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دوســتانش او را ســید صدا می کردنــد. هیکل 
ورزیده ای داشت. وقتی در گذر راه می رفت همه 
نگاهش می کردند و در دل هیبت او را می ستودند. 
اما آنچه باعث شده بود در دل مردم جا داشته باشد 
مرام لوطی وارش بود. آن را از گود زورخانه پوالد به 
یادگار داشت. نزد دایی اش یعنی صاحب زورخانه 
خصلت پهلوانی را یاد گرفته بود. سیدسال 1319به 
دنیا آمد. پدربزرگش سیدهاشم قندی بود همان 
کسی که 3مسجد به نام »قندی« در تهران ساخت. 
پدرش بنکداری می کرد. اهل حالل و حرام بود و به 
این مسئله خیلی اهمیت می داد. سیدهم در همین 
خانواده بزرگ شده بود. تقوای باالیی داشت آن هم 
در عصر پهلوی که بی بندوباری یک امتیاز به شمار 
می آمد. او هــر از چندگاهــی از خیابان وحدت 
اســالمی تا میدان تجریش را دوچرخه ســواری 

می کرد تا به زیارت امامزاده صالح)ع( برود.

پای پدر و مادرش را می بوسید 
سال 1338به خدمت سربازی رفت. دوره آموزشی 
او در پادگان »کاله ســبزها« بود. بی  آن که بداند 
تقدیر چه برایش رقم می زند و تمرین های سخت 
نظامی چگونه در آینده به کارش می آید. با پایان 
دوره سربازی سیدسروسامان گرفت و کسب وکاری 
راه انداخت. ســرش به کار گرم و دلخوش بود به 
زندگی. تا اینکه مادر بساط ازدواجش را فراهم و 
او زندگی مشــترکش را آغاز کرد. برخالف ظاهر 
جدی، روحیه ای لطیف و مهربان داشت. شبی نبود 
که سید به خانه بیاید و با بچه ها کشتی نگیرد. تا 
ساعت ها مشغول بازی با آنها می شد. سعی می کرد 
رفاه خانواده را فراهم کند. اما سیدخصلت زیبایی 
داشت و آن احترام گذاشتن به پدر و مادرش بود. در 

هر شرایطی که بود به پای آنها می افتاد و بوسه ای 
نثار دست و پایشــان می کرد. صادقی می گوید: 
»قدیمی هایی که سید را دیده اند تعریف می کنند 
وقتی پدر یا مادر از جلوی مغازه اش رد می شــد، 
کسب وکار را رها کرده و تا پای آنها را نمی بوسید 
نمی گذاشت عبور کنند. عادت دیگری هم داشت. 
هنگام ظهر یا غروب به ساعت نگاه می کرد و وقت 
نماز که می شــد سر گذر می ایســتاد و با صدای 
بلنــد اذان می گفت. صدای زیبایی هم داشــت. 
ســوز کالمش هر رهگذری را جذب می کرد. چه 
کســانی که با صدای اذان او نمازخوان نشدند.« 
ماجرای اذان گفتن سیددر انظار به سال های دور 
برمی گردد. دوران پیش از انقالب. دهه های 40و 

50  که تبلیغات ضد دین فراوان بود.

گوشواره اهدایی
سید روزها تا نزدیکی شب کار می کرد و بعد از آن 
به زورخانه پوالد می رفت. زورخانه ای که مربوط به 
دایی اش می شد. ساعتی در آنجا ورزش می کرد و 
سراغی از همسایه ها می گرفت. کافی بود متوجه 
دست تنگی کسی شود. بی آن که کسی پی ببرد به 
یاری اش می رفت. صادقی می گوید:»یک بار خانمی 
با دخترش به مغازه او آمده بودند. دیده بود به جای 
گوشواره نخ در گوش دخترک است. وقتی متوجه 
کم بضاعتی آنها شد. شب گوشــواره دخترش را 

برداشت و به عنوان هدیه به دخترک داد«. 

