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88498481ارتباط با ما

گفت وگوی»جوان« با برادر شهید سعید قائدرحمتی از شهدای امنیت كه در درگیری با اشرار به شهادت رسید

قاب عكس » آقا«  تنها یادگاری سعید برای خانواده بود 

جدول

  مبینا شانلو
شهیدس�عید قائدرحمتی متول�د بهمن 
۱۳۵۵در خرم آباد بود كه به خاطرعالقه ای 
كه به خدمت به مردم و نظام داشت، وارد 
دانش�گاه افسری ناجا شد. س�عید بعد از 
فارغ التحصیلی وارد نیروی انتظامی شد و 
پس از چند سال خدمت صادقانه در تاریخ 
۱9 فروردی�ن ۱۳82 بر اث�ر اصابت گلوله 
اش�رار و قاچاقچیان به ش�هادت رسید. 
برای آشنایی با سیره زندگی شهید سعید 
قائدرحمتی با برادرش محمد قائدرحمتی 

همكالم شدیم كه از نظرتان می گذرد. 
   

  عاشق خدمت 
برادرم سعید چهارم  بهمن 1355 در خرم آباد، 
روس��تای یارعلی به دنیا آمد. ما س��ه خواهر و 
دو برادر بودیم. سعید فرزند سوم خانواده بود. 
من سه سالی از شهید كوچك تر بودم. برادرم 
بس��یار باهوش بود و دوران مدرسه را با نمرات 
خوب به پایان رس��اند و بعد از كس��ب دیپلم 
فنی حرفه ای در رش��ته برق در سال 1374 با 
توجه به عالقه ای كه به خدمت به مردم داشت، 
در آزمون دانشگاه افس��ری ناجا شركت كرد و 
بعد از پذیرش در دوره كاردانی در رشته علوم 
و فن��ون نظامی در دانش��كده عل��وم انتظامی 
فارغ التحصیل شد. سعید بعد از فارغ التحصیلی 

وارد نیروی انتظامی شد. 

  كمك خرج خانواده
س��عید فرد باس��وادی بود. درك و فهم زیادی 
نسبت به مسائل داشت. اهل مطالعه بود و هر 
كتاب دینی و تاریخی به دس��تش می رس��ید، 
مطالع��ه می كرد. اه��ل نم��از و روزه بود حتی 
قبل از رس��یدن به سن تكلیف. بس��یار صبور 
بود. بس��یار احترام پدر و مادرمان را داش��ت. 
یكی از كار هایی كه در مرخصی انجام می داد، 
رسیدگی به والدینمان بود. سعید هوایشان را 
خیلی داشت. چون پدرم درآمدی نداشت، هر 
بار كه حقوق می گرفت، بخش��ی از حقوقش را 
به آنها می داد و كمك خرج خانواده بود. برادرم 
بس��یار اهل صله رحم بود و به بازدید بستگان 
و فامیل می رفت و اگ��ر آنها به كمك مالی نیاز 
داشتند، سعید در حل مشكل و رفع مسائلشان 
كم��ك می كرد. توج��ه زیادی ب��ه خواهر ها و 
برادرهایش داش��ت و همیش��ه خواهر ها را به 

حفظ حجاب توصیه می كرد.
 احت��رام زیادی برای بزرگ تر ه��ا قائل بود و 
ما برادر ها را هم به این امر سفارش می كرد. 
توصیه زیادی بر اقامه نماز داشت و می گفت 
با خواندن نماز به آرامش می رس��ید كه این 
آرام��ش می تواند حت��ی به اطرافیان ش��ما 
كمك كن��د. همرزم��ان و همكارانش هم از 
شجاعت و جسارت او در انجام مأموریت های 
محوله بس��یار برایمان گفته اند. س��عید آدم 

نترسی بود. 

