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فیلــم تکان دهنده از شــکنجه یک جوان 
بسیجی، خیلی زود در فضای مجازی پخش 
شد و دل بسیاری را به درد آورد؛ جوانی که 
تنها 21سال داشــت، به جرم دفاع از وطن 
و برقراری امنیت به طرز فجیعی، به دســت 
اغتشاشــگران، نیمه عریان و شکنجه شده 
اســت. عده ای زیر باد کتــک و لگد و البته 
ضربات چاقــو، او را وادار می کنند تا به نظام 
و مقدســاتش توهین کند، اما او حتی زیر 
سخت ترین شــکنجه ها هم تن به این کار 
نمی دهد و پای ایمان و اعتقاداتش می ماند. این 
اتفاق در  ناآرامی های چهارشنبه چهارم آبان 
ماه رخ داده و این جوان بسیجی، با جراحات 
بسیار در حاشیه محله اکباتان رها می شود. 
متأسفانه به علت جراحت بسیار، این جوان 
بسیجی، در بیمارســتان به شهادت رسید. 
متأسفانه عامالن این  کار غیرانسانی، تصاویر 
این شکنجه و مقاومت »آرمان علی وردی« را با 
گوشی ثبت و وقیحانه در فضای مجازی منتشر 
کردند. تماشای فیلم شکنجه آرمان برای ما 
که حتی یک بار هم او را ندیده بودیم دردناک 
است، چه رسد به مادر و پدری که آرزوها برای 
عزیزکرده شان داشتند. در ادامه بخش  هایی از 
صحبت های این خانواده داغدار را می خوانیم.

شهیدعلیوردی۲۱ساله،طلبهبسیجیومربی
کانونتربیتیحوزهعلمیهآیتاهللمجتهدی)ره(
وهمچنینعضوبسیجیانیگانامامرضا)ع(سپاه

محمدرسولاهلل)ص(تهرانبزرگبود.
چهارشــنبهچهارمآبانمــاه،فرصتــیبرای
اغتشاشگرانفراهمشــدتاچندنقطهازشهررا
ناآرامکنند.طبقچهارشــنبههرهفتهآنروز
آرمانسرکالسدرســشبود.بعدازکالسبا
همکالسیهاراهیمســجدمحلمیشود.قرار
بودبابچههایمســجددربارهناآرامیهایاخیر
صحبتکنند.درهمینمباحثهبادوستانبودند
کهخبردادنــددرخیاباناکباتانآشــوبگران،
محــدودهراناآرامکردهاند.وقتــیخبرناآرامی
درمحلههابهگوششرسید،بالفاصلهازمسجد
بیرونرفتوباموتورراهیاکباتانشــدتااگر
کاریازدستشبرآمدانجامدهد،امانهسالحی
داشــتونههدفیجزآرامکردنشرایط.محله
شلوغشــدهبود،عدهایســطلزبالهآتشزده
وبعضیهاهمشــعارمیدادند.آرمــانباچند
نفرازبچههایبســیجیبرایآرامکردناوضاع
جلورفتند،اماتعدادیآشوبگرازپشتبامچند
ســاختمانبهآنهاسنگواشــیایدیگرپرتاب

کردند.مجبورشــدندبهعقببرگردند.آرمان
آنروزبهکالسدرسدرحــوزهرفتهوکتابو
عمامهاشراداخلکیفشگذاشتهبود.کیفش
همرویدوشــشبود.بهگفتهدوســتانش،او
خواستازبینآشوبگرانعبورکند،بدونهیچ
سالحســردیاگرمی.عدهایآشوبگربهچهرهو
ریشآرمانشکمیکنندوجلویاورامیگیرند.
یکیازآنهامیگوید:بســیجی؟!وآرمانجوابی

