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از کارمندي در بانک تا شهادت در شلمچه 
نهضت خميني دنياي حبيب اهلل را وسعت بخشيد 

 آرمان شريف
ش�هيد حبيب اهلل ش�مايلي در روزهايي 
که به عن�وان کارمند بانک مش�غول کار 
و امرار مع�اش بود، فک�ر نمي کرد خيلي 
زودتر از چي�زي که فک�رش را مي کرد، 
 کار در بان�ک را ره�ا کن�د و در دنياي�ي 
بزرگتر ب�ه دنب�ال آرمان هاي�ي بزرگتر 
بگ�ردد. محيط بان�ک براي م�رد بزرگي 
مثل او کوچ�ک بود و ام�ام خميني)ره(، 
حبيب اهلل، برادرش حميد و بس�ياري از 
هم نسالنش را با دنيايي ديگر آشنا کرد. 
آنها در دامان امام پشت پا بر رسم ناپايدار 
دنيا زدند و به جس�ت وجوي آرمان هاي 
ماندگارشان در فکه و شلمچه پرداختند. 

دنيا براي حبيب اهلل پس از پيروزي انقالب 
اسللالمي رنگ و بوي ديگري گرفت. حاال او 
پيش رويش يک نظام اسالمي نوپا مي ديد 
که به دنبللال احقاق حقوق مسللتضعفان و 
مبارزه با مسللتکبران  بود. شللهيد شمايلي 
خيلللي زود کار و بارش را رها کللرد و عضو 
کميته شللد. محل کارش اجازه رفتن به او 
نمي داد و حبيب اهلل در جوابشللان گفته بود 
اگر مي خواهيد اخراجم کنيد، من ديگر به 

آن کار بازنخواهم گشت.  هنوز زمان زيادي 
از حضورش در کميته نگذشته بود که دشمن 
بعثي جنگي سراسللري را عليه ايران شروع 
کرد. طبيعي بود جوانانللي مثل حبيب اهلل 
ساکت نخواهند نشست و با غيرتشان اجازه 
دست اندازي دشمن به خاک کشورشان را 

نمي دهند. 
شهيد شمايلي به سرعت خودش را به جبهه 
رساند. شش ماه نخسللت جنگ را همراه با 
نيرو هاي ارتش مقابل دشللمن ايستاد، اما 
چندي بعد به سللپاه پاسللداران پيوست و 
نبرد با اسللتکبار را در لباس سپاه آغاز کرد. 
هر کجا که عملياتي به مشللکل برمي خورد 
يا نياز به از خودگذشتي بود، حبيب اهلل آنجا 
حاضر مي شد. او همرزم سللرداران بزرگي 
همچون بقايي، حسن درويش و عبدالعلي 

بهروزي بود. 
شهيد شمايلي با آن سيماي مردانه مهربان با 
آن چشمان نوراني اميدبخش،  چشم و چراغ 

نيروها در منطقه بود. بعد ديگري در زندگي 
او باز شده بود و او هر چه همراه با زمان جلوتر 
مي رفت، بزرگ تر مي شللد. هللر تجربه اي 

فرصتي براي خودسازي حبيب اهلل بود. 
با اينکه معاون لشکر ۷ ولي عصر )عج( شده 
بود ولي به همسللر و اطرافيانش هميشلله 
مي گفت من يک بسلليجي سللاده هستم و 
مثل بقيه کار مي کنم. وجللودش در جبهه 
براي ديگر رزمندگان ايجاد روحيه مي کرد. 
حاال حضورش به يک وزنه سنگين در جبهه 
تبديل شده بود و رد اين حضور خالصانه در 

هر جايي ديده مي شد. 
حبيب اهلل وقتي بلله نماز مي ايسللتاد واقعاً 
تماشللايي بود. با صدايي حزن آلود به نماز 
مي ايستاد و خالصانه غرق در عبادت مي شد. 
حاالت معنوي شهيد ايشان را از دغدغه هاي 
مادي جللدا  و به يللک عالم معنللوي وصل 
مي کللرد. تمام وجللودش غللرق در عبادت 
مي شد و از معبودش رسللتگاري،  سعادت 
و شهادت مي خواسللت. خلوص نيت ايشان 
در عبادت مثال زدني بود و هميشه به همه 
توصيه مي کرد نمازتان را اول وقت بخوانيد. 
در عمليات بدر مجروحيت سللنگيني پيدا 
کرد ولي در حاليکه هنوز سالمتي اش را به 