  مرصاد -كهنوج
برادرم مجرد ب��ود. هر بار ب��ه او می گفتیم كه 
ازدواج كن! می گفت:» اوضاع من معلوم نیست! 
شاید شهید ش��دم. هر وقت منطقه عملیاتی و 
شهر محل اسكانم مش��خص شد، آن وقت اگر 
قسمت شد ازدواج می كنم.« س��عید دو سال 
و نیم در دانش��كده علوم انتظامی تهران درس 
خواند و بعد هم یك س��الی در تهران خدمت 
كرد و بع��د به منطقه عملیات��ی مرصادكرمان 

شهرستان كهنوج اعزام شد. برادرم سه سال در 
كهنوج خدمت كرد و بعد شهید شد. 

  تركش در سینه
چند روز قبل از ش��هادتش با ما تماس گرفت 
و گفت چن��د روز دیگ��ر به مرخص��ی می آیم 
كه قس��مت نش��د به مرخصی بیای��د و در 19 
فروردی��ن م��اه 1382در روس��تای قلعه گنج 
شهرس��تان كهنوج در درگیری با اشرار بر اثر 
اصابت تركش به قفسه سینه به شهادت رسید. 
خواهرم می گفت آخرین باری كه س��عید با ما 
خداحافظی كرد، به من گفت من می روم و در 
راه خدا به شهادت می رسم. رفت و بعد از 3-4 

ماه خبر شهادتش را برایمان آوردند. 
برادرم همراه چند نف��ر از همكارانش عازم این 
مأموریت می ش��وند كه یكی از همكارانش كه 
اهل كرمانش��اه بود و دیگری ه��م از بچه های 
همدان بود، همراه سعید به شهادت می رسند و 
سه نفر دیگرشان هم مجروح می شوند. ابتدا به 
ما گفتند كه سعید مجروح شده است و بعد كم 

كم خبر شهادتش را به ما دادند. 
بعد از اطالع از شهادتش مراسم باشكوهی در 
استان لرس��تان برگزار ش��د و خیلی با احترام 
تش��ییع و پیكرش در گلزار ش��هدای مركزی 

دورود به خاك سپرده شد. 
  قاب عكس امام)ره(

برادرم ارادت و عالقه زیادی به امام خمینی)ره( 
داش��ت. یك عكس از امام داش��ت كه وقتی از 
دانشكده افسری فارغ التحصیل شد، آن را قاب 
كرد و به دیوار خانه پدرم آویزان كرد . هنوز هم 
دیدن آن قاب عكس امام روی دیوار خانه پدری، 
ما را بیش از پیش به یاد برادر شهیدم می اندازد 
كه توجه زیادی به والیت فقیه داشت و خودش 
را سرباز امام زمان)عج( می دانس��ت . ما با یاد و 
خاطره برادرم زندگی می كنی��م و این بهانه ای 
می شود تا دلتنگی و دوری از او،تسكین پیدا كند. 
در مشكالت زندگی به برادرم متوسل می شویم 
و حل مشكالت و راه حل هایی كه پیش رویمان 
قرار می گیرد، نش��ان از توج��ه و حضور معنوی 
شهید دارد. برادرم همچنان برای ما زنده است. 

۱9 فروردی�ن م�اه  س�عید در 
قلعه گن�ج  ۱۳82در روس�تای 
شهرس�تان كهن�وج در درگیری 
با اش�رار بر اثر اصاب�ت تركش به 
قفسه س�ینه به ش�هادت رسید. 
خواه�رم می گفت آخری�ن باری 
كه س�عید با ما خداحافظی كرد، 
به م�ن گفت من م�ی روم و در راه 
خدا به ش�هادت می رس�م. رفت 
و بعد از س�ه الی چهار م�اه، خبر 
ش�هادتش را برایم�ان آوردن�د

توهم فتح یک روزه تهران
 چگونه ایجاد شد؟

  آرمان شریف
در جریان دفاع مقدس انسان های بزرگی 
پا به عرصه جنگ گذاش�تند و با گذشتن 
از بزرگ تری�ن س�رمایه و هستی ش�ان، 
جانش�ان را برای وطن ش�ان ف�دا كردند. 
ش�هید عبدالحس�ین ربیعی�ان نیز یكی 
از ش�هدای نخبه  كشورمان اس�ت كه در 
جریان آزادی خرمش�هر در سال ۱۳6۱ به 
شهادت رس�ید. ربیعیان درس و دانشگاه 
و سال  ها تالش در رشته فیزیك هسته ای 
را ر ها كرد و با س�ینه  س�پر ك�ردن مقابل 
دش�منان، به نخستین ش�هید هسته ای 

كشور تبدیل شد. 
   

