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همه کارهایت خلوص نیت داری که من مطمئنم 
اجر شهید را خواهی داشــت. محسن همیشه به 
من سفارش می کرد اگر کسی به کمک مالی نیاز 
داشت الزم نیست به من بگویی، هیچ وقت از کمک 
به نیازمندان دریغ نکــن. گاهی پیش می آمد هر 
چه حقوق می گرفت به نیازمندان کمک می کرد 
به طوری که آخر ماه، پولمان تمام شده بود و برای 

خرج زندگی کم می آوردیم«.

راوی مظلومیت مردم حلبچه 
گرچه زندگی مشــترک زهره کریمی و محسن 
غالمی کوتاه بود اما همسر شهید سال هاست که در 
کنار یادگار همسر و تنها پسرش با خاطرات محسن 
زندگی می کند. خودش می گوید: »همسرم بعد از 
ازدواج، خاطراتی درباره زمانی که در جبهه حضور 
داشــت برایم نقل می کرد. از حال و هوای جبهه و 
رزمندگان می گفت. محسن درحالی که 16سال 
داشــت به عنوان امدادگر به جبهه اعزام شده بود. 
یک بار هم ســال1366برای امدادرسانی مردم به 
حلبچه رفته بود. به دلیل آموزش های امدادگری، 
رســیدگی به مجروحان را به صورت اورژانسی و تا 
رسیدن به مراکز بیمارســتانی و درمانگاه برعهده 
داشت. بیشترین خاطراتی که برایم نقل می کرد از 
رنج و سختی اي بود که مردم حلبچه در اثر بمباران 

شیمیایی متحمل شده بودند«. 
کریمی ادامه می دهد: »پســرم در زمان شهادت 
پدرش دوساله بود و اکنون 22ســال دارد. هنوز 
هم دوستان هم محله ای محســن وقتی پسرم را 
می بینند برای او از اخالق خــوش و خلوص نیت 
محسن تعریف می کنند. یکی از چیزهایی که اغلب 
آنها می گویند این است که وقتی ما با محسن بودیم، 
آن روزمان فرق می کرد. دلیلش هم این بوده که در 
محل زندگی شان باغ و درختان میوه بسیاری بوده و 
دوستان محسن نقل می کنند که او همیشه مراقب 
رفتارش بود که حین بازی به باغ کسی نروند و دست 
به میوه های درختان نزنند. رعایت حق الناس برایش 

مهم بود؛ ویژگی اي که تا آخرین روز زندگی اش به 
آن پایبند بود که از بیت المال اســتفاده شخصی 

نداشته باشد«.
همسر شهید خاطره اي از توجه محسن به نماز اول 
وقت تعریف می کند: »یک بار در فصل زمستان و 
سرمای شدید من و شهید محسن همراه با فرزند 
ده ماهه مان برای دیدن بســتگان از کرمانشاه به 
تهران می آمدیم. وقت نماز صبح شد، راننده اتوبوس 
به رغم چندین بار یادآوری شهید برای ادای فریضه 
نماز توقف نکرد، ایشان وقتی بی توجهی راننده را 
مشاهده کرد، از راننده خواســت توقف کند، ما با 
وجود فرزند کوچک مان و سرمای شدید از اتوبوس 
پیاده شــدیم و پس از خواندن نماز، مدتی منتظر 
ماندیم و در نهایت با وســیله دیگری ادامه مسیر 
دادیم. اینجاست که انسان به مفهوم واقعی عبارت 