عضو کمیته استقبال از امام)ره( بود
هنگام انقالب اسالمی، سیددر مسیر دیگری قرار 
گرفت. او در همــان روزهای پرتنش عضو کمیته 
استقبال از امام)ره( شد و فعالیت گسترده ای برای 

کاسبی که اعجوبه جنگ های نامنظم شد
یادی از سیدمجتبی هاشمی، فرمانده گروه »فداییان اسالم«، در جبهه ها در سالگرد شهادتش

محمد مهدی اسعدی، پزشک جانبازی که برای طبابتش حق ویزیت تعیین نمی کند

ایثار؛ دیروز در جبهه ها، امروز در مطب

مطب دکتر اسعدی بیشتر به موزه جنگ می ماند؛ گوشه ای از سالن انتظار 
را با وسایل به یادگار مانده از دفاع مقدس آراسته و در میان قمقمه خاکی 
و سربند و پالک و... عکس علی برادر شهیدش را گذاشته است. اسعدی 
اصالتا مازندرانی است؛ اهل بهشهر. کودکی سختی را پشت سر گذاشته؛ 
آن هم به دلیل فعالیت های سیاســی پدرش. چه روزهایی که ســاواک 
به خانه شــان یورش نمی آورد و با فشــارهای روحی خاطرشان را آزرده 
نمی کرد. این پزشک عمومی خاطرات آن روزها را یادآور می شود؛ »پدرم 
حاج ذبیح اهلل مهندس برق بود. اما به دلیل فعالیت های سیاسی، ساواک 
اجازه استفاده از مدرکش را به او نمی داد. ناچار پدرم در کارخانه ای کارگری 
می کرد. برای همین وضع مالی مان خیلی رو به راه نبود. پدرم حامی قشر 
مستضعف بود. هر از چند گاهی مراسم روضه برگزار می کرد و آخر برنامه 
درباره فساد رژیم پهلوی سخنرانی می کرد. به کارگرها سواد یاد می داد 
تا شرایط زندگی شان بهتر شود.« اسعدی از همان دوران با فعالیت های 
سیاسی آشنا بود و هر جا پدرش می رفت او در کنارش بود. یکی از مجالسی 
که زیاد حضور داشت منبر آیت اهلل کوهستانی بود. از این روحانی عالیقدر 

خیلی چیزها یاد گرفت که سرلوحه زندگی اش شدند.
با آغاز جنگ او هم مثل صدها جوان بسیجی داوطلبانه به جبهه رفت. تا 
پایان جنگ هم حضور داشت. فرمانده گردان بود و در یکی از عملیات ها 

شیمیایی شــد که هنوز عوارضش را با خود دارد. اسعدی تمایلی نشان 
نمی دهد درباره مجروح شــدنش حرفی بزند و فقط به برادر شهید اشاره 
می کند؛ »علی هم با من در جبهه بود اما یک جــا نبودیم. او در عملیات 
کربالی 4در شــلمچه مفقواالثر شــد و پیکرش بعد از 11سال به وطن 
بازگشــت.« دکتر خاطرات زیادی از جنگ دارد؛ از شــب هایی که برای 
شناسایی می رفته و حوادثی که به چشم دیده. یکی از آنها را بازگو می کند؛ 
»همراه با چند تن از رزمنده ها برای شناسایی رفتیم. عملیات حور بود. من 
جلوی همه حرکت می کردم. از میان آب گذشتم اما ناگهان متوجه شدم 
دوستانم عقب مانده اند. تصمیم گرفتم برگردم. چشم ام به بلمی افتاد که 
گوشه رودخانه بود. به سوی آن رفتم تا سوار شوم در این حین سرباز عراقی 
به سویم شلیک کرد. حس کردم تیر اصابت کرد. شوکه شده بودم. به خودم 
آمدم دیدم تیر به بلم خورده است. جای درنگ نبود خیلی سریع مجروحانی 
که کنار رودخانه افتاده بودند را سوار بلم کردم و به پشت خط انتقال دادم.« 

دکتر همیشه در خدمت 
او در همان شرایط آشوب و تنش جنگ، زیر بارش ترکش خمپاره درسش 
را خواند چون هدفی واال داشت. دلش می خواست لباس سفید پزشکی 
بپوشد تا بتواند به مردم کشورش خدمت کند. محل درس خواندن او سنگر 

باریک و تنگی بود که باید نگهبانی می داد. سال 67هم در آزمون سراسری 
شرکت کرد و در رشته پزشکی قبول شد. بعد از فارغ التحصیلی هم خود را 
وقف خدمت به مردم کرد. اغلب همسایه ها شماره تلفن او را دارند هر جا 
نیاز باشد با خبرش می کنند که برای طبابت خود را برساند. ارتباط اسعدی 
با مردم آنقدر صمیمانه است که به جای تماس با اورژانس به او تلفن کرده 

و راهنمایی می خواهند.

