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نگاهي به مجاهدت هاي شهيد مهدي بخشي 
از شهداي عمليات کربالي5

   آرمان شریف
ش�هيد مهدي بخش�ي در اوج جواني با 
حض�ور در لبن�ان تجربي�ات گرانبهایي 
کس�ب ک�رد و ای�ن تجربي�ات را در 
جبهه ه�اي دفاع مق�دس به کار  بس�ت. 
اوخيلي زود با ش�هيد متوس�ليان آشنا 
شد و این آش�نایي تأثير زیادي در رشد 
و پختگي اش داش�ت. ش�هيد بخشي به 
عنوان معاون گردان مالك اشتر لشكر ۲۷ 
محمد رسول اهلل )ص( در جریان عمليات 
کربالي 5 به شهادت رسيد و آسماني شد. 

   
  آشنایي با فرماندهان

شهيد بخشي در سال 1342 در تهران به دنيا 
آمد و 16 ساله بود كه انقالب اسالمي به پيروزي 
رس��يد. از همان زمان فعاليت ه��اي جهادي 
مهدي شدت بيش��تري گرفت و او با حضور در 
بس��يج و كميته بر دامنه فعاليت هايش افزود. 
ورود به س��پاه موجب آشنايي شهيد بخشي با 
فرماندهان و رزمندگان سپاه شد و فاز ديگري از 

فعاليت هاي او را رقم زد. 
او با اينك��ه قباًل دوره هاي نظامي را در بس��يج 
ديده بود با ورود به س��پاه، دوره هاي ديگري را 
هم گذراند تا آمادگ��ي اش باال برود. همين باال 
بودن آمادگي سبب شد تا شهيد بخشي همراه 
حاج احمد متوسليان به لبنان برود. همراهي با 
حاج احمد از مهدي جوان يك نيروي باتجربه و 
پخته ساخت. شهيد بخشي اين فعاليت هايش 
را از خانواده و دوستانش پنهان مي كرد و هيچ 
كس��ي كمترين اطالع��ي از مأموريت هايش 
نداشت. مأموريت هايش مخفي بود و به كسي 

چيزي نمي گفت. 
  پرکاري و گمنامي 

با وجود فعاليت هاي گسترده شهيد بخشي، او 
در گمنامي كار مي كرد و بسياري از دوستان و 
همرزمانش از كارهايش خبر نداشتند. همواره 

به دوستانش مي گفت من يك بسيجي هستم و 
هيچ مقامي ندارم. اصالً دنبال جايگاه و مقام نبود 
كه بخواهد دچار غرور شود. بسيار از دوستان و 
همرزمانش نيز نمي دانس��تند آقامهدي يك 
فرمانده اس��ت. حتي مجروحيت هايش را هم 
پنهان مي كرد و به خان��واده اش چيزي درباره 

جراحت هايش نمي گفت. 
شهيد بخشي خودسازي اش را از همان جواني 
شروع كرد. او در كنار كارهاي نظامي و رزمي به 
مسائل فرهنگي و علمي نيز عالقه داشت. درست 
به خاطر همين بلوغ در رفتار و شخصيت بود كه 
حاج احمد او را به عنوان يكي از نيروهايش به 
لبنان برد. شهيد بخش��ي خيلي عالقه زيادي 
به كتاب داشت.اصول كافي، كتاب هاي استاد 
جعفري، مه��دي موعود و خيل��ي كتاب هاي 
ديگر را با دقت زيادي مي خوان��د و هر كدام از 
اين كتاب ها راه و مس��ير ت��ازه اي را در زندگي 

برايش باز مي كرد. 
  دیدار پس از 10 سال

شهيد بخشي روحيه خش��ك نظامي نداشت 
و براي بچه ها وقت زيادي مي گذاش��ت. مثل 
يك معلم ب��ا بچه ها رفت��ار مي ك��رد و به آنها 
درس مي داد. خيلي توصي��ه به درس خواند ن 
مي كرد. خواهر شهيد درباره اين اخالق برادرش 
مي گويد:» وقتي پيش بچه ه��اي من مي آمد 
خيلي هوايشان را داشت و برايشان شعر و قرآن 
مي خوان��د. خيلي مواقع در يادگي��ري قرآن و 
اش��عار تشويق ش��ان مي كرد و برايشان جايزه 
مي گرفت. وقتي از جبهه برمي گشت خيلي شاد 
بود. آدمي نبود كه بگوييم جنگ روحيه اش را 
خراب كرده است. در منطقه هم خيلي باروحيه 
و بشاش بود. در منطقه هم هميشه حواسش به 

