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 هش�ت سال جنگ که فقط با عراق نبود؛ شرق و غرب و 
ش�مال و جنوب، براي جلوگیري از تس�ّری روزافزون نهضت 
اس�المي انقالب ایران، با تمام ق�وا به حمایت از صدام معدوم 
برخاسته بود. گذر زمان و ایستادگی دلیرانه شیرمردان خمینی 
کبیر موجب شد تا تکریتی الیعقل این بار کویت را با »المحمره« 
و »عبادان« خیالی اش، اشتباه بگیرد و به جای خوزستان ایران، 
این امیرنشین را به انضمام خاک عراق درآورد! در این هنگام 
اما همان  ابر قدرت هایی که تا دیروز پشت سر صدام ایستاده 
بودند، زبان به اعتراف گشودند و پرده از رازهای مکتوم و اسرار 
مگوی بسیاری برکشیدند! در همین ارتباط برخي مستندات 
منتش�ره در بهمن ماه 1369 به نقل از روزنامه ها و رادیوهاي 
بیگانه که از کتاب »ما اعتراف مي کنیم« برگرفته ش�ده اند را 

مورد بازخوانی قرار خواهیم داد:
*منبع: راديو ُكلن آلمان / تاريخ: 10 بهمن 1369، برابر با 30 

ژانويه 1991 / ساعت: 12:30
»گرچه بر همه مسلّم است كه صدام حسين همان متجاوز بي رحم 
به انقالب اسالمي در سال 1980 است كه اسير و گرفتار شده، ولي 
عمليات نظامي نيروهاي چند مليتي، ناگزير باعث كشته شدن مردم 

غير نظامي كه اكثرشان شيعي هستند نيز مي گردد.«
*منبع: راديو امريكا / تاريخ: 12 بهمن 1369،  برابر با 1 فوريه 

1991 / ساعت 21:30
»محاس��به صدام باعث جنگ هشت ساله عليه ايران شد. صدام 
كوشيد اين خونريزي را با اين افسانه موهوم توجيه كند كه او به خاطر 

ملت عرب عليه عجم مي جنگد.«
*منبع: راديو بي بي سي انگلستان / تاريخ: 4 بهمن 1369، برابر 

با 24 ژانويه 1991 / ساعت 19:30
»ش��رق صدها هواپيما و هزارها تانك ب��ه صدام داده، غرب هم 
تكنولوژي اس��لحه ش��يميايي بيولوژيك به صدام داد. خليجي ها هم 
دهه��ا ميلي��ارد دالر به صدام داده اند، ولي چيزي به اش��تباه رفت و 

فرانك اشتاين درست شد.«
*منبع: راديو اسرائيل به نقل از هفته نامه »ساندي تايمز« چاپ 
لندن / تاريخ : 14 بهمن 1369، برابر با 3 فوريه 1991 / ساعت: 19

»عراق در جنگ هش��ت ساله عليه ايران هربار كه احساس كرد 
توازن قوا به نفع ايران برهم مي خورد، از س��الحهاي ش��يميايي عليه 
سربازان، پاس��داران و شهروندان در جبهه هاي جنوبي و غربي ايران 

استفاده كرد.«
*منبع: راديو امريكا / تاريخ: 7 بهمن 1369، برابر با 27 ژانويه 

»پنجاه س�ال عبادت کردید خداوند از شما قبول کند، یک 
بار هم وصیت نامه این شهیدان را بخوانید، که این وصیت نامه ها 
انس�ان را بیدار می کند.« اظهار این جمالت گرانس�نگ از زبان 
حضرت روح اهلل)ره(، نشانگر اهمیت مضاعف بازخوانی توصیات 
و سفارش های شهیدان جنگ تحمیلی است. شهیدانی که بر آن 
بودن�د تا با به یادگار گذاردن مکتوبات و وصیت نامه هایش�ان، 
تجربی�ات نی�ل به “عند ربه�م یرزقونی” خوی�ش را در اختیار 
آیندگان قرار دهند و راه و مرام و مسلک حقه شان را تا انقالب 

موعود)عج( استمرار بخشند.
در ای�ن مجال قص�د داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر 
وصیت نامه های تنی چند از فرماندهان و سرداران ارشد جنگ 
تحمیلی، عالوه بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطرشان، نحوه آسمانی 

