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22 مرداد سالروز شهادت شهيد محسن نوراني
 فرمانده 19 ساله اي 

كه شهيد همت بشارت شهادتش را داد
   آرمان شریف

در جواني مي ت�وان کارهاي ب�زرگ کرد 
به ش�رطي که خودس�ازي را از نوجواني 
ش�روع کرده باش�ي. براي پاك بودن در 
جواني باید بر نفس غلبه کرد و زندگي را 
فقط از بُعد کسب لذت هاي آني و زودگذر 
نگاه کرد. براي رشد کردن و بزرگ شدن 
در زندگي باید غيرت مردانه نش�ان داد، 
در برابر سختي ها محكم و استوار بود و با 
یاد خدا زندگي کرد. بسياري از شهدا این 
چنين زندگي کردن را یادم�ان داده اند. 
آنها ک�ه در روزهاي جواني پ�اك ماندند 
و پاك مان�دن را یاد دیگران ني�ز دادند.

ش��هيد محس��ن نوراني در 19 س��الگي به 
فرماندهي تيپ ذوالفقار رسيد. در معادالت 
دنياي امروز س��پردن مسئوليت فرماندهي 
به يك جوان 19 س��اله دور از ذهن به نظر 
مي رسد ولي  آن روزها جوانان مرداني بزرگ 
بودند كه از زير هيچ مسئوليتي شانه خالي 

نمي كردند.
ش��هيد نوراني در دوران كودك��ي همانند 
ديگر بچه ها بازيگوشي ها و شيطنت هايش 
را داش��ت. زندگي او همانن��د ديگران بود و 
هيچ تفاوتي نداشت ولي شهيد هرچه سنش 
بيشتر ش��د، بهتر خودش را ش��ناخت و در 

مسير رشد و تعالي قرار گرفت.
همه محس��ن را تا آخري��ن روز حياتش به 
خوش اخالقي و مردمداري مي ش��ناختند. 
عبادتش سر جايش بود و نماز جماعت و نماز 
جمعه را فراموش نمي كرد. همس��ر شهيد 
حالت هاي معنوي شهيد را چنين توصيف 
مي كند: »نماز ش��ب هاي محس��ن حال و 
هواي عجيبي داشت؛ با آنكه 20 سال بيشتر 
نداش��ت چنان از درگاه خدا طلب بخشش 
مي كرد و ش��هادت را در راه او درخواس��ت 
مي كرد كه هر شنونده اي به حيرت مي افتاد 

و دلش مي لرزيد.«
 بسيار اهل مطالعه و خواندن قرآن بود. وقتي 
از منطقه به تهران مي آمد اصاًل در خانه نبود 
و مدام به عي��ادت دوس��تان مجروحش به 

بيمارستان ها مي رفت.

در 13 سالگي بود كه كم كم شيطنت هايش 
را كم ك��رد و جايش را به ش��ناخت خود و 
خدايش داد. ش��هيد نوراني در 15 سالگي 
كه با پيروزي انقالب اسالمي مصادف شده 
بود، فعاليت ه��اي اجتماعي و انقالبي اش را 
ش��روع كرد. او س��عي مي كرد روزهايش را 
به بطالت نگذراند و هر روزش را در مس��ير 

رشدش قرار داد.
 ش��هيد در 17 س��الگي عازم جبهه ش��د. 
ب��ا عضوي��ت در گروه��ي ك��ه از پ��ادگان 
امام حس��ين)ع( ب��ه مريوان اعزام ش��دند، 
به كردس��تان رفت. وقتي مادر از فرزندش 
مي  خواست كه برگردد، پسر با صبوري پاسخ 
مي داد: مادرجان اگر برگ��ردم، ضدانقالب 
سنگرها را مي گيرد و مردم را مي ُكشد. بايد 
گ��روه و گرداني جايگزين بياين��د تا خط را 

تحويل دهيم.
محسن در زمستان س��ال 1360 به همراه 
احمد متوسليان از مريوان به جنوب كشور 
منتقل ش��د و در تش��كيل تيپ 27 محمد 
رس��ول اهلل)ص( نقش مؤثري ايف��ا كرد. او 
و عليرض��ا ناهيدي با تجهي��زات و غنايم به 
دس��ت آمده در عمليات فتح المبين، يگان 
ادوات ذوالفقار را در تيپ 27 تش��كيل داده 
و در عمليات بيت المق��دس به بهترين نحو 
نيروهاي پياده عمل كنن��ده در عمليات را 
پشتيباني كردند. محسن در خرداد 1362 
با خواهر همرزم ديرينه اش عليرضا ناهيدي 
ازدواج كرد. پ��س از ش��هادت ناهيدي در 
عمليات والفج��ر مقدماتي، فرماندهي تيپ 

