخته و 
کامال نامنظم وارد جنگ شده بودند، احساس خوبی 

پیدا کردند.
آنان که با پیروزی انقالب اســالمی و سرنگونی 
حکومت پهلوی که یار دیرین صهیونیســت ها بود، 
شادمان شدند، امیدوار شــدند که با کمک برادران 

ایرانی خود می توانند جلوی اشغالگران را بگیرند.
شبی آبستن حوادث، در منطقۀ خلده در ورودی 
جنوب بیروت، تعدادی جوان شــیعه از جمله عماد 
مغنیه، سید عباس موسوی و... با سالح و تجهیزات 
سبک و اندک خود، جلوی تانک های اشغالگران را که 

سرمستانه به سمت بیروت می تاختند، سد کردند.
»سمیر نورالدین« اولین شهید مقاومت شیعیان 

در برابر حمالت صهیونیست ها در عملیات »صلح برای 
الجلیل«، در این عملیات به شهادت رسید.

احمد متوســلیان به همراه فرماندهان ارشدش، 
ســفرهایی به لبنان داشــت و با رهبران شیعیان، 
اهل سنت و گروه های فلسطینی جلسات متعددی 
گذاشت. این جلسات و اعالم حمایت ها باعث شد تا 
اولین جرقه های مقاومت شیعیان در لبنان زده شود.
ژنرال »رفعت اسد« )برادر حافظ اسد رئیس جمهور 
وقت ســوریه( فرماندۀ کل قوای سوریه که گرایش 
شدیدی به آمریکا داشت، برخالف برادرش، شدیداً 
با حضور نظامی ایران در جبهه های نبرد با  اشغالگران 

مخالــف بود. همین امر باعث بــروز اختالفاتی بین 
فرماندهان ایرانی و سوری شد.

پــس از آن کــه اعضای هیئت اعزامی شــورای 
عالی دفاع و فرماندهان ســپاه و ارتش، خدمت امام 
خمینی)ره( رســیدند و گــزارش وضعیت نیروهای 
ایرانی در ســوریه را دادند، ایشان دستور داد سریعاً 
همۀ آنها به ایران بازگشت داده شوند. نظر امام این 
بود که آمریکا، اســرائیل و صدام توطئه ای مشترک 

ترتیب داده اند و جبهه ای به وســعت ایران تا لبنان 
جلوی ما باز کرده اند.

با دســتور امام مبنــی بر »راه قــدس از کربال 
می گذرد«، روند بازگشــت نیروهای ایرانی به کشور 

آغاز شد.
قرار بر آن شــد حاج احمد متوسلیان به همراه 
تعدادی از نیروها به ایران بازگردند تا برای عملیات 
آتی علیه ارتش بعث عراق آماده شوند. متوسلیان در 
جلســاتی که با رهبران لبنانی و فلسطینی داشت، 
»منصور کوچک محسنی« را به عنوان فرماندۀ جدید 

قوای محمد رسول اهلل)ص( معرفی کرد.

در آخرین روزها، به درخواســت و تاکید »سید 
محسن موســوی« کنسول ایران در لبنان، قرار شد 
متوسلیان به همراه او سفری به بیروت داشته باشد 
تــا آخرین وضعیت پایتخت در اشــغال را از نزدیک 

مشاهده کند.
13 تیر 1361 خودروی سفارت ایران حامل حاج 
احمد متوســلیان فرماندۀ قوای ایرانی، سید محسن 
موسوی کنسول ایران در بیروت، تقی رستگار بسیجی 

و راننــدۀ خودرو و کاظم اخــوان عکاس و خبرنگار 
خبرگزاری پارس )ایرنا( در پُســت بازرسی برباره در 

شمال بیروت متوقف شد. 
فاالنژیســت ها )نیروهای نظامی »حزب کتائب« 
مســیحی - مارونی لبنان که به خاطر وحشــیگری 
و جنایت، به این نام مشــهور شده اند( که از دیرباز 
به عنوان پیشقراول و مزدور اسرائیل علیه مسلمانان 
می جنگیدنــد، جلوی آنهــا را گرفته و مانع ورود به 
بیروت شدند. از آن تاریخ، اخبار ضد و نقیضی دربارۀ 

سرنوشت آنان منتشر شده است.
بعد از مفقود شــدن حاج احمد، منصور کوچک 
محسنی، کاظم رستگار و سرانجام »احمد کنعانی« 
به عنوان فرماندۀ نیروهای ایرانی در ســوریه و لبنان 

