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88498481ارتباط با ما

روایت

روایتی از شهید راشد صیدی
از زبان همسر شهید 

 با تشویق هایش 
دکترا  گرفتم 

   مبینا شانلو
برای آش�نایی با شهید راش�د صیدی با 
همسرش آس�یه صیدی همکالم شدیم. 
میان عاش�قانه    هایی که از زبان او روایت 
می شد، اگرچه به تعلق و وابستگی زیادی 
بین ش�ان رس�یدیم، اما گویی راش�د به 
عش�قی واالتر رس�یده بود که ب�ه همه 
دلبستگی های دنیایی پش�ت پا می زد و 
ش�هادت را که خونبهای همان عشق به 
معبودش بود، گرفت. متن پیش رو حاصل 
همکالمی م�ا با آس�یه صیدی، همس�ر 
ش�هید مدافع امنیت راشد صیدی است 
که در چهارم فروردین سال 90 شهید شد. 

همسرم راشد متولد س��ال 1350 روستای 
دهگالن سنندج بود. ایشان دوران ابتدایی را 
در روستای پدری به پایان رساند و برای ادامه 
تحصیل به سنندج رفت. به درس عالقه زیادی 
داشت و توانست مدرک کارشناسی خود را در 
رشته اقتصاد از دانشگاه بوعلی سنندج بگیرد. 
کمی بعد به عنوان کارمند جهاد نفت استخدام 
ش��د اما بعد به خاطر اینکه عالقه زیادی به 
خدمت در نظام داشت، وارد نیروی انتظامی 
شد. من و راشد از دوران کودکی با هم بزرگ 
ش��ده بودیم و ش��ناخت کافی نسبت به هم 
داشتیم. دانشگاه محل تحصیل هر دوی ما هم 
یکی بود. کمی بعد من و راشد با هم ازدواج و 
زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. راشد بسیار 
مهربان، دوستداشتنی و خوش اخالق بود. در 
میان همه دوستان و بستگانمان به مهربانی 
شهره بود و بسیار مهمان نواز و مردم دار بود. 
هرچه داشت به دیگران هم می بخشید. راشد 
در دوران نوجوانی یتیم شد. برادرش خلیل 
که س��ر باز بود، در دوران خدمت به شهادت 
رسید و پدر و مادرش بعد از شهادت خلیل به 

رحمت خدا رفتند. 
من و راشد زندگی عاشقانه ای با هم داشتیم. 
همیشه من را در تحصیل و کار تشویق می کرد 
و حامی من بود. الحمدهلل توانس��تم مدرک 
دکتری بگیرم و در تمام این مدت، همراهی 
راشد کمک بزرگی برایم بود. چهارمین روز 
از فروردین ماه سال90 بود. تقریباً دو یا سه 
ساعت قبل از شهادتش به ایشان اطالع دادند 
که در س��نندج درگیری شده اس��ت. من و 
همس��رم با هم بیرون بودیم. رو به من کرد و 
گفت: من باید بروم اما آس��یه اگر من شهید 
بشوم، تو همسر ش��هید می شوی، چندباری 
این جمل��ه را تکرار کرد. برای��م عجیب بود، 
چون تا آن زمان حرفی از ش��هادت نمی زد. 
راش��د رفت و همان رفتن به شهادتش ختم 
شد. متأسفانه گروهی از سلفی    ها درگیری را 
در منطقه ایجاد و به سمت خودروی همسرم 
شلیک کرده  بودند که تیر به شاهرگ ایشان 
اصابت می کند و به شهادت می رسد. در این 
جریان یک نوجوان 14ساله و یک سرباز هم 

به شهادت می رسند.