دکتر معتمد آیت اهلل خوشوقت 
دکتر اسعدی، بزرگ ترین افتخارش را آشنایی با آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت 
می داند و معتقد است که بزرگ ترین تحول درونی اش از زمان هم صحبتی 
با این روحانی پیش آمده است. می گوید: »دانشجوی پزشکی بودم توسط 
یکی از دوستان به اسم دکتر سیدصدرالدین نبوی با آیت اهلل خوشوقت 
آشنا شدم. در نخستین دیدار مهرش به دلم نشست. پنجشنبه ها و جمعه ها 
پای منبر ایشان بودم. بعد از مدتی مورد اعتماد او واقع شدم. به گونه ای که 
کارهای درمانی اش را به من می سپرد«. در مطب او حق ویزیت مشخص 
نیست و هر کس بنا به وضعیت معیشــتی اش هزینه درمان را پرداخت 
می کند. به گفته خودش با توجه به شرایط مالی اهالی، هزینه درمان از 30تا 

100درصد تخفیف داده می شود.
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مکالمه ماندگار از حاج احمد متوسلیان
 فقط من در کنار بی سیم مانده ام!

وقتی نام سردار حاج احمد متوسلیان به میان می آید، بی اختیار 
اغلب در ذهن ســکانس هایی از فیلم تحسین شده »ایستاده در 
غبار« ساخته محمد حســین مهدویان را مرور می کنیم. یکی از 
سکانس های معروف این فیلم سینمایی جایی است که حاج احمد 
گوشی بی سیم را باال می گیرد تا با زبان نشانه ها با آن سوی خط 
صحبت کند و از وضعیت موجود بگوید؛ از صدای رگبار گلوله ها و 
شلیک آرپی جی و فریاد تکبیرها بگوید. می خواهد بگوید صحنه 
جنگ در چند قدمی او است و همه درگیر شــده اند. در همین 
سکانس می بینیم که حاج احمد شاسی بی سیم خود را فشار داده 
و به فرمانده سپاه می گوید: »گوش کن ببین چه خبر است. فقط 
من در کنار بی سیم مانده ام«. و حاال این روزهای منتهی به سالگرد 
آزادسازی خرمشهر فرصت خوبی است تا مروری به خاطرات آن 
روزهای فتح و رشادت های رزمنده ها و به ویژه سردار متوسلیان 
داشته باشــیم. برای این مهم، نگاهی به جلد اول کتاب »تاریخ 
تحلیلی جنگ ایران و عراق« نوشته حســین عالیی می کنیم. 
عالیی در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی محسوب می شــد و در اغلب عملیات های اصلی 
سپاه حضوری فعال داشــت. او در خاطرات شفاهی اش در این 
کتاب از عملیات بیت المقدس و ماجرای باال بردن بی سیم توسط 
حاج احمد می گوید:  »مرحله دوم عملیات بیت المقدس، در ساعت 
۲۲:15 روز 16اردیبهشت 1361 آغاز شد. با تغییر طرح عملیاتی، 
مأموریت قرارگاه نصر، پیشــروی از سمت غرب به سوی منطقه 
مرزی همراه با قرارگاه فتح تعیین شد. این منطقه مرزی حدود 3،۲ 
کیلومتر با دژ عراق فاصله داشت. رزمندگان اسالم پس از هجوم 
برای حرکت به سوی منطقه مرزی، با انبوهی از تانک ها، نفربرها و 
آتش توپخانه و نیز واحدهای پیاده دشمن روبه رو شدند. نیروهای 
قرارگاه فتح با انهدام وسیع قوای دشمن در همان ساعات اولیه، 
خود را به دژ مرزی رساندند ولی یگان های قرارگاه نصر دچار تأخیر 
شدند و نتوانستند با یگان های قرارگاه فتح الحاق کنند و لذا در 
امتداد جاده دژها مستقر شدند. در واقع آنها جاده دژها را با خاکریز 
مرزی اشتباه گرفته بودند. در این شــرایط قرارگاه نصر گرفتار 
بحران عجیبی شد. دشمن از سمت جنوب و از منطقه شلمچه به 
مواضع یگان های قرارگاه نصر در سمت شمال جبهه خود پاتک 
کرد و بخش زیادی از مواضع تصرف شده قرارگاه نصر را باز پس 
گرفت. صدای رگبار گلوله ها، انفجار توپ ها و شلیک آر پی جی ها 
در همه جا شنیده می شــد. حاج احمد متوسلیان، فرمانده تیپ 
محمد رسول اهلل)ص( برای نشان دادن وضعیت دشوار و بحرانی، 
شاسی بی سیم خود را فشار داده بود و به فرمانده سپاه می گفت: 
»گوش کن ببین چه خبر است. همه فرماندهان و مسئوالن تیپ، 
حتی حاج همت و محمود شهبازی دارند با دشمن می جنگند؛ فقط 