  قانون پدر
هنگامی كه عبدالحسین در محرم سال 1335 
در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد، كمتر كس��ی 
فكر می كرد او یك روز به یك��ی از بزرگ ترین 
نخبگان علمی كشور تبدیل شود. اما او خیلی 
زود هوش و نبوغش را عیان س��اخت و نش��ان 
داد آینده ای روش��ن در انتظارش اس��ت. پدر 
شغل كاله مالی داش��ت و روی درس خواندن 
بچه هایش بسیار حساس بود. درس خواندن و 
كسب تحصیل در خانواده ربیعیان یك شرط 
سخت داشت. یك قانون نانوشته كه پدر وضع 
كرده بود و قطع��اً و بی رحمانه اج��را می كرد. 
پدر می گفت هزینه تحصیل ت��ان را پرداخت 
می كنم تا هر جایی كه ادام��ه تحصیل دادید، 
ولی اگ��ر نمره ك��م گرفتید، حتی نی��م نمره، 
بای��د درس را كن��ار بگذارید و وارد ب��ازار كار 
شوید.  عبدالحسین ش��خصیت متفاوت خود 

را از همان كودكی نش��ان می داد. ش��خصیت 
منحصربه فردش از او فردی س��اكت، متفكر، 
مهربان و تابع محض پدر ساخته بود. همچنین 
به یادگیری علوم، عالقه خاصی نش��ان می داد 
و یادگیری عل��وم دینی و قرآن��ی برایش جزو 
واجبات بود. عبدالحس��ین همزم��ان هم كار 
می كرد و هم درس می خواند. زمانی كه مدرسه 
نبود در حجره پدر كار می كرد. پدر خیلی زود 
متوجه نبوغ و پش��تكار فرزندش ش��ده بود و 

آینده ای روشن را برای فرزندش می دید. 

  رفتن به امریكا
پس از گرفتن دیپلم، پدر ب��ا توجه به ظرفیت، 
قابلیت و توانایی های او ایده تحصیل در دانشگاه 
خارج از كش��ور را پیش��نهاد داد. عبدالحسین 
س��ال 1354 به امریكا رفت و در ایالت فلوریدا 
دانشگاه گینزویل مشغول به تحصیل در رشته 
فیزیك هسته ای شد. رشته تحصیلی اش برای 
همه ناش��ناخته بود ولی خ��ودش می گفت به 
درد آینده مملكت می خ��ورد.  او در امریكا هم 
كار می كرد و هم درس می خواند. دوس��تانش 

می گویند ك��ه در ش��بانه روز فقط دو س��اعت 
می خوابید. با عش��ق و عالق��ه درس می خواند 
و نمی خواس��ت زمانش بیهوده تلف ش��ود. در 
دوران دانش��جویی، قیام انقالبی م��ردم ایران 
نیز شروع ش��د و عبدالحس��ین با بازگو كردن 
س��خنان امام )ره( در بین دانش��جویان ایرانی 
خارج از كشور فعالیت می كرد.  با شروع جنگ 
تحمیلی و حمله دش��من متجاوز عبدالحسین 
دیگر دور بودن از وطن را جای��ز ندید. با وجود 
چندین س��ال تالش و تحصیل، امریكا را ترك 

كرد و به كشورش بازگش��ت. در اولین فرصت، 
خودش را به وزارت نیرو، برای استخدام معرفی 
كرد. م��درك تحصیلی اش پذیرفته ش��د، ولی 
برای اس��تخدام كارت پایان خدمت یا معافیت 
از خدم��ت نیاز داش��ت. خانواده نگ��ران رفتن 
پسرش��ان به جبهه بودند، اما عبدالحسین نظر 
دیگری داشت و می گفت:» من آمده ام به وطنم 
خدمت كنم. آیا باالتر از دفاع از خاك و ناموس 
و هموطنانم، خدمتی باالتر و باارزش تر هست؟! 