طور کامل پيدا نکرده بود، با عصايي در دست 
و با پايي لنگان راهي جبهه شد. تمام فکر و 
ذکرش منطقه و بچه ها بودند. با اينکه خدا 
دو پسر به او داده بود باز کمتر به خانه مي آمد 

و بيشتر در جبهه حاضر بود. 
بعد از عمليات خيبر به شللدت داغدار شد، 
نه تنها داغ شللهادت بللرادر را ديد که ياران 
حماسه سللازي چون خداداد اندامي، مجيد 
آبرومند و سللعيد موسللويان نيللز او را تنها 
گذاشتند. اين مشکالت کمترين خللي در 
اراده او ايجاد نکرد و با عزمي جدي تر در راه 
پاسداري از اسالم ناب محمدي تالشش را 
دو چندان کرد.  1۷ اسفند 1365، عمليات 
بزرگ کربالي5 در منطقه شلمچه ميعادگاه 
حبيب اهلل بللا معبود خويش بللود. برادرش 
حميد در سللال 1362 و در عمليات خيبر 
به شهادت رسيده بود و خانواده هنوز داغدار 
جوانش بود که خبر شللهادت حبيب اهلل را 
به آنها دادند. داغ ايللن جوانان براي مادران 
شهيد خيلي سنگين بود، ولي ايشان حتي 
يک لحظه هم گله و شللکايت نکرد و فقط 
مي گفت: »خدا يللک جان داده بلله بنده و 
خودش هم هر وقت کلله بخواهد مي گيرد، 

خوش به حالش که با شهادت رفت.«
پدر شللهيد، حاج فرج اهلل شللمايلي پس از 
سللال ها دوري و فراق از فرزندانش در سال 
1391 ديللده از جهان فرو بسللت و مادران 
شهيد، حاجيه خانم مرهمت شمايلي بهار 

امسال به سرداران شهيدش پيوست. 

7| روزنامه جوان |  شماره 5594 سه ش��نبه 30 بهم��ن 1397 | 13 جمادي الثاني 1440 |

88498481ارتباط با ما

حبيب اهلل وقتي به نماز مي ايس�تاد 
واقع�ًا تماش�ايي ب�ود. ب�ا صدايي 
حزن آل�ود ب�ه نم�از مي ايس�تاد 
عب�ادت  در  غ�رق  خالصان�ه  و 
مي ش�د و از معبودش رس�تگاري، 
 س�عادت و ش�هادت مي خواس�ت

 عليرضا محمدي
20 بهمن ماه 1364 نقطه عطف�ي در زندگي 
علي اکب�ر س�عادت نژاد ب�ود. در آن روز او و 
تعدادي از همکالسي هايش يکي از بزرگ ترين 
آزمون هاي زندگي شان را تجربه مي کردند. 
آنها که دانش آموز دبيرستان بودند، با سخنان 
مديرش�ان تصميم مي گيرند به جبهه بروند 
و اين اعزام مصادف مي ش�ود ب�ا انجام يکي 
از بزرگ تري�ن و موفق تري�ن عمليات هاي 
دفاع مقدس يعني والفجر8. در گفت وگويي 
ک�ه ب�ا س�عادت نژاد داش�تيم، خاطراتش 
را از آن روزه�ا تقديم حضورت�ان مي کنيم. 