من در کنار بی سیم مانده ام.«
حســین عالیی در بخش دیگر خاطراتــش از آن روز می گوید: 
»درگیری ها آن قدر نزدیک بود که تشــخیص رزمندگان اسالم 
از نفرات ارتش بعثی سخت شده بود. در این هنگام یک بسیجی 
دالور توانست با پرتاب نارنجکی به داخل نفربر فرمانده تیپ ۲4 
مکانیزه ارتش بعثی، او را اسیر کند. البته این فرمانده عراقی چند 
ساعت بعد، به دلیل جراحات وارده ناشی از پرتاب نارنجک کشته 
شد. تیپ نجف اشرف مجبور بود عالوه بر آرایش به سمت غرب، 
به منظور مقابله با حمالت دشــمن، به سمت جنوب نیز موضع 
بگیرد. رزمندگان جهاد سازندگی، یک خاکریز عصا شکل برای 
تیپ نجف اشــرف احداث کردند و رزمندگان پشت آن مستقر 
شدند. بســیجیان با آر پی جی 7 و یک برادر استوار ارتشی هم با 
موشک تاو به تانک های دشمن حمله کردند و موفق شدند حدود 

10تانک دشمن را منهدم کنند«.
در همین کتاب به نقل از عالیی آمده است: »وضعیت سختی بود. 
در این بین ناگهان گردوغبار وسیعی تمام منطقه پاتک دشمن را 
فراگرفت. به گونه ای که چشم، چشم را نمی دید. گردوغبار باعث 
شد تهاجم دشمن ناکام بماند؛ سپس تاریکی شب هم فرا رسید. 
معموالً با تاریک شــدن هوا، توان جنگیدن ارتش صدام کاهش 
می یافت، زیرا استفاده از تانک و آتش توپخانه، نیاز به روشنایی 
داشــت. به هر حال در این مرحله نبرد، رزمندگان اسالم موفق 
شدند پس از 1۲کیلومتر پیشروی از جاده اهواز - خرمشهر، نهایتاً 

در منطقه پاسگاه زید، خود را به دژ مرزی عراق برسانند.«

از بوانات تا اوپساال
دومین کتاب انتشــارات روایت فتح در 
سی و سومین نمایشــگاه کتاب تهران با 
عنوان »از بوانات تا اوپساال« منتشر شد. 
محمد طاهری کتابی نوشــته که مقدمه 
ندارد اما مؤخره دارد. حرف اولی ندارد اما 
حتما حرف آخری خواهد داشت؛ حرفی 
که به جهاد، ایثار و امید ختم می شــود، 

حتی در دردهای جانســوز جانباز شــیمیایی. از بهشت ایران تا 
بهشت سوئد همراه می شویم با داســتان ها و حوادث غالم دلشاد، 
نوجوانی که جنگ زندگی اش را دگرگون کرد. این کتاب مختصر 
و مفید که در 88صفحه و به قیمت ۲8هزار تومان آماده شــده را 
می توانید در نمایشــگاه کتاب هم خریداری کنید. در بخشی از 
این کتاب می خوانیــم: »فرم خروج از بیمارســتان را امضا کردم 
و تنهایی رفتم حوالی بــرای دور زدن. پارکــی همان نزدیکی ها 
 بود و منظره بچه هایــی که بازی می کردند مرا به آن جا کشــاند.
 دیدن بچه هایی که همه دغدغه هایشــان بازی و خنده و شادی 
بود برایم شــیرین بود. آن ها نمی دانستم جنگ چیست، دشمن 
و شیمیایی و تاول و سرفه چیســت و حتی نمی دانستند غربت و 