نمیدهد.
دیگریدســتمیبردبهکیفآرمــانوآنرا
باخودشمیکشــد.کیفراکهبــازمیکنند،
میبینندکهکتابهایحوزهوعمامهداخلآن
است.تااینهارامیبینند،دادمیزنند:»آخونده!
آخونده!«دورآرمانحلقهزدهوتامیتواننداورا
کتکمیزنند.ازمیانآشوبگران،نوبتبهنوبت
جلومیآیندوهرکسیضربهمیزند،وچقدراین
صحنهآشناستبرایآنهاییکهروضهشهدای
مظلومکربالراشنیدهباشند.تصورشهمسخت
استچهبرسدبهاینکهبخواهیتجربهاشکنی.
اورارویزمینمیکشندوباخودجلوترمیبرند.
لباسهایشرادرآوردهوبازهمبهشــکموسرو
صورتشمیزنند.فحشمیدهندومیخواهند
باحرفهایشــاناوراتحقیرکنند.بهراستیبه
کدامینگناه؟!ازاومیخواهندبهائمهاطهار)ع(،

شهداورهبریتوهینکند.
بــاآنکهزیــرشــکنجهشــدیدووحشــیانه
اغتشاشــگرانبود،امالببهتوهیــنبازنکرد.
ایندرحالیاستکهدوســتانشساعتهادر
خیابانبهدنبالشبودنــدواوتلفنهمراهشرا

جوابنمیداد.
کسیازاوخبرنداشتونگرانیدوستانشکمکم
بهخانوادههممنتقلشــدوپدرومادرشهم
دســتپاچهبرایپیداکردنآرمانبهخیابانها
آمدند.کسیمیگفتبابیمارستانتماسبگیرد
ودیگریپلیسراپیشنهادداد.همینکارراهم
کردند.اماخبرینبودکهنبــود.تااینکهحوالی
شامگاههمینشب،یکیازگشتهایاطالعاتی
چیزمشکوکیکنارخیابانمیبیند.رویآنپتو
کشیدهشدهبود.وقتیپتوراکنارمیزنند،جسم
بدونحرکتوغرقدرخــونآرمانعلیوردی
رامیبیننــد.آنقدرضربهبرصــورتاینطلبه
واردشــدهبودکهبهراحتیقابلشناسایینبود.

درنهایتجســمکمجاناوبهســختیتوسط
دوستانششناساییمیشــودوپسازانتقالبه

بیمارستانبهشهادتمیرسد.
دوســتانشمیگویندآنشــببیهیچدلیلی
آرمانتوســطلیدرهایآشــوبگراندراطراف
شهرکاکباتانربودهشــدهوپسازشکنجهبا
شوکرهایخاصوشبهنظامیبهکمارفت.حجم
ضربههاییکهبهسراینطلبهبسیجیواردشده،
باعثضربهمغزیاوشــدهبود.یکیازدوستان
آرمانازعشقوعالقهاوبهرهبرمیگوید:»وقتی
درفیلمدیدمکهآرمانزیرآنهمهشکنجهباز
هملببهتوهینبهمقدســاتبازنکرد،تعجب
نکردیمچونشــکنداشــتیمکهمحالبوداو
اینکاررابکند!اوتالحظهآخرپایاعتقاداتش
ایســتاد.ماهمراهاوراادامــهمیدهیموانتقام
خونبهناحقریختهآرمانوآرمانهایاینملت

رامیگیریم.«

من نروم چه کسی برود؟
آرزویششــهادتبودمثلخیلــیازجوانانی
که8ســالدفاعمقدسدربرابردشمنخارجی
ایستادندومقاومتکردند.مثلهمانجوانانی
کهدرجنگتحمیلی،قیــدخانهوخانوادهخود
رازدندوتحملگرمایجبههجنوبوســرمای
جبههغرببرایشانآسانشد.مثلهمهآنهایی
کهبرایشانفرقینمیکردکجاودرچهنقطهای
ازایرانحضورپیداکننــد.گوشبهفرمانرهبر
ومقتدایخودبودندتاجانشــانرابرایمیهن
وآبادانیاشاهداکنند.آرمان۲۱ســالداشت
ومثلهمانجوانــاندهه60بودکــهبهگفته
مــادرشآرزوداشــتمرگشباشــهادترقم
بخورد.حاالمادرتابوتوانصحبتکردندرباره
آرمانراندارد،مثلهرمــادردیگریآرزوهای
بســیاریبرایپسرشداشــت.دوستداشت
رختدامادی،تنعزیزکردهاشببیند.اشکها
امانشنمیدهند،امابهیادحرفهایپســرش
میافتدکهبارهابهاوگفتهبود،وشایدیادآوری
همینخاطراتواینچندجملهکوتاهمرحمی
باشــدبردلرنجدیدهاو.وقتیخیابانهاناآرام
بودودلمادرنیزپرازدلشورهونگرانی،بازهم
آرمانبرایشازآرزویشگفتهبود:»بهاوگفتمنرو
مامان!نرو!دلمشورمیزند.هرروزخبرشهادت