  صبحگاه جبهه
دي ماه 1364من 1۷ساله بودم. دانش آموز سال 
دوم دبيرستان. يک روز مدير مدرسه در مراسم 
صبحگاه حرفي زد که مسللير زندگي خيلي از 
بچه ها را تغيير داد. اعالم کرد: »جنگ در مقطعي 
اسللت که به جوانان غيرتمندي مثل شما نياز 
دارد. چشم اميد رهبر به شما جوانان بسته شده 
است، اگر دفاع نکنيم کشورمان به دست دشمن 
مي افتد. ناموس و امنيتمان بلله خطر مي افتد. 
بايد قللدم در ميدان عمل بگذاريللم. بايد کاري 
کنيم...« صبحگاه آن روز يک صبحگاه معمولي 
نبود. بوي جبهه مي داد. همين جمالت به ظاهر 
سللاده ولوله اي در ميان بچه هاي مدرسه به راه 
انداخت؛ بچه هايي که اين حرف ها را مي شنيدند 
نمي توانستند بي تفاوت باشند. آنها نوجوانان کم 
سن و سللال بودند که به جاي جثه هاي بزرگ، 
دل هاي بزرگي داشتند. کوچک اما غيرتمند و 
مخلص، اهل دست روي دست گذاشتن نبودند. 

  ابوشهدا
سخنراني مدير مدرسلله که تمام شد به کالس 
درس رفتيم. بيشتر بچه ها توي فکر بودند. زنگ 
تفريح، پچ پچ ها شروع شللد. بچه ها مي گفتند 
مي توانيم از پدر و مادرها اجازه بگيريم و جبهه 
برويم. از همان روز تمام تالشللمان را کرديم تا 
اينکه چند نفر از دوستانمان به نام هاي سلمان 
نللوروزي، مهدي ملکللي، ابوالقاسللم خانزاده، 
رجبعلي سالديده، حسن فکوري و خودم همه 
از يک روسللتا و دوسللتان ديگري از محله هاي 
ديگر بخش رحيم آباد توانستيم اجازه خانواده ها 
را بگيريم و براي ثبت نام اقدام کنيم. ما از طريق 
سپاه پاسداران شهرستان رودسر به جبهه اعزام 
شديم. همراه ما مرد جاافتاده اي بود که دل بزرگي 
داشت. همه او را دوست داشتند. حجت االسالم 
جنيدي، امام جمعه وقت رودسر آدم فرهيخته اي 

بود که قبل از آنکه حرفي بزند خودش به آن حرف 
عمل مي کرد. حاج آقا جنيدي به ابوشهدا معروف 
بود. در آن زمان پدر دو شهيد بود و در سال هاي 
بعد هم دو فرزند ديگر ايشان به شهادت رسيدند. 

ابوشهدا پدر چهار شهيد بود. 
  معني جنگ 

ما را به جنوب کشللور )اهواز( بردنللد. از آنجا به 
طرف خرمشهر رفتيم و در يک روستاي اطراف 
خرمشهر به نام دارخوين مستقر شديم. دارخوين 
يک صحراي بسلليار بزرگ و خشکي بود که هر 
از گاهي صداي توپ و تانک آرامشللش را بر هم 
مي ريخت. اولين شللب در منطقه جنگي حس 
و حال عجيبي داشت. صداي غرش توپخانه ها 
از دور مي آمللد و صداي گوش خللراش جنگ را 
براي ما تداعي مي کرد. صبح روز بعد فرمانده مان 
دستور داد هر کسي براي خودش سنگر انفرادي 
بکند. يک بيلچه به ما دادند و شللروع به کندن 
کرديم. به اين فکر مي کردم که اينجا چه خطري 
مي تواند مللا را تهديد کند. ما کلله از خط مقدم 
فاصله داريم و ظاهراً عملياتي هم در پيش نيست. 
ناگهان هواپيماهاي جنگي دشللمن منطقه را 
بمب باران کردند. پدافند هوايي با آنها مقابله کرد 
و جنگنده ها فرار کردند. اين اولين خطر جدي 
بود که معني جنگ را به مللا فهماند. يک ماه در 
دارخوين مانديم. کم کللم زمزمه هاي عملياتي 
قريب الوقوع شنيده مي شد. شب و روز آموزشمان 
مي دادند. بايد خودمان را براي اتفاقي بزرگ در 

زندگي مان آماده مي کرديم. 
  آخرين خداحافظي

دهه فجر1364 با سال هاي قبل فرق داشت. اين 
بار ما هم جزئي از تاريخ انقالب بوديم. شب 20 
بهمن سال 1364 به خرمشهر رفتيم. در شهري 
که روزي عروس خاورميانه مي ناميدندش اثري 
از آباداني نبود! تمام خانه هاي مردم تخريب شده 
بود و تنها مسللجد جامع خرمشهر جاي امني 