دل تنگی چیست... .«

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

یکــیازمشــکالتکنونــیاختصــاص
درآمدهابهدهکهایپایینایثارگران
اســت؛زیــرانظــاماداریکشــورمــا
عدالتمحــورنیســت.مطابــققانون
خدماتــیبــههمــهایثارگــراناعــماز
معســروغیرمعســرارائــهمیشــودو
وضعیتایثارگرانحقوقبگیرروشــن
اســتامــااســتراتژیبنیــادشــهیدو
امــورایثارگــرانارائــهخدمــاتبــه
۵دهــکپاییناســت.رفعمشــکالت
ایثارگرانباهمکاریسایردستگاهها

امکانپذیراست.ایثار

حسننوروزی
رئیسفراکسیونایثاروشهادت

مجلسشورایاسالمی
بودجــه و تلفیــق کمیســیون در
کــه مــواردی از یکــی ســال۱۴۰۱
تصویــبشــد،ورود۷۰هــزارخودروی
خارجــیبــهکشــوربــودکــهالبتــهدر
ایــنمســیرمشــکالتیایجــادشــداما
مجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
ایــنقانــونمجلــسراقبــولکــردو
بخشــیازایــنوارداتنیــزمیتوانــد
بهجانبــازانواجــدشــرایطاختصاص
یابــد.مــاامیدوارهســتیمکهبــاتوجه
بهاطالعــاتدریافتــیازبنیادشــهید
وامورایثارگرانازحــقجانبازانعزیز
دفــاعکنیموایــنمســئلهراپیگیریو

مرتفعکنیم.فارس

برپایی نمایشگاه کتاب در جبهه
  روزهای 8سال دفاع مقدس سراســر خاطره است؛ 
خاطره هایی که بعضاً اشک را از چشم سرازیر می کند. 
روزهایی که مردان و زنان غیور با دســت های خالی 
در برابر رژیم سفاک تا دندان مسلح بعث، ایستادگی 
کردند تا نگذارند غرور ملی و انقالب اســالمی دچار 
خدشه شود؛ دستانی که هیچ گاه نمی توان آنها را از 
یاد برد. عکس ها می تواننــد بهترین نمایش دهنده 
خاطرات باشند؛ خاطراتی که زبان از بازگو کردن آن 
عاجز اســت و قلم برای به تصویر کشیدن آن ناتوان. 
8سال دفاع مقدس سراســر حاصل اتفاقات خوش و 
ناخوش است؛ هرچند که ناخوشی های آن هم سراسر 
تجربه بود و رستگاری. خبرگزاری تسنیم تصاویر کمتر 
دیده شده ای از برپایی نمایشگاه کوچکی از کتاب در 
دوران دفاع مقدس را همزمان با برپایی سی وسومین 
نمایشگاه کتاب در تهران منتشر کرده است. با تماشای 
این تصویر می توان لحظه ای خود را در آن صحنه نبرد 
تصور کرده و سختی های رزمندگان را یادآوری کنیم 
و بدانیم که چه کســانی با خون خود درخت انقالب 

اسالمی را آبیاری کردند.

مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت:
تازه در حوزه ادبیات مقاومت 

پا گرفته ایم 
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت با بیان این مطلب که ادبیات 
مقاومت قیمت تمام شده جنگ اســت، افزود: نه سیاسیون 
می توانند این قیمت را برای ما مشــخص کنند و نه نظامیان. 

ادبیات مقاومت متعلق به مردم است.
مرتضی ســرهنگی درباره وضعیت فعلــی ادبیات مقاومت و 
افزایش تولیدات این حوزه تصریح کرد: بعد از گذشت 40سال 
از دفاع مقدس، تازه در این حوزه پا گرفته ایم. تاکنون اتفاق خیلی 
خاصی در این بخش صورت نگرفته و کتاب هایی که در دفتر 
ادبیات مقاومت منتشر می شود، نوعی مقدمه است. نویسندگان 
ادبیات مقاومت باید تربیت و معرفی شوند تا ظرفیت های جنگ 

دفاعی که ظرفیتی بی پایان است به دنیا شناسانده شود.
وی اظهار داشت: ذات جنگ های دفاعی مردمی است؛ چون 
این مردم عادی هستند که در این مواقع وسط میدان قرار 
می گیرند و از آنچه دوست دارند، دفاع می کنند. فکر می کنم 
ادبیات مقاومت رشد بســیار خوبی داشته است. هم اکنون 
افرادی هستند که شغل شان نویسندگی جنگ است؛ شغلی 
که توأم با شوق اســت که اگر این شــوق نباشد، سخت به 

