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 سرهنگ غالمرضا کریمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان مرکزی
در پی اعالم ســتاد کل نیروهای مسلح 
و دفتــر فرماندهــی معظــم کل قــوا، 
امســال به عنوان ســال پایانی ســاخت 
یادمان هــای شــهدا در کشــور معرفی و 
مشــخص شــد. سیاســتگذاری بــر این 
اســت که تا پایان ســال این مهم انجام 
شــود و در همیــن راســتا یادمان هــای 
شهدای استان مرکزی باید تا پایان سال 
تکمیــل شــود و دســتگاه های اجرایــی 
ذی ربــط بایــد در ایــن راســتا تعامــل 
و همــکاری الزم را داشــته باشــند.  در 
استان مرکزی تاکنون 49یادمان احداث 
شــده و 16یادمان در حال تکمیل است 
که در مجموع یادمان ها بــه 64یادمان 
در اســتان می رســد، ایــن یادمان هــا 
هم اکنون 60درصد پیشــرفت فیزیکی 

دارند. ایسنا

 سردار محمدعلی نظری
فرمانده سپاه ثارهللا استان کرمان

پشــتیبان این فتنه ها و اغتشــاش های 
اخیر، آمریکاســت کــه بایــد در فرصت 
هفته مقاومت این مسائل به ویژه برای 
دانشــجویان و دانش آموزان روشنگری 
شــود. تولید محتــوا بــرای مکتــب حاج 
قاســم، بزرگ تریــن ضربه را به دشــمن 
وارد می کند و امســال نیز برای سالگرد 
شــهید ســلیمانی بایــد کار مفهومــی و 

محتوایی به خوبی انجام شود.ایرنا

 جانباز ۷۰درصد
 به همرزمانش پیوست

فیروز میرزانــژاد، جانباز ۷۰ درصد دوران 8ســال 
دفاع مقدس در آسایشگاه ثاراهلل تهران به همرزمان 
شهیدش پیوست. میرزانژاد، جانباز نخاعی ۷۰درصد، 
از بختیاری های اهل خوزســتان بود و در ۱۵سالگی 
جانباز شد. او زمانی که ۱۴سال داشت به جبهه می رود 
و یک ســال بعد و در عملیات رمضان در سال۱۳۶۱ 

مجروح و دچار عارضه نخاعی می شود.

معرفی داوران کنگره ملی 
شهدای غواص 

رسول صدرعاملی، محمدعلی باشه آهنگر و نرگس 
آبیار به عنوان داوران جشــنواره فیلــم کنگره ملی 
شهدای غواص معرفی شــدند. کنگره ملی شهدای 
غواص با عنوان »معبر عشــق« در ۵ جشنواره مجزا 
با موضوعات فیلم، عکس خالق، پوســتر، شــعر و 
داستان و رسانه برگزار می شــود. دبیرخانه اجرایی 
نخستین کنگره ملی شــهدای غواص برای حضور 
حداکثری شرکت کنندگان، مهلت ارســال آثار به 
تمامی جشــنواره های این کنگره را تــا ۳۰ آبان ماه 
تمدید کرد. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر، 
نام نویسی و شرکت در این جشنواره ها می توانند به 
 تارنمای اینترنتی کنگره شــهدای غواص به نشانی
 http://mabareshgh-kish.ir مراجعه و نسبت به 

بارگذاری آثار خود اقدام کنند.

پسر ایل؛ زندگی شهید مدافع حرم
تازه تریــن کتاب انتشــارات خط 
مقدم با عنوان »پسر ایل« نوشته 
مهــدی باتقــوا در ۲۱۱صفحه 
منتشــر شــد. این کتاب داستان 
زندگــی شــهید مدافع حــرم و 
روحانــی محمدعلی قلــی زاده 
را در برمی گیــرد. کتــاب حاضر، 
مجموعه ای از روایت ها و گفته های 
خانواده و دوســتان شهید است؛ 