    صغری خیل فرهنگ
متولد سال ۴۲ در اهواز بود. از همان سربازان 
در قنداق امام خمینی)ره( که با شنیدن حکم 
جهاد امامشان درس و تحصیل را ر ها کردند و 
راهی میدان جهاد شدند. تك تیرانداز خطوط 
نبرد بود ک�ه در عملی�ات فتح المبین پس از 
حماسه آفرینی های بس�یار با اصابت تیر به 
صورتش در منطقه شوش به شهادت رسید. 
به خاطر شرایط منطقه چند روزی پیکر او و 
همرزمانش در منطقه ماند ام�ا چند روز بعد 
که برادرش و چند تن از دیگر رزمندگان برای 
تفحص و بازگرداندن پیکر ش�هدا به منطقه 
رفتند، از عطر خ�وش پیکرها ک�ه از فاصله 
دور به مشامش�ان می رس�ید آنها را تفحص 
کردند و ب�ه آغوش خانواده ه�ا بازگرداندند. 
دی�دن این صحن�ه دل حبیب برادرش�هید 
رحیم سهیلی پور را لرزاند. او در گفت وگو با ما 
گفت : دیدن آن صحنه و تفحص برادر شهیدم 
و همرزمان�ش م�ن را یاد این ش�عر انداخت:
پیچیده ش�میمت همه ج�ا، ای تن بی س�ر!
چون شیشه عطری که درش گم شده باشد.
گفت وگوی ما را با حبیب س�هیلی پور، برادر 
شهید رحیم س�هیلی پور پیش رو دارید که 
در دومی�ن روز از فروردی�ن ماه س�ال 61 و 
در عملیات فتح المبین به ش�هادت رس�ید. 

اصالت�ًا اه�ل کجا هس�تید؟ کم�ی از 
خانواده تان بگویید.

ما در خانواده ای مؤمن و مذهبی به دنیا آمده ایم. 
هفت برادر و سه خواهر هس��تیم. رحیم متولد 
چهارم آبان ماه س��ال 42 در اهواز و فرزند هفتم 
خانواده بود. سوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی 
آغاز شد. رحیم با شروع جنگ،درس و تحصیل 
را ر ها کرد و به جبهه اعزام شد. من برادر بزرگ تر 
ایش��ان بودم و روی درس خواندنش حس��اس 
ب��ودم، نمی خواس��تم از درس و تحصیل عقب 
بیفتد. برای همین با هم خیلی سر این موضوع 
کل کل می کردیم. به رحی��م می گفتم: تو چرا 
درس نمی خوانی؟ تنبل��ی. رحیم هم می گفت: 
در حال حاضر وضعیت انق��الب را ببین. امروز 

به ما نیاز است. 
رحیم تنها رزمنده خانه تان بود؟

خیر، زمانی که امام خمینی)ره( فرمودند: جهاد 
تکلیف است و س��نگر ها را خالی نگذارید، به ما 
گفت می خواهم به حرف امام خمینی )ره( عمل 
کنم و به جبهه بروم. همه فکرش شده بود جبهه، 
عملیات و شهادت. رحیم جذب کمیته انقالب 
اسالمی شد. همزمان با حضور او در جبهه، سه 
برادر دیگرم ه��م در جبهه حضور داش��تند اما 
در نهایت ش��هادت نصیب رحیم شد. برادرم در 
عملیات های متعددی شرکت کرده و تک تیرانداز 
بود. او آرزوی شهادت داشت. درنهایت در عملیات 
فتح المبین به آرزویش رسید. ایشان و دو دوستش 
در اعزام به جبهه و شهادت با هم رقابت داشتند 
که به خواست خدا هر دو رفیقش شهید حسنعلی 
زارع و شهید ایرج میری همزمان با رحیم و در یک 

منطقه به شهادت رسیدند. 

 چطور برادری برای شما و فرزندی برای 
پدر و مادرش بود؟

برادرم بس��یار محجوب و کم ح��رف بود. حتی 
زمانی که در جبهه بود، نمازشبش ترک نمی شد. 
معنویت خاص��ی در وجودش بود ک��ه همه را 
به خودش جذب می کرد. در عین حال بس��یار 
متواضع بود. همرزمانش شیفته اخالق و منش او 
شده بودند. رحیم احترام خاصی برای پدرومادرم 
قائل بود. حتی از دوران کودکی اطاعت پذیری 
زیادی از آنها داشت. در امور خانه به آنها کمک 
می کرد. ب��ه قولی عصای دستش��ان بود. رحیم 
اهل قناعت ب��ود و در زندگی از پدرومادرم توقع 
و خواس��ته زیادی نداش��ت. رحیم خادم شهدا 
بود. در مراسمات خانواده شهدا شرکت می کرد 
و به دیدارش��ان می رفت. ب��رادرم روی حجاب 
خیلی تأکید داش��ت و خودش هم اهل رعایت 
بود. لباس آستین کوتاه نمی پوشید و می گفت 
ما هم باید رعایت کنیم. با توجه به اینکه ما هم 
خودمان خانواده ای مذهبی بودیم و خواهرهایم 
هم رعایت می کردند اما رحیم باز هم به آنها در 
مورد حجاب تأکید می کرد. برادرم با اینکه سن 
کمی داش��ت و اصاًل امام را ندیده بود اما عالقه 
زیادی به ایشان داشت. برای همین اطاعت پذیری 
و والیتمداری اش بود که راهی جبهه ش��د. هم 
خودش از والیت فقیه پیروی می کرد و هم دیگران 
را به اطاعت از امام خمینی )ره( سفارش می کرد. 
رحیم هرگز در مجلس غیبت حاضر نمی شد و از 

