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ا ریارانار ندی ید

حاج عباس عبداللهی

آذنبایجار رن رفاع ا حام اهلیبی ی) عد رن
رونیه جام د این دهارت نا را کش د.وی

بیت المال و شهید برونسی
شهيد برونسي رفته بود مكه .وقتي برگشت ،رفتيم
ديدنش ، .توي راهرو چشمم افتاد به يك تلويزيون
رنگي ،با كارتن و بساط ديگرش .بعد از احوالپرسي
 ،صحبت كشيد به سفر حج او ،و اينكه چه
كارهايي كرده و چه آورده ..مي خواستم از
تلويزيون رنگي سوال كنم ،اتفاق ًا خودش گفت :از
وسايلي كه حق خريدنش رو داشتم ،فقط يك
تلويزيون رنگي آوردم.
گفتم :مبارك باشه.
خنده معني داري كرد و گفت :اون رو براي
استفاده شخصي نياوردم.
گفتم :پس براي چي آوردين؟
گفت :آوردم كه بفروشم و فكر مي كنم شما هم
مشتري خوبي باشي ،آقا صادق .با تعجب پرسيدم
چرا بفروشينش ،حاج آقا؟ گفت :راستش من براي
اين حجي كه رفتم ،يك حساب دقيقي كردم ،ديدم
كل خرجي كه سپاه براي من كرده ،شونزده هزار
تومن شده.
حاال هم مي خوام اين تلويزيون رو درست به
همون قيمت بفروشم كه پولش رو بدم به سپاه ،تا
خداي ناكرده مديون بيت المال نباشم .ساكت شد.
انگار به چيزي فكر كرد كه باز خودش به حرف
آمد و گفت :حقيقتش از بازار هم خبر ندارم كه
قيمت اين تلويزيون ها چنده .مانده بودم چه
بگويم .گفتم :امتحانش كردين حاج آقا؟ گفت:
صحيح و سالمه.
گفتم من تلويزيون رو مي خوام ،ولي توي بازار
اگر قيمتش بيشتر باشه چي؟
گفت :اگر بيشتر بود كه نوش جان تو ،اگر هم
كمتر بود كه ديگه از ما راضي باش.
تلويزيون را با هم معامله كرديم ،به همان قيمت
شانزده هزار تومان .پولش را هم تقديم كرد به
سپاه ،بابت خرج و مخارج سفر حجّش.
واقعا مسئوالني كه بيت المال را ارث پدر خود مي
دانند چه جوابي براي گفتن درنزد خداوند وشهيدان
خواهند داشت!

با نشسته رپاه و بیانیده ون ه هیای ن ی
انتش های جهار بور که رالها به عنوار یک
بس ج

خلص رن ناطق ختلف عمل ات کشون حضون رادته و همچن ن یک ا ناویار  ۸رال رفاع قدس

رن کانوار های ناه ار نون بور.....

ده د واال قام ،هدی نونو ی که ا عادقار و رلدارگار اهل ب ) عصم) و طهانت ن ز بوره و
همه راله اارم عزای حس ن و دهارت حضات ینب سد نا رن اتمکده حضات ینب سد
کا انشاه باپا
دونای فا انده

کار؛ یک ا اعضای
پایگاه بس ج ده د

ت مونین ا کا انشاه بوره ار).
هدی نونو ی که رابقه حضون رن ر شیق
و رفاع ا حا ن طها حضات ینب سد
و حضات نق ه سد نا رادیتیه اری) بیاای

رفاع ا حام ا یا ی ین عسیکیایی ین عد عیا م
دها را ااء دده بور که رن نهای) رن رنگ ای با تاونیس)های تکف ای به دهارت نر د..

سرداری که مادرش فکر میکرد مستخدم سپاه است!
ههمهدان شهمها ،یه
در اطالعاتی که به من داده شد ،خواندم که در بین همین شهدهدای
ا
سردار سپاهی  -که دارای شأن و موقعیتی هم بهوده اسهت  -وجهود داشهتهه کهه وقهتهی
مادرش از او میپرسد تو در سپاه چه کارهای ،جواب میدهد :من در سپاه جهاروکشهی
میکنم .مادرش خیال میکرده واقعا ً این جوان در سپاه ی مستهخهدم مهعهمهوتهی اسهت.
حتی وقتی برای این جوان به خواسهتهرهاری ههم مهیرونهد و خهانهوادهی دخهتهر سه ال
میکنند پسر شما چهکاره است ،مادرش مهیگهویهد در سهپهاه مسهتهخهدم اسهت! بهعهد در
اجتماعی که مراسمی بوده ،ی نفر داشته سخنرانی میکهرده ،ایهن مهادر مهیبهیهنهد ن
شخص خیلی شبیه پسرش است .میپرسد این شخص کیست .میگویند این فالنی است؛
یکی از سرداران سپاه .ن مادر ،ن وقت پسرش را میشناسد!ما مطاتبی که در تاریخ
واقهعهی خهودمهان
خوانده بودیم ،مثل افسانه به گوش ما می مد؛ اما ندا را در زنهدگهی
ا
دیدیم .من این را به جواندا میخواهم برویم؛ به فرزندان شددا و به خانوادهههای نهدها:
ن عظمتی که خانوادههای شددا و پدرها و مادرها و همسرها نشان دادهاند ،از عظمت
خود شددا کمتر نیست .ما مادران و پدرانی را دیدیم که اینهدها بها حهادثههی سهنهرهیهن و
کوبندهی فقدان فرزند خودشان مثل بشارت برخورد کردند؛ چون میدانستند که فهرزنهد
ندا در چه راهی حرکت میکند( .بیانات مقام معظم رهبری در همدان )3131

یكی از دستورات
قر ن این است كه حاد
امت اسالمی با یكدیرر متحد باشند؛ دست در دست یكدیرر برذارند« :و اعتصموا
بحبل ه
ّللا جمیعا و ال تف هرقوا ».این خطاب به كیست؟ خطاب به ما است ،خطاب به
ملت ایران است ،خطاب به ملتدای مسلمان كشورهای اسالمی است ،خطاب به
همهی م منین به اسالم در سراسر دنیا است .ما به این عمل میكنیم؟
نقطهی مقابل این موزش قر نی ،موزش استعماری است :اختالف میان مسلمانان.
یك عده ،یك عدهی دیرر را تكفیر كنند ،تعن كنند ،خود را از ندا بری بدانند .این
چیزی است كه امروز استعمار میخواهد؛ برای اینكه ما با هم نباشیم .متأسفانه
بعضی از دوتتدای اسالمی و حكومتدای اسالمی فریب میخورند؛ ندا هم داخل
بازی دشمن میشوند؛ فریب دشمن را میخورند ،برای دشمن كار میكنند؛ گاهی
دانسته ،گاهی هم ندانسته.
امروز اتحاد و اتفاق بین مسلمانان ،یك فریضهی فوری است .ببینید از جنگ و
اختالف چه مفاسدی به وجود می ید؛ ببینید در دنیای اسالم ،تروریسم كور به
بدانهی اختالفات مذهبی ،چه فجایعی به راه میاندازد؛ ببینید با این اختالفاتی كه
بین ما مسلمانان به وجود وردند ،رژیم صدیونیستی غاصب چه نفس راحتی
میكشد .هر وقتی كشورهای اسالمی و ملتدای اسالمی بخواهند به هم نزدیك شوند،
یك توطئهای درست میكنند ،یك حادثهای به وجود می ورند.
امروز هر حنجرهای كه به وحدت دنیای اسالم دعوت كند ،حنجرهی اتدی است،
ناطق من ه
ّللا است .هر حنجرهای و زبانی كه ملتدای مسلمان را ،مذاهب اسالمی
را ،طوایف گوناگون اسالمی را به دشمنی با یكدیرر تحریك كند و عصبیتدا را
علیه یكدیرر تحریك كند ،ناطق من اتشیطان است« .من اصغی اتی ناطق فقد عبده
ّللا فقد عبد ه
فان كان ات هناطق عن ه
ّللا و ان كان ات هناطق ینطق عن تسان ابلیس فقد عبد
ابلیس  ».ندائی كه از زبان ابلیس حرف میزنند ،خودشان و مستمعین خودشان را
به طرف جدنم میبرند؛ خودشان را هم دچار هالكت میكنند.
كسانی كه امروز دنیای اسالم را از اتحاد و یكپارچری دور میكنند  -در حاتی كه
احتیاج به یكپارچری ،امروز بیشتر از همیشه است  -ایندا به نفع شیاطین كار
میكنند ،به نفع ابلیسها كار میكنند .امروز میبینید دنیای غرب ،دستراه استعمار،
گردانندگان كمپانیهای نفتی و تجاری بزرگ دنیا ،این كارتلدا و تراستدا ،همه
دارند پول خرج میكنند ،نقشهریزی میكنند برای اسالمستیزی .قر ن را تش میزنند،
نام مبارك پیغمبر را مورد اهانت قرار میدهند ،كاریكاتور درست میكنند ،كتاب
مینویسند ،در پایتختدای بزرگ اروپا علیه مسلماندا هیجانات قومی درست میكنند -
میبینید دیرر؛ ایندا چیزهای روشن و واضحی است  -ایندا معنایش چیست؟
معنایش اسالمستیزی است.

(جهادی دیگر برای جهاد و مق اومت)
او “جداد عماد مغهنهیهه” فهرزنهد سهردار
بیبدیل حزبّللا ،شدهیهد عهمهاد مهغهنهیهه
(حاج رضوان) بود.جداد عماد مهغهنهیهه
در حمله باترردهای رژیم صدیونیستی
به شدرک «مزرعه االمل »در منطقهه
قنیطره سوریه به ههمهراه چهنهد تهن از
فرماندهات حزب ّللا تبنان بهه شهدهادت
رسید.عماد مغنیه که شهدهیهد شهد ،پسهر
سوم خانواده بود که در رویهارویهی بها
صدیونیست ها به شدادت مهی رسهیهد؛
پیش از او دو برادر کوچکترش ،فهواد
و جداد به شدادت رسیده بهودنهد .مهادر
شدیدان مغنیه همان روزها گفت که از
اینکه سهه فهرزنهدم در راه جهدهاد فهدا
شدند ،راضی هستم .تندا ناراحتهی مهن
این است که چرا دیرر جوانی ندارم تا
به راه جداد و مقاومت تقدیم کنم.
این جوانی دیرر از خانواده ی مغنیه
تقدیم مهقهاومهت شهد؛ “جهدهاد”ی دیهرهر

نخبگان شهید
شهید مهدى
زین الدین:

رتبه  ٤پزشکی

شهید

امروز دشمنان غربی ،علیه اسالم و مسلمانان ،شمشیر را از رو بستهاند .خب،
اینجا تكلیف مسلماندا چیست؟ مسلماندا باید به عناصر قدرت خودشان برگردند؛
درون خودشان عوامل اقتدار و توانائی را روزبهروز افزایش
مسلماندا باید در
ا
دهند .یكی از مدمترین عوامل اقتدار ،همین اتحاد و اتفاق است .این برای ما درس
است ،برای ملتدای مسلمان درس است.

نفر اول کنکور

(بیانات رهبری در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن کریم)

پزشکى سال ٤٤
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احمد رضا
احدى

شهید مهدوی و داستان انهدام بزرگترین اسکورت دریایی تاریخ

درسال های پایانی جنگ ،خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود؛
عراق خیلی راحت کشتی ها و سکوهای نفتی ایران را می زد .کویت بخشی
از سرزمین ،و عربستان ،سمانش را در اختیار صدهام قرار داده بودند.
فرماندهان عاتی رتبة سپاه ،جریان عبور زاد و متکبهرانة ناوهای جنری مریکا و نیز سایر کشتی ها و شناورهای تحت
حمایت این کشور را به عرض امام (ره) رسانده بودند .حضرت امام (رض) فرموده بود:
«اگر من بودم ،می زدم» .همین حرف امام ،برای سردار شدید مددوی و جانشینش سردار شدید بیژن گرد و نیز
همرزمان ندا کافی بود تا خود را برای انجام ی عملیات مقابله به مثل و اثبات این موضوع که با همهت و رشادت
دتیرمردان ایران اسالمی ،خلیج فارس ،چندان هم برای مریکایی ها و نوکرانشان امن نیست ،ماده سازند.
اوتین کاروان از نفتکش های کویتی ن هم با پرچم مریکا و اسکورت کامل نظامی توسهط ناوگان جنری این کشور در
تیرماه سال  ۶۶۱۱به راه افتادند .در این بین ،دوتت مریکا عملیات سنرینی را در ابعاد روانی ،تبلیغی ،سیاسی ،نظامی و
ه
اطالعاتی جدت انجام مو هفقیت میز این اقدام انجام داده بود .در این کاروان ،نفتکش کویتی «اَترَّ خاء »با نام مبدهل
«بریجتون » حضور داشت که در بین ی ستون نظامی ،به طور کامل ،اسکورت می شد .این نفتکش ،در فاصلة ۶۶
مایلی غرب جزیرة فارسی ،در اثر برخورد با مین های کار گذاشته شده توسهط سردار شدید مددوی و یارانش ،منفجر شد
به طوریکه حفره ای به بزرگی  ۳۶متر مربهع در بدنة ن ایجاد گردید .در پی این حماسه مرحوم حاج سید احمد خمینی به
شدید مددوی می گوید که دل امام را شاد کردید.
واقعه زدن کشتی بریجتون به قدری بزرگ و تاثیر گذار بود که عالوه بر داخل در خارج از کشور نیز بازتاب فراوانی
داشت .اگر از مجموعه گزارشات و یادداشت های روزنامه ها و مطبوعات برذریم تندا نام بردن از کتاب های جنگ
تانکرها و کتاب «در داخل منطقه خطر »نوشته «هارتد وایس »که در ن به بررسی انددام کشتی بریجتون پرداخته اند
کافیست.

کاررا به کاردان سپردن
نشرررریررره وار ررریرررن بررره نرررمرررایرررنررردگررری
ازدانشجویان،اززحمات وترشرشرهرای نرانروایری
دانشگاه درارائه نران براکریروریرت وجرلروگریرری
ازاسراف نان نهایت تقدیر وتشکررا دارد.
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ایشان وجامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.
اداره امور شاهدوایثارگر
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