هر چه قسمت باشد همان می شود.« 
  مدافع خرمشهر

خیلی زود خ��ودش را به مدافعین خرمش��هر 
رس��اند و در جریان تالش  هایی كه برای آزادی 
خاك وطنش داشت از ناحیه كتف مجروح شد. 
پس از بهبودی دوباره آماده رفتن به جبهه شد و 
به خانواده گفت: »به فرمانده ام قول داده ام زود 

برگردم. او نیاز به كمك دارد.« 
19 اردیبهش��ت س��ال 13۶1 آخری��ن اع��زام 
عبدالحس��ین ب��ود. او در غ��روب دوم خ��رداد و 
در آس��تانه آزادی خرمشهر به ش��هادت رسید. 
دوس��تانش می گویند زیر آتش سنگین دشمن 
عبدالحسین برای نجات جان همرزمانش به سوی 
س��نگر كمین حركت می كند كه تیر مس��تقیم 
دشمن استخوان بازوی دس��تش را می شكافد و 
از آن عبور می كند. چفیه سیاهش را دور بازویش 
می پیچد تا جل��وی خونریزی را بگی��رد. این تیر 
اخطار هم نتوانست او را از تصمیمش منصرف كند 
و به عقب براند. تیر دوم از وسط پیشانی اش گذشت 
و از پشت سرش خارج و خاك از خون عبدالحسین 
رنگین شد. فردای آن روز رس��انه  ها اعالم كردند 

خونین شهر، شهر خون و قیام آزاد شد. 

نگاهی به زندگی شهید عبدالحسین ربیعیان نخستین شهید هسته ای كشور

نابغه ای که تحصیل در امریکا را ر ها کرد و در خرمشهر آسمانی شد 
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط یك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  غالمحسین بهبودی
۳۳ س�ال پی�ش در چنی�ن روزی، 
متوهم  تری�ن لش�كر تاری�خ خود را 
آماده می ك�رد ت�ا كاری را كه ارتش 
مجه�ز ص�دام ط�ی هش�ت س�ال 
نتوانسته بود انجام دهد، دو روزه به 
انجام برساند. منافقین كه در آخرین 
عملی�ات خ�ود )بخوانی�م آخری�ن 
خیانتشان( علیه كشور و ملت ایران، 
مهران بدون سكنه را موقتی اشغال 
كرده بودند، حاال ب�ه صرافت افتاده 
بودند ت�ا دو روزه خود را ب�ه تهران 
برسانند! اما این توهم چگونه ایجاد 

شده بود؟
   

  شلوارهای جین
31 تیرماه 13۶7 در حال��ی كه عراق در 
خلف وعده ای آش��كار به رغ��م پذیرش 
قطعنامه 598 مجدداً به ایران حمله كرده 
بود، در پادگان اش��رف غوغایی برپا بود. 
رجوی طی فراخوانی كه ب��ه هوادارانش 
در اقصی نق��اط جهان صادر ك��رده بود، 
توانس��ته بود صد ه��ا نف��ر از منافقین و 
ضدانقالب را از كشورهای اروپایی و غربی 

به عراق بكشاند. 
بس��یاری از این افراد با شلوارهای جین، 
كتانی به پا كردند و توهمی بر سر داشتند 
كه مسعود رجوی برایشان ایجاد كرده بود. 
8 شب 31 تیر ماه ۶7 منافقین همگی در 
سالن عمومی پادگان اشرف جمع شدند 
تا س��خنرانی رئیس جمهور خودخوانده 