همه نيرو ها بود.«
عمليات كربالي5 آخرين حضور شهيد بخشي 
در جبهه ها ب��ود. در جريان اي��ن عمليات، در 
درياچه ماهي نيرو ها به جلو پيشروي مي كردند 
كه مجبور به عقب نش��يني مي شوند و همين 
حين تير به پهل��وي آقامهدي مي خ��ورد. آقا 
مهدي را عقب مي آورند و در شلوغي عمليات 
ديگر خب��ري از مع��اون گردان مالك اش��تر 
نمي ش��ود. آقاي نادعلي از نيروهاي تبليغات 
گردان مي گويد. در حال برگشت پيكر آقامهدي 
را مي بيند ولي به خاطر شرايط سخت منطقه 
نمي تواند پيكر شهيد را به عقب بياورد. شهيد 
در 21 دي م��اه 1365 در منطقه ش��لمچه به 
شهادت مي رسد و پيكرش 1۰ سال در منطقه 
باقي مي ماند تا اينكه در 21 ماه رمضان 13۷5 
مادر شهيد فرصت ديداري دوباره با فرزندش 

پيدا مي كند. 

۷| روزنامه جوان |  شماره 6403    چهارش��نبه 29 دی 1400 | 16 جمادی الثان��ی  1443 | |

88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با یكي از همرزمان سيدمجتبي حسيني از فرماندهان اطالعات عمليات لشكر۲۷محمدرسول اهلل

رزمنده اي به شجاعت سيدمجتبي نديدم

جدول

پاسخ جدول شماره 640۲

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6403

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ش و م چ  ه ز ر م  ا ي ب ن ا 1
 ا ت ا ك  و ر و ي  ن ا و ا ل 2
 ل  د ا م ر  ن ل ا گ  ا گ م 3
 ي ت ر و س  د ي ا ش  ا ر ا ي 4
 ز و  ك ي ك ر  ن ا ي م  ه ز 5
 ا ر ك  ل ا و ش  م ا د م  ا 6
 ر ي ر ش  ه د ا ج  ر ا د م ن 7
  ن ا ت س ل گ ه م ا ن د ه ع  8
 ز و م ر م  ر ي ه ش  ي و ا ژ 9
 غ  ت م ا گ  ن و ت م  ش ي ا 10
 ا ن  ر ك و ن  ر ي خ ا  ن ن 11
 ل ا ز غ  ا س ا ي  ز ي ل ه د 12
 س ر ا  ر ش ب م  ه ن ا ي  ا 13
 ن و ي ف ا  ي ل ه ا  ل د و ر 14
 گ ن ل ا ب  ت ا ي ل  ت ز و ك 15

 
 

از باال به پایين
   1- نمايشنامه اي از ويليام شكسپير- حشره نيشدار  2- ولي- از هفت سين ها- نوعی طالق  3- پهلوان- كالهبردار- 
قهوه خانه فرنگي- بچه مي كشد  4- هيئت رهبري سياسي يك كش��ور- اقيانوس آرام- فارسي قديم  5- پارچه اي 
قيمتي- مكان و آش��يان- بهشت  6- خش��مگين- تيم فوتبال ش��هر برلين- واگيري بيماري ها  ۷- آماس- باالي 
فرنگي- دس��تگاه ردياب طول موج  8- تكرار حرفي- بافنده و نساج- شهر تخت سليمان- ويتامين جدولی   9- به 
مدافع آخر فوتبال گفته مي شود- سرسلسله اعداد- غذاي رقيق  1۰- حركت آونگي داشتن- پارازيت؛ طفيلي- وسيله 
حمل بار قديمي ها  11- نوعي پارچه- فرصتي براي انجام عمل يا اقدامي خاص- از ماه هاي ميالدي  12- بركنار و 
غيرآلوده- هالك و نيستي- لباس زرتشتي ها  13- رودي  در چين- شيوه زندگي بزرگان- شكاركننده- شور و هيجان 

همگاني  14- قايق پارويي- درياها- خرمن گندم يا جو  15- از وسايل نقشه كشي- راهبرد؛ فن تدابير جنگي

