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پهلوان محسن كنار خانه خدا  مدال شهادت را به گردن آويخت
گفت و گوي »جوان« با يكي از همرزمان شهيد محسن ارومي از شهداي حج سال 1366
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چرا بايد شهيد حسين لشكري را نماد آزادگي بدانيم؟

قدرت ايمان لشكري از او
 اسطوره اي تكرار نشدني ساخت

   قدرت ايمان
حس��ين لش��كري در تاريخ دف��اع مقدس به 
نماد استقامت، صبر و ايثار تبديل شده است. 
مردي ك��ه هنوز جنگ ش��روع نش��ده بود در 
چنگ دشمن بعثي اسير شد و زير شديدترين 
فشارها جهت آمدن جلوي دوربين قرار گرفت. 
سران بعثي مي خواستند تا از اين اسير ايراني 
اس��تفاده تبليغاتي كنن��د و او را وارد به گفتن 
حرف هايي خ��اف واقعيت كنند. اما ش��هيد 
لش��كري با قدرت ايمانش مقابل اين فشارها 
قرار گرفت و هرگز تس��ليم دشمن نشد. البته 
اين ايس��تادگي هزينه هاي زيادي هم براي او 
داشت. او هفته ها و ماه ها را در سلول هاي تنگ 
و تاريك انفرادي گذراند و ج��ز ذكر و ياد خدا 
هيچ چيز ديگر پناهش نبود. ايمان حسين در 
لحظات سخت اس��ارت به كمكش آمد تا از او 
مرد بزرگ و قهرمان بسازد. حسين 18 سال در 
اسارت دشمن به سر برد و سرانجام در دهه 70 

به كشور بازگشت. 
   سختي هاي همسر

اما اسارت شهيد حسين لشكري يك بعد ديگر 
دارد كه كمتر به آن پرداخته مي شود. اين بعد 
در زندگي تمام آزادگان مشهود است و با مرور 
زندگي سيداالسرا بهتر مي توان به كنه ماجرا 
پي برد. در يك سوي اسارت و سال ها بي خبري 
از حسين، همسر و خانواده اش قرار داشتند كه با 

تمام وجود سختي ها را به جان خريدند. 
از نخس��تين لحظه اس��ارت ش��هيد لشكري، 
روزهاي سخت همس��رش نيز شروع مي شود. 
منيژه لشكري تا سال ها هيچ خبري از حسين 
ندارد و كامًا در بي خبري مطلق به سر مي برد. 

اين روزها سخت ترين لحظات زندگي همسر 
ش��هيد بود. او در باتكليفي و چشم انتظاري 
محض به سر مي برد و نمي داند دوري حسين 

را چگونه تاب بياورد. 
حسين لش��كري در بدترين شرايط در چنگ 
دشمن است و همس��رش با فرزندي كوچك، 
هيچ خب��ري از او ندارد. همي��ن كلمات عمق 
فاجعه و تلخ��ي آن روزها را نش��ان مي دهد. با 
وجود اينك��ه برخي می گفتند كه حس��ين را 
شهيد شده حس��اب كنيد و احتمال برگشت 
او ديگر وجود ندارد، اما هميشه بارقه اي از اميد 
در  دل همسرش وجود داشت. او عشق حسين 
را از كيلومترها دورتر مي گرفت و مي دانس��ت 
شوهرش با آن قد و قامت باال، باالخره به خانه 

خواهد آمد. 
   بازگشت به ميهن

شهيد لشكري سرانجام در 17 فروردين سال 
1377 به كشور برگش��ت. جوان خوش اندام و 
خوش چهره س��ال 1359 با موهايي سپيد و 
قامتي كه از شدت ش��كنجه ها خميده به نظر 
مي رسيد به كشور مي آيد. براي او نيز همه چيز 
تغيير كرده اس��ت. فرزندش جواني 18 ساله 
شده است و اثرات س��ال ها انتظار را به وضوح 
در چهره همسرش مي بيند. حسين به ميهن 
بازمي گردد ولي اثرات سال ها اسارت و شكنجه 
همراه اوس��ت. بدنش شكس��ته و بيمار شده، 
شب ها كابوس مي بيند و سوءتغذيه تأثيرش را 
روي سامتي اش گذاشته است. اسير بودن در 
چنگ دشمن شوخي نيست. سامت حسين 
در اسارت آسيب ديده و هيچ راهي براي جبران 
ندارد.  سيداالس��راي آزادگان 10 سال پس از 
بازگش��ت به ميهن در 19 مرداد 1388 بر اثر 
عارضه هاي ناشي از دوران اسارت در سال هاي 
جنگ تحميلي به شهادت مي رسد. 10 سالي 
كه براي او و خانواده اش چنان سخت است كه 
بسياري از اين روزها را به درمان كردن حسين 
مي گذرانند چون هر روز جايي از بدن او دچار 

درد و ناراحتي مي شود. 
مقاومت شهيد لش��كري را مي توان در تاريخ 
بي مانند دانست. كمتر كسي در دنيا توان تحمل 
چنين سختي ها و ش��رايطي را دارد و دقيقاً به 
خاطر همين مقاومت و ايثار بايد شهيد لشكري 

را نماد آزادگي و آزادگان دانست. 

   آرمان شريف
در روزهايي كه به آزادگان س�رافراز كش�ور اختصاص دارد ، چند نام بيشتر از هميشه 
مي درخشد. يكي از اين نام ها و چهره ها به شهيد حسين لشكري اختصاص دارد كه قبل 
از شروع جنگ تحميلي به اسارت دشمن درآمد و سال ها پس از پايان جنگ نيز همچنان 

در اسارت دشمن باقي ماند. 

نگاه

حسين به ميهن بازمي گردد ولي اثرات 
سال ها اسارت و شكنجه همراه اوست. 
بدنش شكس�ته و بيمار شده، شب ها 
كابوس مي بيند و سوءتغذيه تأثيرش را 
روي سالمتي اش گذاشته است. اسير 
بودن در چنگ دشمن شوخي نيست. 
سالمت حس�ين در اس�ارت آسيب 
ديده و هيچ راهي ب�راي جبران ندارد

با شهيد ارومي از كجا آشنا شديد؟
شهيد از بچه هاي مسجد دارالسام در خيابان 
منيريه بود. دانشجوي مهندسي عمران در يكي 
از دانشگاه هاي آلمان بود كه با شروع انقاب به 
كشور بازگشت و همراه مردم در پيشبرد نهضت 
اسامي حضرت امام شد. زماني كه جنگ شد 
همراه با ب��رادر و تعدادي از بچه هاي مس��جد 
دارالسام، كميته و دادستاني به آبادان رفت و 
به گروه شهيد سيدمجتبي هاشمي پيوست. با 
توجه به اينكه ورزشكار و كشتي گير بود هيكل 
تنومند و قدرتمندي داشت. با وجود جثه درشت 
و هيكل ورزشكاري اش، ذاتش مهربان و دوست 
داش��تني  بود. قبل از رفتن به آبادان به عنوان 
محافظ آي��ت اهلل طالقاني كنار ايش��ان حضور 
داش��ت و در جريان جنگ تحميل��ي نيز كنار 
شهيد چمران و س��يدمجتبي هاشمي در گروه 
فدائيان اسام با دشمن بعثي جنگيد. روزهاي 
نخست جنگ و در جنگ هاي پارتيزاني، كساني 
در مقابله با دشمن حرف اول را مي زدند كه جثه 
تنومندي داشتند و فنون نظامي و ورزشي بلد 
بودند. بچه هاي روزهاي اول جنگ بيشتر از اين 
قبيل افراد بودند. مانند شهيد علي فراكوتي، كه 
بوكسور بود و مسئوليت معاون آموزش پرورش 
شهر ساري را برعهده داشت كه به جبهه آمد و با 
روحيه و قدرتي باال مقابل دشمن ايستاد. زمان 
درگيري در كوي ذوالفقاريه آب��ادان عراقي ها 
زماني كه براي اش��غال آبادان وارد شهر شدند 
همين نيروها با گرز، چوب و دشنه مقابل دشمن 
ايس��تادند. كساني كه ورزش��كار بودند و فنون 
رزمي را بلد بودند شبانه خيلي بهتر و راحت تر 
مي توانستند با دش��من درگير شوند. عراقي ها 
پشت نخلستان ها و نهرها پنهان مي شدند و اين 
نيروها به صورت پنهاني سراغ شان مي رفتند و با 
فنوني كه بلد بودند كارشان را مي ساختند. يكي 
از افراد شاخص شهيد محسن ارومي بود كه در 
همين درگيري ها مقابله خوبي با دشمن داشت. 
عمليات ذوالفقاريه بود كه سردار سيدمجتبي 
هاش��مي به عنوان فرمانده گروه فدائيان اسام 
به محسن دستور داد تا باالي يكي از خاكريزها 
بنشيند و هر كس��ي قصد عبور داشت از زانو به 
پايين او را هدف قرار دهد. محس��ن هم بدون 
چون و چرا قب��ول كرد و رفت نشس��ت باالي 
خاكريز، بدون هيچ ترس��ي. تا اين حد س��يد 

مجتبي را قبول داشت و اطاعت پذير بود. 
پس شهيد ارومي تأثير و كارايي زيادی 

در گروه فدائيان اسالم داشتند؟
گروه كه س��ازمان  يافته ش��د يكي از كارهاي 
ايشان آموختن فن كشتي به نيروها در مقر هتل 
كاروانس��را بود. زمان بيكاري با بچه ها تمرين 
مي كرد و كش��تي مي گرفت تا بدنش��ان آماده 
شود. وجود كسي مثل محسن هم براي گروه 
فدائيان اسام كارايي داش��ت هم به نيروهاي 
كوچك تر و ضعيف ت��ر دل و جرئت مي داد. در 
حقيق��ت نيروهايي مثل ش��هيد ارومي عامل 
دلگرمي س��اير نيروها بودند. محس��ن كاس 
كش��تي برگزار مي كرد و مي گفت رزمندگان 
همه بايد پهلوان باش��ند. او ع��اوه بر ورزش، 
اخاق و منش پهلواني را به رزمندگان آموزش 
مي داد. شما حس��اب كنيد وقتي نوجوان 15 
ساله به جبهه مي آمد و اين نيروها را مي ديد چه 
روحيه اي مي گرفت. آن روش پهلواني و منش 
صادقانه  اش در عمل  و رفتار نيز مشهود بود و به 
همين خاطر حسابي در دل نيروها مي نشست 
و خودش را نشان مي داد. ضمن اينكه در نهايت 
گمنامي هم كار مي ك��رد. در جنگ از اين نوع 
افراد زياد داشتيم مثًا شهيد اسماعيل غاميان 
كه يكي از سربازهاي گارد شاهنشاهي بود و به 

انقاب پيوست و در جبهه حاضر  شد. شجاعت و 
مردانگي و ايثار اين نيروها باعث مي شد تا ساير 
نيروها هم شجاع بار بيايند و ديگران را هم شبيه 
خودشان كنند. شهيد ارومي در عمليات حصر 
آبادان زحمات زيادي كشيد. پس از آزادسازي 
شهر آبادان، به ديدار جانبازان و خانواده شهداي 
اين عمليات رفت و در حل مش��كات خانواده 

شهدا و جانبازان از هيچ كمكي دريغ نكرد. 
شهيد ارومي پس از گروه فدائيان اسالم 

به كجا رفتند؟
ايشان يك مدت مسئول خط بود و قبل از آن 
كارهاي آموزش��ي انجام مي داد. خيلي نيروي 
ورزيده و نترس��ي بود. در زندگي ايش��ان هم 
بحث تحصيات و هم مبارزه با دشمن مطرح 

بود. در روزهاي اول جن��گ با فنون و تاكتيك 
خودشان با دش��من مبارزه مي كردند. ايشان 
بعد از گ��روه فدائيان اس��ام فرمانده علميات 
فرودگاه هاي كل كش��ور ش��د. محس��ن جزو 
افراد تأثيرگذار امنيت پ��رواز هواپيمايي بود و 
روزهايي كه منافقان سعي مي كردند با ربايش 
هواپيماهاي كشورمان، پروازها را ناامن كنند 
و ترس به دل م��ردم بيندازند، با هوش��ياري، 
ش��جاعت، پيگيري و طرح و برنامه، نقشه آنها 
را نقش بر آب مي كرد و ناكامشان مي گذاشت. 
در يكي از پروازهاي س��ال 61، چند منافق در 
قالب مس��افر سوار هواپيما مي ش��وند. يكي از 
آنها به سمت سرويس بهداشتي مي رود. مدت 
نسبتاً طوالني مي گذرد و خبري از او نمي شود. 

محسن مشكوك مي شود و به سمت سرويس 
بهداشتي حركت مي كند و او را مي بيند كه از 
سرويس بهداشتي خارج شده و به سمت كابين 
هواپيما مي رود. ديگر تردي��د نمي كند و طي 

عمليات ضربتي، دست منافق را رو مي كند. 
شهادت ايشان در مراسم حج سال 66 

چگونه اتفاق افتاد؟
 سال 1366 من همراه يك كاروان زيارتي به حج 
رفتم و ايشان هم به واسطه كارش در مكه حضور 
داشت. اتفاقاً در مسجدالنبي همديگر را ديديدم و 
از هم حاليت خواستيم. چون خرده حساب هايي 
از قبل با هم داشتيم كه در اين ديدار همه را پاك 
كرديم. آنجا با هم روبوس��ي و همديگر را حال 
كرديم. آن زمان مقدار مش��خصي ارز به حجاج 

مي دادند. روز اول كه به مكه رسيديم چند نفر از 
رزمندگان تصميم گرفتند كه روي كاغذ بنويسند 
ارز هاي خودشان را چگونه خرج خواهند كرد. هر 
كس��ي براي خرج ارزهايش يك برنامه داشت. 
محس��ن در برگه اش نوشت: »دوس��ت دارم كه 
بزرگ ترين گوسفند را بخرم و در راه خدا قرباني 
كنم حتي اگر مجبور شوم تمام ارز هايم را خرج 
اي��ن كار كنم.« روز شش��م ذي الحج��ه 1۴07 
حجاج جهت شنيدن پيام امام )ره( در راهپيمايي 
برائت از مش��ركين مقابل ساختمان بعثه )دفتر 
نمايندگي امام( تجمع كردند. سعودي ها با قصد 
و غرض قبلي مي خواس��تند مانع رساندن پيام 
حضرت امام شوند من آنجا شاهد بودم كه براي 
نمايندگان ايراني ايج��اد مزاحمت مي كردند تا 
پيام امام خوانده نشود و با نيت شومی كه داشتند 
تمام هدف ش��ان اين بود كه پ��اي ايراني ها را از 
مراس��م حج ببرند. امام فرموده بود حج ما حج 
ابراهيمي اس��ت و بايد برويم و بت ها را بشكنيم. 
بت هم آل س��عود و امريكايي ه��ا بودند. آنها هم 
دنبال بهانه هاي مختلف مي گشتند. يادم است آن 
روز كه مراسم تمام شد و خواستيم براي زيارت به 
خانه خدا برويم و نماز بخوانيم و بعد به هتل مان 
برگرديم. كه عربستاني ها شايعه كردند ايراني ها 
مي خواهند كعبه را تصاحب كنند با اين ديدگاه 
كار خودش��ان  را كردند. در هر صورت نيرو هاي 
آل س��عود مانع از اين اجتماع شدند و به كشتار 

حجاج پرداختند.
 محس��ن ارومي به دليل قدرت بدني كه داشت، 
مجروحين را از معركه دور مي كرد. آمبوالنسي 
به داخل جمعيت آمد تا مجروحان را با خود ببرد. 
نيرو هاي آل س��عود راننده آمبوالنس را مجروح 
كردند. محس��ن با مأموران درگير ش��د. و سوار 
اتوبوسی كه آنجا بود شد. و ش��روع به رانندگی 
كرد كه نيرو هاي آل سعود به سمت او تيراندازي 
كردن��د. محس��ن دو مرتبه از دس��ت نيرو هاي 
آل سعود فرار كرد، اما بعد از پل حجون مأموران 
از چند زاويه به سمت محسن تيراندازي كردند. 
محسن در حالي كه مجروح شده بود با اتوبوس به 
سمت نيرو هاي آل سعود رفت كه در اين درگيري 

محسن به ياران شهيدش پيوست. 
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نيروهايي مثل ش�هيد اروم�ي عامل 
دلگرمي ب�راي س�اير نيروه�ا بودند. 
محسن كالس كش�تي برگزار مي كرد 
و مي گفت رزمندگان همه بايد پهلوان 
باش�ند. او ع�الوه ب�ر ورزش، اخالق و 
منش پهلواني را به رزمندگان آموزش 
مي داد. شما حساب كنيد وقتي نوجوان 
15 ساله به جبهه مي آمد و اين نيروها 
را مي دي�د چ�ه روحي�ه اي مي گرفت

عملي�ات ذوالفقاري�ه بود كه س�ردار 
سيدمجتبي هاشمي به عنوان فرمانده 
گروه فدائيان اسالم به محسن دستور 
داد تا باالي يكي از خاكريزها بنشيند 
و هر كس�ي قصد عبور داش�ت از زانو 
به پايين او را هدف قرار دهد. محس�ن 
هم بدون چون و چرا قبول كرد و رفت 
نشست باالي خاكريز، بدون هيچ ترسي    احمد محمدتبريزي

حج خونين سال 1366 موجب شهادت انسان هاي بي گناه زيادي شد. سران سعودي نگراني زيادي از رساندن پيام امام خميني)ره( به 
مسلمانان جهان داشتند و با طرح و قصد قبلي، تمام تالش ش�ان را در جهت اذيت و آزار حجاج ايراني انجام دادند. به مرور كه به دامنه 
درگيري ها افزوده شد، فاجعه تلخي در خانه خدا رقم خورد كه ننگ آن تا ابد بر پيشاني آل سعود نقش خواهد بست. يكي از كساني كه 
در ششم ذي الحجه 1407 )نهم مرداد سال 66( به دست مأموران سعودي به شهادت رسيد، محسن ارومي بود. ورزشكاري قوي هيكل كه 
از نخستين روزهاي دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشت و در كنار شهيد سيد مجتبي هاشمي در گروه فدائيان اسالم مشغول دفاع از 
ميهن اسالمي شده بود. شهيد ارومي در سال 1366 در بخش امنيت پرواز هواپيماهاي كشور فعاليت مي كرد. او پس از سال ها رزمندگي 
در جبهه هاي مختلف، سرانجام در حج خونين سال 66 توسط ايادي رژيم سعودي به شهادت رسيد. سردار قاسم صادقي از زمان حضور 
در گروه فدائيان اسالم با شهيد ارومي آشنايي داشت و در مراسم حج نيز شاهد اتفاقات آن سال بود. صادقي در گفت وگو با »جوان« از 

ويژگي هاي شهيد ارومي و حوادث حج آن سال مي گويد. 
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از باال به پايين
    1- ترغيب و تحريك - ساختمان چند طبقه    ۲-  برج ديدني تهران-زنگ- شهر رصدخانه    3- شهری نزديك 
كاشان- باالنس-يكدندگی    ۴- مهار دروازه بان- منام    5- مربی پيشين رئال مادريد- سرسرا-شتابان    6- مخفف از 
آن -مخلوط آب و آهك    7- مغرور- جزيره تبعيدگاه رضاخان- رهبر سوريه-پوشش چهارپا    8- سخن بيهوده-پايه و 
رتبه اداری-خوشي- مرزبان    9- خار سر ديوار- سختی- حزبي در انگليس- روحانی زرتشتی    10- چوب پهن كردن 
خمير- دندن تيز جوندگان    11-روانه شدن- عدل و انصاف  - گرفتاري و مخمصه    1۲- از شهدای هسته ای- گاو 
تبتی    13- عكس پا!-دوقلو- محل زندگي زنبور عسل    1۴- واحد سنجش ظرفيت خازن- اميدش در آفريقای جنوبی 

است- از پيامبران بنی اسرائيل    15- متحير و متعجب شدن- داخل

از راست به چپ
    1- ورم - تصويربرداری از رگ ها با استفاده از اشعة ايكس    ۲- شهري در استان فارس- مفتش- از اعياد مسيحيان 
   3- دست به يقه شدن- آنتن بشقابی- راه ش��اعرانه    ۴- سخن تب آلود- تله- اثر گوگول- واحد سرعت هواپيما    
5- همراه خورد- صميمی ترين اجتماع بش��ری- ورزش يك رقمي    6- گلخن حمام- شهر باران- ده واحد از چيزی 
   7- قضای حتمی الهی را تغيير می  دهد-  از ابزار ورزش باستاني- پشت ميز نشين اداری    8- گاری- از پيست های 
اسكی    9- ساخلو- بت جاهلی- تيم فوتبالی در يونان    10- زباندار بی زبان- ماه آخر پاييز – رسوب سركه    11- 
فرار حيوان-كمك و اعانت- از ما بهتران    1۲- كشك- از س��ازهاي موسيقي-گواليدن- طايفه ساكن در غرب ايران 
   13- من و تو- سوزان- از وزراي اسبق خارجه امريكا    1۴- اصطبل-نوعی فرش نازك- رسانه صوتی    15- برادر 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.
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