براي رزمندگان بود. داخل ساختماني که سقف 
نسبتاً محکمي داشت استقرار پيدا کرديم. آنجا 
لحظات ماندگاري رقم خورد. آخرين جايي بود 
که مي شد از دوسللتان و رفقا خداحافظي کرد. 
بعد از خروج از آن ساختمان نيمه ويران، ديگر 
کسي اجازه نداشت حرفي بزند و سر و صدايي راه 
بيندازد. داخل ساختمان بچه ها آخرين حرف ها 
را زدند و از يکديگر حالليت طلبيدند. کسي چه 
مي دانست امشب چه کسي شهيد مي شود و چه 
کسي مي ماند. چه کسي مجروح مي شود و چه 
کسي به اسارت درمي آيد. بايد تا مي توانستيم 
همديگللر را خوب نگاه مي کرديللم. عمليات تا 
چند لحظه ديگر آغاز مي شد و تاريخ انتظار قدوم 
فرزندان روح اهلل را مي کشلليد تا برگي ديگر بر 

افتخارات ايران اسالمي اضافه کنند. 
  عمليات فريب

عمليات فرعي در منطقه جزيللره بوبيان بود و 
عمليات اصلي والفجر8 در اروندکنار و نهايتاً در فاو 
صورت مي گرفت. ما به تعداد يک گروهان بايد در 

عمليات فريب با دشمن درگير مي شديم. البته ما 
که رزمنده بوديم خبر نداشتيم که عمليات فريب 
انجام مي دهيم. ما بايد دشمن را درگير مي کرديم 
تا عمده نيروها از محور اصلي وارد عمل شوند و 
فاو را به تصرف درآورند. لحظه رهايي فرا رسيد و 

همگي به اروند زديم. 
  در کانال دشمن

عبور از اروند در غافلگيري دشمن صورت گرفت. 
البته نيروهاي خط شللکن جلوتللر از ما به خط 
دشمن زده بودند و با سرعت عمل آنها، سربازان 
عراقي نتوانسللته بودند آن طور که بايد و شايد 
از خطوط ساحلي شللان دفاع کنند. ساعت يک 
شب وارد کانال هايي شديم که بعثي ها ساخته 
بودند. اجساد کشته هاي بعثي همه جاي کانال 
ديده مي شللدند. بعضي از قسمت هاي کانال پر 
از اجساد نيروهاي عراقي بود. براي بار اول بود که 
با چنين صحنه هايي رو به رو مي شدم. مشخص 
بود عراقي ها به شدت غافلگير شده اند و تلفات 

زيادي داده اند. 

  سلمان رفت
ما که وارد خط دشمن شللديم، درگيري ها اوج 
گرفت. ابتکار عمل دست ما بود. بعثي ها قافيه را 
باخته بودند و راهي جز کشته شدن يا فرار و تسليم 
شدن نداشتند. نزديکي  هاي صبح بود و درگيري 
همچنان ادامه داشللت. تعللدادي از بچه هاي ما 
هم شهيد و مجروح شدند. همکالسي ام سلمان 
نوروزي که با هم دوسللتي بسلليار صميمانه اي 
داشتيم، بر اثر اصابت تير مستقيم دشمن از ناحيه 
پا مجروح شد. کمي بعد از ناحيه چشم هم بر اثر 
اصابت ترکش هاي خمپاره مجروح شد. ديدن او در 
آن وضعيت آشوبي در دلم به راه انداخت اما کاري 
نمي شد کرد. جنگ با کسي شوخي نداشت. بايد 
مردانه تا آخرش ايستادگي مي کرديم. سلمان را 
به بيمارستاني در اهواز انتقال دادند. دلم همراهش 
رفت، اما خودم بايللد در کنار سللاير رزمندگان 