غیبت کردن اجتناب می کرد. 
شهادت ایشان چطور رقم خورد؟

رحیم در عملیات فتح المبی��ن تک تیر انداز بود 
که بعد از س��ه روز جنگ و درگیری با دش��من 
روی تپه های کله قندی شوش با اصابت تیر به 
صورتش در تاریخ دوم فروردین ماه سال 1361به 

شهادت رسید. 
خب�ر ش�هادت برادرت�ان را چط�ور 

شنیدید؟
من و یکی دیگر از برادرهایم در جبهه بودیم که 
خبر شهادت رحیم را شنیدیم. یکی از فرمانده هان 
به من اطالع داد ک��ه برادرت ه��م در عملیات 

فتح المبین به شهادت رس��یده و پیکر ایشان و 
چند نفر دیگر از بچه ها در منطقه مانده است. من 
و چند نفر دیگر به همراه یکی از فرمانده هان راهی 
منطقه عملیاتی فتح المبین شدیم. الحمدهلل در 
این عملیات به اهداف از پیش تعیین شده مان 
رس��یده بودیم. بعد از کلی تجسس و پیگیری 
چشممان به سه پیکر خورد که به فاصله خیلی 
کمی از هم روی زمین افت��اده بودند. هر چه به 
پیکر ها نزدیک می ش��دیم، بوی عطر خوبی به 
مشاممان می رس��ید. برای همه ما جالب بود. با 
اینکه چند روزی از شهادتش��ان گذشته بود اما 

هیچ بوی تعفنی نمی دادند. 
با دیدن این صحنه چه کردید؟

وقتی این صحنه را دیدیم، دوس��ت نداش��تیم 
پیکر ها را جابه جا کنیم و به سردخانه ببریم. هر 
سه رفیق حسنعلی زارع ، ایرج میری و برادرم در 
کنار هم به شهادت رس��یده بودند. شهید ایرج 
میری تک فرزند خانواده بود. پدرش��هید همراه 
ما آمده بود تا پیکر تنها فرزندش را به خانه ببرد. 
تا چش��مش به پس��رش افتاد، پیکر شهیدش 
را روی دس��ت گرفت و به س��مت آسمان بلند 
کرد و گفت: »خدایا این قربانی را از من بپذیر.« 
دیدن این صحنه همه م��ا را منقلب کرد، همه 
اینها نش��ان از روح بزرگ پدرشهید ایرج میری 
داشت. روز ها و س��ال های دفاع مقدس پر بود از 
این لحظات. وقتی پیکر را آوردیم، به سردخانه 
بیمارستان امام خمینی اهواز بردیم. چون تنها 
سردخانه شهر اهواز بود. بعد هم تا یک مسیری 
به شکل پیاده تش��ییعش کردیم. بعد به قطعه 
یک گلزار شهدای اهواز بردیم و در آنجا به خاک 
سپردیم. مراسم بسیار باشکوهی برگزار شد که 
بعد از گذشت 39سال هرگز از ذهن و خاطره من 

بیرون نمی رود. 
ب�ا ش�هادت رحی�م والدین ت�ان چ�ه 

عکس العملی داشتند؟
هنگام ش��هادت ب��رادرم، پدرم بس��یار بی تابی 
می کرد. اما وقتی پدر ش��هید می��ری را دید که 
اینگونه پیکر بی جان فرزندش را روی دستانش 
گرفته و از خدا می خواهد قربان��ی او را بپذیرد، 

