
برادرتان متولد چه سالي بودند؟  در يك سايتي 
ايشان را پنجاه و چند ساله معرفي كرده بودند؟

برادر من متولد س��ال 1361 بود. در خانواده س��ه برادر 
بوديم. من كوچكترين پس��ر خانواده هستم. متولد سال 

1370 و 9 سالي از شهيد كوچكترم. 
آقا محسن در چه خانواده و جوي بزرگ شد؟

 ما يك خانواده مذهبي داريم. مرح��وم پدرم حاج اصغر 
حميدي يك دوره اي پاس��دار بود و چند ب��ار به صورت 
بس��يجي به جبهه رفته بود. مادرمان ه��م زن مؤمنه اي 
هس��ت و از همان كودكي س��عي مي كرد م��ا را مذهبي 
و انقالبي بار بياورد. ش��كر خدا در محيط مس��اجد رشد 
كرديم و اخوي سال ها در بس��يج خدمت كرد و عاقبتي 

مثل شهدا پيدا كرد. 
شغل شهيد چه بود؟

برادرم چند ش��غل را تجربه ك��رده بود. ي��ك مدتي در 
باطري س��ازي و ب��رق خ��ودرو كار مي كرد. بع��د به كار 
ساختماني ورود كرد و نهايتاً هم در يك شركت مشغول 

كار شده بود. 
پس به نظر مي رسد يك زندگي معمولي از لحاظ 

درآمد داشت؟
مي توانم بگويم سطح زندگي اش از متوسط هم پايين تر 
بود. از همان قشري بود كه انقالب را به پيروزي رساندند 
و در دفاع مقدس و ديگر حوادث، بار اصلي آن را به دوش 

گرفتند و حفظش كردند. 
روحيات اخالقي شهيد چطور بود؟  در بسيج چه 

مسئوليتي داشت؟
آقا محسن بچه درس��ت و پاكي بود. دس��ت به خير هم 
داشت. اگر كسي از ايش��ان كمكي طلب مي كرد، به او نه 
نمي گفت. در حد وسعش سعي مي كرد مشكل آن شخص 
را برطرف كند. روحياتش مثل بسيجي هاي زمان جنگ 
بود. از س��ال ها پيش داوطلبانه در بسيج خدمت مي كرد 
و يك مدتي در حوزه مقاوم��ت 16 بود و بعد به حوزه 10 
رفت. اين اواخر مس��ئوليت آماد و پش��تيباني يگان هاي 
بسيج را برعهده داشت. البته همه اينها به صورت داوطبانه 
بود و مواقعي كه سركار حضور نداشت در بسيج خدمت 

مي كرد. 
ش�ما 9 س�ال از اخوي كوچكتر بودي�د، رابطه 

برادري تان چطور بود؟
بيشتر از آنكه برادر باشيم با هم دوست بوديم. هر جا من 
گير مي كردم او به كمكم مي آمد و هرجا او برايش مشكلي 
پيش مي آمد من سعي داشتم باري از دوشش بردارم. در 
طول زندگي و مراحل مختلف و حتي حضور در بسيج و 
حوادثي كه شب ش��هادتش رخ داد، هميشه و همه جا با 

هم بوديم. 
يعني ش�ما هم ش�ب حادث�ه پي�ش برادرتان 

بوديد؟
من فقط دو يا س��ه دقيقه بعد از تيرخوردن آقا محسن و 
دوستانش به محل حادثه رس��يدم. آن شب آنها به فلكه 
نگهباني خانه اصفهان رفته بودند و آنجا به دستور فرمانده 

يگان شان استقرار پيدا مي كنند. گويا اغتشاشگرها چند 
تاير و س��طل آش��غال و از اين چيزها آتش زده و وس��ط 
خيابان گذاش��ته بودند. اخوي و دو همراهش )شهيدان 
كريمي و چراغي( مي روند تا تايره��اي آتش گرفته را از 
وسط خيابان بردارند. هنوز چند قدمي از موتورهاي شان 
كه گوش��ه اي پارك ك��رده بودند فاصل��ه نمي گيرند كه 
ناگهان چند نفر با موتور از راه مي رسند و با اسلحه جنگي 
به سمت شان ش��ليك مي كنند. من آن موقع ملك شهر 
بودم. از بيس��يم مي ش��نيدم كه مي گفتن��د محله خانه 
شلوغ شده و نياز به نيروي كمكي اس��ت. بعد اعالم شد 
كه آنجا با اس��لحه جنگي تيراندازي شده. خيلي تعجب 
كردم. من سريع به سمت محله خانه رفتم. به فلكه خانه 
رسيده بودم كه دوستم زنگ زد و پرسيد كجايي؟ گفتم 
نزديكم و االن مي رسم. ايشان گفت نيا برادرت تير خورده 
است! نمي خواست با آن صحنه روبه رو شوم. تا اين خبر را 
شنيدم سريع تر آمدم و ديدم كه فقط چند دقيقه از حادثه 
گذشته و پيكر برادرم و دوستانش غرق خون است. اخوي 
هنوز زنده بود. وقتي پيكرش را داخل ماشين گذاشتيم تا 
به بيمارستان برسانيم، وسط راه به شهادت رسيد. آقاي 
كريمي در بيمارستان شهيد شد. گويا آنجا پزشكان سعي 
كرده بودند ايشان را احيا كنند كه متأسفانه ممكن نشد 

و او هم به شهادت رسيد. روز بعد هم كه سرهنگ چراغي 
شهيد شد. 

برادرتان صاحب همسر و فرزند بودند؟
ايشان چند سالي مي ش��د كه ازدواج كرده بود. يك پسر 
10 الي 11 ساله هم به نام آرشام دارد كه در كالس پنجم 

درس مي خواند. 
االن اوضاع روحي آرشام و همسر شهيد چطور 
اس�ت؟ من كليپي از صحبت ه�اي مادرتان هم 

ديدم، حاج خانم حال شان چطور است؟
ساعت يك ربع به 9 شب چهارشنبه هفته پيش )25 آبان( 
اين اتفاق افتاد و االن كه م��ا داريم با هم صحبت مي كنيم 
هنوز يك هفته از ماجرا نگذشته اس��ت. طبيعي است كه 
اوضاع خانه هنوز مساعد نيست. پسر شهيد سن كمي دارد 
و شب ها بهانه پدرش را مي گيرد. خيلي به بابا وابسته بود. 
همسر برادرم و همچنين مادرمان هم اوضاع روحي مساعدي 
ندارند. ما اصاًل تصور شهادت آقا محسن را نمي كرديم. هنوز 

باورمان نشده كه اين اتفاق براي او افتاده است. 
قاتالن اخوي و دو همراه ايشان دستگير شدند؟ 
نظر شما در خصوص اينطور حركت ها و به رگبار 

بستن عامالن امنيت چيست؟
آن طور كه مسئوالن گفته اند هر شش نفر عامل اصلي اين 
جنايت تروريستي دستگير شده اند. به نظر من اينها از مردم 
نيستند. يك معترض هر چقدر هم ناراحت باشد نمي تواند 
روي هموطنش اسلحه بكشد و او را به رگبار ببندد. اينها از 
مردم نيستند. ما سال هاست در اين كشور كنار هم زندگي 
مي كنيم. با هر طرز فكري هميشه كنار هم بوديم. اختالف 
نظر درست، ولي جنايتي اين چنيني ديگر كار مردم عادي 
نيست. مسلماً امثال اين تروريست ها قصد دارند از نارضايتي 
بخشي از مردم استفاده كنند و ايران را به آشوب بكشند و 
جنگ داخلي راه بيندازند. بايد جلوي اين افراد گرفته شود. 
واكنش مردم نسبت به ش�هادت برادرتان و دو 

شهيد ديگر اغتشاشات اصفهان چه بود؟
تصاوير تش��ييع پيكرش��ان وجود دارد. خود ما اصاًل باور 
نمي كرديم كه مردم اين طور از ش��هدا اس��تقبال كنند. 
هر سه اين ش��هداي بزرگوار در يك روز تشييع شدند و 
در جاهاي مختلف دفن ش��دند. مردم واقعاً س��نگ تمام 
گذاش��تند. خيلي ها به ما مراجعه مي كردند و تس��ليت 
مي گفتند كه ما آنها را نمي شناختيم. همين رفتار مردم با 
موضوع شهادت اين بچه ها نشان مي دهد كه صف مردم با 

اغتشاشاگرها و تروريست ها جدا است. 
پس شهادت اخوي توانست عده اي را نسبت به 

حقايق شرايط كنوني توجيه كند؟
بله، همين طور است. در تشييع پيكر آقا محسن افرادي 
ديده مي شدند كه ش��ايد از طرز پوشش ش��ان اين طور 
برمي آمد كه نظرات مخالف يا متفاوتي دارند. اما آنهايي كه 
برادرم را مي شناختند )با هر طرز فكري( گريه مي كردند و 
مي گفتند كه حيف از چنين شخصي كه اينطور مظلومانه 
به شهادت برسد. آقا محسن مردمدار بود و هر كاري كه از 
دستش برمي آمد براي ديگران انجام مي داد. اين صفتش 

باعث شده بود بين دوستان و اقوام و آشناها از محبوبيت 
زيادي برخوردار باشد. 

يك سري شباهت هايي بين حادثه تروريستي 
اصفهان و ايذه ديده مي شود. به عنوان كسي كه 
يكي از اعضاي خانواده اش به شهادت رسيده، 

چه تحليل يا نگاهي به اين موضوع داريد؟
اين ح��وادث يك��ي در اصفه��ان و آن يكي در ايذه ش��ايد 
كيلومترها دورتر از هم بودند اما عيناً يك جور اتفاق افتادند. 
شهادت برادرم و دوستانش در شامگاه 25 آبان و حادثه ايذه 
در غروب همين روز رخ داد. هر دو هم توسط راكبان موتور 
سوار و با اسلحه جنگي. منتها چون در اصفهان تروريست ها 
دو بس��يجي و يك نيروي انتظامي را به شهادت رساندند، 
نس��بت به اين قضيه ابراز خوش��حالي كردند. ام��ا در ايذه 
حركت كورشان منجر به ش��هادت يك كودك شد )كيان 
پيرفلك( بنابر اين سريع موضع شان را عوض كردند و آن را 
به گردن نيروهاي خودي انداختند. به نظر من هر دوي اين 
حادثه را گروه هاي ضد انقالب و داعشي مسلك انجام دادند 
و متأسفانه يك عده هم با رسانه هاي بيگانه هم صدا شدند 
و واقعيت امر را در حادثه ايذه كتمان كردند. خدا جاي حق 

نشسته و نهايتاً دروغ ها برمال مي شود. 
پيكر شهيد حميدي كجا دفن شد؟

ايشان را در گلزار شهداي اصفهان و قطعه مدافعان حرم 
دفن كرديم. خودش هم دوست داشت مدافع حرم شود. 
اتفاقًا س�ؤال بع�دي ام اين ب�ود كه آيا ش�هيد 
حميدي براي رفتن به جبهه دفاع از حرم اقدامي 
صورت داده ب�ود؟ يا تمايلي داش�ت كه مدافع 

حرم شود؟
اخوي قبل از تول��د فرزندش چند بار ت��الش كرد كه به 
اين جبهه اعزام شود. اما چون قباًل يك تصادفي داشت و 

ميله اي در پايش گذاشته بودند، مسئوالن قبول نكردند 
و اعزامش به تعويق افتاد. بعد هم كه پسرش به دنيا آمد، 
به خاطر اينكه فرزند كوچك داشت باز هم مقابل رفتنش 
مانع تراشي شد و اخوي موفق نشد به جبهه دفاع از حرم 
اعزام ش��ود. اما چون دلش با آن جبه��ه و رزمنده هايش 
بود، خدا كاري كرد كه پس از شهادت، پيكرش در قطعه 

مدافعان حرم دفن شود. 
كسي كه سال ها در بس�يج خدمت كند و اقدام 
به اعزام ب�راي دفاع از حرم كند، قاعدتًا ش�وق 
شهادت داشت. پيش آمده بود كه از شهادتش 

حرفي بزند؟
اخوي عاشق ش��هادت بود. هميش��ه مي گفت ان شاءاهلل 
اجرم را بگيرم و پايان مأموريتم با ش��هادت باشد. به نظر 
من استمرار حضور آقا محسن در بسيج و اخالصي كه در 
اين كار داشت، پله اي براي شهادتش شد. اينكه مي گويند 
خدا گلچين می كند، من عيناً در زندگي و شهادت برادرم 
ديدم. مجموعه رفتارهاي او و ديگر شهدا است كه آنها را 

اليق لباس تك سايز شهادت مي كند. 

ش�هيد حميدي ب�ه لح�اظ واليت م�داري چه 
خصوصياتي داشت؟

بسيار حضرت آقا را دوس��ت داش��ت و هر بار كه ايشان 
سخنراني داشتند، مي نشست و از تلويزيون سخنان آقا را 
تا آخر گوش مي داد. حتي به خاطر عالقه اش به رهبري دو 
بار به تهران سفر كرد و در ديدارهاي عمومي حضرت آقا 
حضور يافت. حضورش در كف ميدان مبارزه با اغتشاش 
و ناامني ها هم به خاطر عشقش نس��بت به حضرت آقا و 

سرنوشت اين كشور و نظام نشئت مي گرفت. 
آخرين ديدارتان با اخوي كي بود؟

آخرين بار ظهر روزي كه به شهادت رسيد او را ديدم. به 
من گفت كاپشنم كثيف شده اگر مي شود كاپشنت را بده 
تا بپوشم. قبول كردم و به او دادم. وقتي از هم خداحافظي 
كرديم هرگز فكرش را نمي كردم كه اين آخرين ديدار ما 
باشد. برادرم تنها چند ساعت بعد در همين شهر اصفهان 
شهيد شد. بارها به آن صحنه فكر مي كنم كه وقتي باالي 
سرش رس��يدم، هنوز جاني در بدن داشت. اما شرايطش 
طوري نبود كه بتواند حرف بزند. دقايقي بعد هم كه داخل 

ماشين و در مسير بيمارستان شهيد شد. 
به نظر مي رس�د رابطه قلبي محكمي بين ش�ما 

دو برادر بود؟
مثل دو دوست بوديم. جالب اس��ت كه تاريخ تولد ما هم 
يكي بود. ايشان 29 آبان سال 61 به دنيا آمد و من درست 
9 سال بعد يعني 29 آبان سال 1370 به دنيا آمدم. اخوي 
در همان ماهي كه متولد ش��ده بود به شهادت رسيد. در 
واقع شهادتش هم يك تولد دوباره بود. درست روز تولدش 

هم دفن شد. 
يعني همان 29 آب�ان كه س�الروز تولدش بود، 

پيكرش را به خاك سپردند؟
بله، اتفاق عجيبي در زندگي آقا محسن است. انگار كه دنيا 
آمده بود تا جسمش دقيقاً 40 سال در اين دنياي خاكي 
حضور داشته باشد. 29 آبان 61 به دنيا آمد و شامگاه 25 
آبان به شهادت رسيد و در چهلمين سالروز والدتش؛ روز 
29 آبان 1401 پيكرش به خاك سپرده شد. رفت تا ستاره 

ديگري به آسمان ستاره هاي اين مرز و بوم اضافه شود. 
سخن پاياني. 

ما همه مردم يك كشور هستيم. با هر طرز فكر و گرايشي 
همديگر را تحمل مي كنيم. اما متأسفانه يك عده هستند 
كه از دايره مردم خارج شده اند. االن شماره اخوي دست 
من اس��ت. برخي زنگ مي زنند يا پيام ه��اي تهديد آميز 
ارس��ال مي كنند. حتي به حجله برادرم رح��م نكردند و 
آن را به آتش كش��يدند. اينها ديگر از جرگه مردم خارج 
شده است. نبايد به آنها ميدان داده ش��ود. همه مردم با 
گرايش هاي مختلف بايد با هم متحد بشوند و دسيسه هاي 
دش��من و تفرقه افكنان را به خودشان برگردانند. چه آقا 
محسن چه شهيد كريمي يا شهيد چراغي و ديگر شهداي 
مدافع امنيت، جان شان را براي اين كشور دادند و بايد قدر 

اين خون ها را بدانيم و اسير تبليغات دشمن نشويم. 
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اتفاق عجيبي در زندگي آقا محس�ن اس�ت. 
انگار كه دنيا آم�ده بود تا جس�مش دقيقاً 40 
سال در اين دنياي خاكي حضور داشته باشد. 
29 آبان 61 به دني�ا آمد، 24 آبان به ش�هادت 
رس�يد و در چهلمين س�الروز والدت�ش؛ روز 
29 آب�ان 1401 پيكرش به خاك س�پرده ش�د

من فقط دو يا س�ه دقيقه بعد از تيرخوردن آقا 
محسن و دوس�تانش به محل حادثه رسيدم. 
آن ش�ب آنها به فلكه نگهباني خانه اصفهان 
رفته بودند و آنجا به دستور فرمانده يگان شان 
اس�تقرار پيدا مي كنند. گويا اغتشاش�گرها 
چند تاي�ر و س�طل آش�غال و از اي�ن چيزها 
آت�ش زده و وس�ط خياب�ان گذاش�ته بودند 

گفت وگوي »جوان« با برادر بسيجي شهيد محسن حميدي
 يكي از شهداي اغتشاشات اخير در اصفهان

تشییع با شکوه شهدا نشان می دهد 
صف مردم از اغتشاشگران جداست

   عليرضا محمدي
ساعت هشت و چهل وپنج دقيقه شامگاه 25 آبان ماه 1401 سه نفر از حافظان امنيت به نام هاي بسيجي ش�هيد محسن حميدي، بسيجي شهيد محمدحسين 
كريمي و سرهنگ شهيد اسماعيل چراغي از نيروي انتظامي، مشغول باز كردن مسير تردد مردم در محله خانه اصفهان بودند كه از سوي راكبان موتور سوار با 
سالح جنگي مورد حمله قرار مي گيرند. محسن اولين نفر از اين جمع است كه دقايقي پس از اين حادثه در مسير بيمارستان شهيد مي شود. بعد نوبت به محمد 
حسين مي رسد و روز بعد نيز اس�ماعيل چراغي به قافله شهدا مي پيوندد. شهيد حميدي متاهل و داراي يك پسر 10 س�اله بود. برادرش جواد در گفت وگو با ما 
مي گويد كه اخوي وضع مالي چندان خوبي نداشت و از نسل همان مستضعفاني بود كه انقالب اسالمي ايران سال هاست روي دوش شان حفظ شده است. محسن 

يك بسيجي بود و بسيج پله اي شد تا او را به عرش اعالء  رهنمون سازد. 
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از باال به پايين
 1- بهتر از درجه يك- مهرباني با ضعفا و زيردستان  2- عالمت جمع- انديشمند- كارزار- لطيف  3- آميختگي- 
جشن باستانی كه پارسيان از روز 16 تا 21 مهرماه برپا می كردند  4- مركز لبنان- ماتم- وصی و خليفه   موسی )ع( 
 5- پسوند خريدار- دانشگاهي  در فرانسه- ورق كاغذ  6- سوزان- امري مذوم و گناهي نابخشودني- خط كش 
مهندسي  7- ماده ای است كه آب های زيرزمينی و سطحی را به طور گسترده ای آلوده می كند- كتاب فردوسي 
 8- جواب مثبت- بدبوي پرخاصي��ت  9- رده اي از هواپيماهاي نظامي- فقي��ر  10- رفوزه- فيلتر- ترس  
11- ابر غليظ- شرح سوابق و زندگي نامه- رمق آخر  12- مرام حزبي- كلمه كارخراب كن- افشره ميوه و از تنقالت 
 13- ارمغان سفر- نوعي ضبط و پخش صدا  14- خيط شده- رود بزرگ سوييس- خوراك ضبط صوت- حرف 

خطاب  15- دقت و كنجكاوي- گرمي آتش؛ فتنه برپاشده

   از راست به چپ
 1 – شهري در آذربايجان غربي- زبان تورات- رودست خوردن  2- گياهي از نوع زردچوبه با ساقه و شاخه هاي 
بلند- باالآمدن آب دريا- گوارا  3- خيس- عدم حضور- ره مي سپارد  4- بيش؛ بيشتر- ديوار بلند- ميوه باب گلو 
 5- از فروع دين- پاييز- از مواد افيوني  6- سوسن زرد- جدا و غير- آلونك- خو و عادت  7- خشكي- استرداد- 
عقيم- مادر تهران  8- تخم كتان- پايتخت توگو  9- نفس- برانشي- قابله- نماد الغري  10- حجم استوانه اي- 
جد- سياه شاعرانه- ضمير غايب  11- نهي كننده- قسمت مركزي اتم-  زبان  12- بسته بندي استوانه اي- قطعي 
براي س��كه- زبان قراردادي  13- بخش متحرك دس��ت و پا- خرگوش- صدمتر مربع  14- زارعان- موضوع و 
مبحث- معاون استاد دانشگاه  15- كشور صنعا- نوعي كبك- سلسله اي از اميران ديلمي نژاد بودند كه در اواخر 

سده چهارم هجري تا نيمه نخست سده ششم در ايران مركزي و غربي حكومت كردند 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ر گ ن و ن س ر ا  ن ب ا ك ن ت 1
 ا ي م ي ك  ز ي و ا  ي و ا ن 2
 ي ر ا س  ا ر ل ك  و ل ل ت ا 3
 ز ا ي  س ي و ا  ز ر  ر و ز 4
 ن  ش ا ف ك  ت م ي ز ع  ر ع 5
 ي د  ن ا ي ك  ت ا ش ن م  ب 6
  ا ا  ر و ل ب و د  ق ا ز ق 7
 س ي د ن ت  ن ت ا  ن ا و ي ا 8
 ا ي هـ م  ن ج هـ ت س م  ا و  9
 ل  م ا و ق ا  ر ر ك م  ر ا 10
 ا ك  د ا ي ر ف  ا ي و ر  ن 11
 ر م ج  ن ب  ر ا د ن  و ن ب 12
 م ي ن س ت  هـ م ي ق  ر ا و س 13
 ل ن و ت  ر هـ ا ز  ن ي ر و ا 14
 ي هـ ا ر م هـ  ن د ر ك ع و ل ط 15
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