یکیمیرسد.بهاوگفتمتونرو!اماآرمانگفت:
»مننروم،چهکسیبرود؟مننروم،مانرویمپس
چهکســیبرود؟«آرمانآرزویششهادتبودو

باالخرهبهآرزویشرسید.«

مهندســی را رها کرد و رفت ســراغ درس 
طلبگی

پدراماآرامترازمادراستوداغیکهداردرادر
سینهاشنگهداشتهاســتتاجاییخلوتترو
دورازچشمهمســرشبرایشهادتفرزندش
اشــکبریزد.شــایدهممیخواهدبــهمادرو
برادرکوچکترآرمانکــهمدامبیتابیمیکند،
صبوریبدهد:»آرمان،دانشگاهرشتهمهندسی
قبولشدهبود،درسمیخواند،اماچونبهعلوم
دینیعالقهداشــت،میخواستدرسطلبگی
بخواند.عالقهبهحوزهموجبشدتااوازدانشگاه
انصرافدهدودرسطلبگیرادرحوزهحاجآقا
مجتهدیشــروعکند.آرمانبچــهاینبودکه
فقطبهفکرخودشباشد.۲۱ســالداشت،اما
آرزوهایبزرگیدرسرداشت.دلشمیخواست
بههمهکمککند.برایهمینحیندرسودر
کارهایجهادیهمشرکتمیکرد.آرمانعاشق
مردمکشورشبود.«محمدعلی،برادرکوچکتر
آرماناست؛شوکهشــدهواینداغراباورندارد.
حقهمدارد،سنوســالینداردوداغیچنین
تجربهنکردهاست.فقطدرچندجملهازبرادرش
بااشــکوآهچنینمیگوید:»داداشــمخیلی

مهربونبود.«
شــایدهنوزمفهومشــهادتوراهیکهبرادر
بزرگترشانتخابکردهرابهدرستیدرکنکرده
باشدامادردلشعهدیباداداشآرمانبستهو

میگوید:»راهتراادامهمیدهمداداش...«

به خونخواهی طلبه شهید 
پرواضحاستدرجریانناآرامیهاواغتشاشات
اخیر،جنگجهانیرســانه،علیــهملتایران
طراحیواجراشــدهاســت؛جنگیکــهازآن
بهعنوان»بزرگترینعملیاتتأثیرگذاری«هم
یادمیشود.بهگونهایکهدشمنانباسناریوهای
نخنمای»کشتهسازی«وادبیاتتکراریاعتراف
اجباریوخشونتسیستماتیکونیزعوضکردن
جایجالدوشــهیدودههاشگردشناختهشده
دیگر،باشیوهاییکساناماباحجمیصدهابرابر
بیشازوقایعگذشته،حیثیتنداشتهشیپورهای
انگلیســی،آمریکاییوگاوانشــیردهآنهارابر
باددادهانــد.آنهاازاینهاهمپافراترگذاشــتهو
تمامیموازینحرفهایوبینالمللیراکنارزده
ووحشیانهچنینجوانهایبیگناهوطنراغرق
درخونکردهاند.خونخواهیجوانانمدافعوطن
وامنیتمردم،خواستهبحقیاستکههرایرانی

خواستاراوست.