مسعود رجوی را گوش بدهند. 
  سخنرانی در اشرف

رجوی در سخنرانی پادگان اشرف گفته 
بود:»  البته یكسری می گفتند برویم اهواز 
را بگیریم و یكس��ری می گفتن��د برویم 
كرمانش��اه را بگیریم. ما نشس��تیم و فكر 
كردیم و دیدیم باید از طریق كرمانش��اه 
برویم زیرا اوالً تا حدودی وضع و شرایط 
مس��یری كه انتخاب كرده ایم نسبت به 
قبل مناسبت تر و بهتر است، چون عراق 
تا قصرشیرین و س��رپل ذهاب پیش رفته 
اس��ت و این بار نیاز به خط شكنی نداریم 
و به راحتی می توانیم تا كرمانشاه برویم. 
ثانیاً نزدیك  ترین نقطه مرزی برای رسیدن 

به تهران، كرمانشاه است.«
 پس از اینكه منافقین در آخرین روزهای 
خ��رداد ۶7 توانس��ته بودند مه��ران را با 
كمك ارت��ش ع��راق به ص��ورت موقت 
اشغال كنند، ش��عار »امروز مهران، فردا 
تهران« را س��ر دادند. البته این ش��عار را 
یكی از سناتورهای امریكایی در دهانشان 
انداخته بود و آنها نیز از ف��رط تكرار باور 

كرده بودند. 
  ۴8 ساعت تا تهران

یك ماه بعد از طرح ش��عار امروز مهران، 
فردا تهران وقتی ایران در 27 تیرماه ۶7 
قطعنامه را پذیرفت، رجوی احساس كرد 
كش��ورمان در اوج ضعف ق��رار دارد و در 
چنین ش��رایطی اتمام جنگ به س��ود او 
نخواهد بود. لذا تصمیم گرفت در واپسین 
روزهای جنگ ش��انس خود را برای فتح 
تهران كه تصور می كرد كار سختی نباشد، 
امتحان كند.  وی چهار روز پس از اعالم 
پذیرش قطعنامه توس��ط ایران در بخش 
دیگری از سخنرانی پادگان اشرف گفته 
بود:»  بر اساس تقسیمات انجام شده 48 
ساعته به تهران خواهیم رسید. البته روی 
لشكر 84 و 88 شناسایی انجام داده ایم. 
اگر موقعیت سیاسی مثل قبول قطعنامه 
598 شورای امنیت از طرف ایران پیش 
نمی آمد شاید فقط در همانجا )كرمانشاه( 
عم��ل می كردیم ولی حاال ای��ران خیلی 

ضعیف شده است!«
  توهم ضعف ایران

توهم ضعف ایران، نكت��ه ای كلیدی بود 
كه رجوی روی آن بس��یار مانور می داد. 
او كه س��ال ها برای كانالیزه كردن ذهن 
هواداران��ش تالش كرده ب��ود، به راحتی 
توانس��ت توهمات ذهنی خ��ود را به آنها 
انتقال دهد و به همین راحتی، لش��كری 
با بیش از 4هزار نیروی متوهم را به ایران 

اعزام كند. 
آنها در حالی كه س��ودای فت��ح تهران را 
داشتند، بین روزهای چهارم تا پنج مرداد 
ماه 13۶7، در 35 كیلومتری كرمانش��اه 
به چنان مهلك��ه ای افتادن��د كه حداقل 
نیمی از آنها به هالكت رس��یدند و نیمی 
دیگر مجروح و زخم خورده فرار را برقرار 

ترجیح دادند.  
در پایان بخش دیگری از سخنرانی رجوی 
را كه واضح  ترین دلیل بر پوچی تفكرات 
منافقین اس��ت می خوانی��م: » تصمیمی 
كه ما گرفتیم تصمیم بس��یار حساس و 
مشكلی بود و ما چاره ای جز عمل نداریم 
و اگر االن اقدام نكنیم، فرصت از دس��ت 
خواهد رفت زیرا بعد از اینكه بین ایران و 
عراق صلح شود، ما در اینجا قفل می شویم 
و دیگر نمی توانیم كاری انجام بدهیم و از 
لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می شویم. 
پس بای��د آخرین ت��الش خودمان را هم 
بكنیم و یك بار دیگر كل س��ازمان را به 
صحنه بفرس��تیم و مطمئن هستیم كه 
پیروزیم و از هم اكن��ون من این پیروزی 
را به ش��ما و خلق قهرمان ای��ران تبریك 

می گویم!«
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