انجام وظیفه کردند.
سپاه پاسداران ایران توانست در منطقۀ شیعه نشین 
درۀ بقاع از جمله شهرهای بعلبک، هرمل، شمسطار 
و تمنین پایگاه و مقرهایی برای اســتقرار نیروهای 

خود ایجاد کند.
روز 6 فروردین 1362 یک اتومبیل بمب گذاری 
شده از ســوی فاالنژیست ها در جلوی مقر »محبی 
الشهاده« در بعلبک منفجر شد و چندی بعد مجددا 
خودرویی دیگر منفجر شــد. از آنجا بود که سلسله 
عملیات انتحاری و انفجاری علیه شیعیان و بخصوص 

سپاه، توسط مزدوران اسرائیل شدت گرفت.
تا آن زمان، نیروهای رزمندۀ شیعه تحت عنوان 
»حرس الثوره االسالمیه فی لبنان« )پاسداران انقالب 
اســالمی در لبنان( و تحت پرچم جمهوری اسالمی 

ایران و آرم سپاه در شهرها حضور داشتند.
تعداد زیادی از یاران و مریدان امام موسی صدر 
و همرزمان شهید مصطفی چمران، از جمله »سید 
حسن نصراهلل«، »ســید عباس موسوی«، »صبحی 
الطفیلی« و »ســید حسین موسوی« )ابو هشام( از 

جنبش امل جدا شدند و به سپاه پیوستند.
عید فطر 1362 نماز عید به امامت حجت االسالم 
ســید عباس موســوی با حضور چشمگیر شیعیان، 

در پارک »راس العین« وســط شــهر بعلبک اقامه 
 شــد. پس از پایان نماز، ســید حســین موســوی 
)ابو هشــام( به جمع نصراهلل و موسوی، شیخ یزبک 
و طفیلــی و احمد کنعانی پیوســت. وی به کنعانی 
گفــت که می خواهد همۀ نیروهایش را که تحت نام 
 »سازمان امل اسالمی« فعالیت می کنند، در اختیار 

سپاه بگذارد.
پاییز 1362 پس از آنکه مقر تفنگداران دریایی 
آمریکا )مارینز( و مقر چتربازان فرانسوی )دراکار( در 
بیروت، طی عملیات شــهادت طلبانه منفجر شد و 
حدود 300 نیروی نظامی آنها کشته شدند، اتفاقات 

سختی روی داد.
روز 27 آبــان 1362 چندیــن فروند هواپیمای 
بمب افکــن آمریکایی، فرانســوی و اســرائیلی، از 
پایگاه هــای مختلــف و ناوهای مســتقر در دریای 

مدیترانه، برخاستند و عازم درۀ بقاع شدند.
مقر امــام مهدی)عج( محل اســتقرار نیروهای 
ایرانی در بعلبک و پادگان جنتا محل آموزش نظامی 
نیروهای لبنانی، مورد شــدیدترین موشکباران قرار 
گرفتند. در این حملۀ مشــترک 13 تــن ایرانی و 
حدود 100 لبنانی به شهادت رسیده و تعداد زیادی 

نیز مجروح شدند. 
ســال 1363 بــا فتنه گری صهیونیســت ها که 
نتوانسته بودند به اهداف اشغالگرانه خود دست پیدا 

کنند، جنگ داخلی در لبنان شدت گرفت. 
شیعیانی که تحت نام سپاه ایران در لبنان حضور 
داشتند از یک طرف، فاالنژیست های مسیحی از یک 
سو و گروه های اهل سنت و فلسطینی از سویی دیگر، 
در کوچه و خیابان و اماکن مســکونی بیروت با هم 
می جنگیدند. مرکــز اصلی جنگ در بیروت بود که 

سپاه به صورت مستقیم حضور نداشت.
در میانــۀ جنــگ، گروهــی از رهبران شــیعه 
از جملــه ســید عباس موســوی، ســید حســن 
نصــراهلل، شــیخ صبحی طفیلی، شــیخ حســین 
 کورانــی، حــاج حســین خلیــل و ابــو هشــام، 
عازم تهران شدند و از محضر امام خمینی)ره( کسب 
تکلیف کردند. امام همۀ شیعیان را به وحدت و دوری 