کسانی که خاطرات شهید را در ذهن شان نگه داشته بودند تا 
روزی به این صورت درآید. حجت االسالم قلی زاده در چهارم 
آبان در ۱۳۴۹ به دنیا آمد و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در یگان امنیتی سپاه علی بن ابی طالب)ع( استان قم بود. یکم 
دی ماه ۱۳۹۴ با گروهی از تکاوران زبده بــرای دفاع از حرم 
عقیله بنی هاشم به شوق پرواز عازم سوریه شد که در عملیات 
آزادسازی شــهرهای نبل الزهرا شــرکت کرد و در سیزدهم 
بهمن ۱۳۹۴ به شهادت رسید. مزار این شهید شاخص جامعه 
عشایری در گلزار شهدای زادگاهش شهر نقنه در شهرستان 
بروجن قرار دارد. در بخشــی از این کتاب آمده است: »حین 
نوشتن وصیت نامه ام می خواستم تا می توانم، آن را کلی بنویسم 
و شــخصی نکنم؛ اما نمی دانم چرا ناگهان یاد پدر و مادرم در 
ذهنم زنده شد، برایم معلوم شد که چرا اسمش را در آن آورده ام؛ 
چون او اگر مرا در دامان پاکش بزرگ نمی کرد و به من شیر پاک 
نمی نوشاند، من وارد این مسیر نمی شدم. البته با جمالتی، کمی 
هم مادرم را دلداری دادم و آماده کردم تا اگر شهید شدم، زیاد 
ناله و زاری و ضجه نکند...آخر من به همه گفته بودم خبر رفتنم 
را به مادرم ندهند؛ نمی خواستم او را نگران کنم؛ نمی خواستم 
او در همه روزهایی که در سوریه بودم، کارش ناله و گریه باشد؛ 
نمی خواستم حتی یک لحظه از لحظات او را هم خراب کنم؛ 
چون حاضرم دنیا را بدهم ولی چشمان خیس مادرم را نبینم.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

دل نوشته فرمانده کل ارتش به آرتین
کاش من به جای پدر، مادر و 

برادرت به خون غلتیده بودم
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در دل نوشــته ای برای آرتین، 
کودک مظلومی که والدین و برادرش در حادثه تروریستی 
در حرم حضرت شاهچراغ)ع( به شهادت رسیدند، گفت: 
کاش من به جای پدر، مادر و برادرت به خون غلتیده بودم 

و تو اکنون تنها و داغدار نبودی!
متن کامل دلنوشته فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 

ایران بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فرزندم آرتین؛ سرباز ایرانی با تو سخن می گوید.
آرتین عزیز؛ کاش من به جای پدر، مادر و برادرت به خون 

غلتیده بودم و تو اکنون تنها و داغدار نبودی.
پســرم آرتین؛ اگرچه قلبم آزرده دلتنگی تو اســت، اما 
کاش زخم های دل تو، روی سینه ام انباشته می شد و تو را 

غصه دار و دلتنگ پدر، مادر و برادرت نمی دیدم.
برای یک سرباز ایرانی هیچ چیز سخت تر از آن نیست که 
در عین توانایی، خون دل بخورد، دندان به هم بفشــارد و 

صبوری کند و شمشیر در نیام نگه دارد.
 تو خیلی کوچکی ولی شــاید برایت گفته باشــند مردی 
قدرتمند و قوی که پیش چشــمش، همسرش را به خون 
کشیدند، به خاطر مصالح باالتر ســکوت کرد و خون دل 

خورد.
االن هم آقای ما همینطور است.

اما اگر لب تر کنند میلیون ها عاشــق جان فدا به فرمانش 
همه زشــتی ها را زیر پا لــه می کنند و دشــمن را ادب 
می کنند. اما آقای ما می گویند صبور باشــید تا واقعیت ها 
خود را به همه نشان دهد و شمشیر خود را برای آمریکا تیز 
کنید. او از موالی خود و ما نیز از موال و آقای خود آموختیم 
صبر پیشه کنیم، استقامت کنیم اما آماده و مهیای اجرای 
فرمان ولی امر خود باشیم؛ چرا که وعده خدا حق است و 

صبح پیروزی بر دشمنان دین و وطن نزدیک.
 فرزند عزیزم، انســان نمایی که تو را داغدار کرد، حیوان 
دست آموزی است که ساخت آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
تفکر رژیم سعودی است. اما سرباز ایرانی دندان می فشارد 
و صبوری می کند تا در زمان خــود به اذن رهبر و مقتدا و 