»الصاله معراج المومن« آگاه می شود.«

جوانان امروز و دیروز
زهره کریمی که اکنون پسری 22ساله دارد معتقد 
اســت با وجود اختالف ســلیقه و ظاهری که در 
جوانان امروز وجود دارد اما اغلــب آنها زمانی که 
شرایطی مانند جنگ و دفاع از کشور پیش بیاید، 
باز هم از شهدا الگو خواهند گرفت: »شهدا الگوهایی 
هستند که پیش چشم ما قرار دارند. نسل ما تفاوت 
زمانی زیادی با دوران دفاع مقــدس ندارد. وقتی 
زندگی شــهدا را می خوانیم، درمی یابیم پیوندی 
که با اهل بیت)ع(داشتند موجب شد تا شجاعانه 
و با اراده ای قوی در جبهه ها حضــور یابند. آنها از 
همه  چیز به خاطر خدا و کشور گذشتند و به همین 
دلیل می بینیم که همه مردم ایــران به آنها ادای 
احترام می کنند. من برخالف خیلی ها که می گویند 
جوان های امروز با نســل گذشــته فرق کرده اند، 
معتقدم جوان ها با ظاهرهای مختلفی که دارند اگر 
موقعیتش پیش بیاید و در شرایطش قرار بگیرند، 
مانند جوانان دیروز، شجاعانه از کشور خود دفاع 

خواهند کرد«.

فدایی امنیت وطن
پای صحبت های خانواده شهید محسن غالمی، شهید مدافع امنیت در آستانه بیستمین سالگردش

بازخوانی عملیات بیت المقدس به روایت مرتضی یزدی منش؛ جانباز جنگ تحمیلی 

جنگ تانک با نفر بود!
مژگان مهرابیگزارش

روزنامه نگار

سال ها از روزهای پرآشوب دوران دفاع مقدس و حمله ناجوانمردانه 
عراق به ایران گذشــته اما انگار زمــان در آن عصر برای مرتضی 
یزدی منش متوقف شده اســت؛ جانبازی که در نوجوانی اسلحه 
به دست گرفت و برای آزادسازی خرمشهر راهی جبهه شد با این هدف 
که او هم در دفاع از حریم کشورش سهمی داشته باشد. یزدی منش 
هر روز خاطرات تلــخ آن روزها را با خود مــرور می کند. ویرانی 
خرمشهر، حمله وحشیانه ارتش بعثی، از جان گذشتگی رزمنده ها 
برای آزادسازی تکه ای از خاک کشور و... اتفاقاتی نیست که او بتواند 
فراموش کند. جراحتش را هم از عملیات بیت المقدس دارد. وقتی در 
ورودی شهر بود. درست چند قدم مانده تا پایش را به خاک خرمشهر 
بگذارد مجروح شد. اما بی توجه به دردی که می کشید تا آخرین لحظه 
توانش جنگید و امروز خوشحال است که برای فتح این شهر به خون 

خفته قدمی برداشته است.

در آستانه 57سالگی است. یادگاری از دوران جنگ با خود دارد. این را از 
طرز راه رفتن و پایی که روی زمین می کشد می توان فهمید. گله ای هم 
ندارد. خوشحال است که توانســته برای دفاع از کشورش قدمی بردارد. 
روزی که خواست به جبهه برود 17سال بیشــتر نداشت. به دلیل جثه 
کوچکش اجازه اعزام به او ندادند ولی با پا درمیانی پدرش موافقت مسئوالن 
پایگاه را گرفت و راهی شد. عملیات بیت المقدس شروع شده بود. نیروها 
گروه به گروه به خرمشهر می رفتند تا بتوانند عملیات را پیش ببرند. صدام 
گفته بود اگر ایرانی ها خرمشهر را پس بگیرند بصره را به آنها می دهم. آنقدر 
از اقتدار نظامی و نیروهایش مطمئن بود که حتی در خواب هم نمی دید 
که رزمنده ها بتوانند وارد خرمشهر شوند. یزدی منش خاطره آن روزها را 
یادآور می شود؛»معموال عملیات ها 2تا 3روز طول می کشید و عملیات 

بیت المقدس قریب به یک ماه ادامه داشــت. رزمنده ها از نفس افتاده اما 
جز پیروزی به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردند. ارتش عراق تا توانســته 
بود نیرو در خط مقدم و خرمشهر مستقر کرده بود. آنقدر که می شد گفت 
جنگ تانک با نفر است. آرایش نظامی آنجا توجیهی نداشت. بچه ها باید 

