
یادکرد

  فعال و آگاه
 ش��هید صدیقیان متول��د 1344 بود. پدرش 
گاهی مداحی می ک��رد و به دلیل عالقه ای که 
به امام حس��ین)ع( داش��ت، نام دو پسرش را 
علی اکب��ر و علی اصغر گذاش��ت. علی اصغر از 
همان کودکی بسیار فعال بود و روابط عمومی 
باالیی داش��ت. به هنر نیز عالقه داش��ت و در 
مسابقات نقاشی منطقه موفق به کسب مقام  

می شد. 
علی اصغر هرچه بزرگ تر  می ش��د، عالقه اش 
به امام خمینی)ره( بیشتر  می شد. او همزمان 
با فعالیت ه��ای انقالبی جامعه رش��د می کرد 
و به آگاهی خوبی نس��بت به ش��رایط کشور 
دست می یافت. از 13 سالگی در فعالیت های 
انقالبی شرکت کرد و اعالمیه های امام را پخش 
می کرد.  با پیروزی انقالب اسالمی به عضویت 
بس��یج در آمد و در حزب جمهوری اس��المی 
فعالیت های فرهنگ��ی خود را ادام��ه داد که 
راه اندازی غرفه کتاب فروشی در محل برگزاری 
نماز جمعه آن زمان، از جمله آنها بود. کمی بعد 
با همت و همکاری برادر و دوستانش توانست 
کتابخانه محلی حضرت سجاد )ع( را در کرج 

راه اندازی کند. 
  عاشق جبهه ها

شهید صدیقیان انسانی متواضع، ساده و فروتن 
بود و این ویژگی های اخالقی اش در نزد خانواده 
زبانزد بود. در اوج عصبانیت هم صدایش را روی 
کسی به خصوص پدر و مادرش بلند نمی کرد. 
دلسوز و مهربان بود، به گونه ای که خدمت به 
بندگان خدا، بهترین تفری��ح او بود. اصاًل اهل 
مادیات نبود تا جایی که حق��وق خود را نیز به 

جبهه  ها می فرستاد. 
با شروع جنگ تحمیلی در سن 15 سالگی به 
جبهه اعزام شد. خدمت سربازی را در سراوان 
گذراند و آن زمان، فرماندهی عملیاتی کمیته 
انقالب اسالمی پاس��گاه س��راوان را بر عهده 
داشت. شهید بار ها در مناطق عملیاتی مختلف 
حضور پیدا کرد و بار ها مجروح شد ولی هیچ گاه 
دست از جبهه نکش��ید و دوس��تانش را تنها 

نگذاشت. 
شهید صدیقیان وقتی در فروردین 1367 به 
مرخصی آمده بود، همرزمانش به ایشان خبر 
دادند که عملیاتی در پیش است و باید سریع 

به جبهه بازگردد و او دوب��اره در 12 فروردین 
به مناطق عملیاتی بازگش��ت. شب آخری که 
قرار بود فردایش اعزام ش��ود، هنوز از آخرین 
مجروحیتش بهبودی کامل پیدا نکرده بود. با 
این حال معطل نکرد و دوباره راهی جبهه شد. 
در آن مقطع علی اصغر مجروح و شیمیایی شده 
و موج انفجار او را گرفته بود. کمی حالش بهتر 
ش��ده بود ولی تا بهبودی کامل صبر نکرد و به 

جبهه های غرب رفت. 
  شهادت با پرچم ایران

خواهر ش��هید درباره عملیات بیت المقدس6 
و چگونگی متوجه ش��دن ش��هادت برادرش 
می گوید: تصاوی��ر عملی��ات بیت المقدس از 
تلویزیون پخش  می شد، ناگهان دیدم تپه ای به 
دست رزمندگان فتح شد و یکی از آنها در حالی  
که پرچم ایران را در دست داشت به سمت باالی 
تپه    دوید تا پرچم پیروزی را در محل نصب کند. 
خوب دقت کردم، درست می دیدم، علی اصغر 
بود. احس��اس غرور می کردم و با خوش��حالی 
می گفتم خدا را شکر، اما شادی من زیاد طول 
نکشید و علی اصغر از باالی تپه به پایین پرتاب 
شد و پرچم از دس��ت او افتاد. تصاویر دوربین 
قطع ش��د، فکر می کنم تصویربردار هم دچار 
حادثه شد. نمی دانستم چه اتفاقی برای برادرم 
افتاده است. دلش��وره عجیبی داشتم و نگران 
بودم اما چون قباًل هم مجروح و شیمیایی شده 
بود، فکر می کردم ب��از هم همان اتفاقات تکرار 