فرمانده اش طومارشان را در هم بپیچد.
فرزند خوبم؛ کاش پیامت را همه می شــنیدند. آنهایی که 
به بهانه ای، ناخواسته یا نادانسته، قدرت دفاعی و امنیتی 
کشــور را تضعیف و مشــغول کردند و فرصت جوالن به 
عروسک های دست آموز دادند تا حرم و حریم را به گلوله 
ببندند. کاش می شنیدند صدای بچه هایی که یتیم شدند. 
کاش می شنیدند صدای زن هایی که بی سرپرست شدند. 
کاش می شــنیدند صدای پدران و مادران بــه داغ فرزند 
نشسته و صدای ضجه برادر و خواهر از دست داده ها را و... 

کاش می شنیدند، کاش!

آرتین عزیز؛ سرباز ایرانی سخت غصه دار است، نه اندازه تو، 
اما سخت غصه دار است.

این سرباز، غصه دار ایران عزیز است که خون ها برای عزت 
نامش بر زمین ریخته شد و سخت غصه دار پرچمی است 
که هزاران جان پاک برای برافراشــتنش نثار شده است و 

حاال...
سرباز ایرانی سخت غصه دار ناموس و حجاب و عفتی است 

که رگ ها برای آن بریده و سینه ها برای آن شکافته شد.
سرباز وطن سخت غصه دار کالس و درسی است که نیست 
آنطور که باید باشد و ســخت غصه دار کسب وکار و تولید 
و اشتغال است که در سایه نقشــه های بدخواهان، لطمه 

بخورد.
پسرم آرتین؛ سرباز وطن ســخت غصه دار است. غصه دار 
پایکوبی دشــمنان ایران و ایرانی کــه جوانان و امیدهای 
استحکام کشور را نشانه رفته اند و داس بر خوشه های امید 

ملت کشیده اند.
اما آرتین عزیز؛ برای تو می گویم: واهلل و به خاک پاک ایران 
قسم، برای خدا جوابی نخواهد داشت آن ایرانی و متدینی 

که خطر فتنه دشمنان را فریاد نزند.
سرباز ایرانی و ایرانی غیور به شرافت سربازی اش سوگند 
یاد کرده از اســتقالل، تمامیت ارضــی و نظام جمهوری 
اســالمی ایران تا آخرین قطره خون دفــاع کند و چنین 
نیزخواهد کرد و بــه اذن فرمانده خــود خنجر بر حنجر 

دشمن دون فرو خواهد برد.
سرباز ایرانی و ایرانیان عزیز، نیک می دانند آنچه داریم از 
نظام اسالمی، اسالم و انقالب و جانفشانی ها در راه ایران 
اسالمی سربلند، مســتقل و آزاده در پرتو اتحاد و انسجام 
ملی است اما هدف دشمن، ایران ستان کردن ایران قوی و 

تجزیه این ملک پرگهر است.
به تــو فرزند عزیزم نویــد می دهم هر ســال که بزرگ تر 

می شوی ایران را قوی تر و متحدتر خواهی دید.
امید به خدای بزرگ و آینده ای روشن داشته باش و بدان 
من و تو و همه سربازان میهن برای سربلندی و آبادانی و 

عزت کشورمان لحظه ای از پای نخواهیم نشست.
و در آخر به تــو فرزند عزیزم و همه فرزنــدان و مادران و 
پدران داغدار عــرض می کنم اگر مــوال و فرمانده ما اذن 
دهند، ســرباز ایرانی جان بر یک تیر نهــد و مغز فتنه را 

نشانه رود.
سرباز ایرانی تاب نگاه بر چشمان فرزندان شهدا را ندارد.