ذوالفقار را برعهده گرفت.
حاج ابراهيم همت، چند روز قبل از شهادت 
محسن، او را خواست تا درباره موضوعي با او 
صحبت كند. حاج ابراهيم رو به محسن گفت: 
»محسن، تو به شهادت مي رسي.« محسن 
از اين ح��رف فرمانده كمي ج��ا مي خورد و 
مي گويد: »چطور مگه حاجي؟« حاج همت 
در ادامه مي گويد: »من خواب ديدم كه تو به 
شهادت مي رسي، شهادتت هم طوري است 
كه اول اس��يرت مي كنند و بعد از اينكه آزار 
و ش��كنجه ات دادند و تو خواسته هاي آنها 
را برآورده نك��ردي، تيربارانت مي كنند و به 

شهادت مي رسي.«
س��ه روز بعد خواب ش��هيد هم��ت تعبير 
ش��د. در عمليات والفجر 3 در م��رداد 62 و 
در آزاد سازي مهران، ماش��ين تويوتايي كه 
سرنشينان آن نوراني، برقي، پكوك و چند 
نفر ديگر از پاس��داران لش��كر 27 بودند در 
منطقه قالجه ب��ه كمين منافقي��ن خورد. 
پس از آن منافقين ناجوانمردانه سرنشينان 
تويوتا را به رگبار بستند. همه سرنشينان جز 
يك نفر جلوي چش��م يكديگر در حالي كه 
زخم هاي عميق گلوله برداشته بودند با تير 

خالص، به شهادت رسيدند.
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سه روز بعد خواب شهيد همت تعبير 
شد. در عمليات والفجر 3 در مرداد 
62 و در آزاد س�ازي مهران، ماشين 
تویوتایي که سرنشينان آن نوراني، 
برقي، پك�وك و چند نف�ر دیگر از 
پاسداران لشكر 27 بودند در منطقه 
قالجه به کمي�ن منافقي�ن خورد. 
پ�س از آن منافقي�ن ناجوانمردانه 
سرنشينان تویوتا را به رگبار بستند

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد بسيجي مدافع حرم علي جمشيدي از شهداي خان طومان که تيرماه 99 پيكرش بعد از 4 سال به ميهن بازگشت

حاجت شهادت را  از شهداي طالئيه گرفت 

جدول

  شكوفه زماني
پرس�توهاي مهاجري ک�ه در س�ال 9۵ براي 
دف�اع از حریم آل اهلل به س�وریه ک�وچ کرده 
بودند و در کربالي خان طومان به قافله سرور و 
ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
پيوس�تند، حاال پ�س از چهار س�ال که پيكر 
مطهرش�ان در خاك هاي تفتيده خان طومان 
مانده بود، دوباره به آستان الله خيز مازندران 
و آغ�وش علوي تبارها برمي گردن�د تا حال و 
هواي ای�ن اس�تان در دهه کرام�ت، کربالیي 
شود. شهيد علي جمشيدي به همراه جمعي از 
همرزمانش اردیبهشت 9۵ با حماسه آفریني 
در منطقه خان طومان سوریه به فيض شهادت 
نائ�ل آمده ب�ود، پيكر مطهرش پ�س از چهار 
سال دوري در هواي گرم تابس�تان تير 99 به 
آغوش وطن بازگشت. با آمدن پيكر این شهيد 
بزرگوار فرصتي پيش آمد تا با برادرش که خود 
نيز همرزم عل�ي بود، به گفت وگو بنش�ينيم.

فاصله سني شما با شهيد چند سال است 
و چند خواهر و برادر هستيد؟

خانواده ما يك خانواده پرجمعيت ش��امل هفت 
خواهر و س��ه برادر است كه س��اكن شهرستان 
نور در غرب استان مازندران هستيم. علي فرزند 
آخر خانواده و متولد 15 آب��ان 69 بود كه همراه 
با يك خواهر ديگر دوقلو بودن��د. پدرمان كارگر 
ساده س��ر ميدان بود و كارمند ثابت جايی نبود. 
مادرم نيز خانه دار بود. از لحاظ س��ني ش��هيد 9 
س��ال از بنده كوچك تر بود ولي از لحاظ رش��د 
معنوي خيلي باالتر از بنده ب��ود و به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
علي آقا شغل نظامي نداشت، چه شد که 