شده است. چند روز از او خبر نداشتیم. 
ش��هید صدیقی��ان س��رانجام در تاری��خ 
26 اردیبهش��ت س��ال 1367 در عملی��ات 
بیت المقدس6 در مسئولیت فرماندهی یکی 
از دسته  ها در لشکر 10 حضرت سیدالشهدا)ع( 
کرج، در منطقه ماووت عراق، ارتفاعات شیخ 
محمد به ش��هادت رس��ید. در هم��ان زمان، 
عراق اقدام به پدافند شیمیایی کرد. به همین 
دلیل امکان انتقال پیکر برخی شهدا به عقب 
وجود نداش��ت. پس از یک هفته که عملیات 
خنثی شد، پیکر ها از آن منطقه خارج شدند. 
حمله ش��یمیایی موجب س��وختن صورت و 
عدم شناسایی صورت شده بود. به همین خاطر 
مادر شهید نتوانس��ت برای آخرین بار چهره 
زیبای پسرش را ببیند و حسرت دیدن سیمای 

علی اصغر برای همیشه بر دل مادر ماند. 
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گفت وگوی»جوان«  با برادر شهید علی نیكویی از شهدای عملیات الی بیت المقدس

اخراجی كارخانه شهید فتح خرمشهر شد

جدول

    مبینا شانلو
برای آشنایی با سیره زندگی تا شهادت علی نیكویی با 
برادرش محمدرضا نیكویی همكالم شدیم. برادری که 
بعد از گذر سال ها راوی خاطرات کودکی، دوران نوجوانی 
و فعالیت های انقالبی برادرش شد تا به روزهای جبهه و 
جنگ رسیدیم . روز هایی که شهید علی نیكویی با اصرار 
راهی جبهه ش�د و در نهایت حضورش در اولین روز از 
خرداد ماه سال 61 در حالی که مشغول خنثی سازی مین 
برای عبور رزمندگان عملیات الی بیت المقدس بود، تنها 
دو روز مانده به پیروزی خونین شهر به شهادت رسید.

            
   انفاق دستمزد

علی متولد اردیبهشت ماه سال 1339 در سمنان و فرزند 
سوم خانواده بود. ایش��ان دارای س��ه برادر و سه خواهر 
بود. پدرم کارگر کارخانه بود. علی مقط��ع ابتدایی را در 
مدرسه باهنر خواند. او تابس��تان  ها کارگری می کرد. هر 
چه از دستش برمی آمد انجام می داد؛ بنایی، جوشکاری و 
موتورسازی. برادرم علی راهنمایی را که به اتمام رساند، 
دیگر ادامه تحصیل نداد و در کارخانه ای مش��غول به کار 
شد. صاحبکار هر سه ماه یک بار او را اخراج می کرد. برای 
اینکه نمی خواست بیمه شود. علی باز هم راضی بود. همان 
مزدی را هم که از کارگری می گرفت، دو بخش می کرد: 
بخشی برای خودش بود و بخش دیگر برای پدر. می گفت 
من از دستمزدم به اندازه خرجی خودم برمی دارم و بقیه را 

می دهم به پدرم. وضع مالی مان رو به راه نیست.
   عكس های امام خمینی)ره(

تظاهرات و نفرت مردم علیه رژیم پهلوی در شهرستان  ها 
به اوج رس��ید. علی در دوران انقالب بسیار روی مادرمان 
اثر گذاش��ته بود. پدرم رو ب��ه مادرم ک��رد و گفت خانم! 
این حرف  ها را ر ها کن. اما م��ادر با هیجان می گفت علی 
عکس هایش )امام خمینی )ره(( را آورده و از ترس یک جایی 
گذاشته تا دست کسی نیفتد. می ترسد شما هم ببینید، اما 
عکس  ها را خودم دیدم. علی می گوید اسم آن آقایی که در 
عکس است،خمینی است. می خواهد شاه را بیرون کند. 
علی آن روز ه��ا این حرف ها را م��ی زد و می گفت باورتان 
نمی شود آقای خمینی شاه را بیرون می کند. االن دارم این 
حرف  ها را می زنم، خدا شاهد است،صبر کنید تا ببینید. 