سرباز ایرانی؛ سید عبدالرحیم موسوي

یادداشت

خانه شهید امیراحمدی شلوغ اســت و پرمهمان. از 
۱۶مهر که سلمان شهید شده تا االن هر روز همین 
وضعیت اســت. به خصوص عصرها کــه عده زیادی 
از دوستان و آشــنایان و حتی غریبه هایی که برای 
نخستین بار خانواده امیراحمدی را می بینند مهمان 
خانه شان می شوند. صبح ها مادر معموال برای دیدن 
سلمان به بهشــت زهرا)س( می رود. تاب فراقش را 
ندارد. هر بار که به یاد جــوان رعنایش می افتد آهی 
سوزان از سودای دل می کشــد. آخر سلمان عادت 
داشت او را »مامان جون« خطاب کند. با اینکه فاصله  
خانه خود از خانه پدری خیلی زیاد بــود اما هر روز 
وقتی از کار روزانه دســت می کشــید اول سری به 
مادر می زد و بعد به خانه خــود می رفت. اول که وارد 
می شد ســالم بلندی می داد و بعد دست و پای مادر 
را می بوسید. کلی قربان و تصدق شان می رفت. آنقدر 
دلبری می کرد تا لبخنــدی روی لب های مادر نقش 
ببندد. مادر می گوید: »ســلمان از وقتی ازدواج کرد 
در محله فالح ساکن شد. محله قدیمی مان بود. چند 
وقت پیش توانست در شرق تهران آپارتمانی بخرد. 
۲هفته ای می شد به آنجا نقل مکان کرده بود. پسرم 
زیاد نماند؛ یعنی عمرش کفاف نداد لذت خانه خودش 
را ببرد.« سلمان فوق لیســانس مدیریت داشت و در 
بیمارستان شهید لبافی نژاد کار می کرد؛ نه نظامی بود 
و نه انتظامی. او مردمش را دوست داشت و بیشتر از 
همه به امنیت کشور اهمیت می داد. دست آخر جانش 
را در همین راه داد. مادر ادامه می دهد: »او از شاگردان 
سردار شهید محمد ناظری بود. همه دوره های نظامی 
را پشت سر گذاشته بود. سر نترسی داشت. مهربان 

بود و با گذشت. «

نگذاشت چادر از سر کسی بکشند
در کنار عکس سلمان، عکس دیگری روی میز است. 
»شهید امر به معروف روح اهلل امیراحمدی« پسر دیگر 
خانواده که زمان شهادتش به سال۱۳8۵برمی گردد. 
چه صبری دارد این مادر و چه روح واالیی! می گوید: 

»مزار ســلمان پایین پای روح اهلل است. ۲سال با هم 
تفاوت سنی داشــتند اما فاصله زمان شهادت شان 
۱۷سال شد. خیلی به هم وابسته بودند. مثل برادرهای 
دوقلو. وقتی روح اهلل شــهید شد سلمان شاهد ماجرا 
بود. دید که از پشــت به برادرش چاقــو زدند. وقتی 
هم خودش شهید شــد محمدعلی پسر بزرگ ترم با 
او بود.« مادر حق دارد بی قرار باشد. بار مصیبتی که 
روی دوش اش نشســته کم آزارش نمی دهد که باید 
در این میان حواس اش به پسران سلمان، محمدصالح 
و عباس هم باشد. با همه دردهایی که در جانش خانه 
کرده اما روحیه مقــاوم او اجازه نمی دهد غصه اش را 
در چهره نشان دهد. به یاد روز تشییع پیکر شهیدش 
می افتد: »یک خانمی در مراسم تشییع او شرکت کرده 
بود گفت در درگیری ها اغتشاشگران حمله کردند که 
چادرم را از سرم بکشند اما پسر شما نگذاشت. دخترم 
آن ســوی خیابان گیر افتاده بود نمی توانســتم او را 
بیاورم، آقا سلمان کمک ام کرد.« بعد می گوید: »انگار 
در سرم همهمه است. چیز دیگری به یاد نمی آورم.« 

کابوس شبانه محمدصالح
ساعت، ۵عصر را نشان می دهد که فاطمه اسالمی فر، 
همسر شهید همراه محمدصالح و عباس به خانه مادر 
شهید می آیند. تازه از مطب دکتر برگشته اند. از وقتی 
سلمان شهید شده، محمدصالح هر شب تب می کند. 
بهانه پدر را می گیرد و همین بهانه گیری آتشی به دل 
مادربزرگ می اندازد. اسالمی فر می گوید: »محمدصالح 
وابستگی زیادی به پدرش داشــت. شبی نبود که با 
هم بازی نکنند و کشتی نگیرند. موقع خواب تا پدر 
نوازش اش نمی کرد نمی خوابید. حاال خیلی بی تابی 
می کند.« محمدصالح ساکت است. در دنیای خودش 
سیر می کند. انگار در ذهنش جز یاد پدر پی هیچ چیز 
دیگری نیست. او امســال به کالس اول رفته است. 
خودش را اینگونه معرفی می کند: »من محمدصالح 
۷ساله؛ کالس اول.« و بعد می گوید: »بابا شهید شده 
برای رهبر، ایران، برای دین. کسی نیست انتقام او را 

