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يادكرد

گفتوگوي «جوان» با فرزند و همچنين يكي از همرزمان شهيد مدافع حرم عليرضا قنواتي

پدر ميگفت تا زماني كه كفر هست بايد جنگيد

صغري خيل فرهنگ

گذري بر مجاهدتهاي حجتاالسالم شهيد عبداهلل ميثمي
كه در مراحل پاياني عمليات كربالي 5آسماني شد

روحانياي كه معمار حل اختالفات جنگ بود
احمد محمدتبريزي

در دوران دفاع مقدس كه دش�منان ب�ه دنبال نف�وذ و رخنه در نظام نوپاي اسلامي
بودند بركت حض�ور برخي چهرهه�اي سرش�ناس در جبههها ،اتحاد و همبس�تگي
ميان رزمن�دگان را بيش از پي�ش تقويت ميكرد و اج�ازه هيچگون�ه اختالفافكني
و ع�رض اندامي را به كس�ي نميداد .حجتاالسلام ش�يخ عبداهلل ميثم�ي هم يكي
از چهرههاي�ي بود ك�ه با نگاه�ي فراجناح�ي و بدون داش�تن حس تعلق ب�ه حزب و
جريان خاص�ي ،تم�ام فعاليتهايش را در راس�تاي بيان�ات و رهنموده�اي امام(ره)
و در جه�ت تقويت جبههه�ا خالصه كرده ب�ود .مردي كه با ش�يوه رفت�ار و گفتارش
محبوب رزمن�دگان بود و ب�ه فردي قابل ات�كا و اعتماد ب�راي همه تبديل ش�ده بود.

فرقي نميكند چند سالت باشد و چه مرام و مسلكي داشته باشي .اصلش بايد آنقدر مرد باشي
كه بتواني خودت را به خيل مدافعان برس�اني .سن و س�ال و قوميت و مليت هم نميشناسد.
مدافع حرم آلاهلل ش�دن تنها يك رمز براي عبور الزم دارد و آن گذاش�تن و گذشتن از همه
تعلقات اس�ت .اما همين يك نكت�ه ،كار را براي بس�ياري س�خت ميكند و ميش�ود مانعي
براي نرفتن .پاي حرفه�اي مادرانه ،همس�رانه ،برادران�ه و پدرانه ش�هداي مدافع حرم كه
مينش�ينيم ،خوب ميفهميم كه شهدايش�ان از همه تعلقات دل بريده و راهي ش�ده بودند.
ش�هيد «عليرضا قنواتي» رزمن�ده ديروز جبههه�اي دفاع مق�دس از مرداني ب�ود كه خود
را به دف�اع از حرمين رس�اند و در نهايت دلدادگ�ي در  11مهرماه  1394در حمص س�وريه به
شهادت رس�يد .آنچه در پي ميآيد روايتي اس�ت خواندني در گفتوگو با فرزند و همرزمش.