   فرار از کتک ساواك
 او حرف ه��ای ام��ام خمین��ی را قبول داش��ت. مثل 

خیلی های دیگر، هر کاری می توانست برای به پیروزی 
رسیدن انقالب انجام می داد. علی شد جزو چند میلیون 
ایرانی و فریاد مرگ بر شاه را سر داد. سال 57 بود و اوج 
تظاهرات مردم. مجالس سخنرانی در شهرستان  ها هم 
به پا  می شد. علی با اشتیاق از مجلس سخنرانی حرف 
می زد، از زیادی جمعیت و ترس مأمورهای حکومتی. 
وقت سخنرانی جرئت نداشتن به مردم نزدیک بشوند. 
اما یک بار در همین مجالس بود که ساواکی ها به جلسه 
سخنرانی حمله کردند و تا می توانستند مردم را کتک 
زدند. علی و یکی از دوستانش هم فرار کرده بودند. علی 
بعد از پیروزی انقالب به سربازی رفت. یک سال و چند 
ماه خدمت کرد و با شروع جنگ، او هم عضو پایگاه بسیج 

محله اش شد. 
   شهید می شوم!

عل��ی در دوم فروردین 61 به عنوان بس��یجی، پس از 
گذراندن یک دوره آموزشی به جبهه جنوب اعزام شد. 

پدر و مادرم ابت��دا مخالف بودند و از یکی از دوس��تان 
علی خواستند که هر طور ش��ده او را از اعزام به جبهه 
پشیمان کند. دوستش می گفت شده بود مثل بچه ها. 
هر پیشنهادی می دادم، بهانه می آورد و حرف خودش 
را می زد. گفتم علی! مگر شمال رفتن را دوست نداری؟ 
برنامه ای می ریزی��م، چند نفری می روی��م و می آییم. 
می گفت می خواهم ب��روم جبهه. باید قانعش می کردم 
تا بمان��د. پدر و م��ادرش از من خواس��ته بودند. گفتم 
اگر بروی ش��هید بش��وی،پدر و مادرت تنها می مانند. 
می گفت من باید بروم و می روم. آنه��ا تنها نمی مانند. 
اگر بروم، شهید هم می ش��وم و زیر لب زمزمه می کرد 

اگه خدا بخواهد!
   خرمشهر و شهادت 

علی غسل شهادت کرد و اعزام شد. لحظه آخر خداحافظی 
اجازه نداد که مادر او را تا داخ��ل کوچه همراهی کند.در 
جبهه تیربارچی بود و بعد تخریب چی شد. برادرم علی در 
عملیات الی بیت المقدس همراه با تعدادی از همرزمانش 
جهت  پاکس��ازی میدان می��ن رفتند. به گفت��ه یکی از 
دوس��تانش، نزدیکی های صبح حین خنثی کردن مین 
مجروح شد. ترکش به پشت، پهلو و صورتش برخورد کرد و 
در همان روز، اّول خرداد سال 61 در خرمشهر شهید شد. 

   چفیه خونی علی
یک��ی از همرزمان��ش برایم��ان روای��ت کرد:»عملیات 
الی بیت المقدس تمام شد. خبر داشتم شهید شده است. 
به دنبال جنازه اش گشتم و پیدایش کردم. چفیه خونی 
دور گردنش بود. ترکش به فک و صورت��ش خورده بود. 
حرف هایش چند دقیقه قب��ل از خداحافظی یادم آمد و 
بی اختیار اشک هایم سرازیر ش��د. علی چفیه اش را پهن 
کرده بود و ما نان و غذایمان را گذاش��ته بودیم روی آن. 
لقمه اول و دوم را برداشتیم که یکی از بچه  ها آمد و گفت 
علی! بلند شو برویم. علی غذایش را گذاشت و سریع بلند 
شد. انگار دنبال چیزی بود که گفتم چفیه ات را الزم داری؟ 
اش��کالی ندارد، بیا چفیه من را بگیر. راضی نش��د. اصرار 
کردم. با دلخوری گفت برای چه اصرار می کنی؟ اگه من 
شهید بشوم چفیه ات خونی می شود و نمی توانم به شما 
پس بدهم. دلگیر شدم. از پشت، سرم را گرفت و گردنم را 
بوسید. گفت خداحافظ رفیق! ما در نورد اهواز ماندیم و او 
رفت.« برادرم را پس از تشییع، در گلزار شهدای امامزاده 

یحیی)ع( سمنان دفن کردند.