از افتادن در دام فتنه ها و تفرقه توصیه کرد. 
سید عباس موسوی به امام خمینی گفت:

»ما امروز در لبنان، زیر پرچم ایران و با نام سپاه 
پاسداران لبنان می جنگیم. دشمنان ما از این مسئله 
خیلی سوءاستفاده می کنند. فکر نکنم این برای ایران 
هم خوب باشد. ما از شما درخواست داریم نامی برای 
مــا تعیین کنید که تحــت آن حزب و گروه خود را 

تشکیل دهیم.«
امام خمینی نگاهی به همۀ افراد حاضر در جلسه 
انداخت، لبخندی زد و گفت: »همۀ شــما حزب اهلل 
هستید. بروید و تحت نام حزب اهلل کار خود را انجام 

دهید.«
پس از آن که هیئت لبنانی به بیروت بازگشت، در 
اولین جلسه توصیۀ امام را تصویب کرده و نام خود را 

»حزب اهلل لبنان« اعالم کردند.
یکــی از نکات جالب، آن بــود که در تبلیغات و 
پوسترهایی که منتشر می شــد، برای این که به نام 
اهلل بی حرمتی نشــود، از عنوان »حزب ا...« استفاده 
می کردند. این مسئله در لبنان جدید و عجیب بود. 

همان شد که مخالفین، به تمسخر گفتند:
»حزب جدیدی به نام »حزب الف سه نقطه« وارد 

عرصۀ سیاسی لبنان شده است!«

شهید محمد حسین قاسمي طوسي به سال 
1341 در روستاي طوسکال از توابع شهرستان نکا 
در خانواده اي متدین و مذهبي چشــم به جهان 
گشــود، از همان اول نوجواني عشق و ایمان به 
اهل بیت)ع( را در اشعار و مرثیه هایش و در مداحي 
اهل بیت)ع( جســت وجو مي کرد. او از نیروهاي 
پرشور انقالب و مقلد مخلص و راستین امام )ره( 
بود ولبیــک را از همان آغاز نهضت مقدس امام 
خمیني)ره( گفت و قدم در راه پرافتخار اســالم 
ودفاع از انقالب نهاد پیروزي شــکوهمند انقالب 
اسالمي جانش را سرشار از شادي و حالوت نمود 
و تصمیمش را براي ادامه نهضت مصمم تر ساخت 
او این مهم را با عضویت در نهاد مقدس سپاه در 

اولین شکل گیري آن آغاز نمود.
او در تشــکیل بســیج ادارات و مراکز دولتي 
نقشي مؤثر داشــت در زمان درگیري هاي گنبد 
به همراه پاسداران به این منطقه عظیمت نموده 
و در ســرکوب گروههاي معارض و ملحد فعاالنه 

شرکت داشت.
با شــروع جنگ تحمیلــي از اولین نیروهاي 
آموزشي پادگان المهدي)عج( چالوس بود که به 
جبهه هاي غرب )مریوان( اعزام گردید و بعدها در 
مأموریتي به منطقه جنگي سرپل ذهاب تحت امر 
برادر خویش انجام وظیفه نمود. او بارها در عملیات 
مختلف غرب و جنوب حضور فعال داشت در انجام 
مأموریت هاي خطیري که به وي محول مي گردید 

با روي باز و آمادگي کامل برخورد مي نمود.
در مأموریت  در شهرستانهاي مختلف درپست 
سازماني خودخدمات شایاني را انجام داد. درعملیات 
کربــالي 8 بابرادرش سردارشهیدمحمدحســن 
طوسي قائم مقام لشگر25 کربالهمرزم بود و نقش 
مهــم پیک عملیات رابیــن خطوط مقدم جبهه 

ومرکزفرماندهي به عهده داشت.
او در آخرین سال های زندگی اش انجام وظیفه 
درخدمت به نظام مقدس جمهوري اســالمي به 
تحصیل در رشته علوم سیاسي مشغول گردید.او 
پس از شهادت سردار شهیدمحمدحسن طوسي 
یادگار الیق او محســوب مي شد و حامي توانایي 

براي خانواده شهیدان طوسي بود. ازویژگي هاي 
بارز این شهید عزیز اخالق نیک، تواضع وفروتني، 
جوانمردي و حمایت ازمحرومین، مســتمندان 