به خودش آمد و آرام گرف��ت. رحیم به آنچه در 
قنوت نمازهای شبش از خدا می خواست رسید 
و شهادت نصیبش شد. هدف او پیروزی اسالم، 
انق��الب و اطاعت از امام بود که با ش��هادتش به 
همه این خواسته هایش دست پیدا کرد.  همان 
زمان هم ک��ه پیکرش را آوردی��م، مادرم خیلی 
اصرار داشت که صورت رحیم را زیارت کند اما 
از آنجایی که تیر به صورتش اصابت کرده بود، ما 
این خواسته اش را عملی نکردیم . می دانستیم که 
تحمل دیدن چهره برادرم را ندارد. می خواستیم 
چهره اش همانطور در ذهن مادرمان بماند که در 
آخرین روزهای حیات��ش او را بدرقه کرده بود. 
مادرمان خیلی مش��تاق بود اما ما خواسته او را 
انجام ندادیم و مادر همیش��ه از ما بابت آخرین 
وداع با رحیم گله دارد و می گوید نگذاشتید روی 
ماه فرزندم را ببینم. هر چقدر هم که دلداری اش 
می دهیم و می گوییم شرایط اینطور بود، قبول 
نمی کند. بعد از 39سال تا یاد آن روز می افتد، گله 

از سر می گیرد و آه می کشد. 
ش�ما و برادرتان مدت ها با هم همرزم 
بودید، بعد از گذش�ت این همه س�ال 

دوری، دلتنگش  می شوید؟
ما مدت ه��ا در جبهه با هم همرزم و همس��نگر 
بودیم. وقت دلتنگی های برادرانه بر سر مزارش 
می روم و می نشینم و با او درددل می کنم. مادرم 
هنوز از دلتنگی او آه می کشد و برای او صدقه کنار 
می گذارد. وقتی گره به کار من و دیگر دوستان 
رحیم می افتد به او متوسل می ش��ویم. او به ما 
کمک می کند و دستگیرمان می شود . گویی حی 
و حاضر است و ما را در امورات زندگی مان یاری 
می کند و هر جا گره ای ب��ه کارهایمان می افتد، 
به س��ر مزارش می روی��م و بعد از دعا و توس��ل 
گره گش��ایی می کند. او در این سال ها همیشه 
حواسش به ما بوده است. ما هم تمام تالش خود را 
صرف کردیم که ادامه دهنده راه شهیدمان باشیم 
و در صراطی که او قدم بر داش��ته، قدم برداریم. 
گاهی هم دوستان و بس��تگان خواب می بینند 
که در حرم مطهر امام رضا)ع( با حالت خشوع و 

خضوع در حال نیایش و دعاست. 

گفت وگوی»جوان « با برادر شهیدرحیم سهیل پور از شهدای عملیات فتح المبین 

وقتی پیکر برادرم را پیدا کردیم، این شعر در ذهنم تداعی شد
 پیچیده شمیمت همه  جا،  ای تن بی  سر! / چون شیشه عطری که درش گم شده باشد

برات شهادت را از قنوت نمازهای شبش گرفت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یادکرد

۲8 فروردین 1366 سالروز شهادت دانشجوی شهید 
امیرحسین رضاپورنائینی
 حضور در جبهه 

بزرگ ترین دانشگاه برای امیرحسین بود
  آرمان شریف

شهید امیرحس�ین رضاپور نائینی یکی 
از دانش�جویان مب�ارز و مجاه�دی بود 
که فق�ط به ب�ودن در کالس اکتف�ا نکرد 
و ب�ا عش�قی پایان ناپذی�ر در جبهه های 
حق علیه باطل حضور پیدا کرد. ش�هید 
رضاپور انسانی آگاه و ش�جاع بود که در 
۲8فروردی�ن 1366 در غرب کش�ور به 
ش�هادت رس�ید و نامش را برای همیشه 
در تاریخ ایران اس�المی جاودانه کرد. به 
مناسبت سالروز شهادت دانشجوی شهید 
رضاپور، نگاهی گذرا به زندگی تا شهادت 
ایش�ان داریم ک�ه در ادام�ه می خوانید. 

  رشد فکری
شهید امیرحس��ین رضاپورنائینی در تاریخ 
24 بهمن ماه س��ال 1346 در تهران به دنیا 
آمد. ش��هید از همان دوران کودکی بس��یار 
باهوش و بااستعداد بود. شوخ طبعی و عطوفت 
امیرحس��ین همه را به خود جلب می کرد و 
کوچک و بزرگ را ش��یفته خود می ساخت. 
شهید رضاپور از همان سال که تازه خواندن 
و نوشتن را  آموخت، به همراه برادران بزر گتر 
خود در مجالس مذهبی و جلس��ات قرائت 
قرآن در مس��اجد ش��رکت می کرد. هرچند 
در آن زمان فقط ش��نونده ب��ود ولی همین 
حضور در مجالس مذهبی باعث رشد فکری 
و آگاهی امیرحسین  می ش��د. او در شرایط 
آن روزگار رش��د و بالندگی را کنار برادران و 
دیگر همساالنش می آموخت و زودتر به بلوغ 
فکری می رسید. وقوع انقالب اسالمی در سال 
1357 بیشترین تأثیر را روی شهید رضاپور 
گذاشت. او با پیروزی انقالب اسالمی به یک 
مجاهد آگاه و خستگی ناپذیر تبدیل شد. در 
مسجد شریفیه، در جلس��ات قرائت قرآن و 
مسائل دینی شرکت می کرد و بر معلوماتش 
می افزود. در سال 1361 همزمان با شرکت در 
مجالس و جلسات مذهبی برای دوره آموزش 
عمومی مرحله اول بس��یج س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی پایگاه تهران از طرف مسجد 
شریفیه معرفی شد. از همان زمان به عضویت 
بسیج مسجد شریفیه که پاسداری از منطقه 