از راست به چپ
  1-   خودداری از اظهار عقيده و مذهب، يا تظاهر برخالف عقيده- شهري در شمال شرقي آفريقاي جنوبي  2- طايفه 
كوچ نشين- دسته ای از مردم كه از يك نژاد باشند- حركتي در ژيمناس��تيك  3- شهری در استان بوشهر  - نمايش 
غم انگيز- تنبلي در كار- بخيه درشت  4- اجراكننده نمايش تلويزيوني- اكنون پيش روي شماست- رشته و مجموعه
  5- ابزار و آلت- زندان تهران- بي وقت و بي موقع  6- شيريني شاخه اي- شخص بي توجه به بهداشت فردي- آني 
و  الساعه  ۷- مرواريد كوير- تلخ- دستگاه نمايش فيلم  8- روده تابيده چهارپايان- نويسنده كتاب- تكاور- كافي  
9- از بيماري هايي كه از دام به انسان انتقال مي يابد- گاه كوتاه شده- درستي و سالمت  1۰- از نام هاي بهشت- مسجد 
و بازاري در ش��يراز-  دوره گرد   11- زيارت كننده- ماهي فروش- همزيستي و س��ازش   12- پدر بزرگ- با نظم و 
ترتيب- مامور حفاظت   13- پايتخت آلمان غربی س��ابق- وطن و ميهن- لباس زن��ان هندي- نوعي رنگ خودرو  
14- رئيس شهيد ستاد مشترك ارتش- مسابقه اسب دواني- نوعي برادر و خواهر  15- درماني براي بيماران سرطاني- از 

غزوات پيامبر اكرم

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

جدول کلمات متقاطع

سابقه آشنایي شما با شهيد حسيني به 
چه زماني برمي گردد؟

سيدمجتبي يكي، دو سال از من كوچك تر و بچه 
محله سرآسياب دوالب بود. االن چهره اش را در 
ميدان قياسي كشيده اند و بسيار دلربابي مي كند. 
سيدمجتبي يك رزمنده ش��يردل و مشتي بود. 
من س��يد مجتبي را از اوايل جنگ مي شناختم. 
بعد از غائله كردستان كه با شهيد ناصر كاظمي 
و شهيد مهتدي بودم براي عمليات فتح المبين با 
سيدمجتبي آشنا شدم و اين آشنايي طوري شد 
كه دو روح در يك جسم شديم. در عمليات ها با 
هم بوديم تا اينكه سيدمجتبي مسئول اطالعات 
عمليات شد. ايشان به عنوان يك نيروي بسيجي 
به جبهه ه��ا آمد و به مرور مس��ئول تيم ش��د و 
براي شناس��ايي مي رفت تا اينكه بعد از شهادت 
سيدجعفر تهراني و كمي بعدتر سعيد مهتدي، 
س��يدمجتبي را به زور و اصرار مسئول اطالعات 
عمليات لشكر كردند. سيدمجتبي اين مسئوليت 
را قبول نمي كرد. چون بسيجي بود، دوست داشت 
همينطور بسيجي وار به دور از هرگونه مسئوليتي 
كار كند. از همان سال 1361 از مسئوليت فراري 
بود و مي خواست به عنوان يك نيروي ساده و در 
نهايت گمنامي فعالي��ت كند. اطالعات عمليات 
هم جاي حساسي بود و معموالً نيروهاي پاسدار 
مس��ئول اطالعات عمليات مي شدند. در نهايت 
سيدمجتبي با اصرار زيادي مسئوليت اطالعات 