   غالمحسین بهبودی
عملی��ات الی بیت المق��دس یا همان آزادس��ازی خرمش��هر از دهم 
اردیبهشت ماه 1361 شروع شد و هرچه به روزهای پایانی اش نزدیک 
شد، بر زد و خوردهای خونینش افزوده شد. در این زمان نیروهای ایرانی 
می رفتند تا حلقه محاصره خرمشهر را تنگ تر کنند و هم از جانب مرز 
شلمچه و هم از نواحی داخلی ایران، به نیروهای عراقی تجمع کننده 
در خرمشهر نزدیک تر شوند. اما در 29 اردیبهشت ماه 1361 جبهه ها 
تا حدی آرام شده بود. آرامشی که گویی مؤید یک طوفان قریب الوقوع 
بود؛چراکه طرح مانور آخرین مرحله آزادسازی خرمشهر، در همین 
روز ریخته ش��د. با هم نگاهی به رویدادهای این روز برگرفته از کتاب 

روزشمار جنگ ایران و عراق می اندازیم. 
   آرامش شكننده

پس از تثبیت مواضع نیروهای ایرانی از پاسگاه کیلومتر 25 تا شمال 
شلمچه و خرمشهر، جبهه ها تا حدی روی آرامش به خود گرفته بود. 
اما هم قوای عراقی تجمع کننده در خرمشهر و هم نیروهای ایرانی به 
خوبی می دانستند که این آرامش نمی تواند خیلی دوام بیاورد. روز 29 
اردیبهشت ماه 61 نیروهای ایرانی که خرمشهر را دور زده و خود را به 
کوشک و طالئیه رسانده بودند، سعی می کردند خودشان را برای مرحله 
چهارم عملیات آماده کنند. عراق که موقعیت خودش را در خرمشهر 
متزلزل می دید، سعی می کرد با حمالت غافلگیرکننده، نیروهای ایرانی 

را از کوشک و شلمچه براند و نیروهایش را از محاصره ر هایی بخشد. 
   تک های سنگین

در همین روز 29 اردیبهشت ماه، نیروهای عراقی چندین تک سنگین 
را به مواضع نیروهای ایرانی انجام دادند و به این ترتیب، آرامش جبهه ها 
را برهم زدند. عراق از صبح همان روز از دو محور حمالت خودش را آغاز 
کرد. در محور اول از کوشک تا 10 کیلومتری جنوب حمله کرد که با 
مقاومت نیروهای ایرانی مجبور به عقب نشینی شد. در محور دوم نیز 
از شش کیلومتری تقاطع جاده حسینیه و دژ مرزی شماره 9 تا چهار 
کیلومتری جنوب آن حمله ای را توسط سه تیپ مکانیزه، زرهی و پیاده 
انجام داد که با آتش شدید ادوات عراقی پشتیبانی  می شد. اما این تک 

سنگین نیز با تحمیل تلفات زیاد به دشمن، راه به جایی نبرد. 

   مرحله چهارم
روز 29 و 30 اردیبهشت سال 61، نیروهای ایرانی به حدی از پیشروی 
دس��ت یافته بودند که فرماندهان را برآن داش��ت تا مرحله چهارم و 
نهایی عملیات الی بیت المقدس را به بحث و بررسی بگذارند. از سوی 
دیگر صد ها نفر از رزمندگان تازه نفس راهی جبهه های نبرد با دشمن  
می شدند که این موضوع نیز دلیل دیگری بود تا دست فرماندهان برای 

آغاز مرحله چهارم عملیات بازتر باشد. 
   حمالت هوایی 

دشمن که از حمله زمینی طرفی نبسته بود، با استفاده از بمباران هوایی 
سعی کرد موضع نیروهای ایرانی در منطقه را تضعیف کند. اما سه فروند 
از هواپیماهای دشمن سرنگون شدند و دشمن بعثی ها از این حربه نیز 
طرفی نبرد و نتوانست به اهداف خودشان دست پیدا کند. یک اتفاق 
مهم دیگر در روز 29 اردیبهشت ماه، برگزاری جلسه در قرارگاه کربال 
برای اجرای طرح مانور مرحله چهارم عملیات بود. در همین جلسات 
بود که قرار شد به جای نفوذ به عمق خاک دشمن، تمرکز اصلی روی 

محاصره و آزادسازی خرمشهر باشد. 
   مرحله نهایی

در جلساتی که در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شد، طرح مانورهای 
متعددی به نقد و بررس��ی گذاشته ش��د. نهایتاً طرح نهایی عملیات 
الی بیت المقدس با هدف غایی آزادسازی خرمشهر از روز یکم خرداد 
ماه 1361 آغاز شد. در این طرح، نیروهای ایرانی از پل نو گذشتند و 
خرمشهر را از جانب شلمچه به محاصره درآوردند. باالخره روز سوم 
خردادماه با آزادسازی خونین ش��هر، انتظار 19 ماهه ملت ایران برای 
برگشت خرمشهر به آغوش میهن اسالمی به انتها رسید. مرحله نهایی 
عملیات الی بیت المقدس تا روز بعد از آزادس��ازی خرمشهر یعنی تا 
چهارم خرداد ادامه یافت و پاتک های سنگینی که عراق از سوی مرز 
شلمچه به نیروهای ایرانی وارد می کرد، در این روز نیز در هم شکسته 

شد و نهایتاً پیروزی در خرمشهر تثبیت شد.  