وخدمت بي وقفه به مردم بود.
شــهادت مظلومانه او با رجعــت پیکر توتیا 
شــده برادر گرانقدرش ســردار عارف جبهه ها 
)شهیدمحمدحسن قاسمي طوسي(قرین گشت 
وحماسه استقبال مردم مازندران درتشییع جنازه 
این شــهداي عزیز اوراق زرین کتاب شهادت را 
در خطۀ الله خیز استان مازندران زینت بخشید. 
شــهید طوســي داراي فضایل و ویژگیهاي 
اخالقي کم نظیري بود که مجموعه این ســجایا 
ایشان را الیق شهادت و دیدار حضرت باریتعالي 

نمود.
وي از دوران کودکــي روحیه اي سرشــار از 
مهرباني و صمیمیت و معنویت داشــت بســیار 
ساده و بي آالیش، صبور و مهربان، باوقار و متین 
بود. از ویژگیهاي بارز این شهید بزرگوار تواضع و 
فروتني برخاسته از اخالصش بود که او را محبوب 

دلها نموده بود.
به بسیجیان عشق و عالقه فراوان داشت و در 
مقابل آنها احساس شرمندگي مي کرد. خانواده هاي 
معظم شهداء را بسیار عزیز و گرامي مي داشت و 
در مقابل آنان دو زانو نشســته و خود را مدیون 

آنها مي دانست.
ســردار ابراهیــم فیروزآبــادی در خاطره ای 
می گوید: »در اوایل زمستان سال 63 قرار شد که 
لشــکر 25 کربال عملیاتی را در منطقه سردشت 
اجرا کند. بدین منظور می بایست گروه شناسایی 
منطقه را مورد بررســی قرار دهند؛ در این راستا 
قرار شد تا فرمانده وقت لشکر )سردار کوسه چی( 
به همــراه معاونت های اطالعــات – عملیات و 
پشتیبانی در منطقه حاضر باشند. در روز موعود 
بنده به اتفاق فرمانده لشــکر ، جانشین و معاون 
عملیات و پشــتیبانی در پادگان سپاه سردشت 
حاضر شــدیم. ساعت حدود 4 بعدازظهر بود که 
سردار مصطفی ایزدی، فرمانده قرارگاه حمزه هم 
به پادگان رسید. به اتفاق سردار ایزدی در محوطه 

مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس برای اولین بار فیلمی از ســردار 
شهید مهدی زین الدین، فرمانده لشکر علی بن ابیطالب )ع(، منتشر کرده که 
ایشان بعد از عملیات خیبر از معجزه ای در جزیره مجنون سخن گفته است.

»شهید زین الدین مطرح می کند:
امروز هم ما با نیروهایی که داشــتیم در جزیره به شدت مقابله کردیم، 
وقتی که دیگر نه مهماتی در دســترس بود و نه نیرویی؛ از بعضی جاها هم 
نیروهای ما در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و کاًل یک خط توی دست 
ما مانده بود که تقریباً شــصت، هفتاد نفر نیرو داخلش بود که ســه، چهار 
کیلومتر چپ و راستش باز بود، ولی ما مشاهده کردیم که آن چنان خداوند 
رعب در دل دشــمن انداخته است و شاید مالئکه ًْاهلل در آن فضاهای خالی 
زیاد با دشمن می جنگیدند که ما شصت نفر در مقابل سیل انبوه تانک های 
دشمن و نفرهای دشمن می توانستیم مقاومت بکنیم و دشمن فقط متوجه 
ما شصت نفر بود و هر چه می خواست تصرف بکند، نتوانست. درصورتی که 
خیلی راحت می توانســت از راست یا از چپ نیروها را دور بزند و همه ما را 

به اسارت بگیرد.«
گفتنی اســت، عملیات خیبر در منطقه سوسنگرد )طالئیه تا بستان( با 
رمز یا رســول اهلل)ص( از سوم تا بیســت ودوم اسفندماه سال 62 انجام شد. 
رزمندگان اسالم در جبهه جنوبی هورالهویزه در میدان رزم حضور داشتند 
که هدف عملیات تصرف هورالهویزه و جاده بصره- العماره و تهدید بصره از 
سمت شمال بود که با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری 
اســالمی ایران انجام شــد. در عملیات خیبر 246 گردان پیاده، 37 گردان 
زرهی، 7 گردان توپخانه حضور داشتند که توانستند 122 گردان پیاده، 2۹ 
گردان زرهی، 23 گردان مکانیزه، 14 گردان کماندو، 4 گردان گارد جمهوری 