برای امنیت وطن، از جان گذشت
ناگفته های زندگی سلمان امیراحمدی؛ شهید مدافع امنیت به روایت خانواده اش

یادی از شهید دانش آموز محمدحسین فهمیده

نوجوانی که اسطوره شد

از همان بچگی روحیه مبارزی داشت. به خصوص که دوران کودکی اش 
مصادف شــده بود با بحبوحه انقالب. اعالمیه های امام خمینی)ره( 
را خوانده و به شخصیت واالی ایشــان عالقه مند شده بود. همیشه 
می گفت: »امام هر چــه اراده کند، همان را انجــام خواهم داد و من 
تسلیم او هستم.« با شروع درگیری های کردستان در سال ۵8سعی 
کرد خود را به کردستان برساند. اما کم سن بودنش باعث شد اجازه 
اعزام به او ندهند. حتی می خواستند از مادرش تعهد بگیرند که از شهر 
کرج خارج نشود اما حسین گفت: »من باید به مملکت خدمت کنم و 
اگر امام بگوید هر کجا باشد آماده رفتن هستم.« به محض آغاز جنگ 
تحمیلی محمد حسین عزمش را جزم کرد به جبهه برود. زمزمه اش را 
در خانه کرده بود. یک روز به بهانه خرید نان از خانه خارج شد. موضوع 
را به دوســتش گفت و خواســت چند روز بعد ماجرای رفتنش را به 
پدر و مادرش بگوید. او به هر سختی اي بود خود را به جنوب رساند. 
تالش کرد همراه گروهی که عازم خط مقدم هستند به منطقه جنگی 
برود. اینکه چقدر با او مخالفت شد خود داستان مفصلی دارد. با اصرار 
محمدحسین فرمانده دانشکده افسری مشروط بر اینکه یک هفته 

خرمشهر باشد او را همراه دیگر رزمنده ها 
می برد. اما همان چند روز اول مجروح شده 

و به پشت جبهه منتقل می شود. بعد از بهبود 
دوباره به خرمشهر برمی گردد و در مقابل مخالفت 

فرمانده، محمدحسین می گوید: »به شما ثابت می کنم 
که می توانم به خط مقدم بروم.« او برای اثبات لیاقت خود به تنهایی 
بین عراقی ها رفت و مقداری لباس و اسلحه با خود به غنیمت آورد. 
دیدن او با آن همه مهمات برای رزمنده ها تعجب آور بود. همان موقع 
بود که مسئول گروه به توانمندی اش یقین پیدا کرده و اجازه داد در 

جبهه بماند.

رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است ...
محمدحسین با محمدرضا شمس در یک سنگر بودند. شمس زخمی 
شده بود و حسین او را با سختی به پشت خط رساند. بعد هم به سنگر 
خود برگشت. در این حین می بیند چند تانک عراقی جلو می آیند و 
قصدشان کشتار رزمنده هاست. حسین یک لحظه ماند چه کند. به 

13سال بیشتر نداشت که به جبهه رفت. سنش کم بود اما غیرت 

حامد یزدانیگزارش
روزنامه نگار

مردانه اش اجازه نمی داد دشمن امنیت کشورش را نشانه برود و 
او بی تفاوت باشد. برای همین کیف و کتاب را زمین گذاشت و 
اسلحه به دست گرفت. آن روز هیچ کس باورش نمی شد محمدحسین فهمیده کاری کند کارستان 
که نامش برای همیشه بر سر زبان ها بیفتد. او با بستن نارنجک به خود تانکی را منفجر کرد و نگذاشت 
دشمن به حریم خاکش دست درازی کند. امام خمینی)ره( به پاس جوانمردی او جمله ای درباره اش 

فرمودند: »رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزش اش از صدها زبان و 
قلم بزرگ تر است.« 8آبان سالروز شهادت اوست.