مي ماندم و عمليات را ادامه مي دادم. 
  فاو آزاد شد

هنوز در تب و تاب عمليات بوديم که خبر رسيد 
شهر فاو به تصرف رزمندگان اسالم درآمده است. 
خيلي خوشحال شديم. وقتي فهميدم بچه هاي 
رزمنده باالي مسللجد فاو عکس گرفته اند، اين 
تصوير تاريخي را در ذهنم مجسللم کردم. مثل 
وقتي که خرمشهر آزاد شده بود و رزمنده ها کنار 
مسجد جامع جشن گرفته بودند. فاو نمادي از 
شکسللت جبهه اسللتکبار بود؛ فتحي که بر اثر 
ايمان رزمندگان رقم خورده بللود. هر چند که 
اين پيروزي به سللختي صورت گرفته بود. اين 
خاطره از هشت سال جنگ فقط يک شب و در 
يک محور بود. خدا مي دانللد   جنگ در بيش از 
هزار کيلومتر مرز ايران و عراق و هشت سال چه 

مشکالتي داشت. 

 غالمحسين بهبودي
خب�ر رس�يد 27 نف�ر از رزمن�دگان اصفهاني لش�کر 14 
امام حس�ين)ع( در مس�ير خاش- زاهدان طي حمله اي 
تروريستي به شهادت رسيده اند. خبري يک خطي که واژه 
به واژه اش پر از حرف و معني است. اگر خوب دقت کنيم، در 
اين خبر نام هايي مي شنويم که در تاريخ معاصر کشورمان 
بارها تکرار ش�ده اند، نام هايي تکراري ام�ا افتخارآفرين. 

»اصفهان« اولين نام اسللت. اسللتاني که در دفاع مقدس به 
نسبت جمعيتش بيشللترين شللهيد را داده است. اصفهان 
در زمان جنگ روزهاي باشللکوهي را پشللت سللر گذاشته 
است. تنها تشللييع 330 شللهيد عمليات طريق القدس در 
يک روز، اصفهان را در تاريخ جنگ يگانه کرد اما سللهم اين 
شهر در تشييع دسته جمعي شللهدا بيش از اينها بود. مردم 

اين شهر بارها در تشللييع پر تعداد شهدا شللرکت کرده  اند 
و حاال هم کلله در حادثه تروريسللتي اخير پيکللر پاک 2۷ 
شهيد در اصفهان تشييع شللد.  اصفهان يکي از پيشرو ترين 
شهرهاي ايران در دفاع مقدس بود. يک سللال قبل از آنکه 
جنگ تحميلي آغاز شود، خبر رسلليد کاروان رزمنده هاي 
اصفهانللي در حوالي سردشللت کمين سللنگيني خورده  و 
پنجاه و چند نفر به شهادت رسلليده اند. اين تعداد از شهدا 
در آن زمان کم نظيللر بود. ولوللله اي در کل ايران و خصوصاً 
اصفهان افتاد که باعث شد صياد شيرازي و رحيم صفوي به 
شمال غرب کشور اعزام شوند.  بعدها نام اصفهان پاي ثابت 
شهداي جنگ تحميلي شد. اين استان دو لشکر داشت که 
هر کدام در خط شکني يد طواليي داشللتند. لشکر14 امام 
حسللين)ع( لشللکر اصلي اصفهاني ها بود و لشکر8 نجف به 
فرماندهي شهيد احمد کاظمي نيز چيزي کم از آن نداشت. 

حاج حسين خرازي، احمد کاظمي، حسين قجه اي، محمد 
ابراهيم همت، غالمرضا صالحي، رداني پور و. . . همگي از يالن 
نام آور اصفهاني بودند.  جنگ که تمام شد، باز هم در تمامي 
وقايعي که نياز به حضور مردان مجاهد داشت، اصفهاني ها 
پيشرو بودند. در دفاع از حرم آنها باز شهيد دادند و باز نام خود 
را تکرار کردند. مسلللم خيزاب فرمانده گللردان يازهرا)س( 
از لشکر 14 امام حسللين)ع( بود که جا پاي بزرگاني چون 
شهيدان خليل ملکي، تاج ميررياحي، شهيد صفا تاج، شهيد 
نوروزي، شللهيد حسين صادقي، شهيد سلليداکبر صادقي، 
شهيد محمود اسللدي پور و شللهيد محمدرضا تورجي زاده 
ديگر فرماندهان شهيد گردان يا زهرا)س( گذاشت. يا شهيد 
مدافع حرم محسن حججي از نجف آباد اصفهان، از شناخته 
شده ترين شهداي مدافع حرم است.  »اصفهان« ، »لشکر14 
امام حسين)ع(« ، »تشييع دسته جمعي شهدا« و . . . نام هايي 