عمليات لشكر 2۷ را پذيرفت. 
کارش در اطالعات عمليات چگونه بود؟

شهيد حسيني در تمام مقاطعي كه در لشكر 2۷ 
حضور داش��ت به دور از حاشيه ها فقط كارش را 
انجام مي داد. كارش را وظيفه شرعي مي دانست 
و دوست نداشت كسي از او تقدير كند. حتي پس 
از شهادتش هم می خواست گمنام و پنهان بماند. 
پيكرش پشت خاكريزي در دشت شلمچه جا ماند 
و برنگشت. من چيزهايي از شجاعت و جسارت 
اين آدم ديدم كه برايم ش��گفت انگيز است. سيد 
5 بعدازظهر به آب م��ي زد و 5 صبح از آب بيرون 
مي آمد. سيدمجتبي بدون هيچ گله و شكايتي در 
گرماي 5۰ درجه مجنون و در آب و هواي شرجي 
آن منطق��ه كار مي كرد. م��ن او را نگاه مي كردم 
كه در آب هاي آلوده جزي��ره مجنون چگونه كار 
مي كند. عراقي ها كمين مي گذاشتند و در نيزارها 
در قايق هاي لگني پنهان مي شدند تا نيروهاي ما 
را غافلگير كنند و بزنند. در شناسايي ها اگر يكي 
از نيروها گم مي شد، برگشتش ديگر با خدا بود. 
سيدمجتبي وقتي از شناسايي برمي گشت، بدنش 
باد مي كرد. من چند شب كه براي شناسايي رفته 
بودم، مي ديدم كه پشه ها چطور از سر و صورتم باال 
مي رفتند و جا براي نفس كشيدن نمي گذاشتند. 
تازه بعد از اين همه س��ختي كشيدن به كمين 
دش��من مي خورديم و بايد با مكاف��ات آن را رد 
مي كرديم و در يك محوطه 1۰۰متري كه باالي 
سرش را منورهاي دش��من روشن مي كرد، بايد 
كار مي كرديم. سيدمجتبي با كمترين امكانات 
حركت مي كرد. مي رف��ت و تازه ب��ه 2۰ متري 

خط مقدم مي رس��يد. در خط مقدم دش��من به 
شناسايي سنگرهايش��ان مي پرداخت. مي گفت 
شناسايي ها به بهترين ش��كل بايد انجام شود تا 
شب عمليات نيروهاي عمل كننده، اطالعات كافي 
از منطقه داشته باشند و س��نگرها را بشناسند. 
عراق سنگرهايي داش��ت كه داخلش نيرو نبود. 
س��يدمجتبي مي گفت بايد آن سنگرهاي خالي 
را شناسايي كنم تا در ش��ب عمليات نيروهايي 
كه پايش��ان را به خط مقدم دش��من مي گذارند 
يك تير هم نزنند و خودشان را به سنگر دشمن 
برس��انند. مي گفت نيروها نبايد نرسيده به خط 
مقدم عراقي ها با دوشكای دش��من مورد هدف 
قرار بگيرند. مي گفت بچه هاي اطالعات اگر جگر 
ندارند نبايد در اين قسمت كار كنند. اگر آمديد 
بايد مردانه پاي كار بايستيد و اين سنگرها را پيدا 
كنيد. اعتقاد داشت شب عمليات بايد طوري نيرو 
را هدايت كرد كه هيچ نيرويي آنها را نبيند. من 
شجاعت هاي زيادي از اين آدم ديدم كه هيچ وقت 

از ياد نمی برم. 
ش�جاعت و دلي�ري را بای�د یك�ي از 
ویژگي هاي ایشان دانست که خيلي در 

شناسایي ها هم کمك شان مي کرد؟
من نيرويي به شجاعت سيدمجتبي در جبهه ها 
نديدم. در شناسايي ها اعجوبه اي بود. اگر به شهيد 
مي گفتي جلو يك ناو امريكايي است و تك و تنها 
بايد به دل دش��من بزني! به خدا اگر سر سوزني 
واهمه پيدا مي كرد. موقع��ي كه مي  گفتند براي 
عمليات ها راهكار خودتان را بياوريد ظرف سه روز 
راهكارش را پيدا مي كرد و مي آورد. اصاًل سختي 
برايش مهم نبود. عاشق حضرت زهرا)س( بود و 
خيلي كم حرف مي زد. خيلي با وجود و با عشق 
بود. سيدمجتبي خيلي مشتي بود. مثل يك ارتشي 
لباس مي پوشيد. لباس هايش هميشه اتو كشيده و 
تميز بود. يك بار به من گفت كوله پشتي ام را بياور. 
وقتي كوله پشتي اش را باز كرد من از شدت دقت 
و تميزي كوله اش شگفت زده شدم. همه چيز با 
دقت و وس��واس خاصي در كوله چيده شده بود. 
س��يد خيلي بچه تر و تميزي بود و كارهايش را 
تميز انجام مي داد. رفتارهايش همه تميز بود و اين 

از وجود و ذات پاكش مي آمد. 
در کارها حواسشان به نيروهایشان بود؟
عالقه س��يدمجتبي به نيروها س��بب مي شد تا 