امير قنواتي فرزند شهيد

اما س��كوت ميكرد و حرفي نميزد .مرداد ماه
بود كه پيگير كارهاي سوريهاش شد .آن روزها
شوروشوق عجيبي داشت.
مرحله اول  40روزي رادر سوريه بود تا اينكه به
مرخصي آمد در مرحله دوم به سختي توانست
خود را به س��وريه برس��اند .دوس��تانش اجازه
نميدادند ك��ه برود اما حريفش نش��دند .پدرم
راهش را پيدا كرده بود ،اين اواخر وقتي كنارهم
بوديم وحرف ميزديم چه ش��وخي و چه جدي
ميگفت بابا دعا كنيد كه من به آرزويم برس��م،
دعاكنيد ش��هيد ش��وم .خواهرم گريه ميكرد
و ميگفت اين چه حرفي اس��ت پ��در ! بابا هم
ميخنديد و ميگف��ت اين راهي اس��ت كه ما
انتخابش كردهاي��م .در آخري��ن ديدارمان هم
دوباره به ايشان گفتم كه پدر پشيمان نشدهايد،
نميخواهيد برگرديد؟ اما ايش��ان راهش��ان را
انتخاب كرده بودند .پدر خيل��ي اصرار به رفتن
داشت .حال و هوايش هم خيلي تغيير كرده بود.
ي برخي افراد
يكي از حرفها و طعنهها 
اين است که نيروهايي كه سالها پيش
براي مقابله با ع�راق راهي ميدان نبرد
ش�دند چرا بايد امروز در دفاع از مردم
عراق و س�وريه جان خود را از دس�ت
بدهند .نظر شما چيست؟
از اين صحبتها خيلي پيش ميآيد و در آينده
هم از اين دست حرفها بسيار خواهيم شنيد.
بايد به آنها بگويم كه م��ا وقتي ميگوييم مرگ
بر امريكا نيتمان دشمني و كينهورزي با مردم
امريكا نيست ،بلكه با دولت امريكا مشكل داريم.
در دوران دفاع مقدس هم همينطور بود .وقتي
پدران ما به جنگ با صدام رفتند با مردم عراق كه
دشمني و عداوتي نداشتند ،بلكه با دولت حاكم
آن زمان عراق مشكل داشتند كه براي تجاوز به
كشورمان دندان طمع تيز كرده بود .مردم سوريه
هم همينطور.
آرمانه��ا و اعتقادات م��ا اج��ازه نميدهد كه
س��كوت كنيم و اقدامي عليه تروريس��تها كه
همه نيتش��ان از بي��ن بردن اس�لام و ورود به
خاك كشور ماس��ت ،انجام ندهيم .ما حرمهاي
حضرت زينب(س) و حضرت رقي��ه(س) را در
آنجا داريم .اس��م اين نيروها هم روي آنهاست
«مدافع��ان ح��رم» .م��ا در دورهاي زندگ��ي
ميكنيم كه تشخيص حق از باطل كار سختي
نيست .اميدوارم خدا هدايتش��ان كند .به نظر
من بهانه دريافت پول هم حرفي بيخود اس��ت.
اگر روزي ي��ك ميليون تومان ه��م به مدافعان
و خانوادههايش��ان بدهند ارزش ندارد كه جان
عزيزي را ب��ه خاطر آن به خط��ر بيندازيم .پدر
من و مدافعان حرم براي دريافت وجوه نقدي و
امكانات راهي نشدند .پدر اص ً
ال نياز مالي نداشت،
پدر و مادرم ،خانه ،ماشين و حقوق ماهانهشان را
داشتند و نيازي نداشتند.
پدر من به خاطر عش��قي كه به اهل بيت (ع)و
به امام حسين (ع)داش��ت ،رفت .ميگفت اگر
ما نرويم آنها ميآيند و هتك حرمت ميكنند.

براي ش�روع از خودت�ان و خانوادهتان
بگوييد .پدر را چطور آدمي شناختيد؟
من متولد  1362هس��تم و پدرم شهيد قنواتي
متولد  1339بود .ايشان و مادرم هر دو از اعضاي
بسيج بودند و بعد از آشنايي در سال  1361با هم
ازدواج كردند .يك س��ال بعد هم كه من به دنيا
آمدم .پدر ويژگيهاي اخالقي زيادي داشت كه
زبانزد خاص و عام بود .يكي از اين خصوصيات
صبر ايشان بود .پدر در سختترين شرايط طوري
با مسائل برخورد ميكرد كه شايد آن مسئلهاي
كه براي ما قابل هضم نبود با صبوري ايشان به
راحتي حل ميش��د .يكي از نصايح هميشگي
پدر اين بود كه ما را ب��ه صداقت توصيه ميكرد
و ميگفت :صداقت حرف اول زندگيتان باشد.
اول با خدا بعد با خود و خانواده .اگر صداقت باشد
هر چيزي پشتبندش ميآيد .پدر از رزمندگان
دفاع مقدس بودند .ما خاطرات ايشان را در مدت
حضور و حماسهس��رايياش از زمان جنگ ،در
مجالس و محافل همنش��يني ب��ا همرزمانش
ميشنيديم.
رابطه شما با پدرتان چطور بود؟
پدر به يكي از دوس��تانش گفته بود ،من عاشق
بچهها هس��تم و دوستش��ان دارم اما اين را در
ظاهر به ما نشان نميداد .ايشان خيلي دوست
داشت كه ما مستقل بار بياييم .براي اينكه روي
پاي خودمان بايس��تيم ،زياد دور و بر ما نبود و
اگر مش��كلي پيش ميآم��د ،ميگفت خودتان
مشكلتان را حل كنيد.
ام��ا در قب��ال م��ردم و مشكالتش��ان ،در قبال
دوستانش��ان اينط��ور نبودند .هم��واره در رفع
مشكالت آنها خودش پيشقدم ميشد .خودش
درآمد زيادي نداشت ،اما دوستان دوران جنگ را
جمع ميكرد و ميگفت فالني مشكل دارد ،مث ً
ال
يكي از دوستان و جانبازان دوران دفاع مقدسشان
كه بيمار بودند و هزينه بيمارستانش هم زياد بود
با كمك همرزمانشان هزينه بيمارستان ايشان را
تهيه كردند .در امور خير همواره مشاركت داشت
و ما همه اينها را بعد از شهادتش متوجه شديم.
من پدر را وقتي از دس��ت دادم ،شناختم .االن
هم نميدانم از پدر چه بايد روايت كنم .ايش��ان
راه خود را پيدا كرده بود كه رفت .اميدوارم حاال
كه به آرزويش رسيده شفاعت ما را هم در محضر
اباعبداهلل(ع)انجام بدهد.
چطور ش�د تصمي�م گرفتن�د به جمع
مدافعان ح�رم بپيوندند؟مش�كلي با
رفتنشان نداشتيد؟
زماني كه پ��در تصميم گرفتند راهي س��وريه
شوند ،من به ايش��ان گفتم شما همه زحمات و
تالشتان را در دوارن دفاع مقدس كش��يدهايد.
ديني به گردن نداريد .احتياج نيست كه برويد.
اما پدر ميگفت براي ما نظاميها هميشه جنگ
وجود دارد و تا زماني كه كفر هست ،بايد جنگيد.
ميگفتم :شما بايد باالي سر ما باشيد ،نرويد .پدر