نتیجه می رسد.
مدیر دفتــر ادبیات و هنر مقاومت تأکیــد کرد: جنگ های 
دفاعی همانطور که سربازانش و فرماندهانش را پیدا می کند، 
نویسندگانش را نیز پیدا می کند. امروز الزم است ردپایی از 
خود به جا بگذاریم. باید محصول خوب به دست مردم بدهیم 
تا تاریخ مصرف نداشــته باشــد. یکی از این کارهای خوب، 
نوشتن رمان اســت. چون رمان نزدیک ترین گونه ادبی به 
زندگی است. اگر بتوانیم از خاطره گویی یک پله صعود کنیم 

و به رمان برسیم مخاطب بیشتری جذب خواهد شد.

نقل قول خبر

 خـبر

معرفی کتاب

 خـبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریـاد

ایجاد نظم و امنیت انجام داد. بیشتر وقتش را به این 
کار می گذارند. پس از پیروزی انقالب با اغتشاش 
ضدانقالب ها مســئولیت شناســایی خانه های 
فساد را برعهده گرفت. صادقی می گوید:»سید از 
کمک کردن به مردم ابایی نداشت. برای پیرمرد 
و پیرزن ها و افراد ناتوان نفــت می برد. در تامین 
مایحتاج مردم کم توان کم نمی گذاشــت. حتی 
مغازه اش را به فروشــگاه وحدت اسالمی تبدیل 
کرد و همه جور مواد غذایی می فروخت اما با قیمت 
پایین تا نیازمندان هم بتوانند راحت خرید کنند. 
در این کار دوستانش هم خیلی حمایت کردند«. 

حماسه آفرینی فداییان اسالم در خرمشهر
با شــروع جنگ، کار و مغازه را رها کرد و به اهواز 
رفت. به دوســتانش گفت جنگ شده و هر کس 
می تواند بیاید بسم اهلل. 100نفری مهیا شدن تا با او 
بروند. بعضی شان سالح گرم داشتند و بعضی شان 
هم با دشنه و چاقو و پنجه بوکس آمدند. روی بازوی 
بعضی از آنها نقش و نــگاری بود از خالکوبی های 
دوران حبس. ظاهرشــان هم اصال مذهبی نبود. 
اما تعصب ملی داشــتند. به اعتبار سیدهمراه او 
شــدند. در شــهر اهواز دکتر چمران را دیدند و 
همانجا دستور گرفتند که به آبادان بروند و در آنجا 
اســکان بگیرند. صادقی تعریف می کند: »سید با 
همراهانش خود را به شــهید جهان آرا رساندند. 
حضورشان دلگرمی بود برای این فرمانده جوان. 
مجتبی نام گروه شان را هم فداییان اسالم گذاشته 
بود. در مقاومت34روزه خرمشهر شرکت کردند. 
خیلی شان شهید شــدند. جهان آرا در وصف آنها 
گفته بود اگر این گروه نبودند خرمشــهر ۲0روزه 

سقوط می کرد.« 

گزارش
مژگان مهرابی

روزنامه نگار

کاسب خوشنامی بود. منصف و باگذشت. بیشتر از آنکه به فکر کسب درآمد خود باشد حواسش به این بود که گره 
کوری را از زندگی کسی باز کرده یا مشکل مالی اش را برطرف کند. از دوست و آشنایی که پیش شان اعتبار داشت 
پرس وجو می کرد کدام خانواده نیازمند است و باید حمایت مالی شود. برای شان کم نمی گذاشت. خیلی ها را هم 
خودش پیدا می کرد. همه ترسش این بود که مبادا در همسایگی اش کودکی گرسنه یا بی لباس باشد و او بی خبر بماند. سیدغیراز حامی نیازمندان نورچشمی کسبه 
و مردم گذر هم بود. مرام لوطی وارش باعث شده بود نزد دیگران عزیز باشد. شهید »سیدمجتبی هاشمی« در روزهای اول جنگ کار و کاسبی اش را رها کرد و خود را 
به جبهه جنوب رساند. چون در خدمت سربازی آموزش تکاوری دیده بود از توانمندی اش استفاده کرد و در خرمشهر و آبادان حماسه ها آفرید؛ آن قدر که خود را به 
جبهه جنوب رساند و فرمانده جنگ های نامنظم لقب گرفت. او به دلیل دالوری هایش خار چشم عراقی ها و منافقین بود و سرانجام در 28اردیبهشت سال 64از سوی 
گروهگ منافقین ترور و به درجه رفیع شهادت نایل شد. سردار قاسم صادقی که در شکست حصر آبادان، سردار هاشمی را همراهی می کرده از خاطراتش می گوید.