آنقدر با ش��جاعت و دقت شناس��ايي ها را انجام 
دهد. خيلي از دوس��تانش شهيد ش��ده بودند و 
هميشه بابت ش��هادت نيروها حسرت مي خورد 
و از رفتن شان ناراحت مي شد. قبل از عمليات ها 
مي گفت حيف اس��ت اين نيروها ش��هيد شوند. 
اعتقاد داش��ت خيلي از اين نيروه��ا در منطقه 
گره گشا هس��تند و كمك مان مي كنند. قبل از 
عمليات ها هميش��ه عينك من را زير ماش��ين 
و تان��ك مي انداخت. من هميش��ه از اين كارش 
متعجب مي شدم. كار اطالعات و شناسايي  را كه 
انجام مي داديم و شب عمليات فرا مي رسيد، من 
مي ديدم عينكم شكس��ته است. من هم عينكي 
بودم و در شب بدون عينك ديدم خيلي بد مي شد. 
شب عمليات كربالي5 هم همين كار را انجام داد 

و من گفتم سيد اين چه سري است كه تو در هر 
عملياتي عينك من را مي شكني؟ در عمليات هاي 
خيبر و بدر اي��ن كار را ك��ردي و االن هم دوباره 
عينكم را شكستي؟ گفتم س��يد اين چه كاري 
است، تو كه می دانی بدون عينك كور مي شوم. 
ديدم همينطور مي خندد و باالخره آن شب رازش 
را به من گفت. مي گفت من تحمل ندارم نيروهايم 
شهيد ش��وند و حاضرم پول بدهم تا نيروهايم تا 
آخر عمليات زنداني  ش��وند تا به شهادت نرسند 
و در عمليات هاي بعدي دوباره كارهاي شناسايي 
را انجام دهند. در آموزش ها تشخيص مي داد كه 
كدام نيرو به درد كار شناسايي مي خورد. مي گفت 
اين نيرو براي شناس��ايي خيلي جگردار است و 
بماند و وقتي مي ديد نيرو به درد كار شناس��ايي 

نمي خورد مي گفت كه به بخش ديگري منتقل 
ش��ود. با ما كه درددل مي كرد مي گفت من اين 
نيروها را آموزش دهم و با آنها رفيق مي ش��وم و 
بعد كه اين بچه ها ش��هيد مي ش��وند نمي دانيد 
چقدر برايم سخت است. خيلي هواي نيروهايش 
را داشت و مي گفت من هم دل دارم و از شهادت 

رفقايم خيلي ناراحت مي شوم. 
در کرب�الي5 در گمنام�ي به ش�هادت 
رسيدند و گویا مفقوداالثري آرزویشان 

بود؟
بچه هاي عمليات هميشه گمنامند. بعضي وقت ها، 
تنهايي يا نهايتاً با يك نفر ديگر وارد خاك دشمن 
مي ش��دند و هر لحظه امكان هر اتفاقي مي رفت. 
شب عمليات كربالي5 داش��تند با لودر خاكريز 
درس��ت مي كردند. رو به من ك��رد و گفت از فردا 
من را ديگر نمي بيني. اصاًل اين آدم از اين حرف ها 
نمي زد و من از حرف هايش خيلي تعجب كردم و 
گفتم سيد اين چه حرفي است كه مي زني؟ گفت 
من از فردا ديگر نمي آيم و از خدا خواس��ته ام كه 
جنازه ام هم نيايد. گفتم اين ديگر چه خواسته اي 
است؟ گفت خواسته ام مادرم جور ديگري با خداي 
خودش عش��ق كند. در كرب��الي5 ديگر جنگ، 
جنگ نفر به نفر شده بود. گاهي عراقي از كنارت رد 
مي شد يا يكي از روي زمين دنبال سالح براي دفاع 
از خودش مي گشت و همه در هم بودند و وضعيت 
خيلي سختي بود. س��يدمجتبي همينطوري كه 
نشسته بود گفت بنشينيد. وسط منطقه جنگي 
اين را گفت و دش��من همينطور منطقه را مي زد. 
نيروها را س��ازماندهي كرد و گف��ت آرپي جي زن 
بيايد و تانك هاي دش��من را ك��ه نيروهايمان را 
مي زدند، بزند. چند رزمنده ديگر هم اضافه شدند 
و توانستند چند تانك دشمن را بزنند. در همين 
حين ديدم گلوله اي به دست سيدمجتبي خورد. 
انگار دستش را گلوله تيربار زدند و گلوله دستش 
را قطع كرد و به كناري انداخت. من ديدم با چفيه 
دستش را بست تا جلوي خونريزي را بگيرد. درد 
و خونريزي خيلي ش��ديد بود ولي ب��از در همين 
وضعيت در حال كار بود. همينطور كه نشس��ته 
بود به من گفت حاج اكبر اگر می تواني اين بچه ها 
را همين جا نگهدار چون دشمن ديگر جلو نمي آيد 
و فقط از فاصل��ه دور مي زند. در ح��ال گفتن اين 
جمالت بود كه ديدم گردنش خم شد و افتاد. من 
نفهميدم چه اتفاقي افتاد. وقتي آمدم كه به نيروها 
بگويم بيايند سيدمجتبي را عقب ببرند،ديدم يك 
تير هم به گردنش خورده اس��ت. كالك عملياتي 
در بادگيرش بود. كالك و مداركش را برداشتم تا 
عراقي ها نفهمند فرمانده بوده است. به بچه ها گفتم 
بياييد پيكر سيد را عقب ببريم. در آن شرايط سخت 
پيكر سيد را روي ش��انه هايم انداختم ولي ديدم 
نمي توانم بلند شوم. انگار يك كوه روي شانه هايم 
بود. مجبور شديم همانجا پيكرش را بگذاريم. پيكر 
سيد را جايي كه گود شده بود گذاشتم و جايش را 
هم مشخص كردم. اما بعد از جنگ هر چه به دنبال 
پيكرش رفتيم و هر چه گشتيم پيدايش نكرديم. 