رژیم بعث را درگیر کنند.
آزادســازی 1000 کیلومترمربع در منطقه هور و 180 کیلومترمربع در 
جزایر مجنون و طالئیه. آشکار ساختن لزوم ایجاد، تقویت و توسعه یگان های 
دریایی برای انجام عملیات های آبی، خاکی، زمینه ســازی عملیات های بدر، 
والفجر 8، کربال 3، 4 و 5 و همچنین زمینه ای برای تشکیل نیروی دریایی 
سپاه پاسداران از نتایج عملیات بود. در عملیات خیبر 15 هزار نفر از نیروی 
عراقی کشــته شــدند و هزار و 140 نفر از آن ها به اسارت رزمندگان اسالم 
درآمدند. خسارات دشمن شامل انهدام 6 هواپیما، ۹ هلی کوپتر، 150 تانک 
 و نفربر و 200 خودرو بود و ایران نیز توانســت 10 دســتگاه تانک و نفربر و 

60 دستگاه ماشین آالت مهندسی را به غنیمت بگیرد.

با صداقت
یک شهید، یک خاطره

 سال های 54، 55 هنوز در مشهد مبارزات 
مردمی علنی و منســجم نشــده بود، یک روز 
همســایه مان مرا خواســت و گفت: »می دانی 

برادرت چه کار می کند؟«
پرسیدم: »چطور شده؟«

جواب داد: »شده جزء خرابکارها.«
گفتم: »نه حسن اهل این حرف ها نیست.«

او ادامه داد: »حاال شما خودت از او بپرس، 
مراقبش باش، خودت متوجه می شوی که حرفم 

درست است.«
به خانه آمدم و از حسن پرسیدم: »مگر شما چکار کردید که این همسایه 

به من این طور گفته؟«
بعد از کمی مکث با صداقت گفت: »داداش راســتش چند تا اطالعیه و 

نوارهای آقای خمینی را پخش کردیم.«
با شــنیدن نام آقا دلم می گفت نباید جلویش را بگیرم به او گفتم: »پس 

مراقب باش!«
خاطره ای از شهید حسن انفرادی حسن آباد
 راوی: علی انفرادی، برادر شهید

مریم عرفانیان

 می ترسم جنگ تموم بشه
 و دست خالی برگردیم!

 گفت: »بچه ها! دیگه دعا کنید من 
شهید بشم.« گفتم: حسین آقا! این چه 
حرفیه کــه می زنی؟ ما بعــد از آزادی 
کربال باید بریم قــدس و لبنان رو آزاد 
کنیم. حسین گفت: »الحمدهلل ما سفر 
حج مون رو رفتیــم، ازدواج هم کردیم، 
خدا هم یه بچه بهمون داده که تو راهه، 
شکر خدا همه چیز دیگه برای ما تکمیل 
شــده، دیگه االن وقتشه.« گفتم: وقت 

چیه؟! هنوز لشکر خیلی به شما نیاز داره. گفت: »نه، دیگه من همه کارام 
رو کردم، فقط مونده بچه، که من همه مســتحبات و ســنت رو درباره اش 
رعایت کردم. به آینده این بچه خیلی امیدوارم. خانمم هم یه زن کدبانوی 
تمام عیاره. از دستش خیلی راضی ام، دیگه وقتشه، باید برم.« دوباره گفتم: 
آخه شما که هنوز بچه ات رو ندیدی، زن به این خوبی خدا بهت داده، تازه 
زندگی رو شروع کردی، دلت می آد بچه ت رو نبینی و شهید بشی؟ گفت: 
»نقل این حرف ها نیست، می ترسم جنگ تموم بشه و دست خالی برگردیم 
خونه هامون.« مکثی کرد و ادامه داد: »حقیقتش رو بخوای، این ها رو خیلی 
دوست دارم، اما وقتی با شهادت مقایسه شون می کنم، می بینم که نه، االن 

دیگه وقتشه که برم.
روایت خاطره علی ِعلی محمدی از شهید حاج حسین خرازی. 
مجموعه خاطرات 24، نشر یازهرا سالم اهلل علیها 

چه کسی نام حزب اهلل را تعیین کرد؟!