به مسائل نظامي عالقه مند شد؟
علي آقا بزرگ شده خانواده  اي بود كه همه اعضاي 
آن خود را براي سربازي نظام مقدس جمهوري 
اس��المي در همه زمينه ها آماده كرده اند. علي از 
همان س��ن نوجواني فعاليت فرهنگي و مكبري 
را در مس��جد محله به نام مسجد حضرت زينب 
)س( عه��ده دار بود و در مدرس��ه نيز در بس��يج 
دانش آموزي فعاليت مي كرد. در سن جواني هم 
جانشين دسته گردان امام حسن)ع( در شهرستان 
نور شد و همچنين هيئتي به نام باب الحوائج در 
شهر نور است كه برادرم از خريداري زمين هيئت 
توسط خيرين گرفته تا تأسيس آن به همراه چند 

نفر از دوستانش شركت داشت.
ش�هيد تا چه مقطع سني تحصيل کرده 

بود؟
علي آقا مقطع كارداني را در رش��ته معماري در 
دانشگاه س��ما بابل گرفت و براي ادامه تحصيل 
به دانش��گاه علمي كارب��ردي نوش��هر رفت و با 
تغيير رش��ته اش در رش��ته مديريت فرهنگي تا 
مقطع كارشناسي ادامه تحصيل داد. علت تغيير 
رشته اش هم دغدغه هاي فرهنگي بود. اين رشته 
را انتخاب كرد تا س��همي در گس��ترش فرهنگ 
انقالبي داشته باشد. همچنين يك مؤسسه هم به 
نام شهداي گمنام در شهرستان نور بود كه علي 
به طور متمركز در آن فعاليت مي كرد. از مراسم 
يادواره شهدا در شهر و روستاهاي مختلف گرفته 
تا ايس��تگاه هاي صلواتي با نمايشگاه مذهبي و... 
ش��هيد و دوس��تانش فعاليت هاي زيادي در اين 

مؤسسه انجام مي دادند.
چي شد که علي آقا به عنوان مدافع حرم 

به سوریه اعزام شد؟
 از زماني كه بحث س��وريه و حمله داعش��ي ها با 
كم��ك امريكايي ها و برخي كش��ورهاي مرتجع 
عربي به اين سرزمين آغاز شد، برادرم در اين فكر 

اين بود كه بتواند كمكي انجام بدهد و مدافع حرم 
شود. علي آقا هم مثل بسياري از جوانان مؤمن و 
انقالبي پيگير اعزامش ب��ود تا اينكه باالخره پس 
از دو سال تالش و كوشش موفق شد اعزام شود. 
رفت و در سن 25 سالگي در اين مسير به شهادت 
رسيد. استان مازندران بعد از خوزستان با تقديم 
40 شهيد دومين استان با باالترين تعداد شهداي 
مدافع حرم است كه نش��انه مردم واليتمدار در 
اين استان است. زماني كه بحث دفاع از حرم باال 
گرفت درخواس��ت ها براي اعزام زياد بود و علي 
هم كه نظامي نبود، خيلي راه سختي براي اعزام 
داشت اما با تالش زياد خودش را به قافله مدافعان 

حرم رساند.
گوی�ا علي آقا ب�راي اعزام به س�وریه با 
استفاده از کارت جعلي افغاني و استفاده 

از لهجه افغاني موفق به رفتن شد؟
بل��ه، علي آقا عض��و فعال س��تاد امر ب��ه معروف 
شهرس��تان نور بود. ش��هري كه عده اي از مردم 
افغان نيز در آن مش��غول كار و فعاليت هستند. 
در يكي از گشت هايش با دس��تگير كردن چند 
افغان و بررسي آنها برای بررسی اينكه آيا كارت 
هويت دارند يا نه، علي آقا از اين فرصت استفاده 
كرد و با دوست شدن با اين افراد و با كپي و اسكن 
كردن كارت آنه��ا، براي خ��ودش كارت جعلي 
درس��ت كرده بود تا از اين طريق و با پيوستن به 
فاطميون پيگير اعزامش شود. بعد با تمرين لهجه 
افغاني به مشهد رفت ولي متأسفانه لو رفت و آنها 
متوجه ش��دند علي آقا افغاني نيست ولي باز هم 
دس��ت بردار نبود. هرچه آموزش الزم براي اعزام 
به س��وريه بود از جمله آموزش تيرب��ار گرفته تا 
سالح هاي نظامي ديگر همه دوره ها را با موفقيت 
طي كرده بود ت��ا اينكه با تالش ف��راوان اعزام به 