آرمانعلیوردیدرناآرامیهایاخیربهدستاغتشاشگراندرشهرکاکباتانبهطرزفجیعیشکنجهشدوبهشهادترسید

یاد انگشتری تو شده داغ دل ما

گزارشیازوضعیتکودک5سالهایکهدرحادثهتروریستی
شاهچراغ)ع(پدر،مادروبرادرشراازدستداد
 چشم های منتظر »آرتین«

برنامهریزیهایشانبرایعروسیبود؛نهعزا.خریدمیکردندتا
هرچهزودتربهتهرانبیایند.برایجشنوپایکوبیلحظهشماری
میکردند،امابهجایآن،خون،مرگوچیزیشبیهبهمیدان
جنگنصیبشانشد.گلولههابهآنهاامانندادتادرکنارهم،
آغاززندگیمشترکدخترشانراجشنبگیرند.بعدازخریدبود
کهرفتندتازیارتیهمازشاهچراغ)ع(داشتهباشند.مسیررا
تغییردادندوبهجایخانه،برایزیارترفتند،امادریکلحظه
همهچیزبههمریخت.سرنوشــتجوردیگریبرایشانرقم
خوردهبود.آرتینوآرشام،دستشاندردستپدرومادرشان
بود،اماناگهانصدایرگبارگلولهوصدایفریادمردمدرهم
آمیخت.مرگباردیگرسایهانداخت؛اینباربرسرشیرازیها.
سرخیخونهمهجایشاهچراغ)ع(رافراگرفت.دراینمیان
آرتین5سالهچشمانشصحنههاییرادیدکهبرایشزیادی
سنگینبود.تننحیفوکودکانهاشیارینمیکردتابتواند
کاریکند.جثهاشزیادیکوچکبودبرایسینهسپرکردندر
مقابلخانوادهاش؛پدرشرادیدکهفریادمیزدوسعیداشتاز
همسروفرزندانشمحافظتکند،ولیتیربارانامانشنداد.مادر
غرقخونبود.برادرشدیگرصدایینداشتتادرگریهوفریاد
اوراهمراهیکند.نفسنمیکشیدندهیچکدامازعزیزانش؛
غریبوبیپناهدرآنمهلکهترسناکماند.حاالدیگرهیچکس
نمیتوانداوراآرامکند؛حتینمیتوانندبهاوامیددهند.دیده
اســتآنچهراکهنبایدهیچوقتمیدید.کسینمیتواندبه
اوثابتکنددوبارهروزیمیتواندباآرشــامبازیکند،دست
پدررابگیردومادرراغرقبوســهکند.آرتینماندهباغصهای
تمامنشدنی.ابوالفضلخوشنژاد،داماداینخانوادهکهخودش
همهنوزشوکهاست،روایتیغمانگیزازخانوادهسرایداراندر

آنشبمنحوسدارد.
  آرتین و خانواده اش آن شــب برای رفتن به 

شاهچراغ)ع( برنامه ریزی کرده بودند؟
نه،اصالقرارنبودبهآنجابروند.آنهــارفتهبودندخریدکنند.
شاهچراغ)ع(وسطبازاراســت.احتماالبعدازخرید،دلشان
هوایزیارتکردهبودوبــههمیندلیلبهآنجارفتند.مااصال
خبرنداشتیمکهبهآنجارفتهاند.اتفاقابهدلیلناآرامیهایاخیر
بهآنهاتأکیدکردهبودیمکهزیادبیروننباشند.حتمابهخاطر
اینکهآنجامحلآرامیاست،رفتهبودندکهزیارتکنند.هفته
بعدیعنی۱۲آبانعروسیمنوفاطمهبود.فاطمهخواهرآرتین
است.آنهارفتهبودندبرایعروسیخریدکنندولباسبگیرند.من
خودمبرایشانبلیتخریدهبودمتابهتهرانبیایند.خیلیبرای
مراسمذوقداشتند.کلیبرنامهریزیکردهبودند.آنشبهم
گفتنداگربرایخریدلباسنرویم،دیگرنمیرسیمخریدکنیم.

 شما چطور متوجه این اتفاق شدید؟
ماخبررادرفضایمجازیخواندیم.گفتنددرشاهچراغ)ع(
عملیاتتروریستیشدهاست.خیلیشوکهشدیم،ولیاصال
تصورشراهمنمیکردیمکهخانوادهماهمآنجابودهباشند.
همسرمداشتفیلمهایمراسمعقدمانراتماشامیکرد.همان
لحظههمدلتنگشدوهمدلشورهگرفت.باپدرومادرشتماس
گرفت،اماکسیپاسخگونبود.ازآنهاخبرینداشتیم.بااینکه
نگرانبودیم،ولیفکرشراهمنمیکردیمکهچنینفاجعهای
رخدادهباشد.تااینکهلیستمجروحانرادیدیم.اسمآرتیندر
میانمجروحانبود؛البتهفامیلیآرتینرااشتباهنوشتهبودند.به
جایسرایداران،سرداراننوشتهشدهبود.همینباعثشدکمی
امیدبگیریمکهشایدفقطتشابهاسمیباشد.داییهمسرمدر
شیرازاست.اوتاصبحبهبیمارستانهاسرزد؛تااینکهآرتینرا