بگیرد. می خواهم انتقام او را بگیرم. وقتی بزرگ شدم!« 
اسالمی فر نگاهی به محمدصالح می اندازد. در دل او را 
تحسین می کند. چقدر شبیه سلمان حرف می زند. به 
یاد روزهای اول زندگی خود می افتد؛ سال۹۰وقتی 
با هم ازدواج کردند. چه زود گذشــت. ۱۱سال برای 
اســالمی فر به قاعده ۱۱روز خاطره خوشی است که 
ســلمان از خود به یادگار گذاشــته است. می گوید: 
زندگی مشترک ما اگر چه کوتاه اما پربار بود. همیشه 
آرزو می کرد شهید شــود. بار اولی که می خواست به 
سوریه برود سال۹۴بود. هنوز فرزندی نداشتیم. وقتی 
این موضوع را مطرح کرد بی تابی کردم. تمایلی نداشتم 
برود. اما سلمان گفت نمی توانم نروم چرا که من هم در 
این ماجرا ســهمی دارم. اما این سفر روزی اش نشد. 
چون این خانواده پیش تر یک شهید داده بود اجازه 
رفتن به او ندادند. همه کسانی که رفتند در خان طومان 
شهید شدند و سلمان می گفت: »اگر می رفتم، شهادتم 

حتمی بود.« 

سلمان بهترین رفیقم بود
نوبت به زینب، تنها دختر خانواده می رسد تا خاطره ای 
از برادرش تعریف کند. می گوید: »ســلمان بهترین 
رفیقم بود. یک مشــاور عالی. خیلی دلســوز بود و 
اهمیت زیادی به صله رحم می داد. پدرم روزهای آخر 
به سلمان سپرده بوده که مادرتان تنها نماند. نگذارید 
آب در دلش تکان بخورد. مراقبش باشید. برای همین 
وقتی مرحوم شد برادرم سلمان خانه و زندگی خود 

سلمان به برادر شهیدش پیوست

مکث
روح اهلل امیراحمدی سال 1385به شهادت رسید. آن روز سلمان شاهد شهادت برادرش بود. 
مدتی بود چند اوباش جلوی مسجد می ایستادند و برای خانم ها مزاحمت ایجاد می کردند. متولیان 
مسجد به این نتیجه رسیدند که هر شب تعدادی از بچه های بسیج نگهبانی دهند. آن شب هم 
نوبت سلمان و روح اهلل بود. باز هم مثل همیشه تعدادی از جوان های الابالی شروع به گفتن الفاظ 
نادرست کردند. روح اهلل تذکر داد اما به جای عذرخواهی درگیری بین شان رخ داد. با پا درمیانی 
بزرگان مسجد غائله ختم شد. روح اهلل و سلمان به سوی خانه رفتند و در این حین یکی شان با چاقو 

از پشت حمله کرد. چاقو بدن روح اهلل را درید و او را روانه بیمارستان چمران کرد اما شهید شد.

شنبه شب بود؛ با بی سیم اطالع دادند گروهی اغتشاشگر در حوالی امامزاده حسن)ع( دست به ناآرامی زده اند. 
مژگان مهرابیگزارش

روزنامه نگار
سلمان بی فوت وقت همراه برادر بزرگ ترش محمدعلی و چند تن از دوستان بسیجی اش راهی آنجا شد. اموال 
تخریب شده را از جلوی راه مردم برداشتند و خیابان را پاکسازی کردند و حین بازگشت متوجه گروهی از 
معترضین شدند که در کوچه ای با فحاشی و پرتاب سنگ برای مردم دردسر ایجاد می کنند. سلمان وارد کوچه شد و برادرش پشت سر او. آشوبگران را متفرق کردند 
و نظمی به کوچه بخشیدند اما در این حین، مردی از باالی بام با تفنگ ساچمه ای سلمان را نشانه گرفت و تیری شلیک کرد. سلمان روی زمین افتاد غرق خون. او را به 
بیمارستان رساندند اما... سلمان امیراحمدی، بسیجی مدافع امنیت در شامگاه 16مهرماه به جرم دفاع از امنیت ملی به دست مزدوری خودفروش به شهادت رسید.