سوريه روزي اش شد.
شما که گفتيد ایشان در مشهد لو رفت و 
نتوانست اعزام شود، عاقبت چطور موفق 

به اعزام شد؟
در اين مدت دو س��الي كه علي آقا نتوانس��ته به 
س��وريه برود با ديدن آموزش ه��اي الزم، از هر 
لحاظ براي اع��زام همه تأيي��دش مي كردند. با 
پيگيري هايي كه از مس��ئوالن تهران داش��ت و 
آنها قول داده بودند هر موق��ع از مازندران اعزام 
داش��تند، علي آقا را جزو اعزامي ها ق��رار دهند. 
براي همين در سال 94 برخالف سال هاي قبل 

به پي��اده روي اربعين نرفت. منتظ��ر بود تا زنگ 
بزنند و خبر درست شدن اعزام ايشان را به سوريه 
بدهند. اين جمله را به عشق حضرت رقيه)س( 
حتي در پيامك هايش به مس��ئوالن اعزام داده 
بود: »حضرت رقي��ه)س( اربعين به كربال نرفت، 
من هم نم��ي روم و منتظر خبر اعزام به س��وريه 
هس��تم«. بحث خادمي ش��هدا هم يكي ديگر از 
كارهاي علي آقا بود كه با نزديك ش��دن عيد هر 
س��ال در مناطق عملياتي جنوب انجام مي داد و 
خادم زائران شهداي راهيان نورطالئيه و شلمچه 
مي ش��د. آن س��ال هم قبل از ورود به بهار سال 
95 مثل هر س��ال رفت تا خادمي زائران شهدا را 
انجام دهد و 12 فروردين برگش��ت و دو روز بعد 
در فراخوان اعزام به سوريه، اسم علي آقا نفر آخر 
در ليس��ت براي اعزام قرار گرفت. يعني در اصل 
علي آقا حاجت اعزام به س��وريه و شهادتش را از 

شهداي طالئيه گرفت.
قضي�ه ش�هادت برادرت�ان در عمليات 

منطقه خان طومان به چه صورت بود؟
پس از اعزام مدافعان حرم مازندران به سوريه، در 
مدت يك ماه و اندي كه آنجا بودند در دو عمليات 
سنگين شركت داشتند. تكفيري ها با امكاناتي كه 
از امريكا گرفته بودند و با پول برخي كش��ورهاي 
مرتجع عربي مي خواس��تند محاص��ره حلب را 
بشكنند و مناطقي كه توس��ط مدافعان حرم در 
عمليات محرم 94 آزاد شده بود را تصرف كنند. 
تكفيري ها در پي آن بودند كه بتوانند اين مناطق 

از جمله منطق��ه خان طومان، الحاض��ر، خانات 
و بح��وت را دوباره پ��س بگيرند ولي با رش��ادت 
ش��يرمردان مدافعان حرم فق��ط در خان طومان 
ماندند و 15 شهيد مازندراني و شهداي فاطميون 
اين اجازه را به آنها ندادند. دفعه سوم همزمان با 
آتش بس اعالمي توسط امريكايي ها، بعد از ظهر 
روز 16 ارديبهش��ت 95، تكفيري ها خلف وعده 
كردند و حمله س��نگيني را تدارك ديدند. چند 
گروه از بچه هاي مدافعان حرم ايراني، فاطميون 
و... در اين عمليات حضور داش��تند و 12 ساعت 
درگي��ري مداوم ب��ا تكفيري ها داش��تند. هدف 
دشمن گرفتن كل مناطق از دست مدافعان حرم 
بود ولي با رشادت هايي كه مدافعان حرم داشتند و 
با گذاشتن جانشان در كف دست فقط خان طومان 
سقوط كرد. عمليات همچنان ادامه پيدا كرد كه 
نهايتاً در ساعت 2 صبح روز دوم عمليات يعني در 
17 ارديبهش��ت برادرم به همراه 12 نفر از ديگر 
رزمندگان مازندران��ي و فاطميون به ش��هادت 

رسيدند و پيكرشان در آن منطقه باقي ماند.
پيكر چند شهيد در خان طومان مانده که 
هنوز به آغوش خانواده برنگشته است؟ 
پيكر شهيدان محمد بلباس��ي، محمود رادمهر، 
عليرضا عابديني، رحيم كابلي، رضا حاجي زاده و 