 پســرم متولد 20 اســفند سال 58 است و در 
هشتم مهرماه ســال 88  در زهک در درگیری با 

قاچاقچی ها به شهادت رسید. 
عیســی خیلی مهربان بود، مخصوصا با من و 
پدرش. خیلی احترام ما را داشت، وقتی از مدرسه 
برمی گشت می آمد گرفتاری های ما را حل و فصل 
می کرد، در کشــاورزی و کارهــای خانه کمکمان 
می کرد. همکارانش هم خیلی از او راضی هستند و 
می گویند رفتارش در محل کارش هم خیلی خوب 
بوده. او رهبر را دوست داشت، سخنرانی های رهبر 
را گوش می داد و سعی می کرد به آنها عمل کند. به 

ما هم سفارش می کرد پیرو ایشان باشیم.
دیپلمش را که گرفت وارد نیروی انتظامی  شد. 
عیسی خیلی باایمان بود، برای همین هم می دانستم 
که راه درستی را انتخاب می کند، من هم انتخابش را 
قبول کردم. عیسی متاهل و دارای یک دختر و یک 

یادبود شهید مدافع وطن عیسی پودینه

زهک دیار   از   امنیت  فدایی 
وقتی پا در این میدان می گذارند می دانند مسیری پرخطر را در پیش دارند. مقابله با کسانی که برای رسیدن 
به آمال دنیوی خود از هیچ کار شنیعی فروگذار نمی کنند، کار آسانی نیست. اما کم نیستند مردانی بسان آهن که 
هیچ هراسی از وحشیگری اشرار به خود راه نمی دهند و حاضرند جان و مال خود را برای دفاع از مردم سرزمینشان 
بدهند. عیسی پودینه یکی از همین انسان های پاک و ناب است که در راه مقابله با اشرار جانش را فدا می کند.

مریم پودینه مادر شــهید عیسی پودینه مشکل تنفسی دارد و به سختی می تواند صحبت کند با این وجود 
هر چه در توان دارد به کار می برد تا از پسر شهیدش برایمان بگوید...

سید محمد مشکوهًْ الممالک

پسر بود، که دخترش درسش را تمام کرده و پسرش 
کالس نهم است.

من به غیر از عیســی 4 پسر  و 4 دختر دیگر هم 
دارم که آنها را با نان حالل و کشاورزی بزرگ کرده ام. 
همه شــان بچه های خوبی هستند و من از آنها راضی 
هستم. رضا در ارتش خدمت می کند، ابراهیم کارمند 
 دانشــگاه اســت، محمد دنبال کار است و مهدی هم 
فوق لیسانسش را تمام کرده می خواهد وارد سپاه شود.

یک سال بود که پدرشان فوت کرده بود که عیسی 
هم شــهید شد. روز شهادتش را به خوبی به یاد دارم؛ 
ســاعت 5 صبح بود و من ســر سجاده بودم که زنگ 
زدند و گفتند عیســی زخمی  شــده و در بیمارستان 
اســت؛ اما وقتی رفتم بیمارســتان اجازه ندادند او را 
ببینم و گفتند که شــهید شده است. خیلی دلتنگش 
هستم؛ اما نمی توانم کاری انجام دهم. باید با خاطراتش 

زندگی کنم.

مروری بر زندگی و مجاهدت های سردار شهید محمدحسین طوسی

اگر مال خودمان بودیم که اینجا نبودیم!
علیرضا نصر آبادی

پادگان مشغول به صحبت بودیم که یک دستگاه 
تویوتا وانت قدیمی وارد پادگان شد و متوجه شدیم 
که ماشین معاون اطالعات لشکر است. وقتی به 
نزدیکی ما رسید، متوجه شدیم سردار طوسی از 
ماشین که سقف آن با نایلون پوشیده شده بود، 
خارج شد. سردار ایزدی با ایشان احوالپرسی کرد 
و پرســید : کجا بودید ؟ ایشان در جواب گفتند: 
»از اهواز می آیم.« سردار با ناراحتی پرسید : »با 

این ماشین و در همین وضعیت ؟« شهید طوسی 
گفت: »بله، مگر مشــکلی دارد ؟« سردار ایزدی 
ادامه داد: »شما متعلق به خودتان نیستید که هر 
طور دلتان بخواهد عمل کنید.« سردار طوسی هم 
پاسخ دادند: »اگر مال خودمان می شدیم که این 
جا نبودیم!« در این حال ســردار ایزدی ایشان را 
در آغوش گرفت و بوسید و گفت: » خداوند شما 

را برای اسالم نگه دارد.«   