جنگ تن به تن در روستای سادات 
بعد از سقوط خرمشــهر گروه فداییان اسالم به 
فرمانده ای سیدمجتبی به آبادان آمد. به محض 
پیشروی عراق به سمت آبادان دست به کار شده 
و با جنگ تن به تنی که داشتند اجازه ندادند که 
دشمن به سوی آبادان بیاید. صادقی می گوید:»در 
روستای سادات جنگ تن به تن داشتیم. مجتبی 
از هیچ چیز باکش نبود به دل دشــمن می زد. تا 
اینکه توانستیم روستا را آزاد کنیم. همان موقع 
بود کــه محمدجواد تندگویان را اســیر کردند. 
قیامتی برپا بود. محمد یزدانی یکی از دوســتان 
مجتبی رفــت تا از رودخانه برای مــا آب بیاورد 
اما گلوله تانک خورد و پیکرش صد پاره شــد«. 
شهید هاشــمی برای اینکه آبادان هم به دســت 
عراقی ها نیفتد دســتور داد خط پدافندی ایجاد 
شود. با اینکه مجروح شده بود عرصه نبرد را ترک 
نکرد. همپای دیگر مبارزان تــا 40روز مقاومت 
کردند تا اینکه 17آذر 59عملیاتی شــبانه انجام 

داده تا آبادان به دست دشمن نیفتد.

تروربه دست منافقین در مغازه اش 
سید تا ســال 64 در جبهه حضور داشت. اداره 
مغازه را به دست کس دیگری سپرده بود و کمتر 
به تهران می آمد. رشادت های او به گوش عراقی ها 
و منافقین رسیده و درصدد ترورش بودند. او هر 
بار که از جبهه می آمد به جــای وقت گذراندن 
با اهل و عیال بیشــتر به ســراغ خانواده شهدا و 
جانبازان می رفت تا اگر کم و کسری دارند تهیه 
کند. در هر محفلی حضور پیدا می کرد از اتحاد 
مردمی می گفــت و اینکه باید گــوش به فرمان 
رهبرشــان باشــند. صادقی لحظه شهادتش را 
تعریف می کنــد: »آخرین روز ماه شــعبان بود. 
سیدهم روزه دار. او دم غروب در مغازه را می بندد 
که به کمیته برود. در این حیــن ۲خانم و چند 
بچه از راه می رسند و درخواست لباس می کنند. 
می گوینــد کــه از راه دوری آمده اند و ســخت 
است که برگردند. ســیدهم دلش می سوزد و در 
مغازه را باز می کند. بدون اســلحه. در این حین 
منافقان سوار بر موتور وارد مغازه اش شده و او را 

تیرباران می کنند.« 

وقتی به جبهه رفت از پزشکی و طبابت چیزی نمی دانست. البته الفبای کمک های اولیه را کمی بلد بود اما نه آنقدر که بشود 
نامش را بهیار گذاشت. در کنار جنگیدن اگر کسی نیاز به کارهای درمانی داشت تا جایی که یاد گرفته بود انجام می داد. او بارها 
مجروحانی را دید که بر اثر نبود پزشک جان خود را از دست داده بودند؛ همین آزارش می داد. از اینکه نمی توانست کاری انجام 
دهد. همین انگیزه ای شد که با خودش تصمیم بگیرد حرفه پزشکی را دنبال کند تا شاید وسیله ای شود برای نجات همنوعانش. این کار را هم کرد. 
درس طبابت خواند. بعد هم با خدای خود عهد بست که بی منت و از روی رضا تمام وقتش را برای خدمت به مردم درنظر بگیرد. او گاهي بیماران 
نیازمندش را مداوا می کند بی آنکه ریالی دریافت کند. دکتر محمد مهدی اسعدی، پزشکی است که سال ها از عارضه شیمیایی رنج می برد، 

بی توجه به جانباز بودنش سعی می کند در جبهه دیگری فعالیت کند؛ جبهه سالمت.