مقاومت می کردند.« 

برادر از روی پیکر برادر شهیدش رد می شد
خرمشهر سختی زیادی متحمل شده و دردهای زیادی را به جان خریده 
بود. چه بی حرمتی ها که به آن نشده بود. دل شکسته بود از این همه داغی 
که دیده و خون هایی که در خیابان هایش جاری شــده است. رزمنده ها 
برای تسلی غم بزرگی که شهر به چشم دیده بود از جان مایه گذاشتند. 
شب و روز جنگیدند. برادر از روی پیکر برادر شهیدش رد می شد بی آنکه 
لحظه ای درنگ کند. وقتش نبود که بخواهد بایستد و زمان را هدر دهد. 
رزمنده ها در فکر خسته کردن دشمن بودند و حتی می شد که یک روز نه 
غذایی خورده اند و نه آب کافي نوشیده اند. یزدی منش خاطره پاتک زدن 
رزمنده ها به دشمن را بازگو می کند؛»اگر می خواستیم مستقیم وارد شهر 
شویم قطعا تعداد زیادی از رزمنده ها به شهادت می رسیدند. فرمانده برای 
رسیدن به پاسگاه زید مسیری نعل اسبی را نشان داد که از پشت حریم 
شهر وارد شوند. روی خاک نقشه را می کشید و توضیح می داد. اما آنقدر 
خسته بودیم که چشم هایمان می دید اما ذهن مان نمی توانست حرف های 
او را ضبط کند. بعد از چندبار توضیح دادن باالخره توجیه شــدیم.« آنها 
جاده اهواز - خرمشهر را دور زدند. نیمی از نیروها زخمی یا شهید شده 
بودند. از آن تعداد فقط 80 -90نفر مانده بودند. قرار بود ساعت 2بامداد 
وقتی رزمنده ها به پاسگاه زید رسیدند با نیم ساعت تأخیر توپخانه فعال 
شود. اما ناهماهنگی پیش آمده باعث شده توپخانه همزمان با فتح پاسگاه 
اقدام به شلیک توپ کند. همین عراقی ها را باخبر کرد و درخواست نیروی 
کمکی کردند. یزدی منش تعریف می کند: »فرمانده گردان ما را زدند. من 
آرپی جی داشتم. توانستم پاسگاه زید را بزنم. در این حین عراقی ها پناه 

گرفتند و بچه ها را با کالیبر می زدند.« 

امید باعث پیروزي شد
از زمین و آســمان آتش می بارید. قوای رزمنده ها به دلیل بی خوابی های 
شبانه ، نیروی شــان تحلیل رفته بود. اما ســعی می کردند خود را سرپا 
نگه دارند. با حمله سنگینی که ارتش عراق کرده بود رزمنده ها پی پناهگاه 
می گشتند تا از تیررس دشمن در امان بمانند. در آن تاریکی شب چشم ها 
جایی را نمی دید. یزدی منش از آخرین لحظات دفاع رزمنده ها می گوید: 
»در حالت ظاهری هیچ برگ برنده ای نداشتیم. نیروهای خسته، تجهیزات 
و تسلیحات نظامی که نبود. نیروی دشمن هم می تازید. اما انگار رزمنده ها 
امیدی داشتند که همان باعث پیروزی شان شد. آمده بودند که خرمشهر 
را فتح کنند. آن هم با دست خالی. درصورتی که عراق از کشورهای زیادی 
کمک گرفته بود و حتی مزدورهای عرب زبان و منافقین سازمان مجاهدین 
هم در کنار خود داشتند. با این حال رزمنده ها در عملیات بیت المقدس گل 
کاشتند و اقدام دالورانه آنها منجر به آزادی خرمشهر شد.« نزدیکی های 
صبح درست در لحظات آخر که رزمنده ها آخرین تیرهای خشاب خود 
را شــلیک می کردند انگار معجزه ای رخ داد. در اقدامی ناباورانه با تغییر 
موضع خود به منطقه مسلط شدند و توانستند عراقی ها را تارو مار کنند. 
یزدی منش هیچ وقت از یاد نمی برد لحظه ای که دیوارهاي خرمشهر را 
می دید؛»در حین درگیری، تیری به ران پایم شلیک شد. پایم را روی زمین 
می کشیدم. لذت دیدن خرمشهر را هیچ وقت فراموش نمی کنم. شادی 
بچه ها آن لحظه که به خاک خرمشهر رسیدند. روی زمین افتادیم. سجده 