من نيرویي به ش�جاعت سيدمجتبي 
در جبهه ه�ا ندیدم. در شناس�ایي ها 
اعجوبه اي بود. اگر به شهيد مي گفتي 
جلو یك ناو امریكایي اس�ت و تك و 
تنها بای�د به دل دش�من بزني! به خدا 
اگر س�ر س�وزني واهمه پيدا مي کرد. 
موقعي که مي  گفتند براي عمليات ها 
راهكار خودتان را بياورید، ظرف سه 
روز راهكارش را پيدا مي کرد و مي آورد 

با ما ک�ه درددل مي ک�رد مي گفت من 
این نيروها را آموزش می دهم و با آنها 
رفي�ق مي ش�وم و بعد که ای�ن بچه ها 
شهيد مي شوند نمي دانيد چقدر برایم 
سخت است. خيلي هواي نيروهایش را 
داش�ت. مي گفت من هم دل دارم و از 
شهادت رفقایم خيلي ناراحت مي شوم 

همراه شدن با حاج احمد متوسليان
 از او يك نيروي پخته ساخت
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با وجود فعاليت هاي گسترده شهيد 
بخش�ي، او در گمنامي کار مي کرد 
و بسياري از دوستان و همرزمانش 
نداش�تند.  خب�ر  کارهای�ش  از 
همواره به دوس�تانش مي گفت من 
یك بسيجي هس�تم و هيچ مقامي 
ندارم. اص�اًل دنبال جای�گاه و مقام 
نبود ک�ه بخواهد دچار غرور ش�ود 

  اکبر یوسفی فشكی نفر سمت راست در دوران دفاع مقدس

  احمد محمدتبریزي
نيروهاي اطالعات عمليات لش�كر۲۷ محمد رس�ول اهلل خاط�رات زیادي از ش�جاعت و 
دالوري ش�هيد س�يدمجتبي حس�يني دارند. س�يدمجتبي نيروي اطالعات و عمليات 
لشكر ۲۷ بود و هنگام شهادتش سرپرس�تی این واحد را بر عهده داشت. شهيد حسيني 
با ش�جاعت زیادي شناس�ایي ها را انجام مي داد و اعتقاد داش�ت نيروها نبای�د به خاطر 
کم کاري در شناس�ایي مناطق عملياتي به ش�هادت برس�ند. جانباز   اکبر یوسفي فشكي 
که خود برادر ش�هيد است،  از س�ال 1361 با شهيد حسيني آشنا ش�د و رفاقت جانانه اي 
با همدیگر پي�دا کردند. س�يدمجتبي در اولين روز از عمليات کربالي5 آس�ماني ش�د و 
غم بزرگي را بر دل دوس�ت و رفيقش گذاش�ت. یوسفي فش�كي در گفت وگ�و با »جوان« 
ضمن مرور خاطرات سيدمجتبي از ش�جاعت و دالوري این سردار رشيد اسالم مي گوید. 
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