
  يادواره شهيد عارف حسيني
  و شهداي مدافع حرم

  لشكر زينبيون
| مرداد 1397  | روزنامه جوان |



 سالم من را به مدافعين حرم پاكستاني برسانيد. زينبيون خيلي خوب مي جنگند. خيلي خوب مجاهدت مي كنند. 
سالم من را به پدر ها و مادرها و خانواده هايشان برسانيد. 

ميرا سالم پاكستاني مدافعين حرم كو پہنچا ديں۔ زينبيون بہت اچھي طرح لڑتے ہيں، بہت
اچھي مجاہدت كرتے ہيں، ميرا سالم ان كے والدين اور خاندانوں كو پہنچا ديں۔

زما سالم د حرم دفاع كوونكيو پاكستانيانو ته ورسوئ، زينبيون ډير ښه جنګيږي ډير ښه جھاد
كوي زما سالم د هغوي پلرونو او ميندو ته ورسوئ

Convey my Salam to Pakistani Defenders of Haram. Zaynabiyoon fight very 
well, they endeavor very well. Convey my salam to their parents and families. 
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زينبيون  بر محور حيدر!
 كبري آسوپار*

يك نفر فرياد مي زند: »نعره  حيدري« و باقي لشكر همزمان با هم 
فرياد مي زنند: »ياعلي )ع(« و اين رمز قدرت لش��كري است كه 
هزاران كيلومتر مسافت را از پاكستان تا سوريه رفته تا مهر افتخار 
»مدافع حرم« بر پيشاني اش نقش ببندد. رمز قدرت شعار نيست؛ 
اعتقاد و آرماني اس��ت كه در قلب و روح حك ش��ده و تنها بروز 
بيروني اش آن نعره  حيدري است. مدافع حرم هم فقط يك عنوان 
براي بخشي از فعاليت آنهاست؛ آنها آنجا هستند تا از حريم اسالم 
در مقابل كفري كه لباس اس��الم بر تن كرده دفاع كنند كه اگر 
اين حريم بشكند، ديگر هيچ حرمي باقي نخواهد ماند، از دمشق 
تا سامرا، كاظمين، كربال، نجف و حتي مدينه! آنها براي دفاع از 
حرم و حريم اسالم و مسلمانان آنجا هستند تا هم اسالم دروغين 
را رسوا كنند و هم پرچمدار اسالم واقعي باشند؛ همچون ساير 

مدافعان حرم از سوريه، عراق، لبنان، ايران و افغانستان.
پاي اس��الم كه به ميان مي آيد، مرزها برداشته مي شود و به قول آن 
شاعر افغانستاني »هر كجا مرز كشيدند، ش��ما پل بزنيد« و به قول 
س��يد مرتضي آويني »حزب اهلل ه��ر چند وطن خويش را دوس��ت 
مي دارد، اما از تعلقات جغرافيايي آزاد است و براي آب و خاک نيست 
كه مي جنگد. ميهن او اسالم است.« آويني سال هاست كه در ميان 
ما نيس��ت، اما حضور امت واحده را در بوس��ني و كمي دورتر احمد 
متوسليان را ديده بود كه راهي لبنان شد و رفت و رفت و امام موسي 
صدر و مصطفي چمران را ديده بود كه فراتر از مرزها براي اسالم رفتند 
و رفتند و رفتند و به قول شاعر ايراني »تو رفتي و گفتي كه شرف مرز 
ندارد / اين سو در اگر بسته شد، آن سو كه دري هست / رفتي و به زينب 

قسم از نسل تو امروز / در شام و حلب لشكر فريادگري هست.«
خاک س��وريه را مي توان نماد »امت واحده« دانست و هر كسي 
از اين دايره خارج مانده، خود را محروم كرده اس��ت كه در اين 
امت واحده باش��د؛ خاكي كه روي آن خون هاي مردم مختلف 
از مليت ه��اي مختل��ف درهم آميخته تا بي اعتب��اري مرزهاي 

جغرافيايي عيان ش��ود؛ يكي ح��زب اهلل لبنان اس��ت، يكي 
حشدالشعبي عراق، يكي فاطميون افغانستان، يكي زينبيون 
پاكستان و يكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي شايد كسي 
تصور نمي كرد شيعه و سني اس��الم به نام مدافعان حرم 
دمشق و زيرسايه  علي ابن ابيطالب )ع( نمايشگر اين وحدت 
باشند. فردا آفتاب بر اين امت واحده مهربانانه تر خواهد 
تابيد وقتي امروزش��ان وحدت بر مدار »حيدر« است و 
ضمانت اين وحدت، جان هاي پ��اک، خون هاي پاک و 

ارواح پاک است.
صدها سواران حرم، مثل تو رفتن

تا نام حسين هست، به سربند سري هست
رفتي و به زينب قسم از نسل تو امروز

در شام و حلب لشكر فريادگري هست
*روزنامه نگار

 صغري خيل فرهنگ*
نخستين بار سال 88 بود كه نوشتن از رزمندگان، شهيدان، 
جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي آنان را در روزنامه جوان 
ش��روع كردم و تا امروز با صدها خانواده شهيد، جانباز و 
ايثارگر انقالب، دفاع مقدس و مدافع حرم گفت  و گو كرده ام 
كه اميدوارم خداوند توفيق همنشيني با اين خانواده ها و 

نوشتن از آنان را از من نگيرد. 
اما ميان همه اين خاطرات و واگويه هاي خانواده ش��هدا 
از شهيدش��ان حدود دوسالي اس��ت كه با گروهي جديد 
از ش��هيدان و خانواده هاي آنان در بحث جبهه مقاومت 
آشنا شده ام كه ويژگي هاي خاصي دارند. ايراني نيستند، 
مهاجر، سلحشور و جهادي اند، غريب و گمنام. زينبيون را 
مي گويم اكثريت شان اهل پنجاب و پاراچنار پاكستانند؛ 
مهاجراني كه سختي هجرت به ايران را به جان مي خرند تا 

خود را براي دفاع از حرم به سوريه برسانند. 
اولين بار كه خبر برگزاري مراسم تشييع شهداي پاكستاني 
جبهه مقاومت را در ش��هر مقدس ق��م خواندم، تصميم 
گرفتم در يكي از اين مراس��م ها ش��ركت كنم. به بهشت 
حضرت معصومه )س( قم رفتم و س��ر مزار شهدايشان با 
چند خانواده به گفت وگو نشس��تم. اداي كلمات فارسي 

برايشان كمي س��خت بود اما همين آشنايي بهانه اي شد 
تا به دنبال مس��ئوالن زينبيون بروم.  امروز همه سختي 
رس��يدن به زينبيون و نگارش و چاپ مطالب برايش��ان 
نتيج��ه داد. همانگونه ك��ه روزنامه جوان تنه��ا روزنامه 
كش��ور اس��ت كه هر روز يك صفحه را به ايثار و مقاومت 
اختصاص داده و در اين زمينه پيشتاز است حاال در معرفي 
زينبيون نيز گام نخست را برداشته اس��ت و از دالوران و 
حماسه آفرينان لشكر زينبيون در صفحات ايثار و مقاومت 
خود مي نويسد و اينگونه ياد شهداي مجاهد پاكستاني را 

زنده نگه مي دارد. 
از اين رو پاي صحبت خانواده هاي پاكس��تاني نشس��تم 
و درددل هايش��ان را با ج��ان و دل گوش ك��ردم و امروز 
نتيجه اش انتش��ار ويژه نامه اي 32 صفحه اي با محوريت 
مجاهدان و ش��هداي پاكس��تاني لش��كر زينبيون است. 
ويژه نامه اي كه با همت مسئوالن روزنامه جوان و به ويژه 

حمايت مديرمسئول محترم روزنامه به چاپ رسيد. 
آنچه فراهم آمده، به مناس��بت س��الروز ش��هادت عارف 
حسيني فرزند انديشه هاي امام خميني )ره(  و رهبر فقيد 

شيعيان پاكستان منتشر شده است. 
*دبير ويژه نامه

زينبيون مصداقي از آرمان بسيج جهاني اسالم 
از مهم ترين آرمان هاي حضرت امام تشكيل بسيج جهاني اسالم بود و چندين بار بر آن تأكيد كردند كه فرزندان بسيجي ام به فكر تشكيل حكومت جهاني اسالم باشند يا با 
بسيج جهاني اسالم می شود در مقابل شرق و غرب ايستاد. ايشان از بسيجيان جهان اسالم با عنوان پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها ياد مي كردند و مي فرمودند: اگر خميني 

يكه و تنها هم بماند در كنار بسيجيان جهان اسالم اين پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها به راه خود ادامه خواهد داد. 
پيدايش داعش در سرزمين هاي اسالمي با دست هاي آلوده غرب اين مهم را محقق ساخت و آرمان امام محقق شد. اگر شكست داعش را ثمره چند سال مجاهدت سربازان 
و مجاهدان جهان اسالم بدانيم كافي است تا پيروزي را فرياد بزنيم. اما عالوه بر شكست آنها دستاوردهاي بزرگي حاصل گرديد كه يكي از آنها تشكيل بسيج جهاني اسالم 

بود. 
شايد فكر نمي كرديم اين آرمان امام خميني به اين زودي محقق شود اما اس��تكبار جهاني و عمال آنها زمينه تحقق آن را فراهم كردند. به ناگاه ديديم كه در يك جبهه 
رزمندگان و مجاهدان پاكستاني، افغانستاني، ايراني، سوري، لبناني و عراقي در كنار هم صف كشيده اندو زير پرچم انقالب امام در مقابل تحجر و كفر و بربريت ايستاده اند 
و با هم پيوند خورده اند و در كنار هم شهيد شدند و گمنامانه به دور از شهر و ديار خود آسماني ش��دند. آرمان امام محقق شد و زينبيون، فاطميون، علويون و حزب اهلل با 
شكست داعش و تروريسم به نبرد بزرگ آرمان جهاني اسالم يعني آزادي قدس عزيز مي انديشند. تشكيل بس��يج جهاني اسالم مقدمه آن نبرد بزرگ است. مبارزه با داعش تمرين مادون آن جنگ 

سرنوشت ساز خواهد بود. 

 دكتر عبداهلل گنجي

مديرمسئول روزنامه جوان

پيشتاز در عرصه ايثار و مقاومت



در سال هاي اخير شاهد اوج گيري حمالت تروريستي 
عوامل وهابيت تكفيري كه از سوي استكبار جهاني به 
رهبري امريكا و صهيونيس�م حمايت مي شوند، عليه 
مسلمانان و شيعيان مظلوم جهان به ويژه در پاكستان، 
عراق و سوريه هستيم، در اين جنايات مردم بي دفاع به 
خاك و خون كشيده مي شوند و دولت هاي دست نشانده 
در منطقه از آنها حمايت تس�ليحاتي و مالي و سياسي 
به عمل مي آورند. در مقاله پي�ش رو به طور مختصر به  
بررس�ي چگونگي پيدايش وهابيت و ايده ه�ا و افكار 

مؤسس آن پرداخته شده است. 
  محمدبن عبدالوهاب كيست؟

فرقه وهابيت در نيمه دوم قرن هجدهم ميالدى 
)دوازده��م هج��رى( در منطقه نَج��د واقع در 
جزيره العرب - عربستان فعلی- ظهور كرد. مؤسس اين فرقه، 
شيخ محمد بن عبدالوهاب با بدگويی از رفتار عبادى مسلمانان 
باعث ناراحتی و خشم پدر و برادرش سليمان بن عبدالوهاب 
)متوفي 1208ه(  و علماى اهل تسنن شد. او به تكفير مؤمنان 
به ويژه شيعيان پرداخت و زيارت قبر پيامبر اعظم)ص( و توسل 

به انبيا و اوليا و زيارت قبور آنان را شرک دانست. 
ماجراي اختالف او با پدر و برادرش آشكار شد. مردم از مواضع 
ضد ديني او نگران شدند و نزد پدرش و ساير علما و بزرگان از او 
شكايت كردند ولي نهي آنان بر وي بي اثر بود. بعد از مرگ پدر 
او گستاخ تر شد و حلقه اي از جهال را در اطراف خود گرد آورد 
و در حدود سال 1145ه  . دعوت خود را آشكار و فرقه جديد را 

از زادگاهش »ُعَيْيِنه« اعالن نمود. 
محمدبن عبدالوهاب در »ُحريمالء« با مخالفت مردم روبه رو 
شد و به شهر »ُعيَينه« كوچ كرد و به تحريك و تطميع حاكم 
ش��هر »عثمان بن َحَمد ]َمْعَمر[« به قصد ايجاد سلطنت با او 
متحد ش��د. آنان در اولين گام قبر »زي��د بن الخطاب« برادر 

خليفه دوم را تخريب كردند. حاكم احساء و َقطيف، »سليمان 
بن محمدبن عزيز«، طي نامه اي از حاكم ُعَيينه خواس��ت كه 
محمدبن عبدالوهاب را به مجازات مرگ برساند اما او فقط به 
تبعيد وي بسنده كرد. محمد بن عبدالوهاب در سال 1160ه . 
به سرزمين مسيلمه كذاب يعني »درعيه« رفت و با حاكم آنجا 
محمدبن سعود وارد معامله سياسی شد و اتحاد آن دو، باعث 

توسعه وهابيت گرديد. 
محمدبن عبدالوهاب از حدود سال 1143ه  ضمن دعوت مردم 
شهر به توحيد خالص! مدعي شد كه »س��يره و روش واقعي 

سلف همين است«، كه او مي گويد. 
 آرا و پندارها

الف: مبارزه با ش��رک و خرافات و بازگش��ت به 
توحيد خالص و َس��لِف صالح؛ مؤسس وهابيت 
مي گويد: »من ش��ما را به س��وى توحيد و يكتاپرس��تی فرا 

می خوانم و می خواهم شرک را كاماًل كنار بگذاريد«. اين س��خن و مانند آن به اين معناست كه 
به نظر او مس��لمانان در قرون گذش��ته گرفتار انواع خرافات و بدعت ها بوده و در عقيده و عمل و 
عبادات خود مبتال به جهل و نادانی و گمراهی و مظاهر ش��رک گرديده و گويا وظيفه اوست كه 

آنها را هدايت كند! 
البته با توجه به واقعيت هاي جهان اسالم، شعار بازگشت به اسالم سلف صالح! در جاى خود، سخن 
نادرستي نبوده ولی بايد دانست اين هم عين واقعيت است كه محمدبن عبدالوهاب و طرفدارانش، 
به جاى شناخت علل مشكالت امت و اصالح واقعي بدعت ها و خرافات و تالش براي از بين بردن 
عوامل آن، صرفاً اعتقاداتي را اختراع نموده و در قالب اين شعار به دنبال تحميل آن به امت اسالمي 
بوده اند. آنان به جاي دعوت مسلمين و رهبران شان به وحدت و حل اختالفات، مسلمات عقايد 
مسلمين � به ويژه شيعيان � را انكار كرده و با ايجاد ذهنيات ساختگی جمودگرا، اختالفات را در 
امت اسالمي دامن زدند؛ اكثريت مسلمانان غير از خود را مشِرک و واجب القتل دانستند و مبارزه 
با مسلماناِن را »جهاد در راه خدا« قلمداد كرده و در عمل عليه تمام مسلمين اعالن جنگ نمودند.  
محمدبن عبدالوهاب و پيروانش، توحيد و شعار »ال اِله اال اهلل« را به گونه اي تفسير كردند كه غير از 
خودشان، موحد ديگرى در جهان يافت نشود. آنها زيارت قبور پيامبر »صلی اهلل عليه وآله« و اولياء 
اهلل، ساخت گنبد و بارگاه براى درگذش��تگان و نذر و چراغانی براى آنها، بوسيدن ضريح پيامبر 
و پيشوايان دينی نماز گزاردن در كنار آنها، توس��ل و شفاعت خواستن از آنها و... را نشانه هايی از 

شرک و كفر قلمداد كردند. 
وي در كتاب »كشف الشُبهات« مسلمانان ديگر را مشرک، كافِر، بت پرست، ُمَرتد، منافق، دشمن 
توحيد، دشمن خدا، اهل باطل، نادان و شيطان لقب داد و ريختن خون و تصرف در اموال مسلمانان 
را مباح دانست؛ به گونه اي كه اگر دعوت او را می پذيرفتند، در امان بودند وگرنه مستحق نابودي 

بودند!
در اولين مخالفت و مبارزه با اعتقادات محمدبن عبدالوهاب، برادرش سليمان بن عبدالوهاب به 
صحنه آمد و اعالم كرد: »امروز مردم به كسی مبتال شده اند كه از قرآن و سنت استنباط می كند 
و مخالفينش را كافر می داند، در حالی كه يك دهم از نش��انه اجتهاد در او نيس��ت، با اين وضع، 

گفتارش در مردم نادان تأثير گذاشته، پس اِنا هلل و اِنا اليه راُجعون«. 
می گويند، روزى شيخ سليمان از برادرش )محمد( پرسيد اركان اسالم چند است؟ جواب داد پنج 
است. سليمان گفت: اما تو آن را شش قرار دادى!؟ چون می گويی: »هر كس از من پيروى نكند و 

اعتقادات تو را قبول نداشته باشد، كافِر است.«
  دشمنی با اسالم ناب محمدى)ص(

ابن عبدالوهاب در كتاب خود »رس��اله فی الرد علی الرافضه« ضمن انكار حقانيت 
شيعه، اعتقاد به تحريف در قرآن را به شيعه نسبت مي دهد و بر همين اساس شيعه را 
تكفير مي نمايد. اصل مستند به عقل و نقل شيعه »تقيه« را با زبان دشنام، مستوجب كفر مي داند؛ 
اعتقاد شيعه به عصمت ائمه)ع( را خالف عقل دانسته و انكار مي نمايد. بدأ، رجعت، نكاح متعه، 
توسل، ش��فاعت، عزاداري معصومين)ع( و... را باطل و بدعت مي داند؛ اين نوع رفتار با اعتقادات 
شيعه عمق دشمني و عداوت آنها نسبت به اهل بيت)ع( را به اثبات مي رساند، عداوتي كه همواره 
به نفع دشمنان قسم خورده اسالم بوده و به ضرر اسالم و مسلمانان تمام شده و مي شود. وهابيت 
در طول تاريخ خود، حتي يك مورد، با كفار روبه رو نشده بلكه همواره مسلماناني را هدف قرار داده 

كه با كفار و مشركين به مقابله برخاسته اند. 
وهابيت همواره ابزاري در دس��ت انگلستان، امريكا و صهيونيسم بوده اس��ت و استعمارگران به 
خصوِص انگليس، بهره هاى فراوانی از اين فرقه منحرف برده است. آنها سرزمين وحی و پيامبران 

الهی را به پايگاه و مركز آمد و شد كفار و مشركان تبديل كرده اند. 

خدمات وهابيت به استعمارگران 
با تكفير مسلمانان

محمدبن 
عبدالوهاب و 

طرفدارانش، به 
جاى شناخت 

علل مشكالت امت 
بدعت ها  و تالش 
براي از بين بردن 
عوامل آن، صرفًا 

اعتقاداتي را اختراع 
نموده و در قالب 

اين شعار به دنبال 
تحميل آن به امت 

اسالمي بوده اند
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امروز ديگر 
برکسي پنهان 

نيست که طالبان، 
القاعده، داعش 

و همه گروه هاي 
تروريستي و 
تكفيري که با 
پوشش ديني 

دست به جنايت 
مي زنند، دست 
پرورده و ابزار 

استكبار و 
صهيونيسم عليه 
انقالب اسالمي 

ايران هستند
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ممكن است سؤال ش�ود چرا نيروهاي جبهه مقاومت 
اس�المي در س�وريه حضور دارند و چرا باي�د از دولت 
سوريه در ش�رايط كنوني حمايت ش�ود؟ روشن است 
كه دولت سوريه به دليل حمايت از مقاومت اسالمي در 
لبنان و فلسطين مورد غضب دشمنان اسالم قرار گرفته 
است. اين كشور خط مقدم جبهه مقاومت در برابر سنگر 
استكبار در فلسطين اشغالي اس�ت و فلسفه وجودي 
مقاومت ايج�اب مي كند ك�ه از آن در مقابل دش�من 
صهيونيستي و استكبار جهاني دفاع كند.  همانگونه كه 
خود مقاومت داراي جنبه هاي ديني و راهبردي است، 
حضور مقاومت در سوريه هم همين گونه است و دفاع 
از يك كشور اسالمي و اماكن مقدس موجود در آن هم 
به لحاظ راهبردي و به حكم ضرورت بقاي اسالم واجب 
است؛ همانطور كه جلوگيري از پيشروي كفر در قلمرو 

اسالم، واجب و ضروري است. 

درخواست دولت سوريه 
از نظر قانوني، تنها كشورهايي مي توانند در صورت 
بروز بحران در كشوري ديگر حضور يابند كه دولت 
قانوني آن كشور از آنها درخواس��ت حضور و ايفاي نقش كرده 
باشد و اكنون جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي جبهه مقاومت 
اسالمي به درخواست دولت قانوني سوريه در اين كشور حضور 
دارند، اما حضور كش��ورهايي مانند امريكا، عربستان، تركيه و 
اروپايي ها در سوريه نامشروع است، زيرا اين كشورها بدون دعوت 
دولت اين كشور و براي اجراي نقشه هاي خود مثل تأمين امنيت 
رژيم صهيونيستي وارد خاک سوريه شده اند، بنابراين حضورشان 

نامشروع، غير قانوني و نوعي تجاوز است. 
مقتضيات دوستي و دفاع از مظلوم 

زماني كه جمهوري اس��المي اي��ران در عرصه 

بين الملل و حتي منطقه تنها بود، نيروي مسلح قوي نداشت و كسي سالح به ايران نمي داد و از سوي 
ديگر همه اين كشورها كنار صدام عليه ايران بودند، سوريه در كنار ايران قرار گرفت و پايدار ماند. 
حمايت همه جانبه جمهوري عربي سوريه از جمهوري اسالمي ايران شكاف بزرگي در جبهه عربي به 

رهبري صدام ايجاد كرد، چيزي كه در آن روزها نياز حياتي جمهوري اسالمي به شمار مي رفت. 
حافظ اسد، رئيس جمهور وقت سوريه اوضاع كنوني اين كشور را پيش بيني مي كرد و مي گفت در 

آن روزها تنها جمهوري اسالمي ايران است كه به كمك سوريه خواهد آمد. 
فلسفه وجودي جمهوري اسالمي ايران، حمايت از مسلمانان و مستضعفان جهان است و اين در 
قانون اساسي تصريح شده است. ايران اسالمي بر اساس روايت نقل شده از پيامبر)ع( كه »َمْن اَْصَبَح 
ال يَْهَتمُّ بِاُمورِ الُْمْسلِميَن َفلَْيَس َمْنُهْم َوَمْن َسِمَع َرُجاًل يُنادى يا لَلُْمْسلِميَن َفلَْم يُِجْبُه َفلَْيَس بُِمْسلٍِم، 
هر كس صبح كرد و اهتمام به امور مسلمين نورزيد، او مسلمان نيست؛ و هركس كه فرياد مردي 
را بشنود كه اي مسلمانان به فريادم برسيد، و او را اجابت نكند، او مسلمان نيست.« )الكافي، ج2، 
ص163( و وصيت اميرالمؤمنين علي)ع( به امام حسن و امام حسين)ع( كه فرمود: »ُكونا لِلّظالِِم 
َخصماً ولِلَمظُلوِم َعوناً، دشمن ستمگر و يار ستمديده باشيد.« )نامه47، نهج البالغه( وظيفه داشته 

و دارد كه در شرايط كنوني به كمك مسلمانان سوريه و فلسطين بشتابد. 
واجب شرعي و ديني

رئيس جمهور امريكا اخيراً به حكم دايه مهربان تر از مادر در سخنانش تكرار مي كند 
كه دولت ايران ثروت مردم را در سوريه و كشورهاي ديگر هدر مي دهد، در حالي كه 
مردم خودش چنين و چنان هستند، بدون اينكه توضيح دهد كه امريكا چرا در سوريه ، عراق ، قطر،  
كويت، بحرين ، عربستان ، كره ، ژاپن ، افغانستان و دهها كشور ديگر حضور دارد؟ آيا هزينه هاي 
هنگفتي كه از اين طريق به مردم امريكا تحميل مي كند، توجيه عقلي و قانوني دارد؟ شايد بگويند 
كه »ما در حال دفاع از منافع امريكا هستيم«، در اين صورت طبيعي است كه ساير كشورها نيز به 
همين دليل آنها اشاره كنند ضمن آنكه همانطور كه گفته شد براي يك كشور اسالمي در اينگونه 
شرايط وظايف و تكاليف ديني هم تعيين شده است. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: »يَا 
َِّذيَن آَمُنواْ ُخُذواْ ِحْذَرُك��مْ َفانِفُرواْ ثَُباٍت أَِو انِفُرواْ َجِميعاً؛  اي كس��اني كه ايمان آورده ايد، )در  َُّها ال أَي
برابر دش��منان دين( آمادگي خود را حفظ كرده، س��الح هاي خود را برگيريد، پس گروه گروه يا 

دسته جمعي)طبق اقتضاي حال( حركت و كوچ كنيد)نساء، 71( 
ْيلًَة  َحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعلَْيُكم مَّ َِّذيَن َكَفُرواْ لَْو تَْغُفُلوَن َعْن أَْس��لِ همچنين مي فرمايد: »َودَّ ال
َواِحَدًة؛ كافران دوست دارند شما از سالح ها و ساز و برگ هاي خود غفلت كنيد پس يك مرتبه بر 

شما حمله كنند«. )نساء، 102(

مقاومت در سوريه
تاريخچه مقاومت اسالمي، ضرورت و ثمرات آن در سوريه



بدون شک 
جمهوري اسالمي 

به عنوان کانون 
مقاومت اسالمي 
حكيمانه ترين 

سياست را اتخاذ 
کرد، توطئه ها را 

در نطفه خفه کرد، 
جبهه مقاومت را با 
ايجاد سازمان هاي 

مقاومتي جديد 
تقويت کرد
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ٍة َوِمن رِّبَاِط  َطْعُتم مِّن ُق��وَّ ا اْس��تَ واْ لَُهم مَّ و مي فرمايد: »َوأَِعدُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِم��ن ُدونِِهْم الَ  الَْخْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َع��ْدوَّ اهللِّ َوَعُدوَّ
تَْعلَُمونَُهُم اهللُّ يَْعلَُمُهْم؛ و در برابر آنها آنچه توانستيد از نيرو)ي 
انساني، س��الح هاي روز و هزينه نبرد( و اسبان بسته و آماده 
شده)وسايط نقليه مناس��ب( آماده س��ازيد كه بدين وسيله 
دشمن خدا و دشمن خود و دش��منان ديگري را غير آنها كه 
شما آنها را نمي شناسيد، خداوند آنها را مي شناسد، بترسانيد.