روي صحبتم با آنهااست كه از اين دست حرفها
ميزنند .كاش كم��ي در گفتههايش��ان تأمل
ميكردند تا دلي را نشكنند و نسوزانند.

همرزم شهيد در سوريه

آشنايي شما با شهيد قنواتي مربوط به
چه دورهاي ميشود؟
سال  1362در سد دز با شهيد قنواتي آشنا شدم.
جمع دوستانه ما حدود 40نفري ميشد .ما در
اين جمع دوستانه از همان ابتدا در گروهانها و
گردانهاي رزم در كنار هم بوديم .همواره همراه،
همسفره و هم غصه هم بوديم تا اينكه از ميان ما
تعدادي شهيد شدند و تعدادي جانباز .از همان
زمان با شهيد قنواني همراه بودم .هم در جنگ و
هم در دوران خدمت در سپاه و بعد از آن هم در
ميدان نبرد در سوريه؛ رفاقتي  32ساله.
خاطره آش��نايي من و عليرضا قنواتي اينطور
بودكه كن��ار س��د دز بوديم .يكب��اره ديديم
جوان رش��يدي از اين طرف س��د تا آن طرف
دز ش��ناكنان رفت و برگش��ت .خيل��ي برايم
جالب بود كه بدانم اين جوان رشيد چه كسي
اس��ت؟! از همان جا با او آشنا ش��دم و در يك
گروهان بوديم .ايشان فرمانده گروهان تانك
بود .ش��هيد قنواتي ايمان قوياي داشت كه
اگر اين ايمان قوي نبود آن رشادتها صورت
نميگرفت .شهيد اصليت خوزستاني داشت و
اكثر خوزستانيها تعصب زيادي نسبت به اهل
بيت به ويژه امام حسين(ع) دارند.

چطور شد تصميم گرفتيد با هم به جبهه
سوريه برويد؟
از رفتنمان هم به س��وريه باي��د برايتان بگويم
كه وقتي حضرت يوسف را براي فروش به بازار
بردهفروشها آوردند ،عدهاي براي خريد ايشان
به صف ايستادند ،در ميان آنها مرد فقيري بود .به
او گفتند تو براي چه اينجا ايستادي؟ تو كه پول
خريد يوسف را نداري .مرد فقير گفت :من پولي
براي خريد يوسف ندارم اما اينگونه حداقل نامم
درليس��ت خريداران يوسف ثبت ميشود .حاال
حكايت بچههاي رزمنده مدافع حرم هم همين
است ،اگر شهيد نشوند الاقل اسم شان در ليست
مدافعان حرم حضرت زينب (س) ثبت خواهد
شد .ما هم به اين نيت راهي شديم.
شما و ش�هيد قنواتي و همرزمانتان در
دوران دفاع مقدس سالها پيش براي
دفاع از كش�ور راهي جنگ و جهاد در
عراق ش�ديد و امروز بنا ب�ه مقتضيات
زمان براي دفاع از همين مردم رفتهايد.
مايليم از چرايي رفتنتان بدانيم.
آن زمان هم كه ما براي دفاع مقدس راهي شديم،
صرفاً بحث خاك و زمين نبود .ما به عش��ق امام
حسين (ع) و اهل بيت (س) رفتيم .براي ما كل
يوم عاشورا و كل االرض كربال است .شهيد قنواني
همه داشتههايش را گذاشت و رفت .هيچ اجبار و
اعتراضي به حضور نيروهاي مدافع حرم نيست.
اين دلهاست كه آدمي را راهي ميدان نبرد حق
با كفر ميكند .همرزم من انساني به تمام معنا