را گذاشــت و همراه خانواده به اینجــا آمد. پیش ما 
بود.« پدر، خود از جانبازان جنــگ تحمیلی بوده و 
خدمات ارزنده ای در دفاع مقدس انجام داده اســت. 
ســال ۱۳۹8بر اثر بیماری کرونا از دنیا رفته است. 
او ادامه می دهد: »برادرم بــه حفظ حجاب اهمیت 

زیادی می داد.« 

برادری شاهد شهادت برادر دیگر
محمدعلی، برادر بزرگ خانواده خود بسیجی است. 
خاطره تلخی از روزهای اغتشــاش دارد. به خصوص 
حاال که بــرادرش را در همین درگیری ها از دســت 
داده است. به شنبه شب ۱۶مهر اشاره می کند؛ همان 
شبی که سلمان شهید شد. ماجرا را از زبان خودش 
می شنویم: »من و ســلمان با یکی از دوستان رفته 
بودیم برای آرام کردن. وارد محله امامزاده حسن که 
شدیم ۱۵نفری می شــدیم. جاهایی را که آتش زده 
بودند پاکسازی می کردیم. تابلوهای زیادی را کنده 
و در مسیر رفت وآمد مردم گذاشته بودند، جمع آوری 
کردیم تا راه باز شــود. کار که تمام شــد خواستیم 
برگردیم اما اطالع دادند که خیابانی که به سمت بازار 
مبل می رود درگیری است. آنجا رفتیم تا بتوانیم راه را 
باز کنیم. وقتی رسیدیم اغتشاشگران با سنگ می زدند. 
هر چه سرراه شان بود را خراب می کردند. من و سلمان 
به کوچه ای رفتیم که شلوغ بود. اغتشاشگران بلوایی به 
پا کرده بودند. هم سنگ پرتاب می کردند و هم فحاشی 
می کردند. ناگهان یکی از باالی بام با سالح ساچمه ای 
شلیک کرد و ســلمان روی زمین افتاد.« صورتش 
غرق خون شد. محمدعلی خود را به او رساند. سلمان 
سلمان... نمی دانست چه باید بکند. زخم بزرگی روی 
گلویش بود. صورتش پر از ساچمه. ۵۲تایی می شد. 
سلمان را سریع به بیمارستان ضیاییان بردند. قلبش 
هنوز می زد. تیم پزشکی خود را باالی سرش رساند. اما 

کار از کار گذشته و سلمان شهید شده بود.

دقیقه نرســید که تعدادی نارنجک به کمر خود بست و 
یک نارنجک هم به دستش گرفت. به طرف تانک ها 
راه افتاد. تیری به پایش اصابت کرد. درد امانش 
را بریده بود. اما تحمل کــرد. بی توجه به آن 
خود را به تانک پیشرو رساند و آن را منفجر 
کرد. بدن نحیفش تکه تکه شــد. تانک ها 
به گمان اینکه نیروهــای  ایرانی حمله 
کرده اند روحیه خود را باختند و فرار را بر 
قرار ترجیح دادند. او با این کار، حماسه ای 
خلق کرد که تا امروز ماندگار شده است. 
امام خمینی)ره( در پیامــی فرمودند: 
»رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که 
با قلب کوچک خود که ارزش اش از صدها 
زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجک، خود را 
زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم  کرد و 

خود نیز شربت شهادت نوشید.« 

بخشی از وصیت نامه شهید فهمیده
این بسیجی نوجوان در بخشی از وصیت نامه خود چنین نوشته 
اســت: »پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین ساله شما 
متشکرم. آرزوی من پیروزی اسالم و ترویج آن در تمام جهان 
است و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان، تمام ملت های زیر 
سلطه آزاد شــوند و صدام بداند که اگر هزاران هزار کشور به او 
کمک کند او نمی تواند در مقابل نیروی اسالم مقاومت کند. من 
به جبهه می روم و امید آن دارم که پدر و مادرم ناراحت نباشند، 
حتی اگر شهید شدم، چون من هدف خود را و راه خود را تعیین 
کرده ام و امیدوارم که پیروز هم بشوم. من برای خدا از مادیات 
گذشــتم و به معنویات فکر کردم، از مال و اموال و پدر و مادر و 

برادر و خواهر چشم پوشیدم، فقط برای هدفم یعنی اهلل... .«