شکر کردیم. گریه کردیم؛ گریه شادی.«

هر
ی کل

ر عل
 نظ

انو
ش ب

حوم
 مر

سر
 هم

ش و
ید

شه
ند 

فرز
یر 

صاو
ار ت

 کن
 در

می
غال

ن 
حس

د م
شهی

در 
پ

ت
 اس

ني
زئی

س ت
عک

اهداف دشمن در جنگ شهرها
در طول 8ســال دفاع مقدس مجاهدت ها و ایثارهای بی بدیلی 
در ایران اسالمی رخ داد که تعجب و حیرت جهانیان را به دنبال 
داشــت. یکی از این ایثارگری ها مقاومت، پایداری و ایستادگی 
مردم صبور ایــران اســالمی در مقابل هجــوم ناجوانمردانه و 
ددمنشانه دشمن در بمباران، گلوله باران و موشک باران شهرها 
و مناطق مسکونی بود. این اقدام دشمن 2هدف عمده را دنبال 
می کرد؛ یکی درهم شکســتن اراده مردم در پشتیبانی از نظام 
مقدس جمهوری اســالمی و حضور در میادیــن رزم و دیگری 
منهدم کردن زیرساخت شهرهای راهبردی و تخلیه آن شهرها و 
تسهیل پیروزی لشکریان خود بود. بهترین مصداق این شهرها، 
دزفول مقاوم است که برابر اصابت 176فروند موشک، 331راکت، 
489بمب و بیش از 2500گلولــه توپ و تخریب 19000منزل 
مسکونی و مغازه پایداری و استقامت کرده و دشمن را در تحقق 
اهداف خود ناکام کرده و شکست داد. ولی نکته و سؤالی که برای 
بسیاری از مردم ایران و آزادگان جهان مطرح است این است که 

چرا دزفول با این حجم از دشمنی و کینه توزی مواجه بود؟ 
با بررسی های انجام شده روشن و مبین شد که 3عامل اصلی و 
اساسی نشان دهنده کینه و ددمنشــی دشمن بعثی است. اول 
هویت دینی و تعصب انقالبی مردم دزفول است؛ دزفول از ده ها 
سال پیش مهد پرورش روحانیت معظم و معزز و مبارز بوده که 
شاخص ترین های آنها عبارت است از: شیخ اعظم مرتضی انصاری، 
آیت اهلل معزی، آیت اهلل نبوی، آیــت اهلل بیگدلی و آیت اهلل قاضی 
دزفولی. همچنین دزفول در مناطق جنوب غربی کشور به عنوان 
شــهر دارالمومنین معروف بوده که وجود مساجد، حسینیه ها، 
تکایا، جلسات و هیئت های مذهبی، جلسات قرائت قرآن در سنین 
مختلف در مساجد و برگزاری با عظمت مراسم عزاداری محرم و 
به خصوص در تاسوعا و عاشورا که در کشور بی نظیر یا کم نظیر 

باشد از نمونه های بارز این ادعاست.
عامل دوم موقعیت ژئوپلیتیکی شــهر دزفول اســت؛ این شهر 
در شمالی ترین نقطه استان خوزســتان قرار گرفته که تصرف و 
اشغال آن به معنای جدا کردن خوزســتان از کل کشور خواهد 
بود و درصورت عدم اشغال و ادامه حیات آن یعنی تنها شاهرگ 
حیاتی شمال و جنوب کشور و شکست قطعی اهداف راهبردی 
دشمن در تعرض به جنوب غرب کشور. عامل سوم هم حمایت و 
پشتیبانی مردم دزفول از جبهه ها بود. چه با حضورشان درقالب 
یک لشکر عملیاتی به نام لشــکر هفت ولیعصر)عج( و حضور در 
تمامی جبهه ها و عملیات های غرورآفرین مانند طریق القدس، 
فتح المبین، بیت المقدس، والفجر 8 و... و چه با حضور خود در شهر 
و ایجاد امنیت، نشاط و انگیزه در رزمندگانی که در جبهه های نبرد 
به سر می بردند. لذا دزفول با مقاومت خود طی دفاع مقدس توانست 
الگوی مناسبی از مقاومت و پایداری در جهان اسالم بوده و این 

اراده را فرهنگسازی  کرده و در تمامی محور مقاومت صادر کند.