پیداکرد.ماهمبالفاصلهبهشیرازرفتیم.
آرتین لحظه تیراندازی چــه صحنه هایی را 

دیده است؟
آرتینهمهچیزرادیــده،همهآنچیزیکــهنبایدمیدید.
میگویددیدمکهتیربهپیشونیمادرمخورد.بهشکمآرشام
خورد.میگویددیدهکهپدرشایســتادهجلویآنهاوسپری
شدهبرایشان،امااوهمتیرخوردهاست.همهاینهاراباچشم

دیدهاست.
حال روحی اش چطور است؟

خیلیبااوصحبتمیکنیــم.بهاوگفتیمآنهــارفتهاندکه
زخمهایشانخوبشودتادوبارهباهمباشید،امااوباورنمیکند،
میگوید:»میدانمآنهامردهانــد.«نمیدانیمبایدبااوچهکار
کنیم.همهسعیمانرامیکنیمتاازاینحالوهواخارجشود،اما
داغشخیلیسنگیناست.مرتبسعیداریمفضایشراعوض
کنیم،ولیمگرآنصحنههاازذهنبچهبهاینکوچکیپاک
میشود.آرتینخیلیبهپدرشوابستهبود.بهپدرشفوقالعاده
دلبستگیداشت.اگریکشبکنارپدرشنمیخوابید،خوابش
نمیبرد.غذایشراحتمابایدپدرشبهاومیداد.هیچکدامنه
مادرونههمسرمنمیتوانستندبهاوغذابدهند؛فقطباپدرش
غذامیخورد.دوستورفیقشپدرشبود.خوشگذرانیاش
فقطباپدرشبود.بهآرشامومادرشهموابستهبود،ولیهمه
زندگیاشباباشبود.مرتبمیگوید:االنبابامکجاست؟مادرم
کجاست؟ماندهایمکهاوچطورمیخواهدبااینهمهوابستگی،
بدونپدرشزندگیکند.ماسعیمیکنیمهرجورشدهحالش

رابهترکنیم.
از لحاظ جسمی چه آسیبی دیده است؟

جمعهازبیمارستانمرخصشد.دستشآسیبدیدهوعمل
انجامشــدهاســت.دکترگفتهبایدصبرکنید.اگراینعمل
جوابنداد،عملپیونداستخوانانجاممیشود.دستشتیر

خوردهاست.
از این به بعد با شما زندگی می کند؟

بله،قراراستبامنوهمسرمدرتهرانزندگیکند.آنهایکی،
دوسالبودکهبهشیرازرفتهوســاکنآنجابودند.همسرم
یکی،دوهفتهایمیشودکهبهاینجاآمدهوباهمخانهمان
رامیچیدیمتابرایعروســیهمهچیزآمادهباشد.قراربود
روزدوشــنبههمآرتینوخانوادهاشبهتهرانبیایندوبرای
عروسیآمادهشــویم.پدرآرتینبازنشستهنیروهایمسلح
بود.30سالدرنیرویدریاییبندرعباسکارمیکرد.یکی،
دوسالبودبهشیرازرفتهبودند.مکانیکماشینهایسنگین
بود.چونخودشانشــیرازیهستند،دوستداشتندبروند

آنجازندگیکنند.
االن خواسته خانواده شما چیست؟

ماازمسئوالنخواستهایمکهنیروهایامنیتشاهچراغ)ع(را
بررسیکنند.ببینندچراآنقدرراحتاینفردبهداخلرفتو
عامالنومسبباناینحادثهرامجازاتکنند؛آنهاهمهبیگناه

بودند.چرابایداینطوربهشهادتبرسند.