روزشمار عملیات الی بیت المقدس

 آرامش قبل از طوفان
 در روز29 اردیبهشت 61

پاسخ جدول شماره 6209

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6210

123456789101112131415
1                      
2                       
3                      
4                   
5                    
6                      
7                      
8                        
9                  
10                        
11                        
12                         
13                    
14                  
15                      

از باال به پایین
   1- بازگشت به حوادث گذشته در فیلم- مرد س��ال فوتبال جهان  در س��ال 1987  2- تنیس باز اسپانیایي- 
جایزه- پول غنا  3- حرف خطاب- شکست ورزش��ي- دروازه شکم- کجاس��ت؟  4- حرکت کرم گونه- کمال 
حالجي- نویسنده دانمارکي که برنده نوبل 1944 ش��د  5- نوعي تیر جنگي- ریز نمرات دانش آموز- داد و فریاد 
بیهوده  6- آفریدگار- محل بازگشت- با دلیل  7- وصله لباس- بستر- از شعراي معاصر   8- در نوردیدن- شیخ 
شیراز او را به زنبور بي عسل تشبیه کرده است- ورق کاغذ   9- رود بزرگ سوئیس- دستگاه لرزاننده برخي وسایل 
الکتریکي- سخن بیهوده  10- دریاي احمر- خرس آذري- بیماري کم خوني  11- از سیارات منظومه شمسي- 
رنگي تیره از خانواده س��بز- از ماهي هاي خوش خوراک  12- پاره سنگ ترازو- از لبنیات پرمصرف- صدا و آواز  
13- کنسرو ماهي- زن بي توجه به بهداشت- باالي کوه- چهره شطرنجي  14- اجداد- باجه روزنامه فروشي- قرآن 

را با قرائت درست و آهنگ خوش تالوت کردن  15- کشوري در اقیانوسیه- ساخته و پرداخته

از راست به چپ
   1- تکنولوژي- از ابنیه تاریخي کرمانش��اه متعلق به دوره ساساني   2- کش��ور وین تیان- جام و ساغر- رسول

  3- اس��م آذري- سرس��راي هتل- ذخیره- ضمیرغایب  4- مرد جوان- بازدارنده- موزیک نظامي  5- ذرت 
بوداده- گوشه اي که در اخر افشاري نواخته مي شود- از القاب اروپایي 6- نیکي و احسان- زن یعقوب - آستري بالش
  7- آتش ایرانیان باستان- از شهرهاي بزرگ هند- ذره باردار  8- رود فرانسوي- موشک ضدکشتی- آب بند  
9- نوید و مژده- وزارت دارایي قدیم- نقاب  10- زرنگ و باهوش- خرید و فروش- فرمان مأمور راهنمایي و رانندگي

  11- احتمال- ش��هري نزدیک اردبیل- از بنیانگذاران عدم تعهد  12- باد خنک- شتر بدون کوهان- باختر  
13- پژمرده و بیحال- سرسلسله افشاریه- روادید- خیس  14- اسب بدون سوار- هیاهوي مردم در شادي- لقب 

ادریس نبي  15- دوربین نقشه برداري- دخالت کردن در کاري
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

م�زد کارگ�ری اش را دو بخ�ش می کرد.
بخشی برای خودش بود و بخش دیگر برای 
پدر. می گفت من از دس�تمزدم به اندازه 
خرجی خودم برمی دارم و بقیه را می دهم 
به پدرم، وضع مالی مان رو به راه نیس�ت

یادکردی از شهید علی اصغر صدیقیان که در اردیبهشت 1366 
در جریان عملیات بیت المقدس6 آسمانی شد

 علی اصغر با پرچم ایران در دست 
به شهادت رسید

  آرمان شریف
ش�هید علی اصغر صدیقیان در 15 س�الگی عازم جبهه ش�د و بی�ش از 14 بار در 
مناطق عملیاتی مختلف حضور یافت و بار ها مجروح شد. عشق به جهاد و شهادت 
نمی گذاشت شهید صدیقیان از جبهه دل بكند. او می گفت آنقدر در جبهه می مانم 
تا مزد جهادم را بگیرم و در نهایت در 26 اردیبهشت سال 1366 و در جریان عملیات 

بیت  المقدس6 به آرزوی همیشگی اش رسید و آسمانی شد.
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