تبدیل خانه های دارای۳ شهید 
و سرداران شهید به خانه موزه

مدیرعامل شرکت توســعه فضاهای فرهنگی شهر تهران از 
تملک، مرمت و بازسازی خانه سرداران شهید به عنوان یک 

پاتوق فرهنگی و خانه موزه در شهر تهران خبر داد.
محمد مؤیدی در جلســه با ایثارگران با بیان اینکه در کنار 
حفظ میراث ملی و تاریخــی، حفاظت از ارزش های انقالب 
اســالمی نیز اهمیت دارد، ادامه داد: همانطور که مرمت و 
حفاظت از خانه مشاهیری همچون سیمین و جالل، اخوان 
ثالث و... برای بهره برداری آیندگان ارزشمند است، توجه به 
خانه هایی که 3شهید و بیشــتر برای حفظ انقالب و کشور 
تقدیم کرده اند نیز حائز اهمیت اســت. در این خصوص در 
تالش هســتیم با تعامل با مناطق 22 گانه ضمن شناسایی 
خانه های دارای 3شــهید و سرداران شــهید، آنهایی را که 
توسط شــهرداری تهران تملک شــده به خانه موزه شهدا 
تبدیل کنیم. بر این اساس جهت اجرای این طرح امیدواریم 
با همکاری شــهرداران مناطق 4 و 8 در گام نخست 2خانه 
شهید را که توسط این مناطق تملک شده، در اولویت اقدام 

قرار گیرند.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت قبور شهدای گمنام از دیگر 
تالش های این شرکت است که در این راستا بررسی بهسازی 

مقبره شهدای گمنام کهف الشهدا در دستور کار قرار دارد.
بنابراعالم ســایت شــهر، مویدی با بیان ایــن موضوع که 
امیدواریم بتوان به ســمتی پیش رفت که شــرکت توسعه 
به عنوان یکی از متولیان اصلی حفظ و حراســت از میراث 
تاریخی و فرهنگی در شــهرداری تهــران، در جهت حفظ 
جلوه گاه های فرهنگ اسالمی و ارزش های انقالبی اقدامات 
شایسته ای را داشته باشــد، گفت: شناسایی مدارس شهر 
تهران که بــاالی 20 شــهید دانش آموز را تقدیم کشــور 
کرده اند در دستور کار قرار دارد که هم اکنون 3 مدرسه که 
باالی 100 شهید دانش آموز داشته اند به طور ویژه در حال 
بررسی هستند که پس از آن برنامه ویژه ای برایشان تدارک 

دیده خواهد شد.

 محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

در بحبوحــه دوران جنــگ تحمیلــی و بــا 
حمالت موشکی ســنگین دشمن بعثی، 
روال زندگی عادی مردم در شهرها ادامه 
داشت. این بخش مغفول از تاریخ دوران 
دفاع مقــدس به درســتی و به طــور کامــل 
پرداخته نشده است که منازل و مغازه های 
مردم به واسطه حمالت هوایی و اصابت 
موشــک توســط دشــمن ویران و تخریب 
می شــد امــا مــردم بــا کمــک، همــکاری و 
همراهی یکدیگر ویرانی ها را بار دیگر آباد 
می کردند که همین وحــدت و اتحاد، رمز 
پیروزی کشــور در برابر دشــمن تــا دندان 

مسلح بود. ایسنا

 حجت االسالم علی لقمانپور
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس قم
مجــوز راه انــدازی نخســتین دانشــگاه 
بین المللی جهاد و مقاومت برای باغ موزه 
انقالب و دفاع مقدس قم صادر شده که با 
ساخت آن برای جذب دانشجو در مقاطع 
مختلف اقدام خواهد شد. اکنون 8رشته 
در مقطع کارشناسی ارشد مانند هنر در 
دفاع مقــدس، جغرافیــا در دفاع مقدس، 
جامعه شناســی در دفاع مقــدس و غیره، 
به همراه 2رشــته روایتگــری دفاع مقدس 
مقطــع  در  دفاع مقــدس  معــارف  و 
کارشناســی و امــور فرهنگی و مــوزه داری 
در مقطع کاردانــی در باغ مــوزه انقالب و 
دفاع مقــدس قم راه اندازی شــده اســت. 