شدن این سرآمدان عرصه دفاع را نیز مرور کنیم:
شهید مهدی باکری

خداي��ا! چگونه وصيت نامه بنويس��م در حالی كه س��راپا گناه و 
معصيت، و س��راپا تقصير و نافرمانيم؛ گرچه از رحمت و بخش��ش تو 
نااميد نيستم ولی ترسم از اين است كه نيامرزيده از دنيا بروم؛ رفتنم 

خالص نباشد و پذيرفته درگاهت نشوم. 
يا رب! العفو. خدايا! نميرم در حالی كه از ما راضی نباشی. ای وای 
كه س��يه روی خواهم بود. خدايا! چقدر دوست داشتنی و پرستيدنی 

هستی! هيهات كه نفهميدم!  
آه چقدر لّذت بخش اس��ت انس��ان آماده باشد برای ديدار ربّش! 

ولی چه كنم كه تهيدستم. خدايا! تو قبولم كن! 
س��الم بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر، عصر ظلم و 
ستم ، عصر كفر و الحاد، عصر مظلوميت اسالم و پيروان واقعی اش. 

عزيزانم! اگر شبانه روز شكرگزار خدا باشيم كه نعمت اسالم و امام را 
به ما عنايت فرموده باز كم است. آگاه باشيم كه سرباز راستين و صادق 
اين نعمت شويم. خطر وسوسه های درونی و دنيا فريبی را شناخته و 
بر حذر باشيم كه صدق نيت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز ماست. 
ای عاشقان اباعبداهلل! بايستی شهادت را در آغوش گرفت، گونه ها 
بايستی از حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند؛ بايستی 
محتوای فرامين امام را درك و عمل نماييم تا بلكه قدری از تكليف خود 

را شكرگزاری به جا آورده باشيم. 
وصيتم به مادرم و خواهران و برادران و اهل فاميل اين است كه 
بدانيد اسالم تنها راه نجات و سعادت ماست، هميشه به ياد خدا باشيد 
و فرامين خدا را عمل كنيد. پشتيبان و از ته قلب، مقلّد امام باشيد، 
اهميت زياد به دعاها و مجالس ياد اباعبداهلل و ش��هدا بدهيد كه راه 
س��عادت و توشه آخرت است. همواره تربيت حسينی و زينبی بيابيد 
و رسالت آنها را رسالت خود بدانيد و فرزندان خود را نيز همان گونه 
تربيت دهيد كه سربازانی با ايمان و عاشق شهادت و علمدارانی صالح، 
وارث حضرت ابوالفضل )ع( برای اسالم به بار آيند. از همه كسانی كه 
از من رنجيده اند و حقی بر گردن من دارند، طلب بخش��ش دارم و 
اميدوارم خداوند مرا با گناهان بسيار، بيامرزد. خدايا مرا پاكيزه بپذير.  

 شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
اناهلل و انا اليه راجعون. هذا ما وعدنا اهلل و رس��وله و صدق اهلل و 
رسوله. اللهم زدنا ايماناً و ارحمنا. اشهد ان الاله اال اهلل وحده ال شريك 
له و أن محّمداً عبده و رسوله ارسله بالهدی و دين الحق و ان الصديقة 
الطاهره فاطمه الزهرا، س��يدة نساء العالمين و أن علياً أميرالمؤمنين  
و الحسن و الحسين و علی بن الحسين و محّمد بن علی و جعفر بن 
محّمد و موس��ی بن جعفر و علی بن موس��ی و محّمد بن علی و علی 
بن محّمد و الحسن بن علی و الحجه القائم المنتظر صلواه اهلل و سالمه 
عليهم ائمتی و س��ادتی و موالی بهم اتولی و من اعدائهم اتبرء و أن 
الموت و النشور حق و الساعة آتية ال ريب فيها و أن الجنة و النار حق. 
اللهم أدخلنا جنتك برحمتك و جّنبنا و احفظنا من عذابك بلطفك و 

احسانك يا لطيفاً بعباده يا أرحم الراحمين.
خداوندا! اين تو هس��تی كه قلبم را ماالمال از عش��ق به راهت، 
اس��المت، نظام��ت و واليت قرار دادی؛ خدايا! ت��و خود می دانی كه 
همواره آماده بوده ام آن چه را كه تو خود به من دادی در راه عشقی 
كه به راهت دارم نثار كنم. اگر جز اين نبودم آن هم خواست تو بود. 
پروردگارا رفتن در دست توست، من نمی دانم چه موقع خواهم رفت 
ولی می دانم كه از تو بايد بخواهم مرا در ركاب امام زمانم قرار دهی و 
آن قدر با دشمنان قسم خورده دينت بجنگم تا به فيض شهادت برسم.

خداوندا ولی امرت حضرت آيت اهلل خامنه ای را تا ظهور حضرت 
مهدی)عج(، زنده، پاينده و موفق بدار.

شهید خلبان عباس بابایی
همس��رم! راه خ��دا را انتخاب كن كه جز اي��ن راه ديگری برای 

خوشبختی وجود ندارد. مليحه جان همان طوری كه می دانی احترام 
مادر واجب اس��ت . اگر انسان كوچك ترين ناراحتی داشته باشد اولين 
كسی كه س��خت ناراحت می شود مادراست كه هميشه به فكر فرزند 

يعنی جگرگوشه اش می باشد.
مليحه جان به خدا قس��م مس��لمان بودن تنها فقط به نماز و روزه 
نيست البته انسان بايد نماز بخواند و روزه هم بگيرد. اما برگرديم سرحرف 
اول اگر دوس��تت تو را ناراحت كرد بعد پشيمان شد و به تو سالم كرد 
و از تو كمك خواس��ت حتما به او كمك كن. تا می تونی به دوس��تانت 
كمك كن و به هر كسی كه می شناسی و يا نمی شناسی خوبی كن. 

نگذار كسی از تو ناراحت بشود و برنجد.
هر كسی كه به تو بدی می كند حتما از او كناره بگير و اگر روزی 
از كار خودش پشيمون شد از او ناراحت نشو. هرگز به خاطر مال دنيا از 
كسی ناراحت نشو. مليحه جون در اين دنيا فقط پاكی، صداقت ،ايمان ، 
محبت به مردم، جان دادن در راه وطن، عبادت باقی می ماند. تا می تونی 

به مردم كمك كن. حجاب، حجاب را خيلی زياد رعايت كن. 
اگه می خواهی عباس هميش��ه خوش��حال باشد بايد به حرفهايم 
گوش كنی. مليح��ه هرچقدر می تونی درس بخون. درس بخون درس 
بخون. خوب فكر كن. به مردم كمك كن. خوب قضاوت كن. هميش��ه 
از خ��دا كمك بخواه. حتم��ا نماز بخون. راه خدا را هرگز فراموش نكن. 

مليحه مهربانم هروقت نماز می خونی برام دعا كن.

خداي��ا، خداي��ا، تو را به جان مهدی )عج( ت��ا انقالب مهدی )عج( 
خمينی را نگهدار. به خدا قس��م من از ش��هدا و خانواده شهدا خجالت 
می كش��م وصيت نامه بنويسم. خدايا مرگ مرا و فرزندان و همسرم را 
شهادت قرار بده. خدايا، همسر و فرزندانم را به تو می سپارم. خدايا، در 
اين دنيا چيزی ندارم ، هرچه هس��ت از آن توس��ت. پدر و مادر عزيزم ، 

ما خيلی به اين انقالب بدهكاريم.
شهید حسن باقری )غالم حسین افشردی(

فع��اَل انقالب ما همچون تي��ر زهرآگينی برای همه مس��تكبرين 
درآم��ده اس��ت و ياوری ب��رای همه مس��تضعفين جهان. م��ا با هيچ 
دول��ت و كش��وری ش��وخی نداريم و ب��ا تمام مس��تكبرين جهان هم 
 س��رجنگ داري��م و ب��ا اين هدف جنگ ب��ا صدام يزيد مقدمه اس��ت.

در اين موقعيت زمانی ومكانی، جنگ ما جنگ اسالم و كفر است و هر لحظه 
مسامحه و غفلت، خيانت به پيامبر اكرم )ص( و امام زمان )عج( و پشت پا 
 زدن به خون شهداست و ملت ما بايد خود را آماده هرگونه فداكاری بكند.
در چنين ميدان وس��يع و اين هدف رفيع انس��انی و الهی، جان دادن و 
مال دادن و فداكاری امری بسيار ساده و پيش پا افتاده است و خدا كند 
 كه ما توفيق شهادت متعالی در راه اسالم با خلوص نيت را پيدا كنيم.
در مورد درآمدها، چيزی به آن صورت ندارم و همين بضاعت مزجاه را هم 
خمسش را داده ام و بقيه را هم در راه كمك رساندن به جنگجويان و سربازان 
 اسالم با سپاه كفر خرج كنند. در صورت امكان با لباس سپاه مرا دفن كنيد.

درود بر رهبر كبير انقالب اس��المی امام خمينی. اللهم عجل فی فرج 
موالنا صاحب الزمان.

شهید محمد بروجردی
اين وصيت نامه رادر حالي مي نويس��م كه فردايش عازم س��نندج 

هستم. با توجه به اينكه چندين 
ب��ار در عمليات ش��ركت كرده و 
ض��رورت نوش��تن وصيت نامه را 
حس كرده بودم ولي هم فرصت 
نداش��تم و هم اهميت نمي دادم 
ولي نمي دانم چرا حس كردم كه 
صرفا اگر ننويسم گناهي مرتكب 

شده ام. لذا بدين وسيله وصيت نامه خود را در مورد خانواده و برادران 
آشنا مي نويسم. 

با توجه به اينكه حدودا شش سال وارد مبارزات سياسي و نظامي 
شده ام و به همين خاطر نسبت به خانواده ام رسيدگي نكرده ام بخصوص 
همس��ر و فرزندانم و از همين وضع هميشه احساس ناراحتي مي كردم 

و هيچ وقت هم نتوانس��تم خود را قانع كنم كه مس��ئوليت را رها كنم و 
بدين وسيله از همه آنها معذرت مي خواهم و طلب بخشش دارم از حقي 
كه به گردن من داشته اند و نتوانستم اين حق را ادا  كنم ولي اين اطمينان 
را به خانواده ام مي دهم كه هرگز از ذهن من خارج نشده اند و فكر نكنند 
كه نسبت به انها بي تفاوت بوده ام ولي مسئوليتهايی سنگين تر بود. در 
خواس��تي كه از همسرم دارم اين است كه فرزندام را خوب تربيت كند 
و آنها را نسبت به اسالم دلسوز بار آورد. اگر چه اموالي ندارم ولي آنجه 
هست فقط همسرم نسبت به مصرف كردن آ ن مسئوليت دارد. درخواست 
دارم برادراني اگر از من بد ديده اند درگذرند و يا اگر كسي را سراغ دارند 
ك��ه از م��ن بد ديده به نزدش بروند و از او رضايت بگيرند. و ديگر اينكه 
مقاومت را فراموش نكنند كه خداوند با صبر پيش��ه كنندگان است. در 
اين ش��رايط تاريخي خداوند تبارك و تعالي بار سنگين انقالب اسالمي 
را بر دوش ملت مسلمان ايران گذاشته است و ما را در آزمايشي عظيم 
قرارداده است. اين را شهيدان بسياري بخصوص در اين چند سال اخير 
به در و ديوار ايران نوشته اند و اگر مقاومت ما نباشد همان طور كه امام 
فرمودند بيم آن مي رود كه زحمات شهداء به هدر رود و اگر چه آنها به 
س��عادت رس��يدند و اين ما هستيم كه آزمايش مي شويم. ديگر اينكه با 
تجربه اي كه ما از صدر اسالم داريم كه به خاطر عدم آگاهي ، مسلمين 
چطور از مسير اسالم منحرف شده اند و اين تجربه بايد براي مسلمين 
درس عبرت باش��د. با دقت كلمات اي��ن »روح خدا« را كه خط او خط 
رسول خداست دقت كنند، وجود امام امروز براي ما معيار است راه او راه 
سعادت و انحراف از آن خسران دنيا و آخرت است. من با تمام وجود اين 
اعتقاد را دارم كه شناخت و مبارزه با جريان هايي كه بين مسلمين صدر 
به انحراف كشيدن انقالب از خط اصيل و مكتبي آن را دارند، به مراتب 
حساس تر و سخت تر از مبارزه با رژيم صدام و آمريكاست و وصيتم به 
برادران اين است كه سعي كنند توده مردم كه عاشق انقالب هستند را 
از نظر اعتقادي و سياسي آماده كنند كه بتوانند نيروهاي صادق انقالب 
را شناس��ايي كنند و عناصري كه جريانهاي انحرافي دارند بشناسند كه 

شناخت مردم در تداوم انقالب حياتي است. 
شهید حاج محمد ابراهیم همت

به نام خدا نامی كه هرگز از وجودم دور نيست وپيوسته با يادش، 
آرزوی وصالش را در سر داشتم. سالم بر حسين)ع( ساالر شهيدان، اسوه 
و اس��طوره  بشريت. مادرگرامی و همسر مهربانم، پدر و برادران عزيزم 
درود خدا بر ش��ما باد كه هرگز مانع حركتم در راه خدا نشديد، چقدر 
شما ها صبوريد، خودتان می دانيد كه من چقدر به شهيدان عشق می 

ورزيدم، كبوترانی كه هميش��ه در حال پرواز به سوی ملكوت اعاليند. 
من در پوست خود نمی گنجم، گمشده ای دارم وخويشتن را در قفس 
محب��وس می بينم و می خواهم از قفس به درآيم ، س��يم های خاردار 
مانعند، من از دنيای ظاهر فريب ماديات وهمه آنچه كه از خدا باز می دارد 
متنفرم. در طول جنگ برادرانی كه در عمليات شهيد می شدند، از قبل 
سيمای شان روحانی و نورانی می شد و هر بيطرفی احساس می كرد كه 
نوبت شهادت آن برادر فرا رسيده است. لياقت ندارم و معلوم است كه 
هنوز در بند اسارتم، هنوز خالص نشده ام وآلوده ام. از شروع انقالب در 
اين راه افتادم وپس از پيروزی انقالب نيز س��پاه را پناهگاه خوبی برای 
مبارزه يافتم. مثل اين كه ديگر جنگ با من عجين شده است. خداوند 
تا كنون لطف زيادی به اين س��رپا گنه كرده و توفيق مبارزه در راهش 
را نصيبم كرده اس��ت. اكنون می روم با دنيايی انتطار، انتظار وصال و 

رسيدن به معشوق.
شهید حسین خرازی

ما لشگر امام حسينيم، حسين وار هم بايد بجنگيم، اگر بخواهيم 
قبر ش��ش گوش��ه امام حسين را در آغوش بگيريم كالمی  و دعايی جز 
اين نبايد داشته باشيم: »اللهم اجعل محيای محيا محمد و آل محمد و 
مماتی ممات محمد و آل محمد - اگر در پيروزی ها خودمان را دخيل 
بدانيم اين حجاب است برای ما، اين شايد انكار خداست. اگر برای خدا 
جنگ می كنيد احتياج ندارد به من و ديگری گزارش كنيد. گزارش را 

نگه داريد برای قيامت. اگر كار برای خداست گفتنش برای چه؟!
 در مشكالت است كه انسانها آزمايش می شوند. صبر پيشه كنيد 
كه دنيا فانی اس��ت و ما معتقد به معاد هس��تيم. هر چه كه می كشيم 

اعترافات دیرهنگام!

1991 / ساعت 7:30
»ما خود خالق اين هيوال هستيم و در اين زمينه مسئوليت سنگيني 
بر دوش داريم. اما درس گرفتن دير، بهتر از هرگز نياموختن است و بايد 
بپذيريم كه تقصير از ما بوده كه صدام حسين از صورت يك مستبد محلي 

به صورت مخرب ثبات منطقه درآمده است.«
*منبع: روزنامه »ال موندو« چاپ اسپانيا / تاريخ: 15 بهمن 1369، 

برابر 4 فوريه 1991
»جمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به شرايط فعلي، هشت سال 
مبارزه در جنگ عراق را كه توس��ط غرب حمايت مي ش��د، تحمل كرد و 
نهايتاً به پيروزي رسيد. در طول جنگ عراق با ايران، غرب مانند هميشه 

بدتري��ن و مهلك تري��ن تصميم را گرفت و بدين وس��يله صدام را به يك 
ماشين جنون آميز كشتار تبديل كرد.«

*منب�ع: راديو امريكا / تاريخ: 23 بهم��ن 1369، برابر با 12 فوريه 
1991 / ساعت: 20:30

»هلي پيرو، روزنامه نگار و نويس��ندة كتاب »طوالني ترين جنگ« 
گفت��ه اس��ت، اين عراق بود و نه ايران ك��ه از كمكهاي كالن نظامي و 
مالي خارجي برخوردار ش��د و اين كمكها به صدام حس��ين امكان داد 
كه يك ماشين نظامي بيافريند ... هشت سال بعد زماني كه ميان اين 
دو كشور آتش بس برقرار شد، شمار نفرات نظامي عراق از يك ميليون 
تجاوز مي كرد. به اين معنا كه صدام حسين توانسته بود در عرض هشت 

سال، نيروهاي نظامي اش را چهار برابر كند و پول الزم براي اين كار 
از س��وي سعودي ها و كويتي ها تأمين شده بود. نه تنها از سوي 
آنها بلكه البته از سوي شوروي و همچنين از فرانسه، آلمان غربي، 

ژاپن و سرانجام از امريكا.«
*منب�ع: راديو امريكا / تاريخ 3 بهمن 1369، برابر با 23 ژانويه 

1991 / ساعت: 21
»صدام با قاطعيت تمام، گروههاي سياس��ي ش��يعه چون حزب 
الدعوه عراق را سركوب كرد و هزاران شيعه را به دار آويخت و صدها 

هزار شيعة ديگر را از خاك عراق بيرون راند«
*منبع: راديو اس��رائيل / تاريخ: 13 بهمن 1369، برابر 2 فوريه 

1991 / ساعت: 19
»ي��ك روزنامه نگار آلماني به نام ادموند كوخ، فاش س��اخت كه 
عراقيها براي آزمايش كردن نوع تازه اي گاز كشنده، شماري از اسيران 
ايراني را كه در جنگ هش��ت ساله به اسارت آنها درآمده بودند وارد 
دو اطاق مسدود ساختند و ماسكهاي ضدگاز به آنها دادند و گاز تازه 
ساخته را وارد اطاقها كردند. اسيران ايراني با آنكه ماسك ضدگاز بر 
چهره داش��تند، لحظاتي بعد به وضع فجيع��ي فوت كردند؛ زيرا گاز 
جديد قادر اس��ت حتي از ماس��ك الستيكي و فيلتر آن عبور كند و 

وارد ريه هاي انسان شود.«
*منبع: راديو امريكا به نقل از روزنامه »واش��نگتن پس��ت« از 
ق��ول »جورج بوش« ]پدر[/ تاريخ 5 بهمن 1369، برابر با 25 ژانويه 

1991 / ساعت : 20:30
»وقتي كه اين فرد مس��تبد دس��تگير و به چنگ عدالت سپرده 

شود، هيچ كس در جهان نبايد براي او اشك بريزد!«
*منبع راديو امريكا به نقل از »گرابين رايت« عضو سابق شوراي 
امنيت ملي امريكا / تاريخ: 13 بهمن 1369 برابر با 2 فوريه  / ساعت: 21

»در ط��ول جن��گ اي��ران و عراق ني��ز او براي آنك��ه از ايمني 
هواپيماهاي جنگنده اش مطمئن باش��د، آنها را به عربستان سعودي 
و اردن فرس��تاد و پ��س از پاي��ان جنگ، بدون هيچ گونه اش��كالي 

جنگنده هايش را پس گرفت.«
»به نوشته اين روزنامه ها مادامي كه صدام به عنوان مرجع عراق 
باق��ي بماند، نبايد چشمداش��ت صلحي را در منطقه داش��ت. صدام 
حسين بايد برود. به پيش بيني اين روزنامه، اگر صدام حسين از مهلكه 
كنوني جان س��الم به در ببرد، ظرف سه يا چهار سال آينده با ارتش 
تازه نفس��ش باز تهديد نظامي عليه كويت، سوريه، اردن يا عربستان 
سعودي خواهد بود... به گفته يكي از اين ديپلماتها، سعودي خواهان 

خالصي منطقه از شّر رژيم صدام حسين است«

نگاهی به وصیت نامه سرداران
 و فرماندهان شهید دفاع مقدس

 شهيد سيد مجتبی علمدار در يكی از دست نوشته هايش آورده است:
»ما اگر عاشق جبهه بوديم، به خاطر صفای بچه هايی بود كه لذت های 
مادی را فراموش كردند و اكنون ما نيز چون ش��ماييم. وقتی در خون 
خويش غلتيديم و چش��م از دنيا بستيم، فكر می كرديم كه ديگر همه 
چيز تمام شد اما اين گونه نشد. دردهای شما در فراق ما، دل ما را بيشتر 
آتش می زند. درست است كه ما به هر چه می كنيد، آگاهيم؛ اما اين 
بالی بزرگی بود كه ای كاش نصيب ما نمی شد. وقتی شما از اين و آن 
طعنه می خوريد و الجرم به گوشه اتاق پناه می بريد و با عكس های ما 
سخن می گوييد و اشك می ريزيد، به خدا قسم اين جا كربال می شود 