رجايي فر هنوز برنگشته است.
ش�ما علي آق�ا را از لحاظ ش�خصيتي و 

اعتقادي چطور توصيف مي کنيد؟
البته براي پاسخ دادن به سؤال شما بايد زندگي 

ايش��ان را از دوران بچگي تا جواني مورد بررسي 
قرار دهيد ولي خروجي تمامي اين صحبت هاي 
بنده چند خصلت و مورد مي شود: 1- رزق حالل 
در خانواده 2- بحث اخ��الص علي آقا و معنويت 
ايشان 3- تالش و خستگي ناپذيري در كار او را با 

شهادت عاقبت به خير كرد.
همه دوست دارند در تابستان در اوقات فراغت 
به ش��مال بروند و از دريا و جن��گل آن منطقه 
استفاده كنند ولي علي آقا از تفريح دل مي كند 
و در دل گرما به روستاهاي شهرستان دلگان از 
توابع استان سيستان و بلوچستان مي رفت و در 
اردوهاي جهادي در مناطق محروم براي مردم 
آن مناط��ق كمك مي كرد ب��دون اينكه دنبال 
پست و مقامي باشد. اصاًل اين واژه ها در علي آقا 
حذف شده بود. در صورتي ما از اين كار علي آقا 
بي خبر بودي��م، بعد از ش��هادت علي آقا كه در 
سيستان و بلوچستان مراسم گرفتند ما متوجه 
شديم كه قباًل ايش��ان در آنجا فعاليت جهادي 

داشته است.
مس�ئوليت نظامي علي آقا در سوریه به 

چه صورت بود؟ 
در سوريه مس��ئوليتش اطالعات- رزمي بود كه 
كار بسيار سختي است. بايد در دل تاريكي شب 
به تنهايي براي شناسايي تا دل دشمن مي رفت 
و از امكانات دشمن باخبر مي شد و برمي گشت. 
علي آقا با ايمان قوي و شجاعتي كه داشت از عهده 

اين كار برمي آمد.
خانواده به فكر ازدواج علي آقا بود؟ 

بله، همان دو روزي كه علي آقا از خادمي شهداي 
طالئيه برگشته بود، خواهرانم گفته بودند چادر 
سفيد عروس براي خانمت گرفتيم تا خواستگاري 
برويم اما علي آقا در جواب گفته بود: »بگذاريد به 
سوريه بروم و برگردم انشاءاهلل بعد« كه قسمتش 

شهادت شد.
چه خاطره اي از شهيد دارید؟

بع��د از ش��هادت، علي آقا ب��ه خوابم آم��د كه به 
دانشگاهش بدهكار اس��ت. وقتي كه به دانشگاه 
علي رفتيم ديديم مقداري بدهي دارد كه رئيس 
دانشگاه گفت احتياجي نيست پرداخت شود ولي 
چون به گردن شهيد بود و علي آقا در خواب بنده 
خيلي تأكيد داشت حتماً پرداخت شود، بدهي اش 

را صاف كرديم.
به عنوان س�خن پایاني اگر مي ش�ود از 

وصيتنامه شهيد برایمان نقل کنيد. 
وصيتنامه ش��هيد واقعاً كتابي كامل از اعتقادات 
و ايمان وي اس��ت كه بازگو كرده اس��ت. ايشان 
وصيتنامه اش را در تاريخ س��وم دي 94 نوش��ته 
بود كه بعد از ش��هادتش در كيف شخصي اش در 
منزل پيدا كرديم. علي در بخشي از وصيتنامه اش 
نوشته بود: »در اوضاع سياسي كنوني كه نايب بر 
حق حضرت وليعصر)عج( رهبرمان امام خامنه اي 
)مدظله العالي( به تنهايي علم را بر دوش گرفته و 
رجال سياسي چندان همسو با فرمايشات ايشان 
عمل نمي كنند، بايد بچه هاي مذهبي )هيئتي و 
مسجدي( خود را فدا كنند«. در بخش ديگری از 
وصيتنامه آمده است: »اگر در جمهوري اسالمي 
خالفي ص��ورت گرفت تقصير را ب��ر گردن نظام 
نگذاريد، بگوييد فرد اشتباه كرد نه نظام، كه چه 
بس��يار افرادي براي ضربه زدن به نظام آمده اند، 
كس��اني كه بويي از ايمان و مردانگ��ي نبرده اند. 
كساني كه نان نظام را مي خورند و ريشه نظام را 

مي زنند. الحق كه چه خطرناكند اين افراد.«
سخن پاياني بنده و خود شهيد اين بود كه قدر 
رهبر عزيز و فرزانه انقالب اسالمي امام خامنه اي 
)مدظله العال��ي( را بداني��م و پش��تيبان واقعي 

واليت باشيم.
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