و محله به عهده آن مرکز بود، درآمد. 
   درخواست برای اعزام

در س��ال 1362 مرحل��ه دوم آموزش های 
نظامی را در پایگاه توحی��د طی کرد. به این 
کار عش��ق می ورزید و همچون عاشقی که 
با ج��ان و دل ب��ه دنبال معش��وق در تالش 
باش��د، هرگز در این راه خس��ته نمی ش��د. 

در س��ال 1364 تحصیالت متوس��طه را در 
دبیرستان »شهیدیزدان پناه « به پایان رساند. 
امیرحس��ین حاال خودش را برای حضور در 
جبهه آم��اده می دید. چندین ب��ار تقاضای 
اعزام به جبهه و ش��رکت در جبهه را مطرح 
کرده بود، ولی خان��واد ه اش جواب قطعی به 
این درخواس��ت نمی دادند. امیرحسین که 
نمی خواست بدون رضایت پدر و مادرش به 
جبهه برود، تقاضایش تا سال 1365 به طول 
انجامید. در این سال در کنکور شرکت کرد 
و در رشته معارف اس��المی و تبلیغ دانشگاه 
امام صادق)ع( قبول شد. حضور در دانشگاه 
فصل تازه ای در زندگی ش��هید رضاپور بود؛ 
چراکه دانشجویان این دانشگاه همان هایی 
بودند که امیرحسین به دنبالشان می گشت. 
جماعتی از عش��اق راه ح��ق و حقیقت که 
همگی، ای��ن دانش��گاه و آن درس  ها را پلی 
برای آخرت می پنداشتند. از زمان قبولی در 
دانشگاه، امیرحسین برای شرکت در جبهه ها 
مصمم تر شد. پس از اینکه یک ترم از دانشگاه 
را گذراند، خود را به پایگاه »شهید بهشتی « 
معرفی کرد، نامه اعزام انف��رادی گرفت و به 
جنوب رفت و خود را به لشکر سیدالشهدا)ع( 
معرفی کرد. این بزرگ ترین آرزوی ش��هید 
رضاپور بود ک��ه باالخره محقق ش��ده بود. 
حضور در جبهه، هدفی بود که این دانشجوی 

مجاهد بسیار برایش تالش کرده بود. 
  شهادت در غرب کشور

ش��هید رضاپور به قدری با جبهه و بودن در 
کنار رزمندگان خو گرفته بود که یک لحظه 
فکر جدایی از جمع یاران را نمی کرد. اگر به 
مرخصی می آمد، باید خیل��ی زود به جبهه 
برمی گشت. جبهه بزرگ ترین دانشگاهی بود 
که ش��هید رضاپور با بودن در آن درس های 
زیادی می آموخت. جبهه یک دانشگاه عملی 
برای آموختن درس مردانگی، غیرت، ایثار و 
فداکاری بود. وقتی امیرحسین در فروردین 
س��ال 1366 به خانه بازگشت، خیلی طاقت 
دور مان��دن از جبهه را نداش��ت. پس خیلی 
زود دوب��اره کوله بار س��فر را بس��ت و راهی 
شد. ش��هید رضاپور در تاریخ 28 فروردین 
1366 در غرب کش��ور پس از پی��روزی در 
عملیات، به وس��یله ترکش ت��وپ به درجه 
رفیع شهادت نایل آمد و به هدف و معبودش 
رس��ید. پیکر مطهرش در منطقه عملیاتی 
 باقی ماند تا یک س��ال و نیم بع��د در تاریخ

 7/10/ 1367 مص��ادف با اربعین حس��ینی 
1409 هجری قمری به تهران منتقل شد و 

در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
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