مستندی از اقدامات صدام
مســتند»عراقنابودییکملت«بــاموضوع
حکمرانیصدامحسینطی۴دههدرکشورعراق
امشبازشبکهمستندرویآنتنمیرود.صدام
حسین،رئیسحزببعثعراقورئیسجمهور
اینکشوردردهههایگذشتهبودکهجنگهای
زیادیراباکشــورهایمختلفبــهراهانداخت
ودرادارهاینکشــورنیزبــاچالشهایزیادی
روبهروبود.مجموعهمستند»عراقنابودییک
ملت«یا»تراژدیعراق«اثریتولیدشدهتوسط
تلویزیونملیفرانسهاســتکهبه۴دههتاریخ
عراقپرداختهوازســالهای۱۹۷۹تا۲0۱۹را
بررسیکردهاست.اینفیلممستندازآنتنشبکه
مستندپخششدهوبرایتماشایآنمیتوانید
بهپلتفرمهــاینمایشفیلمازجملــهتلوبیون

مراجعهکنید.

 شهادت 
 یک جانباز شیمیایی

جانباز۷0درصد،منوچهــربیگیپسازتحمل
رنجوسختیناشــیازجراحاتدورانجنگ،به
خیلشهداپیوست.جانبازشهیدمنوچهربیگی
درمنطقهشاخشمیران،عملیاتوالفجر۱0در
تاریخ۲3اسفند۱366،بهدلیلاصابتترکشبه
دست،پاوشیمیاییکلبدندچارمجروحیتو

۲۷مهربهدرجهرفیعشهادتنایلشد.

 تمدید مهلت ارسال
 آثار به کنگره ملی شهدای غواص

مهلتارسالآثارجشنوارههاینخســتینکنگرهملیشهدای
غواصجزیرهکیشباهدفامکانحضورحداکثریعالقهمندان
تا30آبانتمدیدشد.جشــنوارههایفیلمکوتاه،عکسخالق،
رسانه،شعر،داستان،پادکستوپوستردرنخستینکنگرهملی
شهدایغواصجزیرهکیشموسومبهمعبرعشقبرگزارمیشود.
دبیرخانهاجرایینخستینکنگرهملیشهدایغواصاعالمکردبا
توجهبهدرخواستهاوتماسهایمتقاضیانوطبقروالمعمول
برایامکانحضورحداکثریشرکتکنندگان،مهلتارسالآثار
بهتمامیجشنوارههایاینکنگرهتا30آبانماهتمدیدشدهاست.
عالقهمندانبرایکسباطالعاتبیشتر،نامنویسیوشرکتدر
اینجشــنوارههامیتوانندبهتارنمایاینترنتیکنگرهشهدای
غواصبهنشانی http://mabareshgh-kish.ir مراجعهونسبت
بهبارگذاریآثارخوداقدامکنند.اختتامیهکنگرهشهدایغواص
باعنوانمعبرعشق،سوموچهارمدیماه۱۴0۱همزمانباسالگرد
عملیاتکربالی۴بهمیزبانیجزیرهکیشباحضورخانوادههای
معززشهدایغواص،مسئوالنوفرماندهارشدکشور،فرماندهان
وســرداراندفاعمقدس،هنرمندانوصاحبنظرانعرصههای

فرهنگوهنرکشوربرگزارمیشود.

 چرا تیمسار 
به سرباز اینگونه پول داد؟

امیرسرتیپدوم»غضنفرآذرفر«یکیازفرماندهانارتش
جمهوریاسالمیایراناســتکهدرعملیاتهایمهمی
بانبوغنظامیوابتکارعملخوددرخشــید.اودربخشی
ازخاطراتخوددربارهگرامیداشــتمقامسربازروایت
میکند:»یکبارمیخواستیمبهسربازی۲00هزارتومان
جایزهبدهیم.میخواســتمبزرگیســربازومقاماورابه
چشمافسرانبکشم.بهترتیبدرصفایستادهبودند.قباًل
یکدستهپولدرشتتهیهوآنراآمادهدرجیبشلوارم
گذاشتهبودم.وقتیبهآنســربازرسیدمجویایحالش
شــدم.همانطورکهصحبتمیکردیمگفتمسربازپای
راسترابلندکنببینم.ســربازکهازهمهجابیخبربود
بدوناینکهاعتراضکندیکپایشراباالآورد.دوالشدم
وسریعپولرابهکفپوتیناوتکیهدادموگفتمپایترا
بگذارزمین.وقتیمتوجهشــدزیرپایشنامیزانشدهپا
راکنارکشــیدوپولرادید.ازیکطرفخیلیخوشحال
شدهبودکهیکدستهاســکناسزیرپایشگذاشتهام،از
طرفدیگرتعجبکردهبودکهچراایــنکارراکردهام؟
سرصفباالیجایگاهحینسخنرانیگفتم،حتماًسؤال
میکنیدچراپولرابهجایاینکهبهدستسربازبدهمزیر