مرحله اول  40روزي را در س�وريه
بود تا اينك�ه به مرخص�ي آمد .در
مرحله دوم به سختي توانست خود
را به س�وريه برس�اند .دوستانش
اجازه نميدادند كه برود اما حريفش
نش�دند .پدرم راهش را پيدا كرده
بود ،اين اواخر وقتي كنارهم بوديم
وحرف ميزديم چه ش�وخي و چه
جدي ميگفت بابا دعا كنيد كه من
به آرزويم برس�م ،دعاكنيد شهيد
ش�وم .خواه�رم گري�ه ميك�رد و
ميگفت اين چه حرفي اس�ت پدر!
بابا ه�م ميخندي�د و ميگفت اين
راهي است كه ما انتخابش كردهايم

مذهبي و مؤمن بود .ايشان اين احساس را داشت
كه ما به عنوان پرچمدار نهضت هستيم و هر جا
كه مظلوم مورد ظلم واقع ش��ود بايد برويم و از
اسالم دفاع كنيم.
اميد كه فرصتي پيش بيايد كه به سوريه برويد
و ببينيد كه مردم آنجا چقدر مظلوم هس��تند.
وظيفه اصلي ما هدايت جوانان سوري است .آنها
به ايرانيها عالقهمند هستند .مردماني مظلوم
كه مورد ظلم واقع شدند .آنها حس برادري ما را
ديدند و همراهمان شدند .سوريها كسي چون
حسين را نداشتند و حاال كه ما سرباز و نوكر امام
حسين (ع) هس��تيم بايد پا در ركاب مواليمان
باشيم .ما هرچه داريم از امام حسين(ع) داريم.
اگر بحث دين ،مذهب و كش��ور را كنار بگذاريم
باي��د بگوي��م از مس��لمانان كل دني��ا فقط ما
آنجا هس��تيم .دش��منان ما از همه توان ،نيرو
و تجهيزاتش��ان براي نابودي اس�لام استفاده
ميكنند .اين نشان ميدهد كه آنها چه منافعي
را دنبال ميكنند .ب��ه فرموده امام خامنهاي هر
جا كه امريكا حضور داشته باشد ما هم هستيم.
امريكا نماد جور ،جنايت و ظلم در اين دنيا است و
افتخار مقابل اين ظلم ايستادن ،چيزي است كه
به ما رسيد است.
در پاي�ان اگ�ر صحبت خاص�ي داريد
بفرماييد.
آنها باي��د از علل و چرايي حضور و تجاوزش��ان
بگويند تا علل حضور ما هم در خاك س��وريه و
عراق مش��خص گردد .آنها بايد بگويندكه براي
چه اهدافي آمدهاند .علت حضور ما كه مشخص
است .ما رفتهايم تا س��د راه اين تروريستها و
جنايتكارها ش��ويم .شايد نس��ل امروز متوجه
اين حضور و چرايي آن نشود ،كه بخشي از اين
روشنگري برعهده ارباب جرايد است كه چرايي
رفتن را مشخص كنند .امروز فعاليت و هنر شما
كمتر از جهاد نيست .شما اسلحهتان قلمي است
كه در دست داريد و اين كار شما از من رزمنده
هم دشوارتر و سختتر است .خداوند در سورهاي
به قلم قسم خورده و اين نشاندهنده اين است
كه وظيفه شما از همان ابتداي خلقت پيامبر تا
بعثت و پس از آن در دوران ائمهاطهار و امروزي
كه در آن قرار داريم ،مش��خص ش��ده و داراي
اهميت است .مهمترين وظيفه شما اين است كه
در مطالب ،جرايد و رسانههاي خود حضرت آقا را
بيشتر و بهتر به مردم بشناسانيد .رهبري عزيز كه
دشمن اعتراف كرده است تا وجود مقدس ايشان
هست ،آنها كاري از پيش نميبرند.

عبداهلل ميثمي كه در دوران حكومت پهلوي
طعم زندان را چش��يده و به قول خودش دو
عاش��ورا را در زندان ديده بود ،در سال  57و
چند ماه پيش از پيروزي انقالب اسالمي در
آبانماه  57از زندان آزاد ميشود .با پيروزي
انقالب اسالمي در بهمنماه ،شهيد ميثمي
خود را بدهكار انقالب ميدان��د و ميگويد:
«من به دست همين انقالب پيروز آزاد شدهام
و چند سال به اين انقالب بدهكارم و بايد آن
دوسالي كه از زندانم مانده بود و با همت مردم
آزاد شدم شبانه روز براي اين مردم كار كنم و
هيچ طلبي از اين مردم ندارم ».شهيد ميثمي
اعتقاد داش��ت بايد از تمام فرصتهاي عمر
خود اس��تفاده كند و كارهاي خود را از نيم
ساعت مانده به اذان صبح شروع ميكرد و تا
شب هنگام ميان ساعت  11 ،10ادامه ميداد.