باشگاه خبرنگاران جوان

برگزاری کنگره ۱۰ هزار 
شهید عشایر

کنگره 10 هزار شهید جامعه عشایری با حضور 
خانواده شــهدای عشــایر از سراســر کشور در 
روزهای 29 تــا 31 خرداد در شــهرکرد برگزار 
خواهد شد. ســردار علی محمد اکبری، فرمانده 
سپاه اســتان چهارمحال و بختیاری با اعالم این 
خبر گفت: امیداست بتوان با بسیج همه امکانات 
و ظرفیت های اســتان کنگره ای در خور و  شأن 
شهدا برگزار شود. ســردار اکبری برگزاری شب 
شعر با حضور 200 نفر از شــعرای نامی کشور، 
حضور 500 نفر از اعضای خانواده شهدای مدافع 
حرم از جامعه عشایری را از برنامه های جنبی این 

کنگره عنوان کرد.
در همین راســتا محســن حســین میرزایی، 
سرپرست معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تقویت 
فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدای دفاع مقدس و انقالب اسالمی تأکید کرد 
و گفت: برگزاری یادواره ها و کنگره ها نقش مهمی 
در تقویت فرهنگ ایثار و شــهادت و قدردانی از 
خانواده شهدا دارد. برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
کنگره کمیته های زیرمجموعه ستاد تشکیل شده 
و هماهنگی های الزم به عمل آمده است و انتظار 
می رود تا مردم استان نیز با همراهی و همکاری 
خود مســئوالن را در برگــزاری هرچه بهتر این 

کنگره یاری دهند.

روایت عشق
 خاطراتی از روحانی شهید به نام 
علی زبونی و ذکر قسمت هایی 
از وصیت نامه این شــهید در 
کتابی با عنوان »روایت عشق« 
در دســترس عالقه مندان به 
آشنایی با زندگینامه شهدای 
معظم قــرار گرفته اســت. در 
این کتاب به منظور پاسداشت 
مقــام شــهیدان و روحانیت، 
گوشــه هایی از وصیت نامه و 

زندگی شهید زبونی منعکس شده و ابعادی از معنویت و اعتقادات 
این روحانی و ارتباط او با مسائل سیاسی در قبل و بعد از انقالب 
اسالمی به نگارش درآمده است. نویسنده در قالب ذکر خاطراتی 
از این شهید و نقل بخش هایی از وصیت نامه او، به اخالق فردی و 
اجتماعی، اعتقاد و محبت او نسبت به اهل بیت)ع( و قرآن کریم، 
تالش برای ساخت و رونق دادن به مساجد، راه اندازی هیئت های 
عزاداری، عالقه نداشــتن بــه دنیا و متعلقــات آن، تالش برای 
آشناکردن جوانان با دین اسالم و اندیشه های امام خمینی)ره( 
و سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این شهید اشاره کرده و 
اشعاری در مدح و رثای شاعران معاصر نقل کرده است. در بخشی 
از این کتاب می خوانیم:»در یکی از روزهای گرم تابستان 59،شهید 
زبونی، پوتینش را به کفاش داد که آن را وصله بزند، کفاش به او 
گفت علی جان پوتینت پاره شده چندبار آن را وصله کرده ای، آیا 
نمی شــود پوتین نو و تازه ای تهیه کنی، علی با خنده جواب داد 
معلوم نیست این پوتین در کدام بیابان جا بماند و دیگر برنگردد. 
پوتین را وصله زد، واکس زد و رفت. دیری نگذشت که در جبهه 
گیالنغرب به شهادت رسید.« این کتاب سال 1391به همت ستاد 
یادواره شهدای روحانی استان همدان توسط انتشارات کوثر کویر 

و نصایح چاپ شده است.