پایاوقراردادم.
اوالًبهشــمابگویمپولارزشآنرانــداردکهیکوقتی
بهخاطرآندســتبهکارهایخالفبزنید.دومابااینکار
خواستمبهشمابگویممنحاضرمدربرابرسربارانمزانوبزنم
وتعظیمکنم،اماجلویافسرانخوداینکاررانمیکنم.در
آنلحظهلبخندشادیرادرلبهایسربازانوبرقشوقو
قدرشناسیرادرچشمانآنهادیدم.وقتیکاریراباهدف
انجاممیدادمبهنتایجآناهمیتمیدادماینطورنبودکه

دیمیوباریبههرجهتکاریراانجامبدهم.«

خبر

خاطره

خبر

گزارش

وداع با شهید آرمان علی وردی 
 مراسم وداع با پیکر این طلبه شهید، مدافع دین و امنیت دیروز )شنبه هفتم آبان ماه( بعد 
از نماز مغرب و عشا با حضور طالب و اســتادان حوزه های علمیه شهر تهران با سخنرانی 
آیت اهلل میرهاشم حسینی در حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی برگزار شد. همچنین مراسم 
تشییع این طلبه شهید امروز )یکشنبه هشــتم آبان ماه( با حضور مردم شهیدپرور شهر 
تهران به ویژه منطقه غرب پایتخت همزمان با اقامه نماز ظهر در مسجد امام علی)ع( در 
فلکه دوم شهران برپا می شود. در پی این حادثه، آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه 
در پیامی شهادت طلبه بسیجی، آرمان علی وردی را که توسط اغتشاشگران به شهادت 

رسید، تسلیت گفت.

مکث

باشهادتسپهبدحاجقاسمســلیمانی،یکیازتصاویریکهازهمان
ساعاتاولیهشهادتدرفضایمجازیدستبهدستچرخید،تصویری
ازدستاینشهیدواالمقاموانگشتریبودکهبهیادگاربراییکملت
باقیماند.وحالبازیکانگشــترخونینازجنایتداعشصفتانمارا
داغدارترکردهاست.اینروزهادرفضایمجازیتصویرانگشترشهید
آرمانعلیوردیکهبراثرشکنجهتوسطاغتشاشگرانشکست،دلها
رامتاثرکردهاست،امابیشکآرمانرابهآرزویشرساندهاست؛چرا
کهپدرشمیگوید:»آرمانپیشازایندوستداشتبهسوریهبرودو

عاشقحاجقاسمبود.«
اودرادامهمیگویــد:»واقعانمیدانمچرااوراشــهیدکردند؟آرمان

آدمینبودکهبهدیگرانظلمکند،همیشــهمدافعحقبودورویآن
ایستادگیمیکرد.«

پدرازلحظهشــهادتآرمانمیگوید:»ضرباتزیادیبهآرمانزده
بودند.کتف،دماغوســرشراشکســتهبودند؛تاجاییکههیچجای
سالمیدربدنشنماندهبود.دکترگفتهبودضربهسختیبهسرشوارد
شدهوفقطتوانستبادستگاهچندساعتبیشترزندهنگهاشدارد.«
آرماناهلاردوهایجهادیبود،هرجاکهمیتوانستبارفقامیرفتو
چندروزیرااردویجهادیبرگزارمیکرد.یکیازدوستانشمیگوید:
»درسیللرستانآرمانمثلآچارفرانسههمهکاریمیکرد،بعضی
روزهادرآشپزخانهکمککاربود،ساعاتیبیلبهدستمیگرفتو....«

عاشق حاج قاسم بود