انقالب در ياسوج از سوي نماينده امام در سپاه
به مسئوليت دفتر نمايندگي امام در منطقه9
سابق (فارس ـ بوشهر ـ كهگيلويه و بويراحمد)
منصوب گرديد .از زماني كه ش��هيد ميثمي
به شيراز آمد ،مس��ئوالن و افراد بيشتري با
ايشان آشنا شدند و متوجه شخصيت بزرگش
شدند .نگاه بزرگمنشانه ش��هيد ،شهر و به
ويژه س��پاه را تا اندازهاي از مسائل اختالفي
خارج كرد .ايش��ان به دليل اينكه خودش را
به دور از هر دس��ته و گروهي ميديد و نيت
قلبياش در جهت تحقق دستورات امام بود با
عملش نشان داد كه ميشود با همه كساني كه
متعهد به انقالب ،اسالم و امام هستند با تفاهم
برخورد كرد .شهيد ميثمي را ميتوان معمار
حل اختالفات و استاد يك وحدت حقيقي و
پيوند قلوب آنگونه كه امام ميخواست ،نام

مرد خستگيناپذير انقالب ،حاال فرصت و فضا
را براي دنبال كردن اهداف دينياش مناسب
ميديد و نميخواست در اين راه ساعتي را از
دست بدهد .شهيد ميثمي در حوزه علميه
قم از محضر اس��اتيد بزرگواري چون شهيد
قدوس��ي ،آيتاهلل خزعلي و اس��تاد حائري
شيرازي بهرهها برد .وي در يك سال تحصيلي
به اندازه دو سال پيشرفت علمي داشت.
او خدمت گمنامان��ه در مناط��ق محروم و
دورافتاده را جاي نشس��تن بر ميز مديريت
ترجيح داد و كار تبليغ و آموزش در سرزمين
محروم ياسوج و كهگيلويه و بويراحمد را در
پيش گرفت .شهيد س��هم بزرگي در ثبات
سياس��ي و نظامي منطقه داشت و خدمات
او را روستاييان و عشاير بوير احمد به خوبي
ميدانند .در كمك به مستمندان و رسيدگي
به خانوادههاي ش��هدا بينظير ب��ود .طرح
خوابگاه براي دانشآموزان مس��تمند از فكر
او نشأت گرفت .ش��هيد بزرگوار حدود 200
كتابخانه در بويراحمد داير نمود .نفوذ او در
قلبهاي مردم اين منطقه به گونهاي بود كه
بعد از شهادتش بدون اغراق تمامي خانوادهها
در تمامي روستاها داغدار شدند.
بعد از  30ماه خدمت شبانهروزي به اسالم و

نهاد و در يكي از س��خنرانيهايش در جمع
رزمندگان اظهار داشت«:برادران! پيشروي
و عقبنشيني در خاك ،شكست و پيروزي
نيست ،حقيقت پيروزي ،وحدت و انسجام و
حقيقت شكست ،اختالف ماست .اگر خداي
ناكرده به واس��طه حرفهاي اختالفانگيز
ما رزمندگان در كارشان سست شوند ،تمام
عواقب و گناهان آن به گردن ماست».
اين عالم وارسته همچنين خدمت در جبههها
را بر همه چيز ترجيح ميداد و به رزمندگان
گوشزد ميكرد«:اگر به خاطر مشكالت و به
اسم پايان مأموريت و غيره بخواهيم برگرديم،
نوعي سقوط است .برادران پيوسته از خداي
خود بخواهي��د كه توفيق ادامهنب��رد را از ما
نگيرد .خدا ميداند روز قيامت وقتي روزهاي
جبههمان را ببينيم و روزه��اي مرخصي را
هم ببينيم ،گري��ه خواهيم كرد كهاي كاش
مرخصي نرفته بوديم ».س��رانجام ش��هيد
ميثمي در  9بهم��ن  65در منطق ه عملياتي
كربالي  ،5از ناحيه سر مورد اصابت تركش
قرار گرفت و بعد از س��ه روز در 12بهمن كه
مصادف با شب شهادت حضرت زهرا(س) بود
به ديدار معبود و مهماني اولياي خدا شتافت و
به آرزوي ديرين ه خود نائل گرديد.
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