نقل قول خبر

معرفی کتاب

خبر

 خبر

غالمحسین کلولی دزفولی؛ رزمنده دفاع مقدسیادداشت

زهرا رادگزارش
روزنامه نگار

دهم خرداد امســال 2۰سال از آسمانی شدنش 
می گذرد. محسن غالمی، از ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( که همیشه در آرزوی شهادت بود، 
سال ۱۳8۱در منطقه نوسود پاوه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به شهادت رسید. شهید غالمی در 
زمان شهادت ۳2ساله بود و در زمان جنگ تحمیلی درحالی که فقط ۱6سال داشت به عنوان امدادگر 
در جبهه حضور یافت. در آستانه سالگرد شهادتش، پای صحبت های حاج نعمت اهلل غالمی و زهره 

کریمی به ترتیب پدر و همسر شهید نشستیم تا از ناگفته های محسن برایمان بگویند.

حساس به حق الناس و بیت المال بود 
پدر شهید که به تازگی در سوگ همسرش حاجیه خانم 
نظر علی کلهر نشســته از روزهای کودکی محسن 
اینگونه می گوید: »محسن از نوجوانی مقید به مسائل 
مذهبی بود و به اقامه نمــاز اول وقت خیلی اهمیت 
می داد و درخصوص مسئله حق الناس خیلی حساس 
بود. وقتی 8سال بیشتر نداشــت با من و مادرش در 
تظاهرات و راهپیمایی علیه رژیم شاه شرکت می کرد. 
جنگ که شروع شد، چون ســن کمی داشت اجازه 
حضور در جبهه به او ندادند. اما شوق رفتن به جبهه و 
حضور در کنار رزمنده ها برای دفاع از وطن نهایت او 
را در سال های آخر جنگ در سن 16 سالگی به عنوان 

امدادگر به جبهه کشاند«.
پدر شهید از خصوصیات بارز پسرش اینگونه تعریف 
می کند: »محسن حساســیت زیادی به بیت المال 
داشت و به هیچ وجه از بیت المال برای مصارف شخصی 
اســتفاده نمی کرد. همانطور که شهید بزرگوار حاج 
قاسم سلیمانی گفتند شرط شهید شدن، شهید بودن 
است، بوی شــهادت از رفتار، اخالق و منش محسن 
استشمام می شد و صد البته که تمام شهدا دارای این 

مشخصه بودند«.

ازدواجی ساده و بدون تشریفات
زهره کریمی و محسن غالمی سال 1376زندگی 
مشترک خود را شروع کردند. همسر شهید درباره 
مالک های ازدواج و شروع زندگی با شهید محسن 
غالمی می گوید: »محسن از طریق یکی از دوستان 
پدرم معرفی شده بود. خانواده ای مذهبی داشت 
که مهم ترین مالک من برای انتخاب همسر بود. 
عالوه بر این، وفــادار به نظام و انقــالب بود و این 
ویژگی ها برایم مهــم بود. من 21ســالم بود و او 
27سال داشت. زندگی خود را در اتاقی 12متری 
و در منزل پدرهمســرم شــروع کردیــم. بعد از 
2سال و نیم، برای ادامه زندگی به جوانرود کرمانشاه 
رفتیم. در طول زندگی مشــترکمان به هیچ وجه 
دنبال تجمالت و تشــریفات نبودیم. ویژگی های 
محسن از تمام ایده آل هایی که می خواستم، باالتر 
است. رفتار و اخالق محســن را که می دیدم به او 
می گفتم تو شهید زنده هستی که فرصت خدمت 
به مردم را پیدا کرده ای. راستش با وجود اینکه او 
مرتب به ماموریت می رفت و می دانستم که کارش 
سخت اســت، اما هیچ وقت فکر نمی کردم روزی 
همسرم شهید شــود. به او می گفتم تو آنقدر در 

دل نوشته شهید
گاهی به فکرم خطور می کند  ای کاش عمری کوتاه مثل گل می داشتم که تا قبل از دیدن 
فریبنده های این عالم و مشغول شدن به سرگرمی های آن به خود می آمدم و تنها به تو دل 
می بستم اما افسوس که تقدیر و سرنوشت چنین است که من در این جیفه دنیا مدت ها 
بمانم و ناخواسته از خوشی هایش بهره مند شوم. یا رب اگر توفیق تو باشد در این میدان 

هم باز می شود مثل گل ماند و مثل آن رفت.

مکث