هستند که گويي قصد ندارند دسللت از تکرار شدن بردارند! 
کاروان افتخار آفريني رزمندگان اصفهاني و ايراني همچنان 
در راه است و بانگ جرسش هنوز به گوش مي رسد. گوش کن؛ 

اين صدا آشناست. گرچه تکراري اما هنوز دلنشين است. 

خاطره اي از حضور چند دانش آموز در عمليات والفجر8 در گفت وگوي »جوان« با علي اکبر سعادت نژاد
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از باال به پايين
 1- يکاي اطالعات و ذخيره سازي در رايانه- داستاني نوشته جک لندن  2- باالبر ماشين- فرزند زکريا- درخت 
ميوه دار  3- سرماي سللخت- مظهر جدايي- تصديق روسي  4- کارگردان فيلم شللبی که ماه کامل شد- نماد 
سرعت- مهره اي در شطرنج  5- زايش- نام- پايتخت کشور مولداوي  6- ماسه- پايتخت آلباني- زمين شوره  زار 
 ۷- آرايش هنري- خام- برکت سفره  8- نام بالتر، رئيس سابق فيفا- کاالبرگ- آنزيم مبدل شير به پنير - درد 
و رنج  9- از ملزومات نقاشي- طهارت- جاندار تک سلللولی از رده آغازيان  10- سير کوهي- به ويژه و بخصوص 
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رتبه- عقاب- زيردست  13- او- کشوري در افريقا با مرکزيت داکار- عالج  14- سوره هشتم قرآن مجيد- ديوار 

قلعه- اندک  15- ناپايدار- آدم بي عرضه و ناتوان از انجام هر کاري

از راست به چپ
 1-ايالتي در هند - پادشاه ساساني که دعوت پيامبر به اسالم را قبول نکرد  2- فرمولي در مسابقات دو وميداني- 
رئيس جمهور جنگ طلب اسبق امريکا- نتيجه خطا در هجده قدم زمين فوتبال  3- لوله پالستيکي دراز- محصول 
قمصر- اسم آذري  4- آفرينش- سخن صريح- ذات و شللخص- حجر  5- درياها- تويي الستيک اتومبيل- با 
نفوذ  6- مرد بي زن- آهوي افريقا- ايستگاه قطار  ۷- حرف دهن کجي- خرماي نارس- نيروگاهي در شمال- از 
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 فقدان  10- باج و خراج-ورقه نمرات محصل- کشور انجامنا  11- سنگيني قيمت- چهره- از ماه هاي ميالدي 
 12- مهماني- گاهي نماز را باطل مي کند- ساز تنهايي-  مخلوط شوره و گوگرد و گرد زغال  13-  مساوي- ناله و 
زاري- کافي  14-  پيامبر باران- حيوان مفيد اهلي- نپريدن اسب مسابقه از روي مانع  15- بناي تاريخي شوشتر 
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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.
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در رثاي شهداي حمله تروريستي خاش- زاهدان

تکرار اين نام ها افتخارآفرين است

هن�وز در ت�ب و ت�اب عملي�ات بودي�م 
ک�ه خب�ر رس�يد ش�هر ف�او ب�ه تصرف 
رزمندگان اس�الم درآمده اس�ت. خيلي 
وقت�ي فهمي�دم  خوش�حال ش�ديم. 
بچه ه�اي رزمن�ده ب�االي مس�جد ف�او 
عک�س گرفته اند، اي�ن تصوي�ر تاريخي 
را در ذهنم مجس�م کردم.  ف�او نمادي از 
شکس�ت جبهه اس�تکبار بود؛ فتحي که 
بر اثر ايم�ان رزمندگان رق�م خورده بود
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