)انقال، ص60(
اگر در سوريه نمي جنگيديم

بدون ش��ك ه��دف عم��ده و اصلي اس��تكبار و 
صهيونيسم در منطقه در 40 سال اخير، ضربه به 
نظام جمهوري اسالمي ايران بوده و اين نظام راهي جز مقابله با 
عوامل آنها و جلوگيري از رسوخ ناامني به داخل كشور، نداشته 
است و رهبر انقالب هم بارها فرمودند كه »اگر جلوي فتنه در 
سوريه گرفته نمي شد، مجبور بوديم در كرمانشاه و همدان با 
آنها مقابله كنيم يا در تهران، خراسان و اصفهان جلوي آنها را 

مي گرفتيم.« 
امروز ديگر بركسي پنهان نيست كه طالبان، القاعده، داعش و 
همه گروه هاي تروريستي و تكفيري كه با پوشش ديني دست 

به جنايت مي زنند، دست پرورده و ابزار استكبار و صهيونيسم 
عليه انقالب اسالمي ايران هستند كه در جهت تغيير جغرافياي 
سياس��ي منطقه، اجراي طرح اس��تكباري و صهيونيس��تي 
»خاور ميانه بزرگ و جديد« و كنترل جريان انقالب اسالمي 

فعاليت مي كنند. 
آنها بارها با تحري��م و جنگ و كودتا و ش��ورش و به كار گيري 
گروه هاي تروريستي ش��انس خود را عليه جمهوري اسالمي 
امتحان كرده اند، اما نتيجه معكوس گرفتند. سپس بازوهاي 
توانمند انقالب اس��المي در منطقه را در لبنان، فلس��طين و 
ساير كش��ورهاي اس��المي هدف گرفتند كه نه تنها شكست 
خوردند، بلكه موجب تقويت آنها هم ش��دند. به عنوان نمونه 
امروز جريان حزب اهلل در لبنان به مراتب قوي تر از س��ال هاي 
گذشته است، در فلسطين، عراق، افغانستان، پاكستان، يمن، 

بحرين و ساير كشور ها نيز وضع همين گونه است. 
در ماجراي سوريه خواستند اين كش��ور را تضعيف و تصرف 
كنند تا پل ارتباط��ي بين ايران و حزب اهلل نباش��د، به همين 
خاطر در ابتداي جنگ تمامي مس��ير هاي ارتباطي سوريه با 
طرح و برنامه رژيم صهيونيستي هدف قرار گرفت، اما مقاومت 
اسالمي كه به رغم اميال استكبار غرب و صهيونيست ها قوي تر 

شده بود، نگذاشت اين پل منهدم و اين ارتباط قطع شود. 
بيداري اسالمي در منطقه كه به اوج خود رس��يد، غرب براي مهار آن به كمك برخي كشورهاي 
عربي و رژيم صهيونيس��تي در ليبي مداخله نظامي كرد و آن را به ويران��ه تبديل كرد و بعد از آن 
متوجه سوريه شد، كشوري كه زماني با جمهوري اسالمي همگرايي داشت و در خط مقدم مقاومت 
اس��المي بود، هدف قرار گرفت و بر موج آنچه خود به عنوان بهار عربي از آن ياد مي كردند، س��وار 
شدند و هزاران تروريست را از كشور هاي ديگر جذب، آموزش و س��ازماندهي كرده و به سوريه و 
عراق گسيل داشتند و خود با تمام امكانات از آنها پشتيباني كردند، اما همه آنها شكست خوردند 
و »پل ارتباطي« انقالب اسالمي برقرار ماند و رؤياي آغاز جنگ جديد عليه ايران به كابوسي براي 

واشنگتن و تل آويو و رياض تبديل شد. 
حاال بايد پرسيد آيا حضور مقاومت اسالمي در سوريه گذشته از ابعاد ديني و اخالقي و انساني حكم 
عقلي نيست؟ آيا نبايد به حكم عقل سياسي جلوي فتنه در همان آغاز گرفته مي شد يا بايد اجازه 

مي داديم شرارت ها به ساير كشورها از جمله ايران اسالمي كه هدف اصلي بود، سرايت كند؟ 
بدون شك جمهوري اسالمي به عنوان كانون مقاومت اسالمي حكيمانه ترين سياست را اتخاذ كرد، 
توطئه ها را در نطفه خفه كرد، جبهه مقاومت را با ايجاد سازمان هاي مقاومتي جديد تقويت كرد، 
مرزهاي نامشروع رژيم نامشروع را اولين بار در 70 سال تاريخ منحوسش، بي دفاع و مرزهاي نظام 
اسالمي و مقاومت اسالمي را ايمن تر كرد و عراق و سوريه را از حلقوم استكبار بيرون كشيد، طرح 
نابودي آرمان فلسطين را خنثي كرد، هزينه هاي حفظ رژيم صهيونيستي را تا حد غيرقابل تحملي 
افزايش داد، رؤياي تصرف يمن به دست آل سعود را به كابوس وحشت براي آنها تبديل كرد و همه 

اين كارها را با كمترين هزينه ممكن به انجام رساند. 
چه زيبا گفته است شيخ مصلح الدين حافظ شيرازي:

سرچشمه شايد گرفتن به بيل / چو پر شد نشايد گذشتن به پيل



وكيل امام در ميان مردم پاكستان
حجت االسالم والمسلمين محمدحسن رحيميان 
از همگامان ديرين نهضت اسالمي و اعضاي دفتر 
امام خميني اس��ت. وي كه در دوران مس��ئوليت در دفتر رهبر 
كبير انقالب با عالمه ش��هيد سيدعارف حس��ين  حسيني آشنا 
شده، منش وي را در ترويج انديشه امام اينگونه توصيف مي كند: 
»بنده به تناس��ب مس��ئوليتي كه در دفتر امام داش��تم، طبعاً 
عموم روحانيون طرفدار حضرت امام را در كش��ورهاي مختلف 
مي ش��ناختم و احياناً از طريق مكاتباتي كه ب��راي حضرت امام 
داشتند، استفتائاتي كه داش��تند يا وجوهاتي كه مي فرستادند، 
به طرق مختلف با عموم اين افراد در سراسر كشورهاي اسالمي 
مرتبط بودم. از جمله برجسته ترين اين شخصيت ها مرحوم شهيد 
سيد عارف حسيني بودند كه از طرف حضرت امام وكالت داشتند 
و داراي نقش بسيار مثبت و انقالبي و محبوبيت فوق العاده اي در 
ميان مردم پاكستان بودند. در آن مدت، ايشان به مناسبت هاي 
مختلف سفرهايي به ايران داشتند و طي اين سفرها، ما موفق به 
زيارت ايشان مي شديم. گاه كه توفيق حاصل مي شد تا از نزديك 
ايشان را زيارت كنيم، تلقي اي را كه از دور درباره ايشان داشتيم، 
از نزديك هم مشاهده مي كرديم و صالبت و روحيه بسيار بانشاط 
و انقالبي و شجاعانه ايش��ان را در ارتباط با خط امام و اسالم ناب 
و انقالب اسالمي درمي يافتيم. مدت زيادي هم طول نكشيد كه 
دشمن وجود چنين عنصر پرتحرک و تأثيرگذاري را در صحنه 
پاكستان نتوانست تحمل كند و ايشان را به شهادت رساند. بعد 

از شهادت ايشان شاهد بوديم كه حضرت امام 
پيامي را دادند كه از پيام هاي كم نظير ايشان 
در مورد شهداي بين الملل و جهان اسالم بود و 
خود همين نشانه اين بود كه انقالب اسالمي، 
مرز جغرافيايي ن��دارد و گام زدن در راه حق، 
محدود به مرزهاي جغرافيايي و دست ساز بشر 
نيست. به هر حال اظهار عالقه اي كه حضرت 
امام نسبت به ايشان كردند، باز مبّين عظمت 

شخصيت مرحوم شهيد عارف حسيني بود.«
در نجف جذب امام شد 

حجت االس��الم والمس��لمين 
سيد جواد نقوي از فعاالن نامدار 
فضاي شيعي پاكستان اس��ت. او كه از جمله 
ش��اگردان رهبر شهيد ش��يعيان پاكستان به 
ش��مار مي رود، درباره تأثيرات انديشه و سيره 
امام خميني بر شهيد عارف حسيني بر اين باور 
است: »ايشان از نجف با امام آشنا شد. وقتي امام 
در نجف تبعيد بودند، ايشان در نجف طلبه بود. 
البته درس فقه و خ��ارج امام را نمي رفت، ولي 
درس اخالق ام��ام را مي رفت. مخصوصاً مقيد 
بود كه نماز را حتماً پشت سر امام بخواند. امام 
نماز جماعت در آنجا داشتند و من در بعضي از 
عكس ها ديده ام كه ايشان درست پشت سر امام 

ايستاده  است. ايشان از آنجا با امام آشنا و جذب 
ايشان شد. از هنگام اخراج علما از نجف، ايشان 
به حوزه قم منتقل ش��د و در قم بيشتر با ابعاد 
شخصيت امام آشنا شد و دوستاني هم در قم 
پيدا كرد. عده اي از آقاياني كه تا اول انقالب، در 
تبعيد بودند به پاكستان و منطقه پاراچنار رفته 
بودند كه منطقه اي شيعه نشين و براي تبليغ، 
منطقه مناسبي اس��ت. در عين حال منطقه 
دورافتاده و بريده از دولت هم است. االن در آنجا 
درگيري هست، ولي آن موقع نبود. بعضي از اين 
افراد مثل شهيد اسداهلل در آنجا بودند. شهيد 
عارف از زمان طلبگي با ش��خص امام و با اين 
تفكر، شاگردان امام و نيروهاي انقالبي و مردم 
آشنا شد. مخصوصاً در دوران تحصيل در قم، 
از محضر اساتيد آشنا با تفكرات امام، از جمله 
آقاي حرم پناهي و ش��يخ علي پناه اشتهاردي 
كه اخيراًٌ مرحوم ش��دند و امثالهم، بيشتر در 
جريان افكار انقالبي امام قرار گرفتند و در راه 
خود مصمم تر شدند، ولي نقطه محرک اصلي 
در ش��هيد گرايش دروني خودش بود، يعني 
فطرتش او را به اين سمت آورده بود. به خاطر 
اينكه ايشان از ابتدا در خانواده اي پرورش يافته 

بود كه مرشدهاي مذهبي )پير( بودند.«

جستارهايي در »پيوند ديرين عالمه شهيد عارف حسيني با امام خميني)ره( و انقالب اسالمي«

دل در گرو امام داشت 
عالمه شهيد عارف حسين   حسيني پيام  آور انديشه امام خميني و انقالب 
اسالمي در كشور پاكستان است. او كه از دوران اقامت در نجف، دل در گرو 
»مصلح تبعيدي ايراني« نهاد و تا پايان حيات بر عهد خويش با وي استوار 
ماند، پس از شهادتش اينگونه از سوي پير مراد ستوده شد: »ملت شريف 
و مسلمان پاكس�تان كه بحق ملتي انقالبي و وفادار به ارزش هاي اسالمي 
بوده اند و با ما رابط�ه ديرينه گرم انقالبي، عقيدت�ي و فرهنگي دارند، بايد 
تفكر اين ش�خصيت ش�هيد را زنده نگه دارند و نگذارند ش�يطان  زادگان 

جلوي رش�د اس�الم ناب محمدي را بگيرند. امروز اس�تكبار شرق و غرب 
چون از رويارويي مستقيم با جهان اسالم عاجز مانده اس�ت، راه ترور و از 
ميان بردن شخصيت هاي ديني و سياسي را از يك طرف و نفوذ و گسترش 
فرهنگ اس�الم امريكاي�ي را از ط�رف ديگر ب�ه آزمايش گذاش�ته اند...«
 در رواياتي كه در پ�ي مي آيد، برخي دوس�تان آن رهبر ش�هيد، زمينه و 
پيامدهاي قراب�ت فكري و عمل�ي آن ش�هيد واالقدر با انقالب اس�المي 
را ب�ه توصي�ف نشس�ته اند. امي�د آنك�ه عالقه من�دان را مقب�ول افتد.

شهيد عارف 
حسيني از نجف 
با امام آشنا شد. 

وقتي امام در نجف 
تبعيد بودند، 

ايشان در نجف 
طلبه بود. البته 

درس فقه و خارج 
امام را نمي رفت، 
ولي درس اخالق 
امام را مي رفت. 

مخصوصًا مقيد 
بود که نماز را 

حتمًا پشت سر 
امام بخواند
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عنصر بسيار 
مهمي که بايد 
در زندگي همه 

مسلمانان واقعي 
و ياران و پيروان 

اسالم ناب محمدي 
)ص( نمود داشته 

باشد و در زندگي 
شهدا نمود واقعي 
داشته، توجه به 

دستورات و منويات 
ولي امر زمان است

9

واليتمداري زينبيون
شكي نيس��ت كه دفاع از عرصه حرم، ميدان 
سختي اس��ت و تنها برگزيدگان مي توانند به 
آن قدم بگذارند، كس��اني كه بايد امام شناس 
و واليتمدار و منتظ��ران واقعي ظهور حضرت 
بقيه اهلل االعظم )ارواحنا له الفداء( باشند و اگر 
نباشند، كنار مي نشينند و اگر ايمان به مقاومت 
اسالمي در زير پرچم واليت نداشته باشند دوري 
مي گزينند و اگر خودشناس و خود باور نباشند، 
حتي بدون اينكه خود بخواهند، ممكن است 
در جبهه مقابل مدافعان حرم بايستند و با آنان 
همزبان شوند و براي توجيه عدم حضور خود 
در عرصه دفاع از حرم، ممكن است اصل دفاع 
را هم زير سؤال ببرند و مدافعان جان بركف و 
مظلوم حرم را متهم كنند كه براي مال دنيا و... 
مي جنگند يا در جبهه اين و آن قرار گرفته اند! 
گو كه آنها خود به س��خيف بودن ادعاهايشان 

واقف ترند. 
شكي نيست كه بستر خيزش مدافعان حرم از 
جمله زينبيون مراكز ديني و محرک آنها رهبران 
واليي از جمله رهبر ش��هيد شيعيان پاكستان 
عالمه سيد عارف حسين الحسيني هستند كه 
خودشان در واليتمداري تا مرز شهادت پيش 
رفتن��د و آن را به آغوش كش��يدند و به صورت 
عملي زمينه فكري را براي واليتمداري جوانان 
شيعه فراهم كردند. استقبال بچه هاي زينبيون 
از آتش و گلوله و ش��هادت در دي��ار غربت چه 
دليلي جز همان واليتمداري مي تواند داش��ته 
باشد؟ احساس مسئوليتي را كه آنها از خود نشان 
مي دهند، جز در قال��ب واليتمداري و بصيرت 
حاصل از آن، در زماني كه دام و دانه بسيار است و 
جوانان بسياري را در سرتاسر عالم به خود مشغول 
كرده، در هيچ قالب ديگري ج��ز واليتمداري 

نمي توان تعريف كرد. 
آنها نس��بت به فرماندهان خود اطاعت پذيري 
دارند نه به عنوان سربازان يك ارتش و يك نيروي 
حقوق بگير، بلك��ه به عنوان رزمن��دگان جان 
بركف در عرصه عاشورايي دفاع از حرم، به اينكه 
فرماندهان را نمايندگان واليت مي دانند كه در 
رأس رزمندگان لشكر زينبيون قرار گرفته اند و 
خود نيز از جان مايه مي گذارند و در مقام خود به 

واليتمداري پايبند هستند. 
اگر قدري در حيات قبل از ش��هادت شهيدان 
زينبيون تفحص كنيم به نكات بزرگ و منحصر 
به فرد فراواني دس��ت مي يابيم كه از جمله آن 
انتس��اب آنان به محراب، منب��ر، علما، صلحا، 
هيئت، عاشورا و كربال است و اينكه مبادا »هل 
من ناصر...« حسين زمان بر زمين بماند و عقيله 
بني هاشم حضرت زينب كبرا)س( بار ديگر به 

دست يزيديان زمان اسير شود. 
عنصر بس��يار مهمي كه باي��د در زندگي همه 
مس��لمانان واقعي و ياران و پيروان اسالم ناب 
محمدي )ص( نمود داشته باش��د و در زندگي 
شهدا نمود واقعي داشته، توجه به دستورات و 
منويات ولي امر زمان است و آنان دفاع از حرم را 
دفاع از حريم نظام واليي مي دانند كه قدرتمندان 
دنيا و مزدوران و اذناب بي اختيارشان عليه آن 
شمشير كشيده اند چنان كه آنان هر جايي را كه 
منتسب به واليت باشد را حرم دانسته و دفاع از 
آن را وظيفه خود مي دانند و تا پايان اين راه را با 
شوق فراوان در مي نوردند و سختي هاي جنگ را 
به جان مي خرند تا مبادا دست نجس كفر، شرک 

و تكفير به رداي طاهر و مطهر واليت برسد. 
زينبيون و هم��ه مدافعان امروز ح��رم، خود را 
س��ربازان امام زمان)عج( مي دانند و به همين 
جهت گوش به فرمان نايب بر حق او هستند و 
بدون شك هنگامي كه بصيرت و معرفت آنان 
نس��بت به امام زمان )عج( به اوج خود مي رسد، 
در راس��تاي دفاع از حرم عمه سادات حضرت 
زينب كبري )س( برمي خيزن��د، با فرياد لبيك 
يا حسين و لبيك يا زينب به استقبال شهادت 
مي روند و درس ش��هادت به جوامع مي دهند و 
فرهنگ شهادت را به آيندگان منتقل مي كنند. 
واليتمداري و معاد ب��اوري اصول ال يتغير همه 

مدافعان حرم و شهداي مدافع حرم است. 
اين يك اصل اصيل اس��ت ك��ه واليتمداري و 
بصيرت و تبعيت از ولي امر از ويژگي هاي مشترک 
همه رزمندگان و به ويژه شهداي مدافع حرم از 
جمله زينبيون است كه نقشه رسم شده كربال را 
در عصر غيبت هم گم نكرده اند و اگرچه ممكن 
است كساني با بي بصيرتي يا به داليل سياسي 

دنيايي مدافعان حرم را متهم كنند كه آنها براي مال دنيا به جنگ 
تمام كفر و تمام شرک مي روند و براي دريافت مبلغي چشم در چشم 
مرگ به مبارزه با وحش��ي ترين قاتالن تاريخ مي روند در حالي كه 
بسياري از شهداي ما مالي دريافت نمي كنند و خيلي ها همسر و فرزند 
هم ندارند كه چيزي به عنوان ارث برايشان بگذارند. البته هستند 
بسياري كه از نظر مال دنيا توانگرند و مي توانند چندين نفر از همين 
آقايان مدعي را به كار بگمارند و حقوقشان را پرداخت كنند حال بايد 
از اين جماعت پرسيد كه آيا حاضريد در برابر مبلغ كالني پول يكي از 
انگشتان دستتان را قطع كنند؟ و اگر حاضر نيستيد چگونه مي توانيد 
اينقدر گستاخ باشيد كه ادعا كنيد فردي عاقل و بالغ تنها براي دريافت 
پول جان شيرين خود را در طبق اخالص بگذارد و به حكم ولي دوران 

خويش تقديم خاصان درگاه الهي كنند!
يكي از مهمترين جنبه هاي دفاع از حرم همانا دشمن شناسي است 
كه از بصيرت واليي به دست مي آيد و قرآن مي گويد كه »لََتِجَدنَّ أََشدَّ 
َِّذيَن أَْشَرُكواْ؛ مسلّماً سرسخت ترين  ِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَْيُهوَد وَال النَّاِس َعَداوَهً ل
مردم را در دشمني با كس��اني كه ايمان آورده اند، يهود و مشركان 
خواهي يافت« چيزي كه مدافعان حرم ب��ه حق آن را دريافته اند و 
هنگامي كه با حراميان تكفيري روبه رو مي ش��وند، مي دانند اينها 
اليه هاي محافظ همان رژيم يهود هستند و با اين نيت به آنها مي تازند 

و شكستشان مي دهند. 
آنه��ا مي دانند كه كفر، ش��رک، تكفي��ر، صهيونيس��م جهاني، 
اخواني گري، سكوالريسم و همه و همه در كنار هم قرار گرفتند تا 
براي حفظ رژيم غاصب و كودک كش صهيونيستي، جبهه مقاومت 
در لبنان و فلسطين را نابود سازند و با سالح تكفير و كشتارهاي 
مشمئز كننده تالش كردند هم جبهه مقاومت را از ميان بردارند هم 
تصويري بسيار زشت از اسالم و حكومت اسالمي را به جوامع خسته 
از مسيحيت منفعل و صهيونيسم مكار ارائه دهند تا ريشه ميل 
به اسالم را در آن جوامع بخشكانند و رژيم صهيونيستي را حفظ 
كنند، اما به حكم َوَمَكُرواْ َو َمَكَر اهللُّ َو اهللُّ َخْيُر الَْماِكِريَن )آل عمران، 
54( زينبيون و حيدريون و نجباء و فاطميون و چندين گروه ديگر 
به عنوان حزب اهلل ها وجهاد اسالمي ها و حماس هاي جديد پديد 
آمدند و امروز بعد از هفت سال توطئه و كشتار و تخريب شنودگران 
رژيم يهود در جوالن و ديگر شهرهاي اشغالي صداهاي مجاهداني 
را از درعا و قنيطره مي شنوند كه فقط به زبان عربي تكلم نمي كنند 
و ترس و وحشت سراسر وجود اين موجود پليد را فرا گرفته است 
و سفرهاي همه روزه نخست وزير دلقك صهيونيستي به اقصي 
نقاط عالم اين ترس و وحشت را به رخ جهانيان مي كشد، معجزه 
قرن، در برابر معامله قرن كه ان شاء اهلل معامله قرن را به ناكامي دچار 

خواهد كرد. 
به اميد پيروزي رزمندگان واليي مقاومت اسالمي.... 



 هركس��ي در اين جمع حضور پيدا كند براي او يك افتخار 
است و دليلش هم اين است كه شما ويژگي هاي برجسته اي 
داري��د و آن اينكه اوالً ب��راي خدا هج��رت كرده ايد. نفس 
مهاجرت في سبيل اهلل يك كار ارزشمند است كه انساني اگر 
در اين مسير حتي در راه هم بميرد، شهيد است. هر كسي 
براي خدا مهاجرتي انجام بدهد، از آنجايي كه اين مهاجرت 
براي خداس��ت ولو اينكه در ميدان جنگ هم شهيد نشود، 

شهيد است. 
نكته دوم اينكه شما مجاهد هستيد و براي جهاد آمده ايد. اين 
يك اجر بااليي دارد و كسي نمي تواند آن را قيمت گذاري كند 
و اجر ويژه اي دارد. خداوند فرموده است كه جهاد يك دريچه 
خاص براي اولياي خدا است. متعدد در احاديث و روايات هم 
اين مضامين را داريم. آن قدر فضيلت و نتيجه مهمي دارد كه 
اميرالمؤمنين )ع( در جنگ احد وقت��ي از جنگ با آن همه 
زخمي كه برداشت برگشت، گريه كرد. با آنكه ايشان معصوم 
بود اما آن چيزي كه باعث خشنودي اميرالمؤمنين )ع( شد، 
مژده شهادت بود كه پيامبر به ايشان دادند. لذا آخرين جمله 
اميرالمؤمنين)ع( پس از ضربه اي كه بر فرق ش��ان وارد شد 
»فزت و رب الكعبه«؛ يعني به خداي كعبه رستگار شدم بود. 
خب اين راه و صحنه اي است كه شما در آن قدم گذاشته ايد. 
هدف براي شما معلوم است. خيلي مهم است كه انسان وقتي 
مي خواهد كاري انجام ده��د و در آن كار زيباترين حاصل 

دنياي خود را مي خواهد بگذارد، بايد ارزش داشته باشد. 
 شما انتخاب شده ايد

اگر ارزش نداشته باش��د امكان ندارد باالترين 
داش��ته خود را بگذارد. انسان براي چيزي كه 
باالتر اس��ت، باالترين را مي گذارد. بنابراي��ن از آنجايي كه 
موضوع خيلي مهم بايد باشد، شما قبول كرده ايد كه به اينجا 
بياييد و جانبازي كنيد. شما با سر، دست، پا و همه وجودتان 
جانبازي مي كنيد. چطور وقتي برخي از برادران شما مجروح 

شده اند، هنوز ترک نمي كنند و عشق دارند كه بيايند. 
ش��ما آمده ايد در راهي قرار گرفته اي��د و راه اختياري اي را 
براي خدا و دف��اع از حريم ها انتخاب كرده اي��د. دفاع فقط 
از حرم حض��رت زينب )س( و حضرت رقيه )س( نيس��ت؛ 

دفاع از حريم گسترده اي اس��ت، دفاع از حريم اسالم است 
و دفاع از حريم اهل بيت)ع( و انس��انيت است. يقين بدانيد 
شما براي اين انتخاب ش��ده ايد. چه اين را حفظ كنيد چه 
نكنيد. اما برادران »جاهدوا في اهلل حق جهاده« در راه خدا 
جهاد مي كنيد، حقش را مي گيريد. حقش صفات مجاهدان 

را داشتن است. 
اِن تَنُصُروا اهللَ ينُصركم

ما در عمليات بدر در زمان جنگ موفق نشديم. 
خيلي ناراحت بوديم و ش��هيد هم خيلي داده 
بوديم. روز بعد عملي��ات همه ما در جزي��ره مجنون جمع 
شديم. همه ناراحت بودند و آن روز امام )ره( پيامي داده بود 
كه اين پيام خيلي عجيب بود. اين پيام منتشر نشد اما بخشي 
از آن در ذهن من باقي ماند. اين براي شما خيلي مهم است.  
امام )ره( فرموده بودند كه »به من گزارشي دادند و ما نبايد 
به پيروزي ها و شكست ها نگاه كنيم، بلكه بايد به تكليف مان 

نگاه كنيم«. 
مقام معظم رهبري يك جمله مهمي دارد و آن اين اس��ت 

كه »كلمه اِن تَنُصُروا اهللَ ينُصركم به اين معناست كه 
اگر فهم ش��ما در ياري كردن دين خدا يك درصد 
است، بايد شما 100 درصد عمل كنيد. اگر شما 
آن يك درصد را 100 درصد عمل كرديد، خدا هم 

۹۹ درصد را به شما پيروزي خواهد داد. اگر شما به 
آن يك درصد سهم خود عمل نكرديد، چه توقعي داريد 

كه خدا حمايت كند« شما حركت كن و خدا بركت مي دهد. 
ش��ما بايد به آن چيزي كه بر دوش ات است در مورد جهاد 
عمل كني و همه راه ها را بروي و در حد توان خود، ظرفيت ها 
را ايجاد كني و بقيه را به عهده خدا بگذاري. جاهدوا في اهلل 
حق جهاده يك معنايش اين است كه تو حقت را در موضوع 
جهاد حتماً عمل كني، حتماً همه راه ها را بروي و بقيه را بر 

عهده خدا بگذاري. 
ان شاءاهلل خداوند با حركات شما، با دست شما، با اراده شما 

نصرت خود را براي مسلمين و مستضعفين محرومي 
كه در مناطق مختلف محاصره هستند و انتظار دارند 
ما و ش��ما براي نجات ش��ان عمل بكنيم، به ارمغان 

بياورد و همه ما اين افتخار را داش��ته باش��يم كه در نجات 
آنها، نام ما در پيشگاه خداوند ثبت شود. ان شاءاهلل خداوند 
سالمتتان بدارد. الحمدهلل فرماندهان با تدبير و خيلي خوبي 
داريد. من مي بينم در مي��دان كار مي كنند و مثل پدر براي 
شما هستند. عزيزان روحاني و ديگراني كه هستند همه با 
محبت رفتار كنيد. هم شما وظايف فرزندي را خوب انجام 
دهيد و هم آنها وظايف پدري را. فكر كنيد چطور در مقابل 
دشمن با حكمت و دقت و تدبير عمل كنيد. اميدوارم هميشه 
شما را همينطور خندان ببينم. صحنه جنگ هميشه اين گونه 
نيست بعضي ها شجاع ترند و بعضي ها خائف تر و بايد همديگر 

را كمك كنند. ان شاءاهلل خدا شما را موفق كند. 

سردار حاج قاسم سليماني در جمع مدافعان حرم: 

 اقدام شما دفاع از حريم اسالم،  اهل بيت)ع( و انسانيت است
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   کره خاکی، به منزله جهانی شدن تفکر ناب زینبی

 پرچم نم�اد و م�اک حضور اس�ت ک�ه در یک 

مجموع�ه ی�ا یک کش�ور ب�ه آن افتخ�ار می کنند

 و در فرآین�د کل�ی ب�ه دنب�ال معن�ای حقیق�ی 

زوایای�ی هس�تند ک�ه در آن ب�ه کار رفت�ه اس�ت 

و چ�ه زیباس�ت ک�ه در ی�ک جای�گاه ب�ر دوش 

تألل�و می کن�د رزم  در ص�ف  مجاه�د خ�دا 

خوشا به حال آنان که در فجر پیروزی در باالی دست 

و در شهادت قامت خود را با آن زینت می بخشند.



شهيد درويش 
به  خاطر شجاعت 

و وفادارى 
از همان روزهاي 

اول به عنوان 
امام جماعت گروه 

اول زينبيون 
معرفي شد. 
از مهم ترين 

عمليات هايی که 
ايشان حضور 

داشت، آزادسازي 
نبل و الزهرا بود

12

روايت رزم فرماندهان لشكر زينبيون

»درويش« شهيد باقري زينبيون بود
برابر شهداي شيعيان بود و شهيد درويش يكي 
از مجاهداني بود كه از اين منطقه شيعه نشين 
جانانه دفاع كرد و چندين بار مجروح شد، اما از 

رزم و جهاد عقب ننشست. 
واقعاً درويش بود 

هر رزمنده بايد يك نام جهادي 
ب��راي خ��ود انتخ��اب كند كه 
نوروزعلي نام جهادي درويش را براي خودش 
انتخاب كرد. درويش يعن��ي در راه خدا گام 
بر م��ي دارد و ه��ر كارش فقط ب��راي رضاي 
خداست و شهيد درويش هم اين اسم را براي 
خودش انتخاب كرده بود و اين اسم براي وي 
اسم بامسمايي بود، زيرا هر كار و هر قدمش 

براي جلب رضاي خدا بود. 
استعداد هاي شهيد درويش

مسئوالن در دوره هاي آموزشي 
و حي��ن آم��وزش داوطلب��ان 
معموالً اس��تعداد خاص هر نفر را شناسايي 
مي كنند تا برحس��ب استعدادش��ان به آنها 
مأموريت داده شود. استعدادهايي كه شهيد 
درويش داشت، اين بود كه رزمنده اي شجاع، 
راستگو، وفادار، مطيع و خستگي ناپذير بود و 
به  خاطر اين استعدادها از همان روزهاي اول 
ذهن رزمنده ها را آماده كردند كه نوروزعلي 
را به عنوان فرمانده بپذيرند. از همان روزهاي 
اول به عنوان امام جماعت گروه اول زينبيون 

معرفي شد. 
نوروزعلي در عمليات هاي زيادي حضور داشت و 
مؤثر بود، يكي از آنها كه شايد مهم تر از همه بود، 

عمليات آزادسازي منطقه نبل و الزهرا بود. 
شهيد باقري زينبيون بود

در يك��ي از عمليات ه��ا بر اثر 
تركش مج��روح ش��د و جهت 
درمان به ايران آمد، با اينكه بايد اس��تراحت 
مي كرد، اما در همان حال ب��ه دنبال رفع 
مش��كالت رزمندگان بود و به مسئوالن 
زينبيون خيلي كمك مي كرد. هرجا كه 
حضور داشت، باري از دوش مسئوالن 
برمي داشت. با همه برخورد دلسوزانه 
و مهربانان��ه داش��ت و هميش��ه دنبال 
حل مش��كالت مردم بود. فردي 
پرش��ور و با جذبه بود. در 
عمليات��ي كه مش��كل 
كمبود مهمات وجود 
داش��ت، قبل از آغاز 
عمليات صادقانه با 
همه صحبت كرد 
و مي گف��ت: باي��د 
مهم��ات به ط��ور  
مساوي بين همه 
نيروها توزيع شود 
و هركس مهمات 
اضافي دارد بدهد 
ت��ا بتواني��م همه 
را تجهي��ز كنيم.

طوري پرش��ور و با صالبت صحبت مي كرد 
كه فرماندهان ايراني مي گفتند: س��خنراني 
او تداعي كنن��ده صحنه س��خنراني ش��هيد 

باقري است.
خاطره اي از شهيد

در عملي��ات آزاد س��ازي نبل و 
الزهرا كه دو شهرک شيعه نشين 
بودند، شهيد درويش همراه با نيروهايش حين 
عمليات، در محاصره دشمن قرار گرفتند و اين 
محاصره تقريباً ش��ش الي هفت روز به طول 
انجاميد. در اين محاصره مهم��ات آنها تقريباً 
تمام ش��ده بود و تنها بعضي از بچه ها به اندازه 
يك خشاب مهمات داشتند و برخي ديگر هم 
چند عدد فشنگ بيشتر نداش��تند. با بچه ها 
مشورت كرديم و قرار گذاش��تيم تا زماني كه 
در محاصره دشمن هستيم و مهمات به دست 
ما نرسيده، نبايد دش��من را به رگبار ببنديم و 
وقتي هر نيروي دش��من كه به ما نزديك شد، 
بايد دقت كنيم تنها با يك گلوله كارش را تمام 
كنيم. يعني يك گلوله براي يك دش��من. در 
چنين شرايطي وقتي فرمانده منطقه از طريق 
بي سيم با نوروزعلي تماس گرفت و پرسيد چه 
چيزهايي در آنجا مورد نياز است. شهيد گفت: 
ما اينجا مهمات نداريم، مهمات ما تقريباً تمام 
شده اس��ت. فرمانده دوباره س��ؤالش را تكرار 
مي كند و مي گويد كه عالوه بر مهمات به چه 
چيزي نياز داريد، نوروزعلي پاس��خ مي دهد: 
بچه هاي ما تقريباً سه روز است كه چيزي براي 
خوردن ندارند و اگر ممكن است براي ما غذا هم 
بفرستيد. فرمانده منطقه مي گويد: منطقه اي 
كه شما هستيد مشكل غذا نبايد وجود داشته 
باش��د، خانه ها پر از امكانات است. گوسفندان 
مردم هم در منطقه فراوان اس��ت. چرا از آنها 
استفاده نمي كنيد؟ درويش مي گويد: ما اينجا 
آمده ايم كه از جان و مال و ناموس مردم دفاع 
كنيم، نه اينكه اموال مردم را به عنوان غنيمت 
برداريم و از آن اس��تفاده كنيم. م��ا براي رفع 
گرسنگي از علف و گياهان استفاده كرديم، اما 

به مال مردم نگاه هم نكرديم. 
فرمانده منطقه به وي مي گويد: من به عنوان 
فرمانده ش��ما، به شما دس��تور مي دهم كه از 
گوسفندان استفاده كنيد. من خودم مسئوليت 
جلب رضايت م��ردم را به عه��ده مي گيرم و 
مبلغ آنها را مي پ��ردازم. اين گفت وگو را حاج 
قاسم سليماني هم از طريق بي سيم شنيدند. 
ايشان پرس��يدند: اين رزمنده ها چه كساني 
هستند؟ گفته ش��د: اينها رزمنده هاي لشكر 
زينبيون هستند و حاج قاسم گفت: ما اينجا در 
جبهه مقاومت به نيروهايي مانند مجاهدان و 

رزمندگان زينبيون نياز داريم. 
 س��رانجام اين فرمانده دالور و حماسه ساز با 
كارنامه اي درخشان در دفاع و جهاد در تاريخ 
چهارم فروردين ماه ۹4 در حلب به ش��هادت 
رسيد. نوروزعلي در عيد نوروز به دنيا آمد و در 

عيد نوروز هم به شهادت رسيد.

در ميان خيل عظيم لش�كر زينبيون چهره هايی بودند 
كه در قامت يك فرمانده گل كردند و نوروزعلی درويش 
عالوه ب�ر علم�دارى اين مجاه�دان، به عن�وان اولين 
فرمانده كل زينبيون شهادت را قاب وجودش ساخت.  
نوروزعلي درويش  يكي از همين هاست. مسير زندگي 
وي از تولد تا ش�هادت خواندني اس�ت. همرزم شهيد 
درويش مي گويد: نوروزعلي ي�ك فرمانده غيور و دلير 
بود كه رش�ادت هاي فراواني در درگيري هاي پاراچنار 
با تندروه�اي وهابي و در دف�اع از حرم اه�ل بيت )ع( 
مقابل تروريس�ت هاي تكفي�ري در س�وريه از خود به 
نمايش گذاش�ت. او ك�ه از كودكي همراه ش�هيد بود، 
مي گويد: ش�هيد دروي�ش از كودكي خيل�ي باهوش و 
دلير بود. روايت همرزم ش�هيد را در ادامه مي خوانيد:

احساس وظيفه و تكليف ديني در جهاد با 
تكفيري ها

در ميان ط��الب و افراد دلس��وز مطالبي مطرح 
مي ش��د كه وظيف��ه، تكلي��ف ديني و ش��رعي ما ش��يعيان 
درخصوص دف��اع از حريم اهل بيت )ع( و ناموس مس��لمين 
و نظام واليت فقيه چيس��ت؟ وظيفه م��ا در برابر تعرض ها و 
تجاوزهاي س��ازمان هاي تروريس��تي از جمله داعش كه از 
پش��تيباني امريكا، اسرائيل و عربس��تان برخوردار هستند و 
به مكان ه��اي مقدس م��ا حمله مي كنند، چيس��ت؟ نتيجه 
پاس��خ به اينگونه س��ؤاالت آن ش��د كه يك گروه 24نفره از 
پاكستاني هاي مقيم قم و تهران كه شهيد درويش نيز از جمله 
آنها بود، آماده عزيمت به سوريه شدند. روحيه نوروزعلي در 
زمان اعزام غيرقابل توصيف بود. در مقابل اين سؤال كه اين 
راه سختي  هاي  زيادي دارد، آيا آمادگي تحمل آنها را داريد؟ 
روحيه عجيبي داش��ت. چهره درويش قبل از جواب دادن از 
شدت احساسات س��رخ ش��د و گفت: در جنگ پاراچنار من 
وظيفه  خودم را انج��ام دادم و اكنون آمادگ��ي دارم، جان و 
مال خودم را در راه دفاع از حرم حضرت زينب )س( و دفاع از 
ناموس مسلمين و دفاع از اسالم فدا كنم و اگر ذره اي در عشق 
من نسبت به اهل بيت )ع( شك داريد، گردنم را بزنيد و براي 

اثبات صداقت خود حاضرم جانفشاني كنم. 
جهاد و فداكاري در پاراچنار

 ايشان در جنگ پاراچنار هم هميشه 
در خط مقدم بودند و در خصوص وي 
معروف بود كه بدون هيچ واهمه اي وارد سنگر دشمن 

مي شد و آنها را به هالكت مي رساند. 
الزم به ذكر اس��ت كه پاراچنار در 70سال 

گذش��ته بارها ه��دف هجوم دش��منان 
اهل بيت )ع( از طالبان گرفته تا وهابيون 
تندرو بوده است و در آخرين مورد كه 
به مدت پنج سال ادامه يافت از سوي 
تروريس��ت هاي وهاب��ي، نيروهاي 
طالبان و القاعده در محاصره ظالمانه 
قرار گرفت كه حتي ارتش پاكستان 
هم در اين مدت در كنار مهاجمان 
قرار داشت. در اين جنگ بيش از 
2هزار و 500 نفر از جوانان پاراچنار 
به شهادت رسيدند، اما نگذاشتند 
دس��ت تروريس��ت ها به امالک و 
روستاها و ش��هر پاراچنار برسد. 
البته تعداد تلفات دشمن چندين 
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 »زينت« را فرستادم
كه فدايي بي بي شود

»مالك« زينبيون 
فرماندهي با هوش بود

»زينت علي« از فرماندهان دليري بود كه لش�كر زينبي�ون به حضور و 
وجودش در جبهه مقاومت اسالمي افتخار مي كند. برادر شهيد زينت علي 

از جهاد و نحوه شهادت برادرش اينگونه روايت مي كند. 
زينت علي از فرماندهان غيور لشكر زينبيون بود. او در پاكستان ديپلمش را گرفت 
و بعد از سفر به ايران راهي سوريه شد. آن زمان من در ايران بودم.  وقتي براي كار به 
تهران رفتم، زينت علي تماس گرفت و گفت مي خواهد به جايي برود كه امكان دارد 
براي مدتي به تلفن دسترس��ي نداشته باش��د. گفتم:» چيزي شده؟« گفت: »چيز 
خاصي نيست، نگران نباش.« 45 روز از زينت بي خبر بودم. حتي دو بار از تهران به قم 
آمدم تا خبري از ايشان بگيرم كه نشد. خيلي نگرانش بودم، تا اينكه خودش تماس 
گرفت و گفت: »در دوره آموزشي بودم. سوريه خبر هايي است كه به حضور ما در آنجا 
نياز است.  بايد براي دفاع به آنجا بروم.« گفتم:» من هم مي آيم، بهتر است كه من و تو 
با هم باشيم.« گفت:» نه! من مي روم تا بدانم ماجرا چيست و اوضاع چگونه است؟ بعد 

به شما خبر مي دهم.« بار دوم كه مي خواست برود من هم همراهش بودم. 
چطور متوجه شهادت ايشان شديد؟

من و زينت در يك مقر بوديم.  روز هجوم با هم وارد ميدان ش��ديم. من 
فرمانده يك گروه بودم و زينت جانشين فرمانده بود و فرماندهي عمليات را بر عهده 
داشت. سنگرهايمان با هم فاصله داشت. وارد عمليات شديم. تقريباً از هم بي خبر 
بوديم، حدود ساعت 6 غروب بود كه يكي از فرماندهان ايراني و از دوستان زينت 
پيش من آمد و گفت: مي خواهم خبري  به تو بدهم كه توقع دارم خيلي محكم و 
خوب با آن برخورد كني. گفتم: چه اتفاقي افتاده؟ گفت: زينت شهيد شده.  چيزي 
نگفتم فقط گريه كردم.  به س��جده رفتم و گفتم يا امام زمان)عج( برادرم را به تو 
سپردم. دوست زينت به من گفت: شما اكنون بايد مسئوليت برادرت را هم به عهده 
بگيري و در جمع آوري و هدايت نيرو ها كمك من باشي.  به عبارتي بايد جاي خالي 

برادرت را پركني. من هم پذيرفتم.
 به لطف خدا عمليات تمام ش��د.  بعد از عمليات براي بازگرداندن پيكر برادرم و 
دوس��تش به منطقه رفتيم و بعد هم همراه پيكر برادرم به ايران آمدم تا مراس��م 
تشييع و خاكسپاري ايش��ان را برگزار كنيم. زينت علي بعد از هفت ماه حضور در 
جبهه مقاومت در حالي كه 28سال از عمر خود را سپري كرده بود، به عنوان اولين 

فرمانده شهيد زينبيون به شهادت رسيد. 
اعالم خبر شهادت برادر به خانواده قطعاً سخت بود؟

پدرم 22سال پيش به رحمت خدا رفته بود. با دايي ام در پاكستان تماس 
گرفتم و خبر شهادت زينت را به ايشان دادم. دايي به مادرم گفت: گذرنامه هايتان 
را آماده كنيد. زينت علي تماس گرفته كه شما و دخترها 
را براي زيارت ب��ه ايران ببرم. دايي خبر ش��هادت 
زينت علي را فقط به ب��رادر بزرگمان گفته بود. در 
مسير آمدن به ايران، دايي به مادر مي گويد: زينت 
مجروح ش��ده و ما براي ديدار با ايش��ان به ايران 
مي رويم. در آنج��ا مادر تماس آخ��ر زينت را 
براي دايي تعريف مي كن��د و مي گويد: يك 
روز با من تماس گرفت و گفت در سوريه 
جنگ شده و من مي خواهم براي دفاع از 
حرم بروم. گفتم اگر براي دفاع از اسالم 
و حريم آل اهلل م��ي روي برو، من بعد 
از تو برادر هاي��ت را هم راهي خواهم 
كرد. من زينت را فرستادم كه فدايي 

بي بي شود. 
 بعد از اينكه به قم مي رسند، دايي 
مادر را به حرم مي ب��رد و مي گويد: 
خواه��ر جان! اگ��ر براي اي��ن حرم 
خط��ري پيش بيايد ش��ما چ��ه كار 
مي كنيد؟ همين س��ؤال كافي ب��ود تا مادر 
متوجه شهادت زينت بش��ود. مادر در حالي 
كه گريه مي كند، مي گويد: من براي خانم از 
پسر هايم مي گذرم، مي گذرم كه حرم آسيب 
نبيند. دايي مي گويد:  قطعاً همينطور اس��ت تو 
زينت علي را در راه اهل بيت)ع( قرباني كرده اي. 

مادر سجده شكر بجا مي آورد. 

عقيد در روس�تاي ملي خيل ش�هر 
پاراچن�ار در خان�واده اي مذهبي و 
از طبقه متوسط كه كشاورز بودند، 
به دنيا آمد. دومي�ن فرزند خانواده 
بود.عقي�د ب�ا ن�ام جه�ادى مالك 
از اولين هاى لش�كر زينبي�ون بود 
ك�ه در حل�ب به ش�هادت رس�يد.

 از كودكي غيرت و مردانگي در وجودش 
موج مي زد، از روحي��ه فرهنگي و كاري 
بااليي برخوردار بود، بيشتر فعاليت هايش 
هم مذهبي بود، جذبه خاصي داشت به 
طوري كه در هر كجا حضور داشت، روي 
رفتار ديگ��ران تأثير مي گذاش��ت.  از او 
حي��ا مي كردند حت��ي ن��زد وي اجازه 
سيگاركشيدن به خودش��ان نمي دادند. 
به واجبات بسيار پايبند بود و ديگران را 
هم ترغيب به انجام فرايض ديني مي كرد. 
از خصوصيات بارز »عقيد« عالقه شديد 
به اقامه نم��از اول وق��ت بود، طوري كه 
هنگام نماز همه برادران و حتي كودكان 
محله را به سمت مس��جد سوق مي داد. 
عالقه خاصي به حضرت آيت اهلل بهجت 
داشت و هميشه تصوير ايشان را در كنار 
تصاوير امام خمين��ي و حضرت آيت ا  هلل 

امام خامنه اي قرار مي داد. 
»مالك« زينبيون

سال ۹2 براي امرار معاش 
خود و خانواده به ايران آمد. 
دو س��ال ايران ماند دوباره به پاكس��تان 
برگشت. با بحراني شدن اوضاع سوريه و 
حمله تكفيري ها به حرم هاي مقدس اهل 
بيت )ع( و اصحاب پيامبر)ص( و مقدسات 
ش��يعيان عزم جهاد با تروريس��ت هاي 
تكفيري كرد و به عنوان يكي از مدافعان 
حريم واليت ب��ه عنوان اولي��ن گروه از 

رزمندگان زينبيون راهي سوريه شد. 
»عقيد« كه حاال به نام جهادي »مالك« 
مشهور است، در يكي از جبهه ها مجروح و 
برا ي مداوا به ايران منتقل شد. در دوراني 
كه در سوريه حضور داشت، صاحب يك 
فرزند شد كه با آمدن خانواده براي عيادت 
ايشان در تهران، براي اولين بار توانست 
فرزند خود را نيز از نزديك ببيند. بعد از 
بهبودي بار ديگر عازم سوريه شد. قبل از 
اعزام، چند سفارش مهم به برادرش داشت 
كه اطاعت از واليت فقيه، پش��تيباني از 
انقالب اسالمي، احترام به پدر و مادر، بجا 
آوردن فرايض و احكام ديني و كمك به 

مستضعفان از آن جمله بود. 
نفوذ به عمق دشمن

در سوريه ابتدا مسئوليت 
يك گروه هف��ت نفره را بر 
عهده داشت. اولين مأموريتي كه به ايشان 
و شهيد درويش مي دهند، شناسايي يك 
منطقه عملياتي بود كه با نفوذ به عمق دو 
كيلومتري دشمن و انجام شناسايي هاي 
الزم، توانست توجه فرماندهان را به خود 

جلب كند. ب��ا اين رش��ادت زينبيون به 
»مالك« افتخار مي كردند. بسيار باهوش 
بود. مس��ائل امنيت��ي را خيل��ي دقيق 
رعايت مي كرد. با اينك��ه مجروح بود، اما 
كارهاي ديگر مجروح��ان را پيگيري  و 
به آنها كمك مي كرد. با خانواده ش��هدا 
و رزمندگان و مجروح��ان ارتباط خوبي 
داشت و به مسائل و مشكالت رسيدگي 
مي كرد. ب��ا اينكه جثه بزرگي نداش��ت، 
اما در يك��ي از عمليات ها زماني كه براي 
يكي از رزمندگان مش��كلي پيش آمد، 
به تنهايي او را چندين كيلومتر بر دوش 

خود حمل كرد. 
روحيه جنگي 
و سلحشوري

به عنوان فرمانده به همراه 
جمع��ي از زينبيون در منطقه باش��كوي 
به عن��وان نيروي پدافند حضور داش��ت. 
نيروهاي پاكستاني نوعاً روحيه جنگي و 
سلحش��وري دارند و نظرشان اين بود كه 
ما بايد هجوم انجام بدهيم كه» مالك« با 
آنها صحبت مي كند و مي گويد وظيفه ما 
اين است كه گوش به فرمان باشيم و حتي 
اگر شما هم نباشيد، من به تنهايي اينجا 
مي مانم و خط را نگه مي دارم، س��رانجام 
توانس��ت آنها را قانع كند، يعني به عنوان 
يك فرمانده قدرت اقناع كنندگي خوبي 
داشت و رزمندگان از او اطاعت مي كردند. 

تفحص شهيد
 »مالك« زينبيون سر انجام 
در 27 ارديبهشت سال ۹4 
در جنوب حلب در جريان يك عمليات 
بزرگ و سنگين خود را به خاكريز دشمن 
مي رساند، اما با تير مستقيم تروريست ها 
در مقام دومين فرمانده كل زينبيون به 
ش��هادت مي رسد. پيكر ش��هيد پس از 
گذشت حدود دو سال در 28 فروردين 

۹6 در جريان پاكسازي منطقه از 
دشمن شناسايي و به ايران انتقال 
داده مي شود. مراسم تشييع پيكر 

»مالك« در سوم خرداد ماه 
همان سال برگزار و در 
قم به خاک سپرده 

مي شود. 
روحش شاد.
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امتياز حسين«  «
مردمدار بود

سخن از يكي ديگر از فرماندهان شهيد لشكر زينبيون 
است. سخن از جانشين ش�هيد »مالك« است. شهيد 
»امتياز حسين« اهل پاراچنار پاكستان بود كه سال ها 
در ايران حضور داش�ت. او جه�اد را از هم�ان مناطق 
شيعه نش�ين پاكس�تان مقابل وهابي هاي تن�درو كه 
به جان و مال ش�يعيان دس�ت درازي مي كردند، آغاز 
كرد و در ادامه س�ه بار براي حض�ور در جبهه مقاومت 
ب�ه س�وريه اعزام ش�د. ب�ا خان�واده ش�هيد همكالم 
ش�ديم تا بيش�تر با اين ش�هيد بزرگوار آش�نا شويم. 
 پدر شهيد: افتخار مي كنم كه پسرم براي 

دفاع از حرم رفت
حدود 25س��ال در ارتش خدمت ك��ردم. بعد 
بازنشسته شدم. من به جهت مأموريت هايي كه داشتم، خيلي 
خانه نبودم و ه��ر چند وقت يكبار ح��دود 15روز به مرخصي 
مي آمدم، بنابراين نقش عمده در تربيت »امتياز« را مادرش بر 
عهده داشت.»امتياز« براي كار به ايران آمده بود، دو سالي در 
اينجا كار كرد. بعد براي ديدن خانواده به پاراچنار آمد، اما خيلي 
زود دوباره به ايران برگشت. شش ماه بيشتر از آمدنش به ايران 
نگذشته بود كه بحث س��وريه و ضرورت حضور مدافعان حرم 
در جبهه مقاومت پيش آمد. »امتياز« وقتي متوجه شد حرم 
عمه سادات در خطر اس��ت، كار و زندگي را رها كرد و تصميم 
گرفت به ميدان جهاد با تروريس��ت ها برود. براي كسب اجازه 
با من تماس گرف��ت و گفت: مي خواهم فداي��ي اهل بيت )ع( 
شوم، به من اجازه مي دهيد كه به سوريه بروم؟ گفتم: همه ما 
فدايي بي بي زينب )س(  هستيم. شما تصميم خوبي گرفته  اي. 
بسم اهلل من راضي هستم. خدا از ما راضي باشد، تنها چيزي كه 
مي توانستم به اسالم تقديم كنم، همين فرزند دليرم بود. از من 
خواست به مادرش چيزي نگويم تا زماني كه خودش به منطقه 
برسد و از همان جا موضوع را با مادرش در ميان خواهد گذاشت 
و رضايتش را خواهد گرفت. من هم اين راز را با خود نگه داشتم. 
خدا تحملش را به من داد، افتخار مي كردم كه پسرم براي دفاع 

از حرم مي رود. 
 همسر شهيد: طي 7سال زندگي مشترك 

6 بار براي جهاد رفت
هفت سال با »امتياز« زندگي مشترک داشتم، اما 
سه سال بيشتر در كنار هم نبوديم. همسرم چهار سال در 
ايران بود. از زماني كه ازدواج كردم و به منزل همسرم آمدم، 
سه بار به ميدان جهاد در سوريه رفت. دو بار هم به پاراچنار 
و يك مرتبه هم به هنگو كه يك منطقه شيعه نشين است، 
رفت. تعداد شيعيان در آنجا كم است و وهابي ها هر چند 
وقت يكبار به مناطق شيعه نشين حمله مي كنند 
و از آنجا كه تعداد شيعيان در هنگو كم است، 
آنها قصد داشتند آنجا را تصرف كنند. از اين 
رو پاراچناري ها ب��راي كمك مي رفتند و 
همسرم هم همراهي شان مي كرد. پدر 
»امتياز« مي گفت: درس��ت نيست كه 
همس��رت را به خاطر حضور در جنگ 
ترک مي كن��ي و مي روي، يك مق��دار آرام 
باش، ديگران هس��تند كه بروند.  همسرم 
در پاس��خ مي گفت: مگر مي ش��ود شيعه 
علي بن ابيطالب)ع( در خطر باشد و من 
در منزلم آس��وده بنش��ينم، وجدانم 
اجازه نمي دهد.»امتياز« خيلي به 
امام حس��ين)ع( عالقه داشت و 
در هر مراسم عزاداري ابا عبداهلل 
الحسين)ع( شركت مي كرد.

 »ثاقب« از مجاهدت در پاراچنار 
تا دفاع از حرم در سوريه

م�ادر و پدر ش�هيد، همس�ر و طف�ل چهار 
ماهه اش تس�كينه زين�ب، مادر همس�ر و 
خواهر ها همه از پاكستان آمده اند، اما كمي 
دير مي رس�ند! خبر مجروحي�ت ثاقب همه 
را به ايران مي كش�اند تا در بيمارس�تان به 
عيادتش بروند، ولي وقتي پا در خاك ايران 
مي گذارند اين خبر ش�هادت ثاقب است كه 
بي تابشان مي كند. شهيد ثاقب حيدر يكي 
از زبده ترين نيروهاي لش�كر زينبيون بود. 

 مادر: ثاقب در 13سالگي جانباز 
شد

ثاقب 13 س��ال بيش��تر نداشت كه 
براي جهاد با دشمنان اس��الم كمر همت بست. با 
شروع جنگ در پاراچنار از سال 2007 پسرم آرام 
نگرفت و س��لوک جهادي اش آغاز شد. وهابي ها 
به آزار و اذيت ش��يعيان منطقه مي پرداختند و به 
مقدسات ما توهين مي كردند. ثاقب غيرت ديني 
داشت و نمي توانس��ت توهين وهابي ها به ساحت 
اهل بي��ت)ع( را تحمل كند. يك بار در پاس��خ به 
جنايات وهابي ها عليه ش��يعيان، با حدود 40 نفر 
از بچه  هاي بسيج پاراچنار به سمت مسجد ضراري 
كه وهابي ها در مركز شهر داش��تند رفتند. موقع 
ورود به مسجد توسط نيرو هاي نظامي مورد هدف 
قرار گرفت و دو شبانه روز در جوي فاضالب افتاده 
بود تا اينكه يك نفر از شيعيان نجاتش داد. اولين 

جانبازي ثاقب در همان سن 13 سالگي رخ داد. 
 مجاهد پاراچنار بود

ما از زم��ان آب��ا و اجدادم��ان در 
پاراچنار با وهابيت بر س��ر مذهب 
و علوي بودنمان در جنگ بوده و هستيم. بر سر 
توهين آنها به امام حسين)ع( حدود چهار سال 
جنگ و درگيري ميان ما طول كشيد، حدود 3 
هزار شهيد داديم و خانه هاي زيادي از شيعيان 
ويران شد.پس��رم در همه درگيري ها از س��ال 
2007 تا 2012 حضور داشت. ثاقب بر اثر همين 
حضور در ميدان بارها مجروح شد. پدر ثاقب هم 
از شاگردان شهيد عارف حسيني بود و پسرم را با 

تفكر انقالبي و جهادي آشنا كرد. 
  همسر ش�هيد: 15 ماه زندگي 

عاشقانه داشتيم
من يكس��اله بودم كه ثاقب به دنيا 
آمد. من و ثاقب دخترعمو، پس��رعمو هستيم و بر 
اساس سنت  خاص مرسوم در منطقه  ما به نام هم 

شديم. ايشان متولد سال 1372 بود و زمان شهادت 
24 سال داشت. من و ثاقب يك سال و سه ماه پيوند 
مشترک داشتيم و حاصل اين زندگي عاشقانه كه 
به شهادت همسرم ختم شد تولد دختري بود كه 

امروز وارد ماه چهارم زندگي اش شده است. 
  دست هايم حنايي بود كه رفت

وقتي ثاق��ب قصد جه��اد در جبهه 
مقاوم��ت را ك��رد مانعش نش��دم. 
زمان��ي كه مي خواس��ت راهي ايران ش��ود گفت: 
ش��ما خيلي زود به صحن حضرت معصومه)س( 
مي آيي و روي جن��ازه من گريه مي كن��ي. اين را 
كه گفت دل��م لرزيد. نگران ش��دم و گفتم: يعني 
ش��ما خاطر من را نمي خواهي؟ هنوز دست هايم 
به حناي روز عروس��ي ام رنگين است. شما خاطر 
مادر جوانت را نمي خواهي؟ ش��ما خاطر مادر من 
را نمي خواهي؟ شما خاطر پدرت را نمي خواهي؟ 
شما خاطر خواهرهايت را نمي خواهي؟ شما خاطر 
آن فرزندي كه در انتظار به دنيا آمدنش هستيم را 
هم نمي خواهي؟ ثاقب گفت: از شما سؤالي دارم. 
فرض كن براي دوستان و همرزماني كه با هم در 
حال رزم هستيم اتفاقي افتاد، مثالً شهيد يا مجروح 
شدند، من بايد به كمكشان بروم يا نه؟ بروم و پيكر 
و بدنشان را به عقب جبهه بياورم يا بايد اجازه دهم 
كه پيكرشان هم دست تكفيري هاي داعشي بيفتد. 
مي دانم كه اگر بروم ش��ايد كشته ش��وم. آيا واقعاً 
نبايد بروم؟ گفتم: برو اما مراقب باش و ان ش��اءاهلل 

سالم برگردي. 
 از حق�وق 10 ميلي�ون تومان�ي 

امارات گذشت
ثاقب وقتي در ام��ارات كار مي كرد 
حق��وق ماهان��ه اش ب��ه پول اي��ران ح��دود 10 
ميليون تومان مي ش��د، اما وقت��ي اخبار جنايات 
تروريست هاي تكفيري را شنيد،كارش را رها كرد 
و به ايران آمد. وقتي به ايران رسيد با عمويش در 
امارات تماس گرفت و گفت من ديگر بر نمي گردم. 
عموي ثاقب با پدرش تماس مي گيرد و مي گويد: 
ما اين همه براي ثاقب هزينه كردي��م و اين كار و 
زندگي را برايش مهيا كرديم نمي دانيم چه شد كه 
همه را رها كرد و راهي ايران شد. همسرم به همين 
راحتي از مال دنيا و از همه تعلقاتش گذشت. وقتي 
شنيد حرم عمه سادات در خطر است ديگر چيزي 
برايش مهم نبود. چشمانش را بر مال دنيا بست و 

براي دفاع از حرم رفت. 
   مفقوداالثر ماند  

ثاقب آنق��در كه به بي ب��ي عالقه و 
ارادت داشت، هيچ گاه نام حضرت 
زينب)س( را تنها نمي آورد. مي گفت:»مش��رع 
بي بي« يعن��ي بي بي بزرگ. به نظ��ر من بي خود 
نيس��ت كه اين مق��ام را از آن خود كرده اس��ت. 
دوستانش مي گفتند يكي از وصيت هايش اين بود 
كه من دوست دارم و آرزو مي كنم گمنام شوم و 
جنازه ام بازنگردد. دوست دارم مانند اباعبداهلل)ع( 
كه سه روز پيكرشان بدون كفن روي زمين گرم 
كربال مانده ب��ود، حتي به اندازه همين س��ه روز 
مفقود بمانم و در انتها به آرزويش رسيد و پيكرش 

به دست اشقيا افتاد و مفقوداالثر ماند.



وقتي نام زينبيون 
مطرح مي شود که 
در عمليات حضور 
دارند، رعب در دل 
دشمنان مي افتد 
و معموالً کمتر 

مقاومت مي کنند و 
پا به فرار مي گذارند. 
آنان در هر عملياتي 
کليد پيروزي بودند 
که حتي شنيدن نام 

آنها دشمن را به 
وحشت مي اندازد
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  زندگينامه شهيد مطهر حسين

شهادت در تل مطهر
 گلگشت خاطرات

»مطاهر حس��ين« ك��ه ب��ه »مطه��ر« ش��هرت دارد متولد 
13 بهمن س��ال 65 در روستاي پيوار ش��هر پاراچنار پاكستان 
است. در جواني براي كار به دوبي مي رود، در آنجا با يك يهودي 
بر سر مسائل ديني بحث مي كند كه به درگيري مي انجامد و 
به همين دليل مدتي به زندان م��ي رود. با اينكه درآمد خوبي 
داشت، اما زماني كه شنيد مقدسات ديني در خطر است، كار 
خود را رها كرد و به ايران آمد. در شهر قم با يكي از مسئوالن 
جذب نيرو براي اعزام به سوريه و شهيد درويش مالقات مي كند 
و خواستار اعزام به جبهه مقاومت مي شود و از همان ابتدا خود 

را فردي آماده رزم نشان مي دهد. 
پس از گذراندن دوره آموزش��ي در آبان ماه ۹3 به سوريه اعزام 
ش��د. در منطقه نزد زينت علي جعفري )كه بعداً از ش��هداي 
زينبيون شد( رفت و گفت من به زبان عربي مسلط هستم و اگر 

كاري از دستم بر مي آيد آماده انجام هر كاري هستم. 
در جريان يك عمليات در منطقه حدرتنين، يكي از فرماندهان 
حزب اهلل به ش��هادت مي رس��د و پيكرش در هم��ان منطقه جا 
مي ماند. »زينت علي« به »مطهر« مي گويد حاضري با من بيايي 
تا پيكر آن فرمانده شهيد را به عقب برگردانيم ؟ »مطهر« استقبال 
مي كند و با ه��م مي روند، پس از آنكه پيكر را به پش��ت خاكريز 
آوردند »زينت علي« متوجه مي شود كه »مطهر« مجروح شده 
اما به خاطر اينكه او را نگران نكن��د چيزي نگفته و با همان حال 
در انتقال پيكر به او كمك ك��رده. نيروهاي حزب اهلل از اين اقدام 
زينبيون شگفت زده شدند، بعد از آن روي سلحشوري نيروهاي 

لشكر زينبيون حساب خاصي باز مي كردند. 

» مطهرحسين« پس از بهبودي مجدداً عازم منطقه مي شود، 
در آن زمان »مالك« فرماندهي كل زينبيون را بر عهده داشت 
كه مدتي بعد به ش��هادت رس��يد و  »مطهر« پس از شهادت 

»مالك« به عنوان فرمانده كل زينبيون منصوب مي شود. 
روح شهادت و مردانگي »مطهر« در دوران فرماندهي زينبيون 
به منصه ظهور رسيد. يك روز به يكي از دوستانش گفت كه 
من تا چند روز ديگر به ش��هادت مي رسم و همانطور هم شد. 
در عملياتي كه در شش��م م��اه محرم س��ال ۹4 در تل اعزان 
انجام گرفت، نيروهاي زينبيون همگي پس از عمليات سالم 
برمي گردند و مطهر مي گويد خدا ي��ك روز ديگر به ما مهلت 
داد. غروب 8 محرم در همان منطقه حدود 11 كيلومتر در دل 
دش��من به س��مت تپه كف ابيه پيش روي مي كنند، در آنجا 
اختالف نظري بين دو نفر از زينبيون به وجود مي آيد و بحثي 
در مي گيرد كه »مطهر« ب��ه آن دو نفر مي گويد لطفاً بحث را 

تمام كنيد و شب شهادت ما را خراب نكنيد! 
وقتي دش��من متوجه حضور نيروهاي زينبي��ون در منطقه 
مي شود عقب نشيني كرده و بدون اينكه درگيري ايجاد كند 
از آن منطقه خارج مي شود، اما فرمانده دالور زينبيون در روز 
بعد يعني نهم محرم كه مصادف با 30 مهر ماه ۹4 بود به شهادت 
مي رسد. به دليل رشادت هاي »مطهر حسين« تپه كف ابيه به 

نام »تل مطهر« مشهور شد.

  خواب شهادت
»جاويد حسين« اولين شهيد زينبيون در همان دوره 
آموزشي چگونگي شهادت خودش را به طور كامل و واضح 
درخواب ديده بود. او با زبان اردو تا حدودي آش��نا 
بود، ولي به سختي مي توانس��ت به آن زبان حرف 
بزند. همراه شهيد درويش پيش من آمد و گفت من 
شهادت خودم را خواب ديدم و چون مبلغي به يك نفر 
بدهكار هستم، اجازه دهيد تا بروم و دين خودم را ادا كنم و برگردم. شهيد درويش مي گويد بدهي 
شما چقدر هس��ت؟ ش��هيد جاويد مبلغ بدهي را گفت و من به وي تضمين كردم كه اين مبلغ را 
پرداخت كنم. بعد از اينكه قول دادم بدهي اش را پرداخت كنم پرسيدم آيا باز مي خواهيد برگرديد؟ 
گفت نه، بعد از تضمين شما خيالم راحت شد، مي مانم.»جاويد حسين« بعد ازاعزام به منطقه در 
همان روز هاي نخستين در يك عمليات به درجه رفيع شهادت رسيد و نام خودش را به عنوان اولين 

شهيد زينبيون در تاريخ ثبت كرد. 

  رفتار بسيجي  زينبيون
داوطلبان اعزام به جبهه مقاومت به دليل تمرين هاي 
سختي كه در دوره آموزشي انجام مي دهند، شب ها خسته 
براي خ��واب مي رفتن��د و من معموالً بع��د از همه 
به خواب مي رفتم و قبل از همه هم بيدار مي شدم. 
يك ش��ب ديدم بعد از خوابيدن هم��ه، يك نفر از 
خواب بيدار ش��د و لباس همه بچه ها كه پر از گرد و 
خاک بود، جمع كرد و به بيرون رفت. تعجب كردم، به دنبال وي بيرون رفتم، ديدم به سمت حمام 
رفت، لباس رزمندگان را شست و آويزان كرد. وقتي صبح آنها مي خواستند لباس شان را به تن كنند، 
ديدند لباسشان تميز است. با تعجب از همديگر مي پرسيدند كه چه كسي اين كار را انجام داده است 
كه هيچ كس آن را نپذيرفت، من هم چيزي نگفتم و اين كار او باز هم تكرار شد. آن شخص كسي 

نبود جز شهيد عزيز علي شيخ. 
زينبيون چنين بودند و بسيجي گونه خدمت مي كردند. 

   زينبيون كليد پيروزي عمليات ها
يكي از فرماندهان عملياتي حزب اهلل خواست تا 10 نفر 
از زينبيون براي انج��ام يك عملي��ات در اختيار وي قرار 
گيرند، پرسيديم چرا فقط 10 نفر؟ ما نيروي زيادي 
داريم مي توانيم تعداد بيشتري از آنها را در اختيار 
ش��ما قرار دهي��م. گفتند ك��ه نيروي م��ا تكميل 
است، فقط مي خواهيم كه در اين عمليات زينبيون 
حضور داشته باشند و نام آنها مطرح باشد. پرسيدم كه حضور اين 10 نفر در اين عمليات چه تأثيري 
دارد؟ گفتند وقتي نام زينبيون مطرح مي شود كه در عمليات حضور دارند، رعب در دل دشمنان 

مي افتد و معموالً كمتر مقاومت مي كنند و پا به فرار مي گذارند. 
با شنيدن سخنان آن فرمانده حزب اهلل به زينبيون افتخار كردم. آنان در هر عملياتي كليد پيروزي 

بودند كه حتي شنيدن نام آنها دشمن را به وحشت مي اندازد. 

   سلحشوري و آمادگي رزمندگان زينبيون
در منطقه»باش��كوي« يك خط خيلي مهم دست 
زينبيون بود كه ي��ك طرف آن خط داعش��ي ها بود و 
طرف ديگر هم نيروهاي جبه��ه النصره حضور 
داش��تند. عرض اين خط ح��دود 20متر بود و 
رزمندگان زينبيون، پشت خاكريزها، سنگرهاي 
خاكي درست كرده بودند. تروريست هاي تكفيري 
در طول روز آنقدر بمب كپسولي و خمپاره به سمت اين سنگرها شليك مي كردند كه خاک 
تبديل به پودر مي شد. با اين وجود، زينبيون سخت مقاومت مي كردند و اجازه نزديك شدن 
به دشمن نمي دادند، هر وقت قصد حركت به سمت سنگرهاي زينبيون را مي كردند با پاسخ 

كوبنده آنها مواجه مي شدند. 
سرانجام آنها براي گرفتن اين خط نااميد ش��دند. بعد از مدتي فرماندهان ما تشخيص دادند 
كه اين خط كاماًل تثبيت ش��ده اس��ت و زينبيون را از آنجا به جايي ديگر اعزام كردند. وقتي 
تروريست ها متوجه شدند كه زينبيون از آن خط رفته اند، دوباره حمله كردند و اين بار توانستند 
آنجا را تصرف كنند. دوباره با دستور فرماندهان زينبيون وارد عمل شدند و طي چهار ساعت 
درگيري توانس��تند آن خط را پس بگيرند و اين افتخار هم به افتخار آفر يني هاي زينبيون در 

ساير عمليات ها اضافه شد.



س��يد  زاهد همه عم��رش را در فقر 
زندگي كرد، ش��ش س��ال را در يك 
كاهداني در حياط خانه پسرعمويش 
گذراند. وقتي زمزمه امكان حضور در 
جبه��ه مقاوم��ت مي��ان زينبي��ون 
پاكستان پيچيد، در همان ابتداي امر 
نوروزعل��ي از فرمانده��ان اصل��ي 
زينبيون كه بعد ها به شهادت رسيد با 
ايشان تماس گرفت و اوضاع سوريه را 
برايش تشريح كرد، س��يد زاهد هم 
عزمش را جزم كرد ت��ا براي جهاد با 
تروريس��ت هاي تكفيري ب��ه جبهه 
مقاومت بپيوندد. پدر سيد زاهد ابتدا 
موافق تصميم او نبود. معلوم شد او در 
ماهيت جنگي كه در سوريه در جريان 
بود، تردي��د دارد، اما وقتي س��ردار 
درويش عل��ي با وي صحب��ت كرد و 
حقيقت برايش روش��ن شد، رضايت 

داد تا سيد زاهد راهي جبهه شود. 
درويش عل��ي ك��ه خود از ش��هداي 
زينبي��ون ش��د، به پ��در س��يد زاهد 
گفته بود آيا ش��ما مي دانيد از همين 
پاكستان خودمان وهابي ها به سوريه 
اعزام ش��ده اند و اطالعيه داده اند كه 
ما حرم حضرت زينب )س(، حضرت 
رقيه )س( و ديگ��ر اهل بيت )ع( را در 

سوريه و عراق منفجر خواهيم كرد. 
پدر سيد زاهد با شنيدن صحبت هاي 
درويش به شدت غمگين شد و از غصه 
پيراهن چ��اک كرد و بعد به س��ردار 
درويش گفت كه اس��م خودم را هم 
بنويس، من هم به س��وريه مي آيم تا 
اجازه ندهيم تكفيري ها به س��احت 

اهل بيت )ع( جسارت كنند.
مادر س��يد زاهد هم مي گويد او بايد 
برود، زيرا نمي توانيم در قيامت جواب 
عقيله بني هاشم را بدهيم. سيد زاهد 
حس��ين به زينبيون پيوست و بعد از 
سه ماه حضور مستمر در جبهه هاي 
مقاومت بر اثر اصابت گلوله مستقيم 

تانك به شهادت رسيد.

  سيد زاهد حسين 
6 سال در كاهداني 

زندگي كرد
مرتضي متأثر از تربيت خانوادگي و 
محيط زندگي در پاكستان و ايران 
جواني متدين، واليي و تكليف گرا 
بود. او آگاهانه راه جه��اد را كه به 
ش��هادتش انجاميد انتخاب كرد. 
پدر ش��هيد مرتضي حي��دري از 
ويژگي هاي فرزن��دش مي گويد: 
مرتضي متولد هشتم آبان سال 70 
و فرزند دوم خانواده بود. تا كالس دهم درس خواند، بعد از يادگيري 
معرق كاري در مسجد امام حسن عسكري)ع( قم وارد بازار كسب و 
كارش��د. او در خانواده اي مؤمن و متدين پ��رورش يافت. پدربزرگ 
مرتضي نماين��ده امام خمين��ي)ره( در نجف بود. در پاكس��تان در 
منطقه اي زندگي مي كرد كه از لحاظ اعتقادي بس��يار شبيه ايران 
اسالمي بود. داش��تن چنين خانواده اي، زندگي در چنان محله اي، 
حضور فعال در هيئت هاي مذهبي و مراس��م عزاداري هاي ماه هاي 
محرم و صفر و حضور در كاروان پياده روي زيارت اربعين همه و همه 

مرتضي را خوب ساخته بود. 
واله دفاع ازحرم بود

 مرتضي مسائل منطقه را به طور جدي پيگيري مي كرد 
و معموالً در مراسم تشييع شهداي مدافع حرم شركت 
مي كرد. همين حضور بود كه او را هم واله و شيداي دفاع از حرم كرد. 
مرتضي مي گفت، من هم دوس��ت دارم بروم و شهيد شوم. ماه صفر 
سال ۹4 اعزام شد و 44 روز بعد در ششم اسفند ماه همان سال بعد 
از آزادي نبل و الزهرا به شهادت رسيد. خودش از قبل با پسرعمه اش 
هماهنگ كرده بود كه وقتي شهيد ش��دم خبر شهادت را از طريق 

عمه به مادرم بدهد. 
تصميم آگاهانه گرفت

پدرش مي گويد: يك بار در بهشت معصومه)س( سر مزار 
مرتضي نشسته بودم، آقايي آمد و از من خواست نزديك 
ماشينش شوم. وقتي رفتم جواني كه داخل ماشين نشسته بود از من 
پرسيد چطوري شما راضي شديد و پسرتان را به جنگ فرستاديد؟ گفتم 
بايد سؤال تان را طور ديگري مطرح كنيد، از من بپرسيد كه چگونه او 
تصميم براي رفتن گرفت؟ اگر من بخواهم به خواست خودم فرزندم را 
راهي جهاد كنم تا شهيد شود كه اين ديگر شهادت نيست و درجه اي 
ندارد. تصميم گيرنده اوست، او آگاهانه اين راه را انتخاب كرد، خودش 
خواست برود. اصرار به رفتن داشت، يك سال تمام هم به دنبال جلب 
رضايت مادرش بود. پسرم مرتضي به خاطر همين حس تكليف گرا بودن 
شهيد شد. مرتضي جواني مذهبي، شجاع، صبور و باغيرت بود، بسيار به 
مادر و پدرش احترام مي گذاشت. روي ناموس خيلي حساس بود. غيرتي 
مي شد و مي گفت ناموس شيعه آنجاست، ما بايد برويم از ناموس شيعه 
دفاع كنيم، غيرت ديني داشت و براي همين حس وظيفه شناسي اش 

رفت و از حريم آل اهلل دفاع كرد. 
هديه شهادت   

يكي از دوستان در پيام تبريك شهادت مرتضي براي 
پدرش چنين نوش��ت: ش��هادت مرتضي هديه اي از 
سوي امام حسين)ع( بود. شما 30 سال خادم امام حسين)ع( بوديد، 
خدمت به ايشان باعث شد كه مرتضي جانش را براي اهل بيت)ع( 

بدهد و اين شهادت هديه خداوند براي شما و ايشان است.

افتخار حس��ين ۹ فرزند داشت؛ 
چهار دختر و پنج پسر. بازنشسته 
ارت��ش پاكس��تان ب��ود. بعد از 
بازنشس��تگي راهي ايران شد تا 
كار كند. 15 سالي هم در ايران 
ماند، اما س��ال ۹2 وقتي متوجه 
تعدي تروريست هاي تكفيري به 
حريم آل اهلل شد، دس��ت از كار 

كشيد و براي دفاع از حرم عمه سادات به سوريه رفت. 
لباس نظامي از تن بيرون نكرد

افتخار حسين رفتار و اخالق  خاصي داشت. بسيار 
به كارش عالقه مند بود و از لحظه لحظه حضورش 
در جبهه استفاده مي كرد. در مدت دو سال حضور در جبهه كسي 
او را بدون لباس نظامي نديد حتي با همان لباس مي خوابيد. بعد 
از انجام هر عملياتي معموالً نيروها لباس نظامي را از تن خارج 
مي كردند ، لباس راحتي مي پوشيدند و استراحت مي كردند اما 
او با همان لباس مي خوابيد. به او مي گفتن��د حاال كه ديگر در 
رزم نيس��تيم لباس هايت را عوض كن. افتخار حسين در پاسخ 
مي گفت: مگر مي ش��ود فدايي زين��ب )س( لحظه اي فكر كند 
كه از جهاد فارغ شده است. من لحظه به لحظه آماده جانفشاني 
هستم. ما فراغتي نداريم، وجدانم اجازه نمي دهد غير اين لباس، 

لباس ديگري تن كنم. 
نام جهادي بالل و سلمان

افتخار حس��ين در مدت دو سال حضور در جبهه 
مقاومت دو نام جهادي براي خودش انتخاب كرده 
بود؛ بالل و س��لمان. انتخاب بالل به خاط��ر عالقه اش به اولين 
مؤذن در صدر اس��الم بود كه توانس��ت به قرب الهي برسد. نام 
سلمان را هم به خاطر اينكه صحابه ايراني پيامبر اكرم)ص( بود و 

چنان بود كه در شأن او گفته اند: »سلمان منا اهل  بيت.« 
مقيد به اقامه نماز اول وقت بود 

همرزمانش از اهتمام او به نماز اول وقت اينگونه روايت 
مي كنند كه افتخار حسين توجه خاصي به نماز اول 
وقت داش��ت حتي حين عمليات و در خط مقدم نماز اول وقتش 
ترک نمي شد تا آنجا هم كه مي توانس��ت نماز را به جماعت برگزار 
مي كرد. در مواردي رزمندگان به ايشان اعتراض مي كردند كه االن 
در چند قدمي داعشي ها هستيم چه موقع نماز خواندن است؟ خطر 
جاني دارد هر لحظه امكان دارد اتفاقي بيفتد. شما فرمانده هستي 
بايد تمركز داشته باشي. مي توانيد نمازتان را بعداً بخوانيد و از اين 
حرف ها اما افتخار حسين همه اعتراض ها را با جان و دل مي شنيد 
و در پاسخشان با سعه صدر و آرامش مي گفت: مگر امام حسين)ع( 
در روز عاش��ورا چه كرد. حال و روز خودتان را با امام حس��ين)ع( 
مقايسه كنيد. امام در آن شرايط تيرباران نمازشان را اقامه كردند. 
اصاًل ما براي چه و از چه دفاع مي كنيم؟ خانم زينب)س( براي چه 
اسير شد؟ چه چيز هايي را تحمل كردند تا اسالم ناب محمدي به 
دست ما برسد. ما بايد اهل عمل باشيم. ما به امام حسين)ع( اقتدا 
كرده ايم. امام نمازش��ان را در اول وقت خواندند. م��ا هم بايد به او 
اقتدا كنيم. همرزمانش مي گفتند افتخار حس��ين همچون پدري 
مهربان براي ما بود و ما در مدت حضور در منطقه نبود پدر را حس 
نمي كرديم. س��رانجام افتخار حس��ين در 16 فروردين ماه ۹5 در 

منطقه خان طومان به شهادت رسيد.

 شهيد سيد افتخار حسين 

    لحظه به لحظه آماده جانفشاني هستم
  شهيد  مرتضي حيدري 

 تكليف گرا بود
  كه از پاكستان راهي سوريه شد

 سخن از شهداي لشكر زينبيون است، مدافعان حرم پاكستاني كه سلحشورانه جهاد كردند و در راه دفاع از 
حرم اهل بيت)ع( از جان خود گذشتند. از پاكستان براي دفاع از اسالم و اهل بيت )ع( و جهاد با تروريست هاي 
تكفيري عازم سوريه شدند و اكنون در خاك قم آرميده اند. خواندن روايت زندگي و نيز وصيتنامه هاي آنان 
نكته هاي درس آموز بسياري دارد. در اينجا مجال آن نيس�ت تا به تفصيل به روايت زندگي همه شهداي 
زينبيون بپردازيم، اما نگاهي كوتاه خواهيم داش�ت به مجاهدت هاي اين دليران سرافراز كه نام شان در 

تاريخ ماندگار خواهد ماند و مزارشان اكنون زيارتگاه عاشقان است. 



سيد مقبول حسين، متولد 1366 روستاي 
زران پاراچنار در پاكستان بود. بعد از رفتن 
پدرش به عربس��تان ب��راي كار، مرد خانه 
ش��د. مؤمن و نمازخوان بود. دغدغه اسالم 
و شيعيان را داش��ت. وقتي متوجه مي شد 
در ه��ر نقط��ه اي از پاراچنار ي��ا اطراف آن 
حق مظلومي ضايع يا به يك ش��يعه تعدي 
مي ش��ود، خودش را براي مبارزه و دفاع از 
مظلوم به آنجا مي رس��اند. مادر از دالوري 
فرزندش در روستاي بليچهيل كه منطقه اي 
نزديك به محل استقرار طالبان بود، اينگونه 
روايت مي كند: مقبول حس��ين براي دفاع 
از مردم شيعه به روس��تاي بليچهيل رفت. 
دوستانش مي گويند در يكي از سنگر ها كه 
بسيار نزديك به نيروهاي طالبان بود، شروع 

به گفتن اذان و قرائت دعاي كميل كرد.
 

اين حركت او هم روحيه نيروهاي خودي را 
باال ب��رد و هم بعد از اين حركت ش��جاعانه 
دش��من عقب نشس��ت. مهربان و دوست 
داش��تني بود. به ايتام و فقرا توجه خاصي 
داشت، برايشان لباس و غذا تهيه مي كرد، 
گره مشكالتشان را باز و مايحتاج زندگي شان 
را فراهم مي كرد. در مراس��م عزاداري ائمه 
معصومي��ن)ع( چن��ان خالصان��ه خادمي 
مي كرد كه گويي صاحب مراس��م مسجد و 
حسينيه است. مقيد به انجام غسل جمعه 
بود و نيمه هاي ش��ب با نور شمع به تالوت 
قرآن مي پرداخ��ت. مقبول به ايران س��فر 
مي كند و در جريان حضور در جبهه مقاومت 
به شهادت مي رسد. همس��رش مي گويد: 
سال ها قبل از آغاز جنگ در عراق و سوريه، 
گفت من در كش��وري غريب به ش��هادت 
خواهم رسيد و شما با رخت عزا به تشييع من 
خواهي آمد. آرزوي هميشگي او در جبهه 
مقاومت و در جوار ح��رم بي بي زينب)س( 
برآورده شد. شهيد در وصيتنامه اش نوشته 
اس��ت: اي برادران عزيز و دوس��تان بيدار 
باشيد، شما چگونه در خواب غفلت هستيد. 
آيا خواهر امام حس��ين)ع(، بي بي زينب و 
بي بي سكينه بنت حسين)ع( در بازارها و در 

دربارها براي حفظ اسالم آمده بود يا نه؟
ما مي خواهيم حضرت بي بي زينب و بي بي 
سكينه در محشر شافي ما باش��ند. آيا ما 
شيعه اهل بيت)ع( هستيم؟ پس به ميدان 
بياييد و در راه امام حسين)ع( برويد. براي 
حفظ حريم امام جان خود را فدا كنيد.  اي 
مردم آيا امام حس��ين)ع( نفرمود مرگ با 

عزت بهتر از زندگي با ذلت است؟

  شهيد سيد مقبول حسين  
بايد براي حفظ حريم اهل 

بيت)ع( جانفشاني كرد
محمد مق��داد در 16 مي 1۹82 ميالدي در ش��هر بكوي 
ايالت پوان پاكستان به دنيا آمد. بعد از ورود به دانشگاه وارد 
تشكيالت آي اس او شد. تفكر انقالبي داشت. بعد از مدتي 
به عنوان كارمند در همان تش��كيالت مشغول به كار شد. 
البته مقداد فعاليت هاي انقالبي اش را از دوران دبيرستان 
كه نوجوان بود، آغاز كرد. از جمله كار هاي او سازماندهي 
جوانان محله اي بود ك��ه در آن زندگي مي كرد. مقداد هر 
شب جمعه برنامه هاي فرهنگي در محله  برگزار مي كرد. از 
اين راه جوانان را با تفكر انقالب اسالمي آشنا مي كرد. رابطه 
خوبي با طالب منطقه داش��ت و از اين رابطه در راستاي 

اهداف انقالبي خود به خوبي استفاده مي كرد. 
فضاي مجازي و تبليغ تشيع 

مقداد طالب فعال را ب��ه محله اش دعوت 
مي كرد تا برنامه هاي فرهنگي خاصي براي 
جوانان اجرا كنن��د و خودش هم در تمام��ي برنامه هاي 
مذهبي و فرهنگي ش��ركت مي كرد. مق��داد از ظرفيت 
فضاي مجازي براي ترويج و تبليغ تفكر تش��يع و انقالب 

بهره مي برد و مطالب 
مختلف��ي را ب��راي 
بي��داري ج�وان��ان 
اختي�ارش���ان  در 
ق���رار م��ي داد. از 
ديگر اقدامات بسيار 
ارزشمند او، راه اندازي 
بان��ك خ��ون براي 
تأمين نياز خون افراد 
بيمار و نيازمند منطقه 
بود. مقداد براي ترويج 
كتابخواني و عالقه مند 
ك��ردن نوجوان��ان و 
جوانان ب��ه مطالعه، 

كتاب رايگان تهيه مي كرد و در اختيار كودكان نيازمند 
قرار م��ي داد تا آن��ان از درس و تحصي��ل بازنمانند. اوج 
مبارزات و ايستادگي مقداد در مقابل كفر و تكفير به سال 
2013 بازمي گردد. در آن سال گروهي از افراد گروهك 
وهابي سپاه صحابه به مناطق شيعه نشين حمله كردند و 
شعار »شيعه كافر است« سرمي دادند. مقداد با تعدادي از 
جوانان منطقه با اين گروهك به مبارزه پرداخت و توانست 
11 نفر از آنها را به هالكت برساند. در آن درگيري دو نفر 
از بچه هاي همراه مقداد نيز به شهادت رسيدند، اما پليس 
به تعقيب نيرو هاي انقالبي پرداخت و هفت نفر از آنها را 
دستگير كرد. مقداد توانست از منطقه فرار كند. مدتي بعد 
آن هفت نيروي مبارز و انقالبي، به اعدام محكوم شدند و 

مظلومانه به شهادت رسيدند. 
هجرت به ايران

بعد از آن مقداد راهي ايران ش��د و ش��ش 
ماه بعد از حضورش در ايران با خانواده اش 
تماس گرف��ت و از آنها براي رفتن به س��وريه و جهاد در 
جبهه مقاومت اجازه گرفت و راهي سوريه شد. كمي بعد 
به افتخار جانبازي نائل آمد، اما حاضر به ترک منطقه نشد. 
مقداد يكي از نيرو هاي زبده جبهه مقاومت بود؛ دالوري 
كه توان بااليي در شناسايي مناطق عملياتي داشت. او در 
زمان فراغت از مأموريت و در اندک زمان به دست آمده به 
مطالعه كتب شهيد مطهري مي پرداخت. گويي مطالعه 

آثار استاد مطهري او را آماده شهادت مي كرد.

شهيد محمدمقداد مهدي   
 مطالعه آثار استاد مطهري 
مقداد را آماده شهادت كرد 

سرتاج حس��ين، س��ال 1۹۹5 ميالدي )1374هجري شمسي( 
 در پاراچنار پاكس��تان به دنيا آمد. در دوران جواني عالقه زيادي 
به ش��ركت در مجالس عزاداري و همچنين خدمت به عزاداران 
داشت و همين باعث شد تا در حسينيه محل به عنوان يك جوان 
فعال خدم��ت كند. در زمان تحصيل هميش��ه ج��زو نفرات اول 
كالس بود. جهت تأمين خرج و مخارج خانه و تحصيل همزمان 
با درس خواندن كار هم مي ك��رد؛ چراكه پدرش را در نوجواني از 

دست داده بود. 
تالش براي وحدت شيعه و سني

سرتاج حسين تا كالس هشتم درس خواند و بعد از 
آن به بحرين رفت و مشغول كار در يك مغازه شد. 
همه تالشش براي كسب رزق حالل بود، عاشق خدمت به مردم 
بود.وقتي به بحرين رف��ت، در يكي از درگيري ه��ا در حمايت از 
يك شيعه ايراني دستگير و به شش ماه حبس محكوم شد و آثار 
شكنجه  در زندان تا زمان ش��هادت روي بدنش وجود داشت. در 
پاراچنار كمتر كسي پيدا مي شود كه امام خميني)ره( و انقالب 
ايران را نشناسد. سر تاج حسين هم همين طور بود. از همان دوران 
نوجواني ارادت خاصي به انقالب و امام داش��ت و در س��ه جنگ 
داخلي پاراچنار شركت داش��ت. در يكي از اين جنگ ها از ناحيه 
دست مجروح شد. بيشتر فعاليت هايش را در راستاي وحدت بين 

شيعه و سني انجام مي داد. 
45بار اهداي خون داشت 

شهيد در طول عمر 22 ساله خود، 45 بار خون اهدا 
كرده بود. بسيار س��خاوتمند بود. در جريان شش 
انفجار از هشت انفجار تروريستي در منطقه پاراچنار حضور داشت 
و به مردم و مصدومان كمك  كرد. در همي��ن حمالت 13 بار به 
مردم اهل سنت خون اهدا كرد. هرگز نگاه نمي كرد طرف مقابلش 
چه كسي است. غني است يا فقير. سني است يا شيعه. همين كه 
متوجه مي ش��د نياز به كمك دارد او را ياري مي كرد. يكبار از او 
پرسيدند چرا به اهل سنت خون مي دهي، گفت شايد همين خون 

من باعث مهر و محبت آنان نسبت به اهل بيت )ع( شود. 
صحنه جهاد نبايد خالي بماند 

سرانجام 30مهرماه ۹4 مصادف با 8 محرم در حالي 
كه روزه بود، به ش��هادت رسيد. س��رتاج حسين در 
وصيتنامه اش نوشته بود بعد از شهادتم نبايد صحنه خالي بماند. 
بگذاريد برادرم هم به ميدان بيايد و همانطور هم شد مادر در پاسخ 
اين خواسته شهيدش مي گويد: اگر بدانم روزي نياز به حضور نيروي 
بيشتري باشد، آن دو پسر ديگر خود را هم راهي خواهم كرد. همه ما 
و همه داشته هايمان فداي حضرت زينب)س(. اين هديه ناقابلي به 
حضرت زينب)س( است كه عاجزانه مي خواهم از ما بپذيرد و مرگ 

ما را شهادت قرار دهد و عاقبت بخيري را نصيب ما كند.

   شهيد سرتاج حسين خان  

شيفته امام و انقالب اسالمي بود



رزمنده مجاهد لشكر زينبيون علي فقير:

 برادري ما با ايراني ها 
مثال زدني است 

ايران آمدم و بعد از پيگيري هاي الزم و همكاري 
مسئوالن راهي سوريه شدم و امروز حدود شش 

سالي است كه در ايران هستم. 
خان�واده ش�ما ه�م كج�ا زندگي  

مي كنند؟
آنها پاكستان هستند، پسري شش ساله دارم كه 
هنوز او را نديده ام. من بزرگ ش��دن بچ��ه ام را از 
روي تصاويري كه همسرم برايم ارسال مي كند، 
مي بينم. در مناطق متعددي حضور داشتم و در 
عمليات هاي زيادي شركت كردم، خاطرات زيادي 
هم از رزمندگان جبهه مقاومت دارم. در نبل الزهرا 
ما در محاصره بوديم و شرايطي برايمان پيش آمد 
كه آب نبود و ما مجبور بوديم براي رفع تشنگي و 
زنده ماندن از آب باران يا آب گل آلود استفاده كنيم. 
در همان شرايط مجروح هم شدم اما براي درمان به 
بيمارستان نرفتم به بي بي زينب)س( توسل جستم 
تا بهبود يابم، هيچ وقت هم دنبال تشكيل پرونده 

جانبازي و اين قبيل كارها نرفتم. 
سطح تعامل و هماهنگي رزمنده را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
لشكر زينبيون ش��اهد جانفش��اني و مجاهدت 
فرماندهان دالور ايراني بود كه در كنار رزمندگان 
غيور پاكس��تاني مجاهدت هاي زيادي داشتند. 
ش��هدايي چون حاج حيدر و عليرضا جيالن كه 

به ذوالفقار معروف بود، واقعاً مثل اين فرمانده ها 
كم پيدا مي شود. وقتي عليرضا با بچه ها به هجوم 
مي رفت جلوتر از همه حركت مي كرد، مي گفت 
من هم مثل شما هستم، شهيد جيالن خودش 
را هموطن ما مي دانس��ت و مي گفت ما هموطن 

هستيم، همه پاراچناري هستيم. 
وقتي با ذوالفقار )شهيد عليرضا جيالن( به شناسايي 
مي رفتيم خودش وجب به وجب منطقه را مورد 
بررسي قرار مي داد، مي گفت بيا من و شما جلوتر از 
بقيه برويم تا مطمئن شويم بررسي هاي انجام شده 
درست باشد يا اگر خطر و حادثه اي در كمين باشد 
اول براي ايشان اتفاق بيفتد، نمي خواست لشكر 
زينبيون بر اثر بي احتياطي ها ش��هيد يا مجروح 
بدهد، خيلي دلسوز بچه ها بود، با بچه ها مي نشست 
و مي گفت مقر بدون بچه ه��اي زينبيون خوش 
نمي گذرد، خيل��ي اوقات غذا و چاي��ش را همراه 
بچه هاي پاكس��تاني مي خورد، ذوالفقار پيشگام 
بچه هاي زينبيون بود. از فرماندهي حاج حيدر هم 
هرچه بگويم كم گفته ام، من و حاج حيدر با هم به 
شناسايي مي رفتيم، حاج حيدر هر كاري از دستش 
برمي آمد براي بچه ها انجام مي داد. بچه ها را براي 
هرخطا و اشتباهي طرد نمي كرد و مي گفت ما اينجا 
اخراجي نداريم همه به خواست بي بي آمده ايم. خدا 
آنها را انتخاب كرد و شهيد مدافع حرم شدند و امروز 

من جا مانده و وا مانده ام، خوش به حالشان. 
 ما كه در لواي لش��كر زينبيون خدمت مي كنيم 
با هم برادريم. فرقي نمي كن��د اهل كدام بخش 
يا شهر پاكس��تان باش��يم، پنجابي يا پاراچناري 
تفاوتي ندارد، وقتي از زير قرآن رد شده و به عمليات 
مي رويم همه يكي مي شويم و پشت هم و برادرانه 
از هم دفاع مي كنيم، هر گز همديگر را در منطقه 

رها نمي كنيم. 
در پايان مي خواهي�م خاطره اي از 
جبه�ه مقاوم�ت را از زبان ش�ما 

بشنويم. 
بايد بگويم كه امدادهاي غيبي زيادي در منطقه 
و در جبهه حق قابل مش��اهده است. يك بار بعد 
از پيروزي در عمليات همراه جمعي از رزمندگان 
به مقر داعش��ي ها رفتيم. لودري در منطقه بود، 
خواس��تم روش��ن كنم، اما هر چه تالش كردم 
روشن نمي ش��د، حدود يك س��اعت و نيم روي 
لودر كار كردم تا روشنش كنم، اما هر چه تالش 
كردم موفق نش��دم. در اين فاصله يكي از بچه ها 
كه براي پاكس��ازي به داخل اتاق هاي داعشي ها 
رفته بود آمد و گف��ت داخل همه اتاق ها تله هاي 
انفجاري و مين كار گذاشته شده است. با خودم 
گفتم نكند داخل لودر هم مين گذاري شده باشد، 
موضوع را به فرمانده گفتم، از من خواست از لودر 
فاصله بگيرم تا خودش ل��ودر را چك كند. بعد از 
دقايقي توانستيم يك مين خيلي بزرگ در داخل 
لودر كش��ف كنيم كه اگر منفجر مي شد بخش 
وسيعي از فضاي اطراف را منهدم مي كرد، خيلي 
وحشتناک بود، فرمانده گفت حال برو و استارت 
بزن. من هم رفتم با استارت اول لودر روشن شد. 
اين امداد الهي و غيبي بود كه خدا نصيب ما كرد. 
در پايان مي خواهم بگويم همه دارايي من، خانواده 
و فرزند شش ساله ام كه هنوز نديده ام فداي بي بي 
زينب)س(، بر اين اعتقادم كه بايد از اين دنيا با همه 
تعلقاتش گذشت و رفت، من هيچ دلبستگي اى به 
دنيا ندارم، اميدوارم خداوند مرگ ما را شهادت در 

راهش قرار دهد.

اه�ل پاراچن�ار و ن�ام جه�ادي اش عل�ي فقي�ر اس�ت، در 
پاكس�تان راننده ماش�ين س�نگين بود ك�ه به اي�ران آمد، 
حدود 18س�الي اس�ت كه در ايران زندگي مي كن�د، مدتي 
در ي�ك كارخان�ه پالستيك س�ازي كار كرد. ش�ش س�ال 
پيش به پاكس�تان برگش�ت، ازدواج ك�رد و ب�راي خودش 
خانه س�اخت، س�ه ماه ماند، دوباره به ايران آم�د و به جبهه 
مقاومت پيوس�ت. روايت وي از چگونگي پيوستن به لشكر 
زينبي�ون و مدافع حرم ش�دن را از زبان خ�وش مي خوانيد. 
شنيديم بالفاصله بعد از مراسم عروسي عازم سوريه 

شديد، خانواده مخالفتي نداشت؟
قبل از عروسي دوستانم قلندر و نجات كه در سوريه بودند با من تماس 
گرفتند و از اوضاع آنجا و جنگ برايم گفتند، من هم نيت كردم بعد از 
جشن ازدواجم راهي شوم. بعد از مراسم عروسي، موضوع را با مادر و 
همسرم در ميان گذاشتم. به مادرم گفتم مي خواهم بروم سوريه، مادرم 
گفت تو تازه ديروز عروسي كردي، امروز مي خواهي براي جنگ بروي ؟! 
گفتم به خاطر بي بي  زينب)س( مي روم، اگر نگذاري بايد قيامت جواب 
بي بي را خودت بدهي. به همسرم هم همين را گفتم. سرانجام هر دو 

راضي شدند چراكه زندگي مان فداي بي بي زينب)س( است. 
ماه مبارک رمضان بود. بعد از سحري و نماز از خانه بيرون آمدم. استاد 
اخالقي داشتم به محضر ايشان رس��يدم و از اعزامم به سوريه گفتم. 
ايشان براي من دعا كرد و گفت تو براي دفاع از حرم مي روي، ان شاءاهلل 

ما پاکستاني ها که در 
لواي لشكر زينبيون 
خدمت مي کنيم با 

هم برادريم.  وقتي از 
زير قرآن رد شده و 
به عمليات مي رويم 

همه يكي مي شويم و 
پشت هم و برادرانه 
از هم دفاع مي کنيم، 

هر گز همديگر 
را در منطقه رها 

نمي کنيم
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گفت و گو با رزمنده زينبيون سيد علي

 زينبيون
غريب هستند
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اسالم و مذهب تشيع را در منطقه خودمان 
تبليغ كنم؛ چراك��ه در منطقه ما تكفيري ها 
و وهابيت فعاليت زيادي داشتند. الحمدهلل 
موفقيت هاي زي��ادي در اين راه به دس��ت 
آوردم، هش��ت س��ال پيش براي شركت در 
مراسم اربعين حسيني به پاكستان بازگشتيم 
و در آنجا همراه بادوس��تان طلبه ام كارهاي 
فرهنگي زيادي انج��ام داديم. بعدها در يك 
مؤسسه مشغول تدريس علوم قرآن و احكام 
شرعي و ديني ش��دم و از طريق اينترنت به 
عالقه مندان زبان انگليسي، اردو و پشتو در 
كشورهاي غيرمس��لمان، آموزش مي دادم. 
يك گروه پنج نفره بوديم كه هميشه بعد از 
نماز مغرب و عشا دور هم جمع مي شديم و 
هر كس سخنان يا احاديثي از بزرگان را روايت 
مي كرد و من هميشه نكاتي از سخنراني هاي 
امام خامنه اي و سخنان آيت اهلل بهجت)ره( را 

بازگو مي كردم. 
ش�ما كه فعال فرهنگي بوديد، 
چطور شد تصميم به جهاد نظامي 

در سوريه گرفتيد؟
من از هم��ان اوايل در جري��ان نفوذ و 
اقدامات تروريست ها در سوريه و عراق 
قرار گرفتم و ب��راي اينكه تكليف خودم 
را بدانم موضوع را با يك��ي از علما هم در 
ميان گذاشتم تا ببينم تكليف ديني من در 
آن ش��رايط ادامه كار فرهنگي است يا رفتن 
به ميدان جن��گ نظامي؟ موضوع جهاد 
در س��وريه را با اعضاي همان گروه 
پنج نفري هم در ميان گذاشتم. 
سرانجام تصميم ما اين شد كه 
به ايران بياييم تا از اينجا عازم 

سوريه شويم. 
ب�ه خان�واده گفتيد 
براي زيارت به ايران 
مي روي�د يا حض�ور در 

سوريه؟
ن��ه حقيق��ت را گفت��م. وقتي 
مي خواس��تم ب��ه اي��ران بيايم به 
اعضاي خانواده و همس��رم گفتم 
نيت من از سفر به ايران، رفتن به 
س��وريه و دفاع از حرم است. آنها 
مخالفت كردند. اص��رار كردم تا 
بتوانم رضايت آنان را جلب كنم، 
گفتم بي بي من را صدا مي كند، 
من بايد بروم. گفتم اگر با رفتنم 
موافق��ت نكنيد، خودت��ان روز 
محش��ر بايد پاس��خگو باشيد، 
از اين پس هم ديگر ب��راي امام 
حسين)ع( و حضرت زينب)س( 
گريه و زاري نكنيد؛چراكه آنها به 
اشك هاي شما نيار ندارند، امروز 
روز عمل است. وقتي اين حرف ها 
را زدم آنه��ا رضايت دادند. نكته 
ديگر اينكه دخت��رم تازه به دنيا 
آمده بود، اما از آنها جدا شده و به 

ايران آمدم. 
در كدام عمليات مجروح 

شديد؟
سال 13۹2 راهي سوريه شدم. 

ابتدا بايد بگويم كه اعزام به سوريه با شنيدن 
خبر ش��هادت عقيدحس��ين اتفاق افتاد. او 
از رزمندگان دالور زينبيون ب��ود كه بعد از 
دو س��ال تنها پيكرش تفحص و در بهش��ت 
معصوم )س( به خاک س��پرده ش��د. بعد از 
شهادتش ما با گروه ش��هيد قادرحسين بود 
و من معاون جانشين فرمانده گروهان شهيد 
ساجد حسين  شدم. دو روز در حلب بوديم 
و روز س��وم به خط باش��كوي اعزام شديم. 
بعدازظهر بود كه تروريست هاي تكفيري با 
موش��ك و خمپاره به خط ما هجوم آوردند، 
بچه ها بس��يار مقاومت كردن��د، روز هفتم 
درگيري ها من و ۹نفر ديگر از رزمندگان بر اثر 
تركش خمپاره ها مجروح شده و دو روز بعد 
براي درمان به ايران منتقل شديم، اما كمتر از 

يك ماه بعد مجدداً به منطقه اعزام شدم. 
مصمم به ادامه اين راه هستيد؟

از س��ال 13۹2 تا امروز كه با شما 
صحبت مي كنم، همچنان در اين مسير قدم 
بر مي دارم و ان ش��اءاهلل راه دوستان شهيدم 
را ادامه خواهم داد. خدا را ش��اكرم كه من را 
مدافع حرم و از لش��كريان زينبي قرار داد و 
از خدا مي خواهم كه اين توفيق را از ما سلب 
نكند. بچه ه��اي زينبيون مهاج��ر و مجاهد 
هس��تند از لحاظ منطقه، فرهن��گ، زبان، 
س��ازمان از همه جهت غريبند، ولي با همه 
اين غريبي ها هيچ وقت همراهان خودش��ان 
را رها نمي كنند، پاكستاني، ايراني، لبناني، 
عراقي، افغانستاني، سوري و... تا آخرين قطره 
خون با هم مي مانند و از اسالم و تشيع دفاع 

مي كنند. 
مي گويند زينبيون خيلي شجاع 
و فداكار هس�تند. نمون�ه اي از 
شجاعت و فداكاري آنها را برايمان 

مي گوييد؟
در عمليات نصر يك، سال ۹3 لشكر زينبيون 
از تل اذان به تل ش��هيد هج��وم بردند. در 
مس��ير به س��مت باال جاويد حس��ين تير 
مي خورد و با اصرار از بچه ها مي خواهد كه 
به جلو پيشروي كنند تا به اهداف عمليات 
دست پيدا كنند و خودشان را معطل بردن 
پيكر ايشان نكنند. از اين دالوران در لشكر 
زينبيون كه در نهايت ايثار جام شهادت را 
سركشيدند، بسيار هستند، يا شجاعت بچه ها 
در باز گرداندن پيكر شهدا از دل دشمن بعد 
از چن��د روز محاص��ره در عمليات صفات و 
حندارت بسيار س��تودني است. وقتي همه 
عقب نش��يني كردند، چند نفر از بچه هاي 
لشكر زينبيون ش��هيد شدند. دوستانشان 
آنها را به ص��ورت امانت دفن ك��رده بودند 
كه وقتي منطق��ه آرام ش��د، پيكر آنها را به 
عق��ب برگردانند. ش��ش نف��ر از مجاهدان 
زينبي با شجاعت خارق العاده به دل دشمن 
زدند. ش��هدا را از خاک مورد تصرف دشمن 
بيرون آوردند. بعد كه فرماندهان حزب اهلل 
متوجه اي��ن موضوع ش��دند، از بچه هاي ما 
خواس��تند كه با كمك آنها پيكر ش��هداي 
حزب اهلل را هم به عقب بياورن��د. اينها تنها 
نمونه ه��اي كوچكي از دالوري و رش��ادت 

نيرو هاي مدافع لشكر زينبيون است. 

پدر بزرگش��ان روحاني بود، مادر از 
پس��رش مي خواهد راه پدر بزرگ را 
ادامه دهد و طلبه شود، براي همين 
هم��راه او به اي��ران آمد. ش��هادت 
دوستش او را مدافع حرم كرد. او كه 
خود در چند عمليات حضور داشت 
و مجروح ش��د، حاال از رشادت هاي 
رزمن��دگان و ش��هداي زينبي��ون 
مي گويد و آنه��ا را مهاجران مجاهد 

غريب توصيف مي كند. 
حضور در ايران چه تأثيري 
در فعاليت ه�اي ش�ما در 

پاكستان داشت؟
مادرم خيلي عالقه داش��ت ك��ه ما دو 
برادر هم طلبه شويم. براي همين من 
و مادر به قم آمديم و من مشغول درس 
و تحصيل ش��دم، مادرم هميشه به ما 
مي گفت ك��ه بايد راه ب��زرگان خودتان 
را ادامه دهيد. سال ها پيش، پيشينيان 
ما براي تبليغ دين اس��الم از خراسان به 
پاكستان مهاجرت كرده بودند. هدف من 
هم از اينكه براي ادامه تحصيل و كس��ب 
علم به قم آمدم همين بود مي خواس��تم 
درس طلبگي بخوانم ت��ا بتوانم بهتر دين 



رفتن به سوريه و دفاع 
از حرم خيلي سخت 
بود، اما به لطف خدا 

پس از ماه ها فراز 
و نشيب و پيگيري 
توانستيم مقدمات 
اعزام پاکستاني ها 
را به سوريه فراهم 
کنيم،  تا آن زمان 
پاکستاني ها به 

سوريه اعزام نشده 
بودند

20

مصاحبه با سيد الطاف حسين رزمنده زينبيون

25نفر اعزامي به سوريه هسته اوليه  زينبيون شدند 
منطقه »صفه« رفتيم. منطقه »صفه« يك نقطه 
مشترک براي جمع شدن نيروهاي تحت امر من 
و نيروهاي اولين فرمانده زينبيون شهيد درويش 
بود. ايشان به همراه نيرو هايش در »تل ادريس« 
مستقر بود. وقتي فرمانده درويش را ديدم همگي 
تحت فرماندهي ايشان آماده رزم شديم. روحيه 
رزمندگان بس��يار باال بود. 240 رزمنده زينبي 

آماده عمليات بودند. 
چند بار اع�زام ش�ديد و د ر چه 

عمليات هايي حضور داشتيد؟ 
چهار بار به منطقه اعزام شدم كه يك بار آن به 
درخواست درويش، اولين فرمانده زينبيون بود. 
درويش بعد از مجروح شدن با من تماس گرفت 
و گفت خودت را خيلي فوري به منطقه برسان تا 
روحيه رزمندگان با مجروح شدن من تضعيف 
نشود. در آن زمان به خاطر تالش، همت، صبر 
و بصيرت شهيد درويش بود كه زينبيون هويت 
پيدا كرد. پنج ماه و نيم به عنوان رزمنده در منطقه 
خدمت ك��ردم. در اين م��دت در عمليات هاي 
حردتنين، الخناصر، تل اذان، كفربيد و باشكوي 

حضور داشتم. 
ظاهراً خيلي تحت تأثير ش�هيد 
درويش قرار گرفته ايد، خاطره اي 

از فرماندهي ايشان داريد؟
بله زياد، در يك��ي از عمليات ها به فرماندهي 
شهيد درويش، منتظر رس��يدن تجهيزات و 
مهمات بوديم، اما شرايط نامناسب جوي باعث 
ش��د تا مهمات به بچه هاي ما نرسد، فرمانده 
درويش اعالم كرد كه باي��د وارد ميدان نبرد 

شويم، بعضي از رزمنده ها سهميه مهمات را 
رعايت نكرده و مهمات بيشتري گرفته بودند، 
شهيد درويش هم همه نيروها را يك جا جمع 
و سخنراني غرايي كرد. ايشان سخنراني اش را 
با طرح يك سؤال آغاز كرد و گفت آيا ايمان، 
اعتماد، توكل و اميد شما به اسلحه است يا بر 
خدا و پيغمبر و اهل بيت)ع(؟ كس��ي جوابي 
نداد همه در س��كوت مطلق بودن��د. فرمانده 
درويش گفت يادتان باش��د كه اس��لحه يك 
وسيله اس��ت، اعتماد و توكل ما بايد به خدا و 
پيغمبر باشد چراكه اگر غير از اين باشد جهاد 
ما هيچ ارزشي ندارد. فكر نكنيد كه اگر شما 
من را تنها بگذاريد و از هجوم سر باز زنيد من 
از مبارزه دست مي كشم، من دو دختر دو ساله 
و سه ساله دارم، اگر الزم ش��د هر دويشان را 
سپر حرم سه ساله اباعبداهلل)ع( مي كنم، اما 
اجازه نمي دهم كه چش��م كثيف حرامي ها 
به حرم بيفتد. اين س��خنان فرمانده درويش 
غيرت زينبي��ون را برانگيخت، نيروها هر چه 
مهمات داشتند به وسط ميدان آوردند. اولين 
نفر كه تمام خشاب هاي سهم خود را به وسط 
ميدان آورد شهيد جميل حس��ين بود كه با 
صداي بلند گفت هر كس هر چند تا خشاب 
دارد بياورد. همه بچه ها بلند شدند و هر تعداد 
كه خشاب داش��تند آوردند. در نهايت 200 
خشاب جمع شد. فرمانده دالور لشكر زينبيون 
شهيد درويش خش��اب ها را به طور مساوي 
بين رزمندها تقسيم كرد و همه نيرو ها آماده 

عمليات شدند. 

»الطاف حس�ين« متولد 62 پاراچنار اس�ت، تحصيالتش 
را در پاكس�تان تا دوم دبيرس�تان ادامه داد، بعد مشغول 
كشاورزي ش�د، در ادامه براي كار به عربس�تان رفت، اما 
فضاي آن كش�ور با روحياتش س�ازگار نبود و نتوانس�ت 
دوام بي�اورد. از آنجا به امارات رفت و در ابوظبي مش�غول 
به كار  ش�د. س�ال 89 براي ديدار با خانواده به پاكس�تان 
برمي گ�ردد، بع�د از مدتي ب�راي زي�ارت امام رض�ا)ع( و 
حضرت معصومه)س( به ايران مي آيد كه معنويت و امنيت 
جمهوري اس�المي ايران حال و هوايش را تغيير مي دهد. 
گفت وگوي ما با اين رزمنده جبه�ه مقاومت را مي خوانيد. 

شما از پاكستان به عربس�تان و امارات رفتيد، اما 
سرانجام ايران را براي اقامت انتخاب كرديد. چرا؟

فضاي آن كشورها با روحيات من سازگار نبود، وقتي به ايران آمدم 
آرامشي خاص در وجودم احساس كردم كه در امارات و عربستان 
به آن دس��ت پيدا نكرده بودم اما كمي بعد پدرم تماس گرفت و با 
لحن تندي از من خواست يا به پاكستان برگردم يا با پولي كه برايم 

مي فرستد به اروپا بروم و در آنجا زندگي كنم. 
شما چه كرديد؟

خواس��ته پدر را نمي توانس��تم قبول كنم. براي همين 
به امام رضا)ع( توس��ل جس��تم، گفتم من از دس��ت وهابي ها در 
پاكستان، عربستان و امارات اذيت شدم، نمي خواهم به آنجا بروم. 
مي خواهم آزادي مذهبي داشته باشم، به قم رفتم، در حرم حضرت 
معصومه)س(  تصميم گرفتم در ايران بمانم، مجذوب قم شدم. خيلي 
زود توانستم در پرديس��ان كار پيدا كنم، ابتدا كارگري مي كردم و 
كمي بعد به لطف خدا و تالش زياد پيمانكار ساختمان شدم. چندين 
ساختمان را در قم تكميل كردم بعد براي كار پيمانكاري به تهران 
آمدم. كسب و كارم خيلي خوب بود. تازه پيمانكاري يك ساختمان 
بزرگ را بر عهده گرفته بودم كه يك هم روستايي تماس گرفت و 
گفت حاجي الطاف مي داني در سوريه جنگ در گرفته و حرم حضرت 

زينب)س( در خطر است؟ نمي خواهي كمكي كني؟ 
با شنيدن اين حرف ها چهار ستون بدنم لرزيد. گفتم ما دنبال انجام 
چنين خدمتي به اسالم مي گش��تيم كه خدا روزي مان كند. مگر 
مي شود حاال كه ما را خوانده اند آرام بنشينيم! همه ذهنم درگير اين 
موضوع شد، دستم به هيچ كاري نمي رفت، به شدت ناراحت بودم، 
ديگر همه هدفم شده بود رفتن به سوريه و دفاع از حرم، خيلي سخت 
بود، اما به لطف خدا پس از ماه ها فراز و نشيب و پيگيري توانستيم 
مقدمات اعزام پاكس��تاني ها را به سوريه فراهم كنيم، خيلي طول 
كشيد، چون تا آن زمان پاكس��تاني ها به سوريه اعزام نشده بودند. 
اولين گروه از بچه هاي پاكستاني متشكل از 25 نفر عازم سوريه شدند. 
من همچنان مشغول جذب و اعزام زينبيون بودم و تا اعزام نهمين 

گروه لشكر زينبيون در اين مسئوليت خدمت كردم. 
بعد خودت هم عازم شدي؟ 

يك شب خواب عجيبي ديدم. خواب ديدم در كربال با وضع 
عجيبي در حال طواف ضريح مطهر حضرت اباعبداهلل)ع( و حضرت 
ابوالفضل)ع( هستم. همه ايس��تاده حرمين را طواف مي كردند اما 
من در حالت چهار دست و پا مشغول طواف بودم. ۹ بار به اين طريق 
طواف انجام دادم و بعد از زمين بلند شدم. وقتي از خواب بيدار شدم 
خيلي فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه ۹ سال دربه دري كشيدم، 
سختي ها كشيدم تا اينكه ۹ گروه از لشكر زينبيون را با همكاري و 
تالش هاي خستگي ناپذير شهيد درويش و ديگر دوستان به منطقه 
اعزام كرديم. االن ديگر زمان آن فرا رسيده كه خودم به منطقه بروم و 
در آنجا مشغول به خدمت شوم. بعد از گرفتن وسايل و تجهيزات در 
منطقه »بحوث« مستقر شديم و سه روز بعد براي انجام عمليات به 



گفت و گو با محمد حسين جانباز قطع نخاع

اميدوارم اين جانبازي مرا به خدا نزديك تر كند
جهاد در راه خدا را از 16س�الگي مقابل 
فرقه وهابي�ت در پاكس�تان آغاز كرد. 
9س�ال اس�ت در ايران زندگي مي كند 
كه چهار س�الش ب�ه حض�ور در جبهه 
مقاومت گذش�ت. جزو اولين گروه هاي 
اعزامي لش�كر زينبيون به سوريه بود. 
چهار بار به س�وريه رفت و ه�ر بار پس 
از مجروح شدن بر مي گش�ت و پس از 
درمان باز مي رفت. در 28 سالگي مدال 
جانبازي گرف�ت و اكن�ون جانباز قطع 
نخاعي است كه معتقد است اگر مراقبت 
كند پاداش�ش كمتر از شهادت نيست. 
س�خن از زوار حس�ين اس�ت. روايت 
زندگي اش را از زبان خودش مي خوانيم. 

 اهل شهر پاراچنار پاكستان هستم. ۹سالي 
است كه به ايران آمده  ام و با كارگري هزينه 
زندگ��ي  ام را تأمي��ن مي كنم. چهار س��ال 
پيش از طريق يكي از دوستانم كه درجبهه 
مقاومت در س��وريه حضور داشت، با عمق 
جنايات تروريست هاي تكفيري و تجاوز به 
حرم اهل بيت )ع( آگاه شدم، كار و زندگي را 
رها كردم و بار سفر بستم. وقتي مي خواستم 
به س��وريه بروم، با خانواده  ام تماس گرفتم 
وآنها را از تصميم خود مطل��ع كردم. تا نام 
حضرت زينب )س(  را بر زبان آوردم رضايت 
دادند و گفتند اگ��ر مي خواهي مدافع حرم 

شوي بسم اهلل... . 

فدايي حضرت زينب )س(
من پيش از اين در 16سالگي 
در پاكس��تان اسلحه در دست 
گرفتم و مقابل فرق��ه وهابيت جهاد كردم و 
جانبازهم شدم، اما وقتی كه مي خواستم به 
سوريه بروم، مجدداً دوره آموزش نظامي را 
طي كردم. سال ۹2همراه با اولين گروه هاي 
لشكر زينبيون به س��وريه رفتم. من بر اين 
اعتقاد و باور بوده و هستم كه فدايي حضرت 

زينب )س( شدن بر ما واجب است. 

قطع نخاع با تير مس�تقيم 
تروريست ها

چهار ب��ار به جبه��ه مقاومت 
اعزام شدم و در هر مرتبه از ناحيه پا و گردن 
مجروح و بعد از بهبود و درمان مجدداً اعزام 
مي شدم كه در اعزام آخر در سن 28سالگي 
قطع نخاع ش��دم. زماني كه اين اتفاق براي 
من افتاد، فرمانده بودم. شب هفتم ماه محرم 
بود، به همراه دو تن از دوس��تانم وارد حلب 
سوريه شديم. وقتي به منطقه محل مأموريت 
رسيديم از دو رزمنده همراه خواستم كه در 
همان محل بمانند تا من به منطقه اى ديگر 
كه قرار بود شناس��ايي كنم، بروم و برگردم، 
تجهيزات زيادي نداش��تيم. وقتي برگشتم 
متوجه ش��دم آن دو نفر از محل خودش��ان 
جلوتر رفته و با داعش��ي ها درگير ش��دند. 
من هم به مح��ل درگيري آنه��ا رفتم كه با 

پيكرهاي غرق به خون آنها مواجه گشتم، در تالش براي انتقال 
پيكرهايشان به عقب بودم كه هدف تير مستقيم تروريست ها 

قرار گرفتم و بر اثر همان هم قطع نخاع شدم. 

براي رضاي خداوند تحمل مي كنم
اعتقاد دارم اگر مراقب باش��م اجر و پاداش اين 
جانبازي كمتر از شهادت نيس��ت، براي همين 
همه س��ختي ها و درد هايش را به اميد جلب رضايت خداوند 
تحمل مي كنم. در حال حاضر شرايط جسمي من به گونه اي 
اس��ت كه از س��ينه به پايين حركتي ندارم، اما اميدوارم اين 

جانبازي و سختي هايش من را به خدا نزديك تر كند. 
وقتي خبر جانبازي و قطع نخاع شدنم را به خانواده  ام دادم آنها 
گفتند، معناي مدافع حرم بودن اين اس��ت كه تيرهاي اشقيا 
به جاى برخورد با حرم به مدافعان حرم اصابت كند و تو مدافع 
حرم بودي و مانع اصابت تير تروريست ها به حرم شدي و براي 
همين هم رفته بودي، در اين راه گلوله خوردن و مجروح شدن 
براي ما افتخار است. خدا را شكر، ما افتخار مي كنيم كه در راه 
دفاع از اسالم و ناموس شيعه جانباز شدي و اين برخورد آنان 

موجب آرامش من شد. 

اسالم مرز ندارد
الحمدهلل از شرايط امروزم راضي هستم و اميدوارم 
كه مس��ئوالن باز هم به من اذن جهاد بدهند و 
اجازه بدهند با همين شرايطي كه دارم هر خدمتي كه از دستم 
بر مي آيد انجام دهم. تا اين بار ان شاء اهلل با شهادت از ميدان رزم 
بازگردم. هدف ما از جهاد، رزم با كفار و دفاع از اسالم است كه 

حد و مرزي ندارد. 

زينت زينبيون 
درويش يكي از بهترين فرماندهان لشكر زينبيون 
بود. خيلي خوب و مهربان بود. زينت علي، زينت 
زينبيون بود. فرماندهی كه جنگي��د و چگونه جنگيدن را ياد 
خيلي از بچه ها داد. همه توان��ش را در همراهي رزمندگان و 
پيروزي در عمليات ه��ا به كار مي گرف��ت. هيچ وقت روزي را 
فراموش نمي كنم كه همراه 21 نف��ر از بچه ها براي عمليات 
وارد منطقه اي در سوريه شديم. بعد از درگيري خودمان را به 
يك ساختمان رسانديم. نمي دانستيم ساختمان در محاصره 
داعشي هاست. از طرفي 14 نفر از تروريست ها را هم به اسارت 
گرفته بوديم. تنها يك راه داشتيم، اسراي داعشي را داخل يك 
اتاق كرديم و خودم نگهباني از آنها را هم بر عهده گرفتم. چند 
روزي در محاصره داعشي ها بوديم. گرسنگي و تشنگي بر ما 
عجيب غلبه كرده بود. چيز زيادي براي خوردن نداشتيم. زينت 
علي در آن عمليات همراه ما بود. حضورش باعث ش��د ما بعد 
از چند روز مقاومت و محاصره از آن مخمصه س��خت و دشوار 
رها شويم. دش��من روزي س��ه بار به ما حمله مي كرد. زينت 
علي به ما ياد داد كه چگونه سنگر بسازيم تا بتوانيم مقابلشان 
مقاومت كنيم. تجهيزات ما در مقابل داعشي هاي تا بن دندان 

مسلح كم بود. 
زينت علي مي گفت مراقب باشيد تا مهماتمان تمام نشود. به 
محض اينكه مهماتمان تمام شود آنها وارد ساختمان مي شوند 
و همه را به اسارت خواهند برد. تأكيد مي كرد تير هايتان را هدر 
ندهيد، دشمن مي خواهد شما را خلع سالح كند. در آن مدت 
تجربه هاي زينت علي به كمكمان آمد و توانستيم با مديريت و 

فرماندهي او نجات يابيم. 

وقتي خبر 
جانبازي و قطع 
نخاع شدنم را 
به خانواده  ام 

دادم آنها گفتند 
معناي مدافع 
حرم بودن اين 

است که تيرهاي 
اشقيا به جاى 

برخورد با حرم 
به مدافعان حرم 

اصابت کند
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 در خواب 
شهيد مبين را 
ديدم. او يكي 
از همرزمانم 

بود که در کنارم 
شهيد شد. گفت 
»مبارکت باشد « 

آنجا متوجه 
شدم که زيارتم 
مورد قبول واقع 

شده است
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گفت و گو  با »شاهد«  جانباز زينبيون

نبايد بگذاريم خون شهدا پايمال شود
در كنار مادر و خانواده ماندم تا اوضاع روحي 
مادرم آرام شود. در اين مدت بچه ها از منطقه 
با من تماس مي گرفتن��د و از اوضاع منطقه 
مي گفتند. يك روز به مادر گفتم اجازه بدهيد 
من دوباره به س��وريه بروم و ادامه دهنده راه 
برادر شهيدم باشم. مادر گفت من هيچ وقت 
مانع شما نمي ش��وم و نمي گويم كه نرويد. با 

اذن مادر راهي شدم. 
چند بار اعزام شديد؟

من دو بار اعزام شدم. در اعزام دوم 
مجروح ش��دم و همچنان بعد از گذشت سه 

سال در حال مداوا و درمان هستم. 
مسئوليت هاي شما در لشكر چه 

بود؟
من جانشين فرمانده و فرمانده عمليات بودم. 

در كدام عمليات مجروح شديد؟
در عمليات آزاد س��ازي دو شهر شيعه نشين 
نبل و الزه��را در 1۹ اس��فندماه ۹4 مجروح 
شدم. گلوله به س��مت چپ فك من اصابت 
كرد و از سمت راس��ت خارج شد. مادرم بعد 
از شنيدن خبر مجروح ش��دنم با من تماس 
گرفت، اما من تا يك ماه و نيم نمي توانس��تم 
صحبت كنم و حرف هاي��م را براي اطرافيان 
يادداشت مي كردم. ان شاء اهلل بعد از بهبودي 

مجدداً راهي خواهم شد. 
اكنون چه مي كنيد؟

با توجه به طول درمان در بيمارستان 
در كنار ديگر جانبازان و مدافعان حرم لشكر 
زينبيون هس��تم و در امور اداري بيمارستان 

پيگير درمان جانبازان هستم. 
به عنوان يك پاكستاني حضور 
رزمندگان ديگر كشورها را در 

سوريه چگونه توجيه مي كنيد؟ 
اس��الم و جهاد در راه خدا مرز ن��دارد. در هر 
نقطه از جهان اگر مسلماني مورد ظلم و تعدي 
قرار بگيرد بايد براي دفاع رفت، مسافت هم 
مهم نيس��ت. وظيفه ديگر مسلمانان از همه 
كشورهاست كه اگر شرايط دفاع دارند از آنها 
دفاع كنند. دفاع از دي��ن و اهل بيت)ع( هم 
همين گونه اس��ت. از همه مهم تر فرمان امام 
خامنه اي است، وقتي به امري فرمان دهند و 

اشاره اي داشته باشند، تكليف بر ما مشخص 
مي شود. اگر مقابل دش��من مقاومت نكنيم، 
پيشروي مي كند. در هر نقطه كه دشمن ظلم 
مي كند بايد ريشه كن شود. دشمن مي خواهد 
حريم آل اهلل را در س��وريه و عراق از بين ببرد 
كه اگر اي��ن اتفاق بيفتد زندگ��ي ديگر براي 
ما ش��يعيان معنايي ندارد، هرچه سختي در 
اين راه باشد تحمل مي كنيم كه آنها به حرم 
نزديك نش��وند. نبايد بگذاريم خون ش��هدا 

پايمال شود. 
خاطره اي از دوستان شهيدتان 

داريد؟
بعد از مجروحيت ب��راي زيارت اباعبداهلل)ع( 
به كربال رفتم. در خواب شهيد مبين را ديدم. 
مبين يكي از همرزمانم بود كه در كنار خودم 
شهيد شد. آمد كنارم و گفت »مباركت باشد « 
آنجا متوجه شدم كه زيارتم مورد قبول واقع 
شده است. شهيد مبين يكي از بچه هاي خوب 
لش��كر بود. يك بار بچه ها در منطقه هجومي 
انجام داده بودند كه حاج قاسم سليماني براي 
تش��كر و خداقوتي در جمع بچه هاي لشكر 
زينبيون حضور پيدا كرد. آن زمان من بعد از 
شهيد مطهر حسين، به طور موقت مسئوليت 
فرماندهي را برعهده داش��تم. وقتي س��ردار 
آمد، درخواست ها و آنچه بايد به عرض ايشان 
مي رساندم را در نامه اي نوشتم و خدمت شان 
تقديم كردم. مبين كه مي دانست با حاج قاسم 
ديدار دارم، پيش من آمد و گفت، به س��ردار 
سليماني بگوييد يك نش��ان و رمزي به من 
نشان بدهد كه من مطمئن شوم سرباز بي بي 
زينب هستم و اين خدمت و سربازي مقبول 
ايشان است. وقتي به محضر سردار سليماني 
رس��يدم، مبين را معرفي و خواس��ته اش را 
مطرح كردم. سردار چند ثانيه به مبين نگاه 
كرد و بدون اينكه حرفي بزند، او را به خودش 
نزديك ك��رد و مبين را بوس��يد و گفت اين 
هم نشان سربازي شما. به مبين گفتم ديگر 
خيالت راحت ش��د، مطمئن شدي؟! مبين 
چند روز بعد در هجوم عليه داعش به شهادت 
رسيد و اينگونه بي بي زينب)س(  بر خادمي و 

جهاد مبين مهر تأييد زد. 

شاهد نام جهادي برادر شهيد »زينت علي« از مجاهدان 
و فرماندهان ارشد زينبيون است كه از چگونگي راهيابي 
به جبه�ه مقاوم�ت و جانب�ازي اش براي م�ا مي گويد. 

از خودتان بگوييد و اينكه چ�ه زماني به ايران 
آمديد؟

نام جهادي من »ش��اهد« است. 28س��ال دارم و اهل پاراچنار 
پاكستان هستم. بعد از برادرم زينت علي راهي ايران شدم و بيش 
از سه سال اس��ت كه در ايران زندگي مي كنم. وقتي برادرم در 
ايران بود با ايشان تماس گرفتم و گفتم كه ديپلم خود را گرفته ام 
و مي خواهم براي زيارت به ايران بيايم و به قم و مش��هد بروم. 
زينت از پيشنهاد من استقبال كرد. سال ۹2 به ايران آمدم. در 

ايران بود كه با واقعيت اوضاع سوريه آشنا شدم. 
اهالي پاراچنار معموالً اهل جهاد هستند. شما 

چطور؟
بله م��ن در پاراچنار س��الح به دس��ت گرفتم، مگر مي ش��ود 
پاراچناري بود و سالح به دست نگرفت. ما شش سال در پاراچنار 
با وهابيت در جنگ بوديم. سه تا از برادر هايم در پاراچنار جانباز 
شدندكه زينت علي هم بود و من همراه برادر انم در جبهه نبرد 
عليه تكفيري ها مب��ارزه كردم، ام��ا در س��وريه و در مصاف با 

تروريست هاي داعشي به افتخار جانبازي رسيدم. 
گويا شما همزمان با برادرتان در سوريه بوديد؟

بله، برادرم يك بار تنها رفت، ولي در مرحله بعدي من همراهش 
بودم. يكي از مش��وق هاي اصل��ي من براي حضور در س��وريه 

برادرم بود. 
 بعد از شهادت برادرتان ش�ما دوباره به سوريه 

بازگشتيد؟
بله، بعد از تشييع پيكر برادرم خانواده ام به پاكستان بازگشتند 
و من منتظر اع��زام مجدد بودم كه مادرم ب��ا من تماس گرفت 
و گفت قبل از رفتن بيا تا يك بار تو را ببينم. چاره اي نداش��تم، 
طبق خواسته مادر به پاكس��تان رفتم. خيلي سخت بود بدون 
زينت وارد خانه شوم. خانه در نبودش غمناک بود، چند ماهي 



//////////
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بعد از جلب رضايت خان��واده، با زحمت 
زياد توانستم ويزا بگيرم و به ايران بيايم. 
ارادت من به اهل بيت)ع(  به ويژه حضرت 
زين��ب )س( باع��ث اتخاذ اي��ن تصميم 
ش��د. ايش��ان پيامبر عاشوراست. بي بي 
زينب)س(  تشيع را جان تازه اي بخشيد. 

4 بار مجروح شدم
هفت بار به منطقه اعزام شدم 
و در مدت حض��ورم در جبهه 
مقاومت چهار مرتبه مجروح گش��تم. اولين 
بار در عمليات نبل و الزهرا بود كه گلوله هاي 

دش��من تكفيري به ديوار اصاب��ت و بعد به 
دست و س��ينه ام برخورد كرد. مجروحيت 

دوم من در خلصه اتفاق افتاد. 
تير قناصه بعد از اصابت به دس��ت راس��ت 
از كتف من خارج ش��د. مجروحيت س��وم 
در شيخ س��عيد حلب اتفاق اقت��اد. در ميان 
درگيري و هجوم به س��مت دشمن تركش 
نارنجك به پهلوي من خورد و مجروح شدم. 
آخرين مجروحيت من در ش��ش ماه پيش 
در بو كمال سوريه بود. همراه با چهار نفر از 
نيرو هاي ايراني و پاكستاني براي شناسايي 
رفتيم. كمي بعد از انجام عمليات شناسايي 

در محاصره داعشي ها افتاديم. 10ساعتي در محاصره بوديم. 
مي خواستم از نقطه اي عبور كنم، اما چون پوشش نداشتم سه 

تير به من اصابت كرد. 
يكي به پا، ديگري به زانو و آخرين تير به دستم خورد. دست 
و پايم مجروح ش��د و خونريزي زيادي داش��تم. همه فضاي 
اطرافم را س��فيد مي ديدم و هر لحظه منتظر شهادت بودم. 
ناگهان متوجه ش��دم بچه ها با طنابي كه به پايم بسته اند من 

را به عقب مي كشند. 
نمي خواستند من در آن وضعيت به دس��ت داعشي ها اسير 
ش��وم. من را به بيمارس��تان منتقل كردند. امروز كه با شما 
صحبت مي كنم ش��ش ماه��ي از آن اتفاق مي گ��ذرد، هنوز 

بهبودي كامل حاصل نشده. 

نعره هاي حيدري و فرار دشمن 
نمي دانم چگونه زينبيون را معرفي كنم تا حق 
مطلب درباره مجاهدت ها و دالوري هايش��ان 
ادا شود. زينبون خوب مي جنگند، شجاع هستند؛ وقتي در 
منطقه اي وارد مي شوند خيال همه بابت فتح و پيروزي در 
آن عمليات راحت است. نعره هاي حيدري زينبيون با هدف 
اس��تعانت گرفتن از اميرالمؤمنين)ع( فاتح خيبر در زمان 
عمليات حال و هوايي ايجاد مي كند. اين نعره هاي بچه هاي 
زينبي ترس و هراسي در دل دش��من مي اندازد كه بارها و 

بارها با شنيدنش پا به فرار گذاشتند. 

دوستاني كه شهيد شدند
در اين مدت ش��اهد شهادت 
دوس��تان عزي��زي چون 
فرمانده ش��هيد مطهر، 
سرتاج حسين و فرمانده 
ايران��ي لش��كر زينبي��ون 
عليرضا جيالن ب��ودم. حتي اگر 50درصد 
هم بهبودي پيدا كنم دوباره ب��ه منطقه مي روم. هيچ چيز 
نمي تواند مانع من شود. خوب شوم دوباره راهي مي شوم؛ 
چراكه زندگي من پيوس��ته به س��وريه و خانم زينب )س( 

شده است.

نعره هاي حيدري 
زينبيون با هدف 

استعانت گرفتن از 
اميرالمؤمنين)ع( 

فاتح خيبر در 
زمان عمليات 
حال و هوايي 

ايجاد مي کند. اين 
نعره هاي بچه هاي 

زينبي ترس و 
هراسي در دل 
دشمن مي اندازد

»25س�ال دارم، در پاكس�تان ديپلم مهندس�ي گرفتم. مشغول 
كار و زندگي ام ب�ودم كه متوجه اتفاقات س�وريه ش�دم. موضوع 
را با خان�واده در ميان گذاش�تم. اذن جهاد گرفتن از پ�در و مادر 
براي م�ن ك�ه در خان�واده اي مؤمن و معتق�د بزرگ ش�ده بودم، 
كار س�ختي نبود. به م�ادرم گفت�م مي خواهم به ايران ب�روم تا از 

آنجا خ�ودم را به جم�ع مدافع�ان حرم برس�انم و از ح�رم بي بي 
زينب)س( دف�اع كنم. مادر گفت: ش�ما س�ه برادر هس�تيد، اگر 
تو ش�هيد بش�وي، دو برادر ديگرت را به خط مي كن�م و به جهاد 
مي فرس�تم تا ادامه دهن�ده راه تو باش�ند«. واگويه ه�اى جانباز 
اميرعباس از مدافع حرم شدن تا جانبازى اش را با هم می خوانيم:



در کار رسانه اي با  
محدوديت هايي 
روبه رو بوده و 
هستيم، ولي 

اکنون مرکز رسانه 
زينبيون تشكيل 
شده و کارش را 
در شبكه هاي 

اجتماعي و تدوين 
آثار رسانه اي شهدا 

و رزمندگان آغاز 
کرده است
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گفت وگو  با  مسئول فرهنگي لشكر زينبيون

پايه هاي ادبيات مقاومت زينبيون شكل گرفت
شيعيان ايران و پاكستان مشتركات فرهنگي فراواني 
دارند. دوران هشت ساله دفاع مقدس تجربه  گرانبهايي 
در امور فرهنگي نيز از خود برجاي گذاش�ته تا امروز 
از آن تجربه ه�ا در ام�ور فرهنگي جبه�ه مقاومت به 
ويژه زينبي�ون بهره گرفته ش�ود. اين ام�ور از جمله 
ش�امل برنامه هاي ج�ذب و اع�زام نيرو ب�ه جبهه ها، 
رسيدگي به امور خانواده هاي ش�هيدان و رزمندگان، 
اج�راي برنامه ه�اي فرهنگ�ي در جبه�ه و مراس�م 
وداع، تش�ييع و به خاكس�پاري پيكر مطهر شهيدان 
اس�ت. براي آش�نايي با نحوه اجراي اي�ن برنامه ها با 
رضا نجفي، مس�ئول فرهنگي زينبيون ب�ه گفت و گو 
نشس�تيم. او كه از ابت�داي ش�كل گيري زينبيون در 
كنار آنها بوده ما را بيش�تر با زينبيون آش�نا مي كند. 

به عن�وان فردي كه ش�ناخت خوبي از ش�يعيان 
پاكس�تان و مدافعان ح�رم پاكس�تاني يا همان 
زينبيون داريد، جايگاه رزمن�دگان زينبيون در 

محور مقاومت چگونه است؟
ابتدا بايد بگوي��م اين را ب��راي خودم توفيق بس��يار بزرگ و 
ارزشمندي مي دانم كه فصلي از عمر ما در نهاد انقالبي سپاه 
در خدمت به جمعي عاش��ق و جهادي با عنوان »زينبيون« 
يا هم��ان مدافعان ح��رم پاكس��تاني مي گذرد. آنچ��ه امروز 
مجموعه زينبيون را تشكيل مي دهد كه در قالب رزمندگان 
مدافع حرم شهدا، جانبازان، مجروحان و خانواده هاي شهدا 

نمود پيدا كرده از يك عقب��ه اي برخوردار 
اس��ت كه ما آنها را به عنوان ش��يعيان ناب 
پاكستاني مي شناس��يم كه تفكرات بسيار 
عالي و اعتقادات بس��يار جالبي دارند. آنها 
در كشور خودش��ان در مبارزه با وهابيت و 
كس��اني كه نس��بت به ارزش هاي شيعيان 
عناد دارند، مستقيماً در حال مبارزه بوده و 
هستند، حتي شهيد و مجروح داده اند و بعضاً 
افرادي در جرگه زينبيون داريم كه خود از 
خانواده ش��هيد بودند يا خودشان مجروح 
شدند از جمله فرمانده دالور زينبيون شهيد 
درويش. آنها طعم مبارزه را چشيده اند و اهل 

جهد و جهاد بوده و هستند. 
نكت��ه ديگ��ر بح��ث حض��ور روحانيت در 
اين مجموعه اس��ت. يك حلق��ه اي قوي از 
روحانيت را داريم كه اينها نشئت گرفته از 
همان محالت، روس��تاها و اكناف پاكستان 
هستند كه دروس علميه را دنبال مي كنند و 
مركز ثقلشان هم در قم است. در اين رابطه 
الگوهاي بس��يار ارزش��مندي دارند، مثل 
شهيد عارف حسيني كه واقعاً به حدي اينها 
از شهادت اين عزيز و از رفتارها، سياست ها و 
موضع گيري هاي ايشان بهره بردند كه خود 
را فرزندان شهيد عارف حسيني مي دانند. 

همچني��ن الگو ه��اي ديگري مثل ش��هيد 
ضياءالدين و شهيد دكتر محمدعلي دارند 
كه از مناطق مختلف پاكستان مثل پاراچنار، 

بلتستان و پنجاب هستند. 
چ�ه اقدام�ات فرهنگ�ي ب�راي 

زينبيون انجام مي دهيد؟
يكسري اقدامات در ابتداي تشكيل زينبيون 
و زمان اعزام اولين نيروها به س��وريه شكل 
گرفت كه بيش��تر در قالب تبليغ ش��هيد و 
ش��هادت بود. با ورود خانواده ها به شهر قم 
از آنان اس��تقبال به عمل آمد و مراس��مات 
وداع، تش��ييع و تدفين كه سه ركن مهمي 
بود به انجام مي رسيد. در مراسم وداع، اوج 
صبر و اس��تقامت همراه با عف��اف و متانت 
خانواده ها چ��ون يك مقتل زن��ده در كنار 
پيكر عزيزانشان به نمايش گذاشته مي شد 
و بعد مراسم تشييع را داشته ايم كه در ايران 
اسالمي منحصر است، يعني با جلوه خاصي 
از مسجد امام حسن عس��كري)ع( در قم تا 
حرم مطهرحضرت معصومه)س( ش��هداي 
زينبيون تشييع مي شدند و بعد از طواف در 
حرم، بزرگان حوزه از جمله توليت محترم 
بر پيكر اين شهدا نماز مي خواندند و معموالً 
در صحن مطهر هم ش��اهد مداحي ذاكران 



در زينبيون وقتي 
کار فرهنگي 

انجام مي دهيم در 
سايه نام شهيد 
عارف حسيني 
و شعارهايي 

است که بسيار 
تأثيربرانگيز 

است. مثل 
شعار »زينبيون 

مجاهدان عارفي 
که شور حسيني 
دارند« يا شعار 

»زينبيون فرزندان 
شهيد عارف 

حسيني« و شعار 
»زينبيون نماد 

ايستادگي شيعيان 
پاکستان«
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اهل بيت)ع( پاكس��تاني بوديم كه با مداحي خود و خواندن 
روضه به ويژه روضه ش��هادت حضرت علي اكبر به زبان اردو 
و پشتو، ناله و آه مردم به خصوص پاكس��تاني هاي مقيم قم 

را به دنبال داشت.  
نكته بعدي برگزاري مراس��م يادبود شهداست كه به صورت 
يادواره هاي متداول در ايران برگزار مي شود، به طوري كه در 
هر مراسم يكي از اعضاي خانواده شهيد در بياناتي از عظمت 
شهيد و احساسات خود نسبت به اين جهاد مقدس ياد مي كرد 
و همچنين س��خنراني هاي پرش��ور روحانيون پاكستاني در 
تبيين انديشه ناب اسالمي و ضرورت حضور در جبهه مقاومت 

و تداوم راه شهدا بسيار روحيه بخش بوده است. 
برنامه ه�اي فرهنگ�ي ش�ما ب�راي خانواده هاي 

زينبيون اعم از رزمندگان و شهدا چيست؟
در زينبيون وقت��ي كار فرهنگي انجام مي دهيم در س��ايه نام 
شهيد عارف حسيني و شعارهايي است كه بسيار تأثيربرانگيز 
است مثل شعار »زينبيون مجاهدان عارفي كه شور حسيني 
دارند« يا شعار »زينبيون فرزندان شهيد عارف حسيني« و شعار 
»زينبيون نماد ايستادگي شيعيان پاكستان«، اما در خصوص 
نوع برنامه هاي فرهنگي بايد بگويم به م��رور كه خانواده هاي 
شهداي زينبيون در قم سكونت پيدا كردند، يكسري اقداماتي را 
خود دوستان زينبي به صورت خودجوش انجام داده و مي دهند. 
پيگيري تحصيل فرزندان شهدا، ثبت نام كودكان در مهد هاي 
كودک و حتي برگزاري كالس هاي احكام و برنامه هاي آموزشي 
ديگر در مسجد مقدس جمكران از آن جمله است. روند اينگونه 
امور از سال ۹3 شروع ش��د و طي اين سال ها توسعه پيدا كرد. 
يكسري كارهاي تبليغي مثل تهيه بازوبند، پيشاني بند و توزيع 
كتاب و آثار منتشره هم انجام مي شود كه بعضاً به منطقه نيز 
منتقل مي شود. باز از بهترين كارهايي كه از ابتدا صورت گرفت 
و اكنون نيز ادامه دارد، اعزام روحانيون پاكس��تاني اس��ت كه 
رزمندگان زينبيون در جبهه هميشه از حضور روحانيون تبليغي 
پاكستاني بهره مند بوده اند. اين روحانيون به زبان اردو و پشتو 
ارزش هاي ديني و معنوي را براي رزمندگان تبيين مي كنند، 
به ويژه در مناسبت هاي مذهبي مثل محرم، صفر، ماه رمضان و 

شهادت حضرت رقيه)س(. 
يكي ديگر از برنامه ها، برگزاري اردو براي خانواده هاي شهدا، 
جانبازان و رزمندگان بود كه در قم، مش��هد و عتبات عاليات 
برگزار شده است. سركشي از مجروحان در بيمارستان ها نيز 

هرازگاهي انجام مي شود. 
اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه شهداي زينبيون در بهشت 
حضرت معصوم��ه)س( در ق��م در قطعه اي مج��زا به خاک 
سپرده شده اند. ضمن اينكه ش��هداي فاطميون، زينبيون و 
شهداي ايراني همه از يك جايگاه برخوردارند، ولي به جهت 
سهل الوصول بودن مزار آنان براي خانواده ها و همرزماني كه 
از منطقه مي آمدند يا كاروان هايي كه از پاكس��تان به صورت 
انبوه براي زيارت به ايران مي آيند يا در مس��ير زيارت عتبات 
عاليات به قم وارد مي شوند و قصد زيارت شهداي زينبيون را 

دارند، قطعه اي مشخص براي اين شهدا در 
نظر گرفته شده است و طوري برنامه ريزي 
ش��ده كه امكان اج��راي برنامه هايي چون 
خاطره گويي فراهم باشد تا فرهنگ شهداي 

زينبيون به آنان انتقال داده شود. 
در زمين��ه جمع آوري خاط��رات نيز با اكثر 
خانواده هاي معظم شهدا گفت و گو به عمل 
آمده كه اكنون 10 جل��د كتاب از مجموعه 

اين گفت وگو ها آماده رونمايي است.
زينبيون به جه��ت روحيه سلحش��وري و 
حماسه آفريني كه در منطقه داشتند و بانگ 
حيدري معروفشان )نعره حيدري( حضور 
مؤثري در مجامع و محافل دارند. در همين 
راستا در روزهاي خاص مثل 22 بهمن، روز 

قدس و نيز مراس��مات و يادواره هاي شهدا 
در قم و شهرس��تان ها ش��ركت مي كنند و 
جلوه هاي خاص��ي از خود ب��روز مي دهند. 
در راس��تاي حضور فرهنگي در شهر نيز به 
مناسبت دهه فجر، س��ال ۹6 كه همزمان 
با ده��ه فاطميه ب��ود، مؤسس��ه فرهنگي 
زينبيون با داش��تن غرفه اي در نمايش��گاه 
انقالب فاطمي جلوه هايي از شهدا را همراه 
با مسابقه فرهنگي و روايت حماسه زينبيون 

به نمايش گذاشت. 
برپايي همايش هاي مختل��ف يكي ديگر از 
برنامه فرهنگي ماست. با توجه به مخاطبان 
و همچنين قشر هاي مؤثر در تبليغ زينبيون 
توفي��ق داش��تيم ك��ه هماي��ش نوجوانان 
زينبيون را در 13 آبان 13۹6 برگزار كنيم 
كه براي اولين بار جمعي از جوانان ش��امل 
فرزندان ش��هدا، ط��الب و رزمن��دگان در 
اين همايش با س��خنراني و خاطره گويي با 
آموزه هاي اساسي تفكر زينبيون در عرصه 
جهان اسالم و بيداري اس��المي و مبارزه با 
تكفيري ها آشنا شدند و از آنجايي كه نقش 
طالب رزمنده در منطقه بسيار مؤثر بوده و 
عده اي از آنها در اين راه به شهادت رسيده اند 
يا مجروح ش��ده اند، همايش طالب رزمنده 
نيز با انگيزه تقدير از آن��ان و بهره مندي از 
تفكر و انديشه هاي اين مجموعه فرهيخته 
برگزار شد. در همين راستا همايش رزمي و 
تبليغي نيز براي طالبي كه در مناسبت هاي 
مختلف ب��ه منطقه با ه��دف تبيين جايگاه 
تبليغ در فرهنگ اس��المي اعزام مي شدند، 

برگزار گرديد. 
در زمينه كار در فضاي مجازي و بهره مندي 

از هنر نيز دوره آموزش��ي هنر و رس��انه با 
همكاري ح��وزه هنري س��ازمان تبليغات 
اسالمي با حضور اس��اتيدي از تهران در قم 
برگزار گرديد و موضوعاتي پيرامون رسانه و 
همچنين روش مصاحبه، جمع آوري آثار و 

مستند سازي تدريس شد. 
از جمل��ه برنامه ه��اي بس��يار اثربخ��ش و 
تأثيرگ��ذار برنامه ديدار فرزندان ش��هداي 
زينبيون ب��ا مق��ام معظم رهب��ري بود كه 
نگاه آقا و كشيدن دس��ت مهرباني بر سر و 
صورت يادگاران شهيدان، حكم نقش پدري 

معظم له را براي آنان داشت. 
يكي از اقداماتي كه امسال پايه گذاري شده 
تش��كيل گروه كوهنوردي شهيد »جميل 

حسين« - از ش��هداي برجس��ته و شجاع 
زينبي��ون- بود كه در تقويت جس��م و روح 

زينبيون مؤثر خواهد بود. 
مس��ئله ديگر كار رسانه اي اس��ت كه ما با 
محدوديت هايي روبه رو بوده و هستيم، ولي 
در عين حال مركز رسانه زينبيون تشكيل 
شده و كارش را در ش��بكه هاي اجتماعي و 
تدوين آثار رسانه اي شهدا و رزمندگان آغاز 
كرده است و در همين راستا وصيتنامه هاي 
شهدا، زندگينامه، خاطرات و دست نوشته ها 
و همچنين آثار ديگري از قبيل پالک، لباس 
و چفيه كه بعضاً همراه شهدا بوده و به خون 
آنان آغشته است، در مركز حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي زينبيون جمع آوري شده است. 

اگرچه در تبليغ فرهنگ زينبيون و معرفي 
شهداي برجس��ته اي كه دارند در جرايد و 
مطبوعات كار زيادي صورت نگرفته و برخي 
روزنامه ها به صورت متفرقه كارهايي انجام 
داده ان��د، اما روزنامه وزي��ن »جوان« نقش 
قابل توجهي در اين زمينه داشته و پيشتاز 

رسانه ها در معرفي زينبون بوده است. 
با توجه به فعالي�ت گروهك هاي 
وهابي عليه شيعيان در پاكستان، 
الزم است كه مس�ائل امنيتي در 
خصوص زينبيون بيش�تر رعايت 
ش�ود. با در نظر گرفتن اين نكته 
كار ب�راي زينبي�ون در فض�اي 

مجازي سخت نيست؟
در تبلي��غ ش��هيد، ش��هادت و ارزش هاي 
زينبيون و بيان خاط��رات و نكته ها كه يك 
قالب وسيعي دارد، محدوديتي وجود ندارد 
اما همانطور كه اشاره كرديد مسائل امنيتي 



از جمله برنامه هاي 
بسيار اثربخش و 
تأثيرگذار برنامه 
ديدار فرزندان 

شهداي زينبيون با 
مقام معظم رهبري 

بود که نگاه آقا 
و کشيدن دست 
مهرباني بر سر و 
صورت يادگاران 

شهيدان، حكم نقش 
پدري معظم له را 
براي آنان داشت
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مهم هستند و بايد لحاظ ش��وند، براي همين در ظاهر كردن 
چهره ها محدوديت وجود دارد. 

در رابطه با كار و امور فرهنگي بيشتر به كارهايي 
اش�اره كرديد كه در ايران و به ويژه در ش�هر قم 
انجام مي گيرد. در منطقه و براي رزمندگاني كه در 

سوريه هستند چه كارهايي انجام داده ايد؟ 
 تا حدودي تقسيم كار شده اس��ت، يكسري كارها در عقبه و 
پشت جبهه انجام مي شود و برخي امور هم مربوط به منطقه 
اس��ت. يكي از كارهايي كه در منطقه انجام مي ش��ود اعزام 
مبلغ است، هيچ وقت منطقه خالي از حضور مبلغان ديني و 
فرهنگي نبوده است. برنامه هاي متنوعي به ويژه در مناسبت ها 
برگزار مي شود. برپايي محافل مذهبي و برگزاري عزاداري ها، 
سينه زني ها و تجليل از ش��هدا از آن جمله است. كالس هاي 
احكام و قرآن و به ويژه اخالق با حضور اس��اتيد حوره برگزار 
مي شود، ضمن اينكه نماد هاي تبليغي مثل پرچم، پيشاني بند، 
بازوبند و كتب ادعيه و ساير اقالم و محصوالت فرهنگي نيز در 

اختيار نيروهاي رزمنده قرار مي گيرد. 
برنامه هاي عمومي  اي براي س�اير پاكستاني هاي 
مقي�م ايران كه عضو رس�مي زينبيون نيس�تند 

هم داريد؟
زينبيون درصدد هستند كه يك حس��ينيه يا مركز فرهنگي 
داشته باشند و در طول سال به ويژه در مناسبت ها، برنامه هاي 
خ��ود را در آن مركز برگ��زار كنند. آنه��ا مي خواهند هيئت 
زينبيون را هم راه اندازي كنند. هدف عم��ده آنها نيز ترويج 

انديشه جهاد، شهادت و انتقال پيام شهيدان 
و رزمن��دگان زينبي��ون اس��ت. برگزاري 
همايش ه��اي فرهنگ��ي و تبليغ��ي چون 
همايش زنان زينبي ك��ه برنامه ريزي براي 
برپايي آن انجام شده و انتشار كتاب، ساخت 
مستند و فيلم كوتاه از ديگر برنامه هايي است 

كه در اين زمينه مورد توجه خواهد بود. 
ميان ش�يعيان ايران و پاكستان 
مش�تركات فراواني وج�ود دارد 
كه مي تواند زمينه مناسبي براي 
اجراي انواع برنامه هاي فرهنگي 
فراهم كند. تاكنون با مشكلي در 

اين زمينه مواجه شده ايد؟ 
عامل مهمي ك��ه در همبس��تگي و تعامل 
ميان ما و زينبي��ون مؤثر ب��وده، اعتقادات 
ناب شيعيان پاكستان است. اعتقاد و ارادت 
به ائمه اطهار)ع( و حض��رت معصومه)س( 
يك نوع همبستگي معنوي را ميان ما ايجاد 
كرده، به طوري كه پاكس��تان، ايراني ترين 
كش��ور همس��ايه محس��وب مي گ��ردد و 
اين نش��ان از تعامالت خ��وب فرهنگي دو 
دولت و ملت دارد. وقتي به خانواده ش��هيد 
مي گوييم شما عزيزتان را در ايران به خاک 
مي س��پاريد و به كش��ور خود برمي گرديد 

چه احساس��ي داريد؟ در جواب مي گويند 
امام م��ا علي بن موس��ي الرضا)ع( در ايران 
است، هرچند وقت يكبار به زيارت شان نائل 
مي شويم، آنگاه مزار شهيد عزيز خود را نيز 
زيارت خواهيم كرد. ن��وع تفكر و اعتقادات 
ديني و سياس��ي آنان به گونه اي اس��ت كه 

هيچ اختالف فرهنگي به وجود نمي آيد. 
چه برنامه ها و طرح هاي فرهنگي  

براي آينده داريد؟
فعاليت هاي فرهنگي م��ا در برخي زمينه ها 
مثل رسانه ها از جمله مطبوعات، چاپ كتاب 
و شبكه هاي اجتماعي گسترده تر خواهد شد. 
جمع آوري عكس، فيلم، سند و ديگر آثار شهدا 
و رزمندگان زينبيون هم كار بس��يار مهمي 
است كه با جديت بيشتر دنبال خواهيم كرد. 

و حرف آخر؟
بن��ده توفي��ق داش��تم تقريب��اً از ابت��داي 
شكل گيري زينبيون در كنار آنها باشم. در 
اين مدت شاهد روحيه بسيار عالي در زمينه 
اعتقادات مذهبي، سلحشوري و كم توقعي 
آنان ب��ودم. اين افتخاري اس��ت كه نصيبم 
ش��د و اميدوار هس��تم كه در زمينه تبليغ 
ارزش هاي اين مهاجران غريب موفق باشيم 

و زينبي بمانيم. ان شاءاهلل



اس��الم با تمام زيبايي ها و آيين پر صالبتش در عصر حاضر آمده تا زندگي عاقالنه و عاشقانه را كه توأم با 
خوشبختي است هديه بش��ر نمايد و در اين راه پرطريقت بايد پايه هاي نظام كفر در عرصه فكر و 
انديشه شكسته شود و اين ميسر نمي شود، مگر آنكه نيروهاي وفادار به ارزش هاي اسالمي در 

همه صحنه ها آماده باشند. 
حركت ناجوانمردانه و فاجعه آفرين داعش در منطقه باعث شد به بركت عشق و ايمان 
مردم به اهل بيت)ع( محور مقاومت شكل گيرد و در سايه اين اجتماع معنوي و 
قدرتمند در منطقه نشانه هايي از كار آمدي سربازان دين مبين اسالم در عصر 
حاضر آشكار شود و هنرمندان واقعي خوب ياد گرفتند كه انقالب اسالمي 
با وقايعي چون دفاع مقدس بستري فراهم كرده است تا به ميدان بيايند و 

آثار ارزشمندي را خلق كنند. 
و امروز محور مقاومت با داش��تن ابعاد مهم سلحشوري و راست قامتي 
براي دفاع از حرم تا مرز ش��هادت و ظلم نكبت بار داعش، همدستي 
قدرت هاي بزرگ و خائن و به دنبال آن دولت هاي ترس��و و ولخرج 
منطقه همه موضوعاتي هستند كه حضور هنرمندان را مي طلبد تا 
چون كار فاخر و ارزشمند جناب آقاي حاتمي كيا بخشي از حقيقت را 
به تصوير كشند. انتظار جامعه اين است كه با زبان هنر، انديشه ناب 

شهداي غريب و مهاجر در عرصه بين الملل اسالمي زنده بماند. 

ابراهيم حاتمي كيا: 
اجازه مي خواهم از رزمندگان و شهداي زينبيون بگويم. كساني كه زبانم قاصر مي شود، وقتي مي خواهم از آنها سخن 
بگويم. در منطقه اطراف حلب با اينها روبه رو شدم، وقتي مي ش��نيدم كه چه ماللت ها كشيدند براي آمدن به آن 
منطقه براي اينكه جهاد كنند، خجالت مي كشيدم، مشكالتي كه خودشان دارند و شرايطي كه در پاكستان دارند، 
خدا به من اين قوت، قدرت و فرصت را بدهد تا بتوانم مشكالت و شرايطي را كه دارند بازگو كنم. مي دانم خيلي از 
زينبيون در اين شهر هستند، تعدادي از شهداي زينبيون در اينجا آرميده اند. وقتي دلتان مي رود به سمت جايگاه 
مقدس حضرت معصومه)س( مرا هم ياد كنيد و عاقبت به خيري را برايم بخواهيد و اينكه مصمم باشم آنچه حق 

هست و آرمان اين شهيدان هست را به نحو شايسته نشر دهم. 
)سخنراني در مراسم اكران فيلم »به وقت شام« در استان قم- با تصرف و تلخيص(

شهيد مرتضي آويني:
اكنون كه علي الظاهر جنگ خاتمه يافته اس�ت، آيا بايد 
در فراموش�كده ها و غفلتكده ه�اي اذهان م�ن و تو در 
عمق هياهوي شهرها گم شوند و يادي هم از آنها به ميان 

نيايد؟
شايد جنگ خاتمه يافته باشد، اما مبارزه هرگز پايان نخواهد يافت 

و زنهار از اين غفلتي كه من و تو را در خود گرفته است. 

اب تو ظاہراجنگ ختم ہو چكاہے۔ليكن كياش���ہروں كي وه 
چيخ وپكاركيآوازوں كوبهي فراموش كيا جاۓ اور اس كي 
ياد بهي نہ رہے جنگ شايد ختم ہوچا ہوگا۔ ليكن هم مسلسل 

دشمن كي مقابله ميں ہيں۔
پناه اس غفلت س���ے جس غفلت ميں آپ اور ميں گرفتار ہو 

چكي ہيں ۔

انديشه ناب در زبان هنر



امام خميني:  سالم بر حماسه سازان هميشه جاويد روحانيت كه رساله علميه 
و عمليه خ�ود را به دم ش�هادت و مركب خون نوش�ته اند و بر منب�ر هدايت، 
وعظ و خطابه ناس از ش�مع حياتش�ان گوهر شبچراغ 

ساخته اند. 

سالم  ہو ان حماسه س���از علماء پر جھنوں نے 
اپنے علمي و عملي رساله اپني شھادت كي خون 
س���ے لكه ديا اور لوگوں نے انكي وعظ نصيحت 
اور هدايت كي منبر سے اپني شب كے لئے 

چراغ روشن كئے ہے ۔  / امام راحل

شهيد عديل حسيني

عديل از ثمرات نهضت اسالمي 
 حضرت امام   است

متولد سال 70 الهور پاكستان و فرزند ششم خانواده بود. »عديل« نام جهادي شهيد به معناي 
عدالت خواه اس��ت. فوق ديپلمش را گرفت، در يكي از مدارس حوزوي پاكستان مشغول به 
تحصيل شد، اطالعات سياسي و مذهبي »عديل« و همراهي و دوستي با بچه هاي پاراچنار 
در مدرسه علوم ديني بس��يار به او كمك كرد تا تصميم به حضور در جبهه مقاومت بگيرد. 
بچه هاي پاراچنار بسيار جنگجو و دلير هستند. عاشق امام و نهضت اسالمي ايران بود. در واقع 

»عديل« از ثمرات نهضت اسالمي امام خميني )ره( است. 
مادر فرزندانش را نذر حضرت فاطمه )س( كرده بود   

وقتي در پاكس��تان بود، به مادرش گفت: آرزويش پيوستن به حزب اهلل لبنان  
است، اما اكنون شرايطش وجود ندارد. درباره اوضاع سوريه و مردم آنجا و ظلمي 
كه به مسلمانان مي شود به مادرش توضيحاتي داد. مادر از 
عديل مي خواهد كه با پدر هم مشورت كند. پدر وقتي 
از تصميم او آگاه شد، گفت: ابتدا بايد به تزكيه 
نفس بپردازي، اول خودت را بايد بس��ازي، 
درس ديني ات را تمام كن، بعد برو. عديل  
دوباره سراغ مادر رفت، اين بار دفترچه 
دلنوشته هاي مادر را مي آورد، مادر در 
دفترچه اش نوشته بود: »همه فرزندانم 
را نذر بي بي حضرت زهرا)س( كرده ام«. 
او دست گذاشت روي اين جمله و گفت 
شما اين مطلب را همين طورى نوشتي؟! 
فقط در حد حرف بود يا واقعاً مي خواس��تي 
عملي هم باشد؟ وقتي ش��ما به من اجازه جهاد 
نمي دهيد، پس عملي هم در كار نيست. مادر گفت: 
اگر فكر مي كني االن وظيفه تو اين است و از همه جهات كامل 

هستي برو، من اجازه مي دهم. شش ماه قبل از اعزام به سوريه به ايران آمد. 
حضور در عمليات آزادي نبل و الزهرا

ششم ماه مبارک رمضان سال ۹4 بود كه رفت. »عديل« در عمليات آزاد سازي 
دو شهر شيعه نشين نبل و الزهرا مشاركت داشت. عديل به همراه دوستش در 
حال آوردن آب براي رزمندگان جبهه مقاومت بودند كه تك تيرانداز دشمن از 200متري با 
دوربين ديد در شب آنها را هدف قرار مي دهد. گلوله بعد از اصابت به پهلويش، از طرف ديگر 

خارج مي شود. او 21 آبان ۹4 به شهادت رسيد. 
افتخاري به نام فرزند شهيد مدافع حرم

وقتي برادر شهيد خبر شهادت »عديل« را به پدر مي دهد، پدر با لبخند مي گويد: 
اين براي ما افتخار است و گريه الزم نيست. اين افتخار خيلي بزرگي است. ما 
اليق اين افتخار نبوديم. من لياقت اين را نداشتم كه پسرم در اين راه مقدس و دفاع از حريم 
آل اهلل به شهادت برسد. خداوند اين افتخار را نصيب ما كرد. حاال ما در خانواده مان يك شهيد 
داريم يك شهيد مدافع حرم. بعد رو به مادر ش��هيد كرد و گفت به پسرت تبريك بگو. مادر 
دست روي سينه »عديل« مي گذارد. پدر چيزي را زمزمه مي كند، همان لحظه دو قطره اشك 

از چشمان عديل سرازير مي شود. 

رداي جهاد و شهادت
 بر تن طالب زينبيون

حضور روحانيون در جبهه مقاومت از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. آنان ضمن آنكه به 
تكليف ديني خود عمل مي كنند، در اداي همان تكليف از سوي ساير رزمندگان هم نقش 
دارند و موجب ارتقاي روحيه همرزمان خود هم مي شوند. آنان عالمان و مبلغان مجاهد و 
عامل هستند كه به تبليغ عملي دين مي پردازند. در ميان رزمندگان لشكر زينبيون كم 
نبوده و نيستند طالب