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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد
گذري بر زندگي يار صديق مقام معظم رهبري در دوران تبعيد

 فقط يك نفر دل مبارزه داشت 
و آن هم احمد آتش دست بود

   غالمحسين بهبودي
شهيد دکتر احمد آتش دس�ت به عنوان 
شهيد ش�اخص س�ال 96 بس�يج جامعه 
پزشكي کش�ور، از جمله ش�هدايي است 
که مورد عنايت و توجه مقام معظم رهبري 
قرار گرفته است. شهيدي که از او با نام يار 
صديق مقام معظم رهبري در دوران تبعيد 
ايش�ان ياد مي ش�ود. احمد آتش دس�ت 
از بچه ه�اي انقالبي سيس�تاني بود که در 
محروم تري�ن مناط�ق کش�ورمان رش�د 
کرد و ب�ا درك ارزش ه�اي واالي نهضت 
اس�المي امام خمين�ي)ره( رزمن�ده پاي 
کار اين نهضت ش�د. جواني تحصيلكرده 
که همه تعلق�ات دنيايي را ره�ا کرد و در 
مهرم�اه 1361 در جبهه هاي دفاع مقدس 
به شهادت رس�يد. گذري کوتاه بر زندگي 
اي�ن ش�هيد بزرگ�وار را پي�ش رو داريد. 

   1339 ايرانشهر
احمد آتش دست س��ال 1339 در ايرانشهر 
متولد شد. يكي از شهرهاي استان سيستان 
و بلوچستان كه به شهر تبعيدي معروف بود. 
سال هاي درازي مي شد كه مردم اين شهر به 
آمد و شد مجرمان و تبعيدي ها عادت داشتند. 
آب و هواي نه چندان مناس��ب ايرانشهر در 
كن��ار دوري اش از مركز، بهان��ه خوبي بود تا 

بسياري از محكومان را به اين شهر دورافتاده 
تبعيد كنند. احمد اما در دامان پدر و مادري 
مذهبي و متدين رشد مي كرد كه در چنين 
ش��هر محرومي به خوبي آموزه هاي اسالمي 
را به فرزندانش��ان مي آموختند. بر اثر همين 
مراقبت ها بود كه احمد درسش را ادامه داد و 
در ميانه دهه 50 شمسي وارد دبيرستان شد. 
جايي كه شور جواني و فعاليت هاي تحصيلي، 
جوان ها و نوجوانان شهر را به وادي مختلفي 
مي كشاند. اما اين مقطع پر تالطم براي احمد 
آتش دست مقارن با آش��نايي با يك روحاني 

تبعيدي بود به نام سيدعلي خامنه اي. 
   نفت فانوس

وقتي كه س��يدعلي خامنه اي به ايرانش��هر 
تبعيد ش��د، خيلي ها او را مي شناختند. اين 
روحاني سرشناس يكي از مبارزان شناخته 
شده انقالبي بود كه دستي در كارهاي خير 
داش��ت و كمك هاي بس��ياري را از مشهد و 
نواحي ديگ��ر براي مردم محروم سيس��تان 
و بلوچس��تان جم��ع آوري مي ك��رد. احمد 
خيلي زود با اين س��يد روحاني انس گرفت 
و به بهانه هاي مختلف به منزلش رفت و آمد 
مي كرد. گاهي به بهانه تميزي به منزل ايشان 
مي رفت و گاهي به بهانه تأمين نفت فانوس 
خانه شان. او با نفت وارد خانه مي شد و با چراغ 
روشن هدايت خارج مي شد. اين آمد و شدها 
در روشني فكر احمد آتش دست تاثير فراواني 
داشت. شهيد آتش دست سيدعلي خامنه اي 
را طوري شناخت كه هيچ گاه در طول دوران 
زندگي اش دامان اين سيد بزرگوار را رها نكرد 

و همواره با ايشان ارتباط داشت. 

   سيل در ايرانشهر 
مدت��ي از آش��نايي احم��د با حض��رت آقا 
مي گذشت كه س��يل منزلشان را ويران كرد 
و باعث ش��د همراه خانواده به شهر نهبندان 
مهاج��رت كنند. احم��د آنجا نيز دس��ت از 
تالش برنداشت و توانست در سال 56 با رتبه 
ممتاز به دانشگاه اصفهان راه يابد و در رشته 
پزشكي تحصيل كند. بعد از پيروزي انقالب 
كه دانشگاه ها به دليل انقالب فرهنگي مدتي 
تعطيل شدند، احمد فرصت يافت تا به تهران 
برود و براي عرض تبريك به مناسبت رياست 
جمهوري مق��ام معظم رهب��ري، به خدمت 
ايشان مشرف شود. در اين ديدار آقا كه احمد 
را به خوبي مي شناخت و به او اعتماد داشت، 
حكمي برايش صادر كرد كه مي توانست با آن 
به سمت هاي بااليی دست پيدا كند. اما شهيد 
آتش دست از فرصت پيش آمده براي تدريس 
در تنها دبيرس��تان نهبندان اس��تفاده كرد. 
برگشت به شهرش و رفته رفته در تشكيل و 
اداره نهادهايي مثل انجمن اسالمي، كتابخانه، 
داروخانه، هيئت ثاراهلل، دبيرستان دخترانه، 

جهاد سازندگي و. . . همت گماشت. 
   ديدار مجدد با مقتدا

بعد از باز ش��دن دانش��گاه ها، ش��هيد احمد 
آتش دس��ت ادامه تحصي��ل داد و در همين 

زمان نيز با يكي از دانش��جويان خانم رشته 
پزشكي قرار ازدواج گذاشت. آن روزها شهر 
نهبندان خوشحال بود كه به زودي دو پزشك 
متعهد را در خود خواهد دي��د. احمد وقتي 
مقدمات عقدش را فراهم كرد، همراه نامزدش 
به تهران رف��ت و در ديداري مج��دد با مقام 
معظم رهبري، عقدشان توسط ايشان جاري 
ش��د. ش��اهدان مي گويند كه حضرت آقا از 
موفقيت هاي تحصيلي و ازدواج يار ديرينش 
بسيار خوشحال بود. احمد آتش دست جواني 
تحصيلكرده، انقالبي و رزمنده بود كه در تمام 
دوران تحصي��ل و فعاليت ه��اي متعددش، 
هم��واره در جبهه ه��اي جنگ ني��ز حضور 

مي يافت و حماسه آفريني مي كرد. 
   شهادت در فكه

شهيد آتش دست طي حضور در جبهه هاي 
دفاع مقدس در عمليات مختلفي ش��ركت 
كرد و از هيچ فرصتي به جهت حاضر شدن در 
جمع رزمندگان دريغ نمي كرد. او تنها چند 
روز پس از جاري شدن خطبه عقدش توسط 
مقام معظم رهبري دوباره عازم جبهه ها شد 
تا اين بار در عمليات والفجر مقدماتي حضور 
يابد؛ آوردگاهي كه شهادت را برايش در پي 
داشت. دكتر احمد آتش دست تنها 40 روز 
پس از عقدش، در تاريخ بيستم مهرماه 1361 
در منطقه فكه، پس از اداي نماز ظهر و عصر 
بر اثر بمباران دشمن به شهادت رسيد. مقام 
معظم رهبري در پيام خود به مناسب شهادت 
وي نوش��ت: در ايرانش��هر در ميان آن همه 
نوجوان و كودك، فقط يك نفر دل و روحيه  

مبارزه داشت و آن احمد آتش دست بود. 

داستان زندگي مشترك شما و شهيد 
جهاني از کجا آغاز مي شود؟

ما هر دو اهل مشهديم و قبل از ازدواج 10 سالي 
مي شد كه همس��ايه هم در منطقه وكيل آباد 
بوديم. يك مدتي با خواهر شهيد دوست بودم و 
برادرم هم كه يكسال از همسرم كوچك تر است 
همراه آقا جواد در بسيج مسجد االقصاي محله 
فعاليت مي كردند. هميشه ش��ب هاي جمعه 
پاتوق بچه هاي بسيج مسجد القصي در حرم امام 
رضا )ع( بود. از ديگر برنامه هاي بس��يجي هاي 
اين پايگاه جلسات الشباب بود كه با استادهاي 
بس��يار مجرب برگزار مي ش��د. حتي به علت 
تعداد ش��ركت كننده بس��يار باال در جلسات 
برنامه هايش��ان در ايام ماه رمض��ان و محرم، 
جلسات را در مكان مدارس برگزار مي كردند. 
به هر حال يك روز ش��هيد جهاني برادرم را در 
حال مي��وه خريدن مي بيند و مي پرس��د: چرا 
اينهمه ميوه ميخري؟ ب��رادرم مي گويد: براي 
خواهرم خواستگار آمده اس��ت. اينجاست كه 
شهيد جهاني متوجه مي شود من در سن ازدواج 
هستم و با آنكه آن زمان 20 سال بيشتر نداشت، 
به مادرش مي گويد من دختر خانواده خلقي را 
مي خواهم. هر چه مادرش مي گويد تو هنوز به 
سربازي نرفتي و كار مناس��بي نداري، شهيد 
جهاني در جواب مادرش مي گويد دوست دارم 
دينم را كامل كنم و دوست ندارم از آن جواناني 

باشم كه به گناه مي افتند. 
معيارهاي ايشان براي ازدواج چه بود؟

آقا ج��واد به حج��اب و عفاف و تدين همس��ر 
آينده اش خيل��ي مقيد بود. مي گف��ت زماني 
كه ش��اگرد مغازه لوازم تحرير فروش��ي بودم و 
در كنار چند مدرس��ه كار مي كردم، دختران 
بدحجاب زياد از مقابل مغازه عبور مي كردند. 
من دوست نداشتم سرم را باال بگيرم و رد شدن 
آنها را ببينم. خودم را به قرآن خواندن مشغول 
مي كردم. اما وقتي سرم را باال مي آوردم و شما 
را مي ديدم كه بين آنها با چادر رد مي ش��ويد، 
احساس مي كردم ش��ما همان كسي هستيد 
كه من مي خواهم. موقعي ه��م كه آقا جواد به 
خواس��تگاري آمده بود پدرم هرچه به ايشان 
مي گفت هنوز كارت مشخص نيست و چطور 
مي خواهي زندگ��ي ات را اداره كني؟ ش��هيد 
جهاني در جواب مي گفت: »خدا خودش درست 
مي كند.« آخر س��ر پدرم گفت: »شما كه همه 
چيز را مي گويي خدا درست مي كند پس چي 
را مي خواهيد خودتان درس��ت كنيد؟« كه باز 
ش��هيد در جواب گفت: »خدا بزرگ است« و 
وقتي پدرم ديد خواس��تگار دخترش از لحاظ 
ايماني بسيار قوي است، رضايت داد و ما با هم 

ازدواج كرديم. 
در ط�ول زندگ�ي مش�ترکتان به چه 

شناختي از ايشان رسيديد؟
آقا ج��واد خيلي به فعاليت هايش در بس��يج و 
مس��جد اهميت مي داد. با آنكه مس��افت خانه 
ما تا مسجد القصي بس��يار زياد بود ولي شهيد 
جهاني هر روز صبح اين مس��ير را طي مي كرد 

تا اينكه نم��از صبح را به جماع��ت بخواند. آقا 
ج��واد در صحبت هاي پي��ش از ازدواجمان به 
من گفت كه اگ��ر روزي مس��ئله جنگ براي 
كشورمان پيش بيايد حتماً براي دفاع از ميهن 
مي رود. من خيلي از حرف هايش تعجب كردم. 
با خودم گفتم جنگ كه تمام شده جواد از چه 
حرف مي زند؟ ب��ا خنده هم به ايش��ان گفتم: 
مطمئن باشيد اگر زماني جنگ پيش آمد شما 
هم نخواستيد برويد، من ش��ما را به زور راهي 

جنگ مي كنم. 
خانم خلقي چند فرزند داريد؟

حاصل زندگي مشترك من و آقا جواد دو فرزند 
است. فاطمه 13 ساله و علي 8 ساله. آقا جواد 
دوست داشت دو فرزند به اين نام ها داشته باشد 
كه وقتي فاطمه را خدا به ما داد از خدا خواست 
اگر به صالح هست يك پسر هم به ما بدهد كه 
خدا 13 رجب علي را به ما داد و آنجا بود كه به 

نيت پاك همسرم پي بردم. 
آقا جواد چطور تصميم گرفت رزمنده 

جبهه مقاومت اسالمي شود؟
شايد برايتان جالب باش��د كه قبل از موضوع 
عراق و س��وريه، آق��ا جواد تصميم داش��ت به 
جبهه مقاومت اسالمي بپيوندد. در سال 87 كه 
تروريست ها در پاكستان و افغانستان فعاليت 
مي كردند، آقا جواد از طريق س��پاه و بسيج به 
دنبال اعزام بود. حتي موقعي كه سردار ناصري 
از بچه هاي اطالعات در افغانستان به شهادت 
رس��يد، پيگيري جواد براي رفتن بيشتر شد. 
همسرم با آنكه ش��غل آزاد داشت و در يكي از 
بخش هاي روزنامه خراس��ان فعاليت مي كرد، 
خيلي دوست داش��ت به عنوان نيروي نظامي 
در س��پاه خدمت كند. باالخره بع��د از دادن 
تست آمادگي جس��ماني در استخدامي سپاه 
پذيرفته ش��د. اما اين در زماني بود كه كارش 
براي اعزام ش��دن به س��وريه براي بار چهارم 
درست ش��ده بود. كارش كه در سپاه جور شد 
ترجيح داد به دفاع از حرم برود. گفت دوست 
ندارم مانند مختار بعداً پش��يمان شوم كه چرا 
نتوانستم امام حسين)ع( را ياري كنم. هر وقت 
بيايم مي توانم باز هم اس��تخدام نيروي قدس 
سپاه شوم ولي دفاع از بي بي زينب )س( شايد 

ديگر پيش نيايد. 
شهيد ورزشكار هم بودند؟

بل��ه، رزم��ي كار مي ك��رد. حتي قب��ل از آنكه 
اعزام هايش به س��وريه شروع ش��ود، هميشه 
دنبال تمرينات ورزشي اش بود و مي گفت امام 
زمان)عج( يك نيروي ورزشكار مي خواهد. ايشان 
در رشته كاراته توانست كمربند مشكي بگيرد. 
خواب ديده بود كه امام زمان)عج( در خواب به او 
مي گويد پسرم چه مي خواهي؟ جواد هم با گريه 

مي گويد: »اللهم عجل لوليك الفرج.«
هيچ وقت سعي نكرديد از حضورش در 

جبهه جلوگيري کنيد؟
چ��را مخالفت مي كردم، ول��ي وقتي مي ديدم 
ش��هادت دوس��تانش چقدر در روحيه ايشان 
اثر مي گذارد و مي گوي��د نمي خواهم به مرگ 

طبيعي بميرم، نمي توانس��تم مخالفت جدي 
كنم. يك روز در ش��ب ش��هادت امام موسي 
كاظم)ع( كه تلويزيون قبور ش��هدا را نش��ان 
مي داد، ديدم جواد اشك در چشمانش حلقه 
زد و گفت: يا موس��ي بن جعفر)ع( خودت بر 
دل اين خانم بين��داز كه راضي ش��ود من به 
س��وريه بروم. من ش��بش در خواب ديدم كه 
در سوريه هس��تيم و آقايان را جلو بردند و ما 
خانم ه��ا را در منطقه اي نگاه داش��تند كه به 
زودي تخريب مي ش��د. من خودم را در جمع 
خانم هاي عرب ديدم و احساس ترس كردم و 

به دنبال پناهگاهي مي گشتم. 
روي سنگي نشستم و شروع به گريه كردم و از 
خدا خواس��تم كه تمام مردم كشور بيايند و به 
اينجا كمك كنند. آنجا بود كه فهميدم اشتباه 
مي كردم كه به همس��رم مي گفتم فقط براي 
كمك به كشور خودمان برو. در آن خواب ترس 
از داعش را واقعاً در وجود خودم احساس كردم و 
در اين حال بودكه راضي شدم همسرم به كشور 

سوريه اعزام شود. 
ايش�ان که ايراني بودند چرا از طريق 

لشكر فاطميون مي رفتند؟
س��پاه بردن ت��كاوران را در اولويت داش��ت و 
همسرم مجبور مي شد براي هر دفعه رفتنش 
در قالب لش��كر فاطميون اعزام ش��ود. وقتي 
كه دوس��تانش هم به آقا جواد مي گفتند بچه 

كوچك داري نرو. در جواب آنان مي گفت: اگر 
آدم بي غيرتي هم برود و مظلوميت حرم بي بي 

زينب)س( را ببيند، نمي تواند ديگر نرود. 
اعزام آخرشان براي شما چه تفاوتي با 

ساير اعزام هايشان داشت؟
آقا جواد هميش��ه دوست داش��ت مثل خانم 
زهرا)س( از ناحيه بازو و پهلو به شهادت برسد. 
سري آخر كه رفتنش به سوريه با تأخير انجام 
شد، از من خواست براي ش��هادتش دعا كنم. 
در مراسم شهيد مرتضي عطايي بودم و دست 
مادر شهيد عطايي را بوس كردم و از او خواستم 
دعا كند همچون سعادتي قسمت ما هم شود. 
حتي يادم است روز دهم محرم سال 95 بود و 
گهواره حضرت رقيه )س( را آنجا درست كرده 
بودند. به نيتش شمع روشن كردم و از حضرت 
رقيه)س( خواستم كه اگر دعوت همسرم را به 
جهاد پذيرفت و ش��هادت او را مورد قبول قرار 
داد، همانطور كه او را آسماني مي كند من هم 
دوست ندارم زميني بمانم و مي خواهم در راه 
شهدا قدم بردارم. دوست دارم هرچه دارم براي 
مصرف اهل بيت )ع( قرار بگيرد؛ خانه ام با آن كه 
به صورت استيجاري است به عنوان بيت الشهدا 
و براي جلس��ات مذهبي مورد اس��تفاده قرار 
گي��رد. از زماني هم ك��ه آقا جواد به ش��هادت 
رسيده، جلس��ات ما روزهاي سه شنبه برگزار 
مي شود. همسرم در آخرين تماس تلفني اش 

مي گفت كه حلب خيلي ش��لوغ اس��ت و من 
راضي هس��تم به رضاي خدا. دوس��ت دارم در 
شهادتم هر كس��ي مي خواهد گريه كند به ياد 
حضرت فاطمه زهرا)س( باشد و سه مرتبه اسم 

ايشان را صدا بزند. 
ماجراي ق�رار گرفتن مزار ش�هيد در 

بوستان خورشيد چيست؟
يكبار براي تفريح با همسرم به پارك خورشيد 
رفته بوديم. آنقدر وض��ع آنجا از لحاظ بي بند و 
باري بد بود كه ش��هيد سريع وس��ايل را جمع 
كرد و گفت اينجا جاي ما نيس��ت و برگشتيم. 
حتي موقعي كه ش��هداي غ��واص را آوردند و 
در اين پارك دور زدند، آنجا دفنش��ان نكردند. 
ش��هيد جهاني خيلي ناراحت شد و گفت واقعاً 
براي اين مس��ئوالن متأس��فم كه ش��هدا را از 
مردم دور مي كنند تا مردم نتوانند با شهدا انس 
بگيرند. آن وقت ما چ��ه توقعي مي توانيم براي 
مش��كالت فرهنگسازي داشته باش��يم. جواد 
در وصيتنامه اش قيد كرد ك��ه اگر خدا توفيق 
شهادت را به او داد، مزارش را در پارك خورشيد 
بگذارند تا به بركت خون ش��هدا اگر ش��ده ولو 
يك نفر بتواند حجاب��ش را حفظ كند. خدا هم 
خواست و بعد از شهادتش مزارش را آنجا قرار 
داديم. بعدها طبق جلساتي كه در بيت الشهدا 
برگزار شد، خانم هايي آمدند كه خودشان اقرار 
مي كردند ما خيلي بي حجاب بوديم و با زيارت 
قبر ش��هيد جهاني و با ديدن خواب ايشان، به 
چادر پوشيدن عالقه مند شديم. حتي خانمي 
تعريف مي كرد: در خواب خانم نوراني را ديدم 
و متحير در ديدن نورانيتش��ان بودم كه شهيد 
جهاني آمد و باندش را باز ك��رد و داد به من و 

گفت ديگر دردي ندارد. 
ايشان چطور شهيد شدند؟

گويا آقا ج��واد به عن��وان تخريب چ��ي براي 
خنثي كردن بمبي مي رود. اما اين بمب توسط 
تروريس��ت ها از راه دور كنترل مي شده است. 
بمب منفجر مي شود و ابتدا همرزمشان حسين 
هريري كه جلوتر بود شهيد مي شود و جواد من 
هم از ناحيه دو پهلو زخمي مي شود كه توسط 
خبرنگار شهيد محس��ن خزايي به بيمارستان 
برده مي ش��ود. اما نيم ساعت بعد در  آي سي يو 
به شهادت مي رسد. محسن خزايي هم در راه 

برگشت از بيمارستان به شهادت مي رسد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد جواد جهاني مسئول اطالعات تيپ يک لشكر فاطميون

دغدغه حجاب دليل وصيت او برای دفن  در پارك خورشيد بود
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يكبار براي تفريح با همسرم به پارك 
خورشيد رفته بوديم. آنقدر وضع آنجا 
از لحاظ بي بند و باري بد بود که شهيد 
سريع وسايل را جمع کرد و گفت اينجا 
جاي ما نيست و برگشتيم حتي موقعي 
که شهداي غواص را آوردند و در اين 
پارك دور زدند، آنجا دفنشان نكردند. 
ش�هيد جهاني خيلي ناراحت ش�د و 
گفت واقعاً براي اين مسئوالن متأسفم 
که ش�هدا را از م�ردم دور مي کنند تا 
مردم نتوانند با ش�هدا ان�س بگيرند

  شكوفه زماني
 همصحبت ما مريم خلقي متولد سال 62 و همس�ر شهيد جواد جهاني مسئول اطالعات تيپ 
يک لشكر فاطميون است. شهيدي که ايراني بود اما در لش�كر فاطميون خدمت مي کرد و به 
فرمانده خراسان معروف بود. شهيد جهاني روز 22 آبان ماه 1395مصادف با اربعين حسيني 
در حلب سوريه به شهادت رس�يد. طبق وصيتنامه صوتي و مكتوب شهيد جهاني که موجود 
است محل دفن او را در بوستان پارك خورشيد مش�هد قرار دادند تا در آن منطقه که بي بند 
و باري و بي حجابي رواج دارد با ديدن مزار يک ش�هيد مدافع حرم، فرهنگس�ازي ش�ود. به 
گفته همسر شهيد به واس�طه حضور مزار ش�هيد جهاني در يک محيط اجتماعي بسياري از 
مردم به ايش�ان رجوع کرده  و گاه از تحولش�ان و گاه از درد دل هايش�ان با او سخن گفته اند. 
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