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 علی اکبر علیزاده برمی
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای 

اسالمی
به طــور طبیعی بــا توجه بــه اینکــه ایران 
اسالمی دشمنان زیادی دارد که در دوران 
بعد از انقالب اسالمی در دشمنی چیزی 
کم نگذاشته اند، باید توان دفاعی خود 
را به صــورت فزاینــده افزایــش دهــد. بــا 
رونمایــی از موشــک »هایپرســونیک« 
دشمنان ما این پیام را دریافت کردند که 
دیگر در خانه امن زندگی نمی کنند، بلکه 
در خانه های شیشه ای زندگی می کنند. 
الحمدللــه موشــکی کــه مهندســان در 
نیروی هوافضای ســپاه رونمایی کردند، 
نســل اول موشــک های هایپرســونیک 
است که ساخت نســل های دیگر آن در 

دستور کار است. دفاع پرس

 یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش

بســیار  ظرفیت هــای  نــور  راهیــان 
فزاینــده ای در عرصــه تعلیــم و تربیــت 
دارد و می توانــد زمینــه پیاده ســازی 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
را در حوزه هــای مختلــف فراهــم کنــد. 
در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش مؤلفــه ای بــه نــام »حیــات 
طیبــه« ارائــه شــده کــه ایــن مؤلفــه 
رابطــه بســیار معنــاداری بــا معــارف و 
ارزش های دفاع مقــدس دارد و راهیان 
نــور می توانــد بســتری بــرای تحقــق 
ویژگی هــای یــک دانش آمــوز در طــراز 

انقالب اسالمی باشد. جوان آنالین
مژگان مهرابیگزارش

روزنامهنگار

همین امسال اربعین بود که برای پابوسی آقا پای 
پیاده، راهی کربال شــد؛ چه حس خوبی داشت 
وقت رفتن.  هنگام بدرقه از مادرش خواست که 
برایش دعا کند تا عاقبت بخیر شود. تصور مادر بر 
ازدواج و انتخاب همسر برای پسرش بود بی آنکه 
بداند قرار اســت تا چند روز دیگر چه اتفاقی رخ 
دهد. یک هفته ای را مهمان آقا بود و روز آخر موقع 
خداحافظی ناگهان به یاد حرف حســین افتاد. 
عکس او را رو به ضریح امام حسین)ع( گرفت و 
گفت: »آقاجان برای حسین من دعا کنید عاقبت 
بخیر شود.« درست همان چیزی که همیشه از خدا 
طلب می کرد. بسیجی متعهد و تحصیل کرده کشور 
که می توانست نیروی خوبی برای رفاه و پیشرفت 
مملکتش باشد در روز 30شــهریور برای مقابله 
با فتنه گران مقابل مصالی تبریز با ضربه چاقوی 
اغتشاشگران به شهادت رسید و در صف شهدای 
مدافع امنیت قرار گرفت. »ربابه حقایق شریف« 
مادر شهید، عاشقانه های خود و پسرش را برای ما 

تعریف می کند.

حسینبهعلیاکبرآذربایجانشهرهشدهاست.ایننام
راتبریزیهابرایشانتخابکردهاند.جواندالوریکه
امروزنامشبرسرزبانهاستبهمهربانیوعطوفت،
بهغیرتومردانگی.امامادربیشــترازاینهادرباره
پســرشمیداند.اوراخودشتربیتکرده؛میداند
دســتپروردهاشچهذاتپاکیداشتهاست.اواین
روزهابیشتروقتشرادراتاقحسینمیگذراند.انگار
جزآنجادرهیچجایخانــهآرامشندارد.بااوحرف
میزندومثلگذشتهدرددلمیکند.االنهمبرای
گفتوگوهمانجاراپیشنهادمیکند.میخواهدپسر
همحضورداشتهباشد.باهرجملهاینگاهبهتصویر
رویدیوارمیکند؛عکسحسینکناررودخانه.تاریخ
زیرعکسنوشتهشدهاســت:»18شهریور1401«
یعنی12روزقبلازشــهادتش.دستنوشتهایهم
هســت:»وقتیبهباالیقلهبرسیشایدهمهدنیاتو
رونبیننولیتوهمهدنیارومیبینی)سومینصعود
بهقلهســبالن(.«مادرهمینطورکهخیرهبهعکس
شدهمیگوید:»حسینماهلورزشبود.بادوستانش

کوهنوردیمیرفت.اینعکسراهمآخرینباریکه
بهکوهرفتهبودگرفتهاست.«

مداحی در باب القبله حرم امام حسین)ع(
اوبهسالهایگذشتهمیرود.7مردادسال1371.
وقتیحسینبهدنیاآمد.بچهاولشبودبرایهمین
وابستگیزیادیبهاوداشــت.تعریفمیکند:»من
شاغلبودموادارهغالتتبریزکارمیکردم.خواهرم
نگذاشتاورابهمهدکودکببرموحسینروزهاپیش
خالهاشبود.باخواهرممسجدوجلسهقرآنمیرفت.
هیئتیبارآمدهبود.البتهباخودمهمزیادبهمحافل
مذهبیمیآمــد.ازهمانبچگــیمداحیمیکرد.
صدایخوبیداشت.یادممیآیدیکبارباهمبهکربال
رفتیم.آنموقع15-16سالبیشترنداشت.داخل
حرمامامحسین)ع(قسمتبابالقبلهشروعکردبه
نوحهخواندن.مــردمدوراوراگرفتندوچونقدش
نمیرســیدبرایشیکچهارپایهگذاشتند.حسین
باالیآنایستادوشروعکردبهمداحیکردن.مردم

سینهمیزدند.چهمحشریشدآنروز.«

همه جور کاری به او می دادند
مادراینروزهالحظاتسختیرابهسرمیبرد.چرا
کهبیشترینســاعاتروزراباحسینمیگذراندهو
حاالجایخالیدردانهاش،اذیتــشمیکند.آخر
غیرازمادروفرزندی،باهمهمکارهمبودهاند.همین
بیشترآزارشمیدهد.بهخصوصخاطرهایکهازماه
رمضاندرذهنشماندهاســت.میگوید:»حسین
کارشناسارشدحسابداریداشتاماعضونیروهای
شرکتیادارهغالتبود.همهجورکاریبهاومیدادند
اماحسیناعتراضنمیکرد.یکبارازپشتپنجره
حســینرادیدمکهمشــغولجاروکردنمحوطه
است.ماهرمضانبودواوچفیهدورصورتشپیچیده
بود.دلمشکست.پسرمنباداشتنتحصیالتعالیه
بایداینکارراکند.گریهکردم.نمیدانمکدامازیک
همکارهابهاوخبرداد.بهاتاقمآمد.گفتچیشده
حاجخانم؟گفتمپســربزرگکــردمکهاینمدلی
کارکند؟خندیدومــنرابغلکردوگفتمهماین
اســتکهروزیحاللدرمیآورم.«مادرازجابلند
میشودوازداخلکمدمقداریپارچهووسیلهزنانه
بیرونمیآورد.چقدرزیباوچهخوشسلیقه.آنهارا
خریدهبودتابعدازماهصفربهخواســتگاریبرودو
رختدامادیبهتنپسرکند.دستیرویپارچهها

صعود به قله های ایثار با قلب خونین
مدافعامنیت»حسیناوجاقیزنوز«بهدستاغتشاشگرانشهیدشدو»علیاکبرآذربایجان«لقبگرفت

یادیاز»ایدنمصطفیحمید«خلبانیکهازدستورصدامبرایبمبارانشیمیاییحلبچهخودداریکرد

آیاملتایرانسالهایبعدازمنیادمیکنند؟
2روز از آزادی حلبچــه 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامهنگار

گذشــته بود. ســاکنان 
کردنشــین، خوشحال از 
ورود رزمندگان ایرانی به شهرشان با شادی و هلهله به استقبال آنها 
رفتند. رزمندگان غیور ایرانی موفق شده بودند با یاری نیروهای 
کرد عراقی در عمق خاک کشور عراق پیشروی و برخی از شهرهای 
کردنشین ازجمله حلبچه را از دست نیروهای بعثی آزاد کنند. 
رهاورد این پیروزی، تلفات سنگین و خسارت بسیار ارتش عراق 
بود و مجازات شادی مردم حلبچه، پرواز هواپیماهای بمب افکنی 
بود که به بمب های شیمیایی مجهز شده بودند. از میان خلبانان ۵0 
فروند هواپیمای ویژه ارتش عراق که برای ماموریت آماده می شدند 
یکی از آنها به نام »ایدن مصطفی حمید« از دستور صدام برای 
بمباران شیمیایی حلبچه خودداری کرد و حاضر نشد تا در این 

جنایت هولناک سهیم شود.

ساعت2بعدازظهر25اسفند1366درتاریخدفاعمقدسباجنایت
هولناکحلبچهبهدسترژیمعراقبهثبترسیدهاست.ماجراازاین
قراربودکه2روزبعدازعملیاتوالفجر10مردمشــهروروستاهای
حلبچهبهاستقبالرزمندگانایرانیرفتند.همدلیوهمراهیمردم
کردنشینعراقبارزمندگانبهکامصدامبســیارتلخآمدوبرایاوو
ارتشمجهزشبهانواعسالحها،شکستیغیرقابلباوربهشمارمیآمد.
حزببعثدراقدامیغیرانسانیوبهقصدانتقامگیریازاینشکست
ودرعملیاتیبهنامانفال،50فروندهواپیمایویژهارتشعراقرابه

سمتحلبچهروانهکرد.هریکازهواپیماهابه4عددبمبشیمیایی
500کیلوییمجهزبودندوباریختن200بمبحاویموادشیمیایی،
کشتارمردماینمنطقهکردنشینوجنایتبیسابقهایرادرتاریخ
جنگتحمیلیرقمزد.هزارانتنازشــهروندانکردعراقیقربانی
سیاستهایرژیمبعثونسلکشیسازمانیافتهاینرژیمشدند.در
میاننیروهاینظامیکهدرارتشرژیمبعثعراقفعالیتمیکردند،
افرادیبودندکهعالقهایبهخدمتدررژیمبعثعراقوجنگباکشور
ومردمایراننداشتند؛افرادیمانند»ایدنمصطفیحمید«ازخلبانان

عراقیبودکهبعدازشنیدندســتورصدامبرایبمبارانشیمیایی
حلبچه،ازاجرایدستورخودداریکرد.اوسال1۹4۹میالدی)1327
هجریشمسی(درکرکوکودرخانوادهایازتبارترکماناصیلبه
دنیاآمد.پدرشدرشهرکرکوکجنگلبانبود.درسال1۹55میالدی
)1333هجریشمســی(پدرشبهمنطقهتونکوبریمنتقلشد
وایدنکالساولابتداییخودرادراینشــهرگذراند.پسازمدتی
خانوادهاشمجددابهکرکوکبازگشتندودورانابتداییومتوسطه
خودرادرآنشهربهپایانرساند.صبوریوآرامشازویژگیهایبارزاو
دردورانتحصیلشبود.پسازآنکهدیپلمخودراگرفتبنابرعالقهای
کهدراوبود،بهدانشکدههواییارتشعراقپیوستوبهعنوانکمک
خلبانازآندانشکدهفارغالتحصیلشد.اوعالقهبسیاریبهکشورو
خصوصاًمردمکشورشداشتواینصفتزبانزددوستان،همکارانو
آشنایانششدهبود.ایدنبااینکهدرارتشبعثکارمیکرد،اماحاضر
نبودعلیهمردمبیگناهاقدامیکند.زمانیکهصدامشکستبزرگی
ازایرانرادرحلبچهمتحملمیشــود،بهخلباناندســتورمیدهد
تاحلبچهرابمبارانشــیمیاییکنندامااینخلبانجسور،ازدستور
بمبارانشیمیاییحلبچهسرپیچیمیکندوحاضربهانجاماینکار
نمیشود.اومیداندکهاینتمرد،بهقیمتازدستدادنجانشتمام
میشوداماازتمرددستوراباییندارد.صدامپسازشنیدناینموضوع
دستورمیدهدتاایدنرااعدامکنند.سرانجامایدندرهمانسالاعدام
میشودوحتیاجازهبرگزاریمراسمتشییعپیکرومراسمیادبودبه
خانوادهاورانمیدهند.ایدنمصطفیحمیدقبلازاعدامشگفت:»آیا

ملتایرانوکرد،سالهایبعدازمنیادمیکنند؟«

نگاهیبهجایگاهکتابوکتابخوانیدرسیرهشهدا
شهیدان کتابخوان!

دراینســالهاهرزمانصحبتازشــهداورزمندگاندوران
دفاعمقدسشد،بیشتربهخاطراتحضورشاندرجبههوشرح
رشادتهایشــانبرایدفاعازمیهنپرداختهایم.حتیدربیان
سبکزندگیشــهداهمکمتربهموضوعاتینظیرکتابخوانیو
نویسندگیشهدااشارهکردیم،ایندرحالیاستکهزمانیکه
رزمندگاندرگیرعملیاتنبودند،اغلبشانبهنوشتندلنوشتهیا
خواندنکتابرویمیآوردندتاجاییکهمیتوانرداینمطالعات
رادروصیتنامههایشانپیداکرد.دراینمیان،فرماندهانزیادی
بودندکهنهتنهاخودکتابمیخواندندبلکهدیگرانراهمبهکتاب

وکتابخوانیتشویقمیکردند.
نمونهبارزآنحاجقاسمسلیمانیاستکهکتابخوانیازدغدغههای
مهماوبود.ســردارعالوهبرخواندنمستمرومنظمکتابهایی
درحوزهتاریخ،اخالقوتاریخشــفاهیجنگ،گاهبرایبرخی
کتابها،یادداشتوتقریظمینوشت.همیناقداماودرمعرفی
کتابورونقفروشآنمؤثرواقعمیشد.شهیدحسنباقریهم
کهناماوباعملیاتهایبزرگوموفقیتآمیزیچونفتحالمبین
وبیتالمقدسگرهخوردهاســتبامطالعهوکتاببیگانهنبوده
وکتابخوانییکیازدغدغههایشبود.مادرشــهیدعالقهمندی
فرزندشرابهکتــابچنینتوصیفمیکنــد:»هرنوعکتابی
میخواند...یکمطلبراکهمیخواســتتهیهکند،6-5جلد
کتابرامیآوردومطالعهمیکرد.ازهرکدامشــانیکمتنیرا

درمیآورد.3کتابخانهداشتوهر3کتابخانهپربود.«
حتــیدرردهرزمندگانعادیهــمافرادزیــادیبودندکهبه
کتابخواندنعالقهداشــتند؛نمونهآنشهیداحمدرضااحدی
یکیازشهداینخبهجنگتحمیلیاستکهدرسال1364در
کنکورسراسریتجربیرتبهاولراکسبکردودررشتهپزشکی
دردانشگاهشهیدبهشتیپذیرفتهشد.باتمامعالقهایکهبهدرس
ودانشگاهداشت،همهرانیمهکارهرهاکردتابهجبههبرود.اودر
یادداشتیپرمغزوخواندنیازدالیلشدربارهبهجبههرفتننوشته
بود:»چگونهمیتوانیمدرشهرمانبمانیموفقطدرسبخوانیم؟
چگونهمیتوانیمدرهارابهرویخودببندیم....«مطالعهدرمیان
برنامههایشهیدحسینقجهایهمجایگاهویژهایداشت؛بهطور
مثالدردفترچهیادداشتشچنینمینوشــت:»شنبه:درروز
شنبهمطالعهنکردم...«،»روزدوشنبه:نهکارمثبتیانجامدادم،نه
مطالعهکردم.وقتیهمکهخواستممطالعهکنم،خوابمبرد.«جا
داردیادیهمازشهیداحمدتبریزیکنیمکهبهقدریبهکتاب
عالقهداشتکهپسازمدتیاورامسئولکتابخانهجبههکردندو
اوخیلیزودبرایتمامکتابهاکدگرفتوباعثشدتاکتابخانه
نظمبیشتریپیداکند.یکروزرزمندگاندیدندکتابخانهتعطیل
اســتوپالکاردیباالیآننصبکردهاندکهرویشنوشتهبود
شهادتمسئولکتابخانه.سربازشهیداحمدتبریزیتسلیتباد.و
چهزیباوصیتکردشهیدمحموداخالقیکهنوشت:»600جلد
کتابدارم؛آنهارانبریدبهکتابخانهوحبسکنید.آنهارابدهیدبه
کسانیکهاهلمطالعههستندوبهآنهاهمبگوییدکتابهارادست

بهدستکنندودرگردشنگهدارندومطالعهکنند.«

وقتش شده با کتاب هایمان آشتی کنیم
وچهخواندنیوجالبرحیمقمیشــیازرزمندگانوآزادگان
دوران8سالدفاعمقدسدرخاطراتخودبهموضوعکتابخوانی
فرماندهشاناشارهکردهاستکهنشــانازاینداردکهشهدابا
مطالعهبهزندگیشانمعناوعمقبخشیدهبودند:»برایعملیات
والفجرآمادهمیشــدیم.»نادریزدانیــان«خوشخنده،معاون
فرماندهگردانمانبود.آنقدرافتادهبودکهکسیواردچادرمیشد
فکرنمیکرداوفرماندهباشد.میدانستمقبالفرماندهمحوربودهو
سرنترسودلشجاعیدارد.دوستانشبرایمگفتهبودندشبهای
زیادیبرایشبیخونزدنبهنیروهایعراقیکهتانزدیکاهواز
آمدهبودند،شرکتکردهبود.بچههاییکهآنروزهایاولجنگ
رادیدهاندمیدانندآنموقعرزمندههاچهمظلومیتیداشتند.
حتیلباسرزمواسلحهمناسبهمنبودوآنبچههاازجانمایه
میگذاشتند.آنروزدرچادرفرماندهیبود،چندپتویسادهکف
چادربود،یککلمنآبویکوالوربرایگرمکردنغذاوچندین
کتابهمگوشهاش؛کتابهاینادر.میدانمقرآنونهجالبالغه
2تاازمهمترینآنکتابهابود.نادرمواقعبیکاریهمیشهکتابی
برمیداشــتوخودشرابهخواندنمشــغولمیکرد.باکتاب
عشقمیکرد.امروزکهکوهکتابهاینخواندهامرادیدم،یادنادر
افتادم.قرآنمرادیدمکهخاکگرفته،دلمسوخت.نهجالبالغهکه
سالهاستحالخواندنشراپیدانمیکنم.حتمانادراگراالنبود
کلیسرزنشممیکرد.حتمامیگفتکتابچقدرآدمراعوض
میکند!میگفتحسزندگیونشاطمیدهد.میگفتکهکتاب

چقدرآرامشمیدهد.میگفتممیدانم...
اماچهکنمنادرجان!حسوحالیبرایهیچکارینمانده.ازبس
بیهدفپنداشــتیمزندگیمانرا،ازبسبرنامههایمانراکنار
گذاشــتیم،ازبسازفرصتکوتاهزندگیمانغافلشدیم.نادر
کمیتندصحبتمیکرد.یعنیادایکلماتشسریعبود.اصال
همبحثنمیکرد.یادمنمیآیدعصبانیشدهباشد.میدانماین
خصلتکتابخوانهاست.روحشــانآمادهاستبرایهرنظری.
آمادهاندبرایهرتغییری.دلشانبرایهمهمیسوزد.یادمهست
نادرحتیموقعورزشبرایآمادگیعملیات،دلشنمیآمدبه
بچههافشارزیادیبیاورد.میگفتدرمنطقهصدایگلولهبلند
شــودهمهانرژیمیگیرندویکنفستاخودهدفمیدوند،
راســتمیگفت.درعملیاتبعدنادرفرماندهگردانشــد.چه
عشقیمیکردندنیروهایشبااو؛فرماندهیخجالتی؛فرماندهی
همیشهمتبسم.دییابهمنسال1362مراسمعروسیاشدر
اهوازبود.مراسمسادهایگرفت.نادرهنوزیکماهازعروسیاش
نگذشتهبودکهصدایشکردندبرایعملیاتخیبر.اسفند1362
ودرهمانعملیاتدررملهایچذابهشــهیدشد.اینروزهاو
شبهایخانهنشــینیکتابهاییراکهگذاشتهایمبرایروزی
تابخوانیمشان،بازشانکنیم.اینروزهابازشاننکنیمنمیدانم
دیگرکیمیخواهیمبخوانیمشان؟!شایدهیچوقت.وقتششده
باکتابهایمانآشتیکنیم.همینروزها،نهبرایبعدها،بعدی

کهوجودندارد.«

شناسایی هویت یک شهید 
پس از 3۴ سال

پیکرشــهید»مرتضــیکردی«ازشــهدای8
ســالدفاعمقدس،پسازگذشت34سال،در
تفحصهایاخیردرمنطقهعملیاتیمجنونو
ازطریقآزمایشDNAشناساییشدوبهمیهن
بازگشت.پیکراینشهیدصبحپنجشنبه26آبان
ماهدرشهرستانریتشــییعودرآرامگاهشیخ
صدوقاینشهرستانبهخاکسپردهشد.شهید
کردیازسویجهادسازندگیدرجبههحضور
یافتودوازدهممرداد1367،باسمتجهادگر
درجزیرهمجنونعراقبراثــراصابتگلولهبه

شهادترسید.

بازگشت پیکرهای دو رفیق شهید
پیکرهــایمطهرشــهیداندوراندفاعمقدس
»علیاکبرسلیمانی«و»اسداهللاسدی«پساز
34سالکشفوشناساییشدند.شهیدسلیمانی
فرزنداصغروبرادرهمسرش،شهیداسدیفرزند
نادعلی،ازاراک،هردودرتاریخ4تیرماه1367
درتکدشمندرمجنوندرسن25سالگیبه
شهادترسیدندوپیکرهایمطهرشاندرمنطقه
برجایماندودرجریانعملیاتهایاخیرتفحص
شهداپیکرمطهرایندوشهیدکشفشد.شهید
سلیمانیازطریقکارتشناســاییوآزمایش
دیانایوشــهیداســدینیزازطریقانجام

آزمایشدیانایشناساییشدند.

داستان مرد بی قرار
گاهیاوقاتنامهاذهنوتماموجودترامشغولمیکنند.
»ر«یکیازهمانهاییاســتکهتومیخواهیبدانیاول
کدامواژهاست.»ر«بزرگیکهبارنگقرمزرویجلدکتاب
نقشبستهاست،حکایتازیکراهعاشقانهدارد؛راهیکه
بهشهادتختممیشود.این»ر«جایگزینتمام»ر«هایی
استکهجاافتادهاندونشانازعاشقانههاییداردکهروزی
شهیدرسولحیدریدرنامههایشبرایهمسرشنوشته
است.»ر«،کتابیمتفاوتاست.کتابیکهمخاطبشرابه
دلقصهپرپیچوخمیکمردمیبرد؛مردیکهتوانیکجا
نشستننداشتودردمردمرادردخودمیدانست،حتیاگر
اینمردم،هموطنانشنباشند.»ر«،روایتکنندهداستان
زندگیشهیدرسولحیدریاست؛نخستینشهیدایرانیدر
جنگبوسنیوهرزگوین.اینکتابدارای3بخشاستکه
درآنبهمقاطعگوناگونزندگیشهیدپرداختهشدهاست.
فصلاولاززمانیآغازمیشــودکهرسولحیدریازسفر
بوسنیدرسال71بازمیگرددودرمسیرمرورخاطراتشاز
دورانکودکیتازمانوروداوبهسپاهپاسدارانوفعالیتش
درجنگرابازگومیکند.درادامهودرفصلدوم،روزهای
فعالیتشهیددرقرارگاهرمضانتاپایانجنگرابهتصویر
میکشــدودرادامههمینفصلماجراهایدانشگاهرفتن
شهیدراتعریفمیکند.فصلســومنیزبهروایتزندگیو

فعالیتهایشهیددربوسنیمیپردازد.
مریمبرادران،نویسندهاینکتاببهخوبیتوانستهبیشتر
ازآنکهبهاسطورهسازیبیجاازشخصیتشهیدبپردازد،
درعیننشاندادنروحیاتواخالقشهیدوحتیگاهی
کهممکناســتدروجودهر نقاطضعفهایاخالقیاوـ
رابطهپرمهرومحبتاوبا انسانیوجودداشــتهباشــدـ
اطرافیانوروحیهجهادیوخستگیناپذیررسولحیدری

رانشاندهد.

نقلقولخبر

معرفیکتاب

خبر

الناز عباسیان؛ روزنامهنگاریادداشت

مادرشهيد:اجازهتفرقهاندازینمیدهيم

اگر حسین من یا حسین ها نمی رفتند اینطور مردم راحت در شهر نمی گشتند. حسین با مکث
شهادتش مرا سربلند کرد. خدا هم او را سربلند کرد. رابطه مادر و فرزندی خیلی سخت است. 
30 سال برایش زحمت بکشی، خون و دل بخوری، لحظه لحظه در درس خواندن همراهی اش 
کنی و...، چون حسین در راه حفظ حجاب و ناموس مملکت رفت می گویم ای مردم اشتباه 
نکنید! حجاب، قانون جمهوری اسالمی نیســت بلکه حجاب قانون خداست و از حضرت 
زهرا)س( به ما ارث رسیده است. ان شاءاهلل با کمک و اتحاد مردم این امانت را به دست موالیمان 
صاحب الزمان )عج( می رسانیم و هیچ وقت به بیگانگان اجازه نمی دهیم با اهداف پلیدشان 

بین مردم تفرقه اندازی کنند.

میکشدومیگوید:»برایحســینآرزوهاداشتم.
اما...اربعینامسالکهمیخواستمکربالبرومموقع
بدرقهبهشوخیگفتمامانحواستبهمننیستا....
خیلیمحجوببود.مستقیمنگفتبرایمآستینباال
بزن.اماخوبمنمادرممتوجهمیشوم.گفتمچشم
برگردمحتماشماروسروسامانمیدهم.«حاالاین
لوازمغصهایشدهرویدلاووبادیدنشبهیادلبخند
حسینمیافتدوقصهازدواجاو.مادرسعیمیکند
خوددارباشدواشکیبهدیدهنیاورد.امامگرمیشود.
بهیادحسینکهمیافتدناخودآگاهچهرهاشرنگ
دیگریبهخودمیگیرد.تعریفمیکند:»حســین
عادتنداشتقدمیبرایکسیبرمیدارددربارهاش
حرفبزند.برایهمینهمیشهمخفیانهدستدیگران
رامیگرفت.شایدهمیشهمالیحمایتنمیکرداما
خیرشبههمهمیرسید.اگرازاوتعریفکنمشاید
دیگرانفکرکنندچونمادرشهستماینحرفها
رامیگویم.اماهیچکسنیســتکهاورابشناسدو
دوستشنداشتهباشد.آخرحسینباهمهنشست
وبرخاستمیکرد.حتیکسانیکهمذهبینبودند.

هیچوقتآدمهاراباتوجهبهظاهرشانمحکنمیزد.
ازجوانیکهظاهرمذهبینداشتبابچهحزباللهی
درچشــماویکجوربودند.رفتارشطوریبودکه
همهراجذبمیکرد.چهکســانیکهاهلمسجد
نبودندودوستیباحسینباعثشدمسجدیشوندو
سربهراه.کالمشمهرداشت.مهربانصحبتمیکرد.
حسینمنخوشلباسبود.میگفتبسیجیباید

شیکپوشباشد.«

حاجتم زود برآورده شد
30شهریور.مادرتازهازسفراربعینآمدهوخستهبود.
کمیهمکسالتداشت.ظهرمثلهمیشهحسیناز
سرکارآمدوغذاییهمراهخانوادهخورد.بعدهمبیرون
رفت.صدایسروصدایاغتشاشگرانمیآمدوهمین
مادررانگرانکرد.چندباریبهحسینتلفنکرداما
کسیجوابنداد.ساعت۹شدکهمهدیبرادرحسین
بهمادرتلفنکردکهامشــبحسینخانهنمیآیدو
نگراننباشد.مادرخاطرهآنشــبتلخرافراموش
نمیکند:»بعدازمهدیپسرم،فرددیگریبهتلفن
همسرمزنگزد.ازصحبتهایآنهامتوجهشدمبرای
حسیناتفاقیافتادهودربیمارستاناست.همسرمبه
بیمارستانرفتواماخیلیزودبرگشت.چندنفراز
حوزهبسیجعمارهمهمراهشبودند.گفتندحسین
چاقوخوردهاست.امایکیشانبهگریهافتادوگفت
شهادتحسینمبارک!«باگفتناینحرفمادربه
حیاطرفتودستهایشراباالگرفتگفتیاحسین
چهزودحاجتمرادادی.دوستانشتعریفکردهبودند
یکیازاغتشاشگرهاکهلباسقرمزهمبهتنداشته
باچاقوبهقلبشزدهاســت.مادرخودبسیجیاست
وتصمیمداردبعدازحسینراهشرابافعالیتهای
فرهنگیادامهدهدتانوجوانوجواندیگریدردام

دشمننیفتدواینگونهامنیتکشورنشانهنرود.