و برای هر يك از غم های دل تان اين جا تمام شهيدان زار می زنند.«

همپای صاعقه
كت��اب »همپ��ای صاعق��ه« نح��وه تش��كيل و نقش 
س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( ب��ه فرمانده��ی جاويداالثر 
احم��د متوس��ليان در دو عملي��ات ب��زرگ فتح المبين و 
بيت المقدس كه منجر به آزاد س��ازی خرمشهر شد است 
را ب��ا قلم حس��ين به��زاد، گل علی باباي��ی روايت می كند 
 كه توس��ط انتش��ارات س��وره مهر به چاپ رس��يده است.
در بخش��ی از حاش��يه نويس��ی رهبر معظم انقالب بر اين 

كتاب آمده است:
»اين يك كتاب منبع بسيار غنی و ارزشمند است كه 
از آن می توان ده ها كتاب و فيلم نامه و زندگی نامه استخراج 
كرد. لحظات و حاالت ثبت شده در سراسر اين كتاب، همان 

ظرافت های حيرت انگيزی است كه ...«
نورالدین پسر ایران

كتاب »نورالدين پس��ر ايران« خاطرات سيد نورالدين 
عافی اس��ت؛ پسری شانزده ساله از اهالی روستای خنجان 
در حوالی تبريز در آذربايجان شرقی كه حضور دفاع مقدس 
را در گردان های خط  شكن لشكر 31 عاشورا به عنوان نيروی 
آزاد تجربه كرده و بارها مجروح شده است. اين كتاب توسط 
 معصومه سپهری و انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.
در بخش��ی از حاش��يه نويس��ی رهبر معظم انقالب بر اين 

كتاب آمده است:
»اين نيز يكی از زيباترين نقاش��ی های صفحه پُركار و 
اعجازگونه هش��ت سال دفاع مقدس است. هم راوی و هم 

نويسنده حقاً در هنرمندی، سنگ تمام گذاشته اند...«
زنده باد کمیل

كت��اب »زنده ب��اد كمي��ل« ك��ه خاط��رات محس��ن 
مطل��ق از س��ال های ابتدايی جنگ تحميل��ی عراق عليه 
اي��ران اس��ت، نخس��تين ب��ار در س��ال 1370 از س��وی 
انتش��ارات س��وره مه��ر در ته��ران چاپ و منتش��ر ش��د 
 ك��ه در س��ال های بع��د بار ها تجديد چاپ ش��ده اس��ت. 
از افتخارات اصلی كتاب زنده باد كميل كه آن را نسبت به 
ساير آثار نويسنده متمايز كرده است، حاشيه نويسی رهبر 

معظم انقالب بر اين كتاب آمده است:
»از اين نوش��ته عطر اخالص به مش��ام می  رسد و چه 
زيباست كه روايت صحنه هايی كه از اخالص و ايثار سرشار 
است نيز از سر اخالص باشد. نويسنده، فروتنانه خود را غالباً 
در پش��ت ياران شهيدش پنهان كرده است. خوشا به حال 
اين جوانان نورانی كه در يكی از استثنايی  ترين فرصتهای 
الهی در تاريخ، بيش��ترين بهره را بردن��د و به مدد اراده و 
ايم��ان و فداكاری، به مدارج عالی انس��انی، رس��يدند. اين 
كتاب همچنين به خاطر ش��يرينی زبان روايتش و طنزی 
كه در خيلی جا ها نمك نوشته كرده است. از بعضی ديگر 
از خاطره های مكتوب، خواندنی  تر است، بايد ترجمه شود.«

عبور از آخرین خاکریز
كت��اب »عب��ور از آخري��ن خاكريز« خاط��رات دكتر 
احمد عبدالرحمن، پزش��ك اس��ير عراقي است كه توسط 
محمدحس��ين زوار كعبه ترجمه و توسط انتشارات سوره 

مهر به چاپ رسيده است.
رهبر معظم انقالب در حاشيه اين كتاب چنين نوشته 
اند:»آن را از نظر داستاني و نيز اشتمال بر مطالب مفيد، بهتر 
از خاطره ديگر عراقي كه او نيز پزشك بود يافتم. به جاست 
اگر به زبان هاي اروپايي همه يا بخش��ي از آن ترجمه و در 

پاورقي روزنامه هاشان منتشر شود.«

* شهید باقری: در چنین میدان وسیع و این 
هدف رفیع انسانی و الهی، جان دادن و مال 
دادن و فداکاری امری بسیار ساده و پیش پا 
افتاده است و خدا کند که ما توفیق شهادت 

متعالی در راه اسالم با خلوص نیت را پیدا کنیم.

* شهید باکری: عزیزانم! اگر شبانه روز شکرگزار خدا 
باشیم که نعمت اسالم و امام را به ما عنایت فرموده باز 

کم است. آگاه باشیم که سرباز راستین و صادق این 
نعمت شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیا فریبی را 

شناخته و بر حذر باشیم که صدق نیت و خلوص
 در عمل، تنها چاره ساز ماست.

* شهید صیادشیرازی: خدایا! تو خود می دانی که 
همواره آماده بوده ام آن چه را که تو خود 

به من دادی در راه عشقی که به راهت دارم نثار کنم. 
اگر جز این نبودم آن هم خواست تو بود. پروردگارا 

رفتن در دست توست، من نمی دانم چه موقع خواهم 
رفت ولی می دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب 

امام زمانم قرار دهی و آن قدر با دشمنان قسم خورده 
و هر چه كه بر س��رمان می آيد از نافرمانی خداس��ت و همه ريشه در دینت بجنگم تا به فیض شهادت برسم.

عدم رعايت حالل و حرام خدا دارد.  سهل انگاری و سستی در اعمال 
عب��ادی تأثير نامطلوب��ی در پيروزی ها دارد. همه ما مكلفيم و وظيفه 
داريم با وجود همه نارسايی ها بنا به فرمان رهبری، جنگ را به همين 
ش��دت و با منتهای قدرت ادامه بدهيم زيرا ما بنا بر احس��اس وظيفه 
شرعی می جنگيم نه به قصد پيروزی تنها. همواره سعی مان اين باشد 
كه خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگه داريم و شهدا را به عنوان يك 
الگو در نظر داش��ته باشيم كه شهدا راهشان راه انبياست و پاسداران 
واقعی هس��تند. از مردم می خواهم كه پش��تيبان واليت فقيه باشند، 
راه ش��هدای ما راه حق اس��ت، اول می خواهم كه آنها مرا بخشيده و 
ش��فاعت مرا در روز جزا كنند و از خدا می خواهم كه ادامه دهنده راه 
آنها باشم. آنهايی كه با بودنشان و زندگی شان به ما درس ايثار دادند. 
با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما آموختند. 
از مسئولين عزيز و مردم حزب اللهی می خواهم كه در مقابل آن افرادی 
كه نتوانستند از طريق عقيده، مردم را از انقالب دور و منحرف كنند 
و االن در كشور دست به مبارزه ديگری از طريق اشاعه فساد و فحشا 
و بی حجابی زده اند در مقابل آنها ايستادگی كنيد و با جديت هر چه 
تمام تر جلو اين فس��ادها را بگيريد. استغفراهلل، خدايا امان از تاريكی 
و تنگی و فش��ار قبر و س��وال نكير و منكر در روز محشر و قيامت، به 
فريادم برس. خدايا دل شكسته و مضطرم، صاحب پيروزی و موفقيت 
تو را می دانم و بس. و بر تو توكل دارم. خدايا تا زمان عمليات، فاصله 
زيادی نيست، خدايا به قول امام خمينی)ره( تو فرمانده كل قوا هستی، 
خودت رزمندگان را پيروز گردان، ش��ر مدام كافر را از س��ر مسلمين 
بك��ن. خداي��ا! از مال دنيا چيزی جز بدهكاری و گناه ندارم. خدايا! تو 
خود توبه مرا قبول كن و از فيض عظمای شهادت نصيب و بهره مندم 

ساز و از تو طلب مغفرت و عفو دارم. 

»ما در اسالم، روزي تاريخي تر از عاشورا نداريم؛ به خاطر اين 
كه عاش��ورا سرمنشأ پيروزي هاي اس��الم بود. ما كه در اين زمان 
زندگي مي كنيم بايد بدانيم كه عاشورا را بايد از يادهاي مان نبريم. 
آيا چگونه مي ش��ود از ياد برد روزي كه تمام ياران حس��ين )ع(  به 

شهادت رسيدند«.
 شهید محمد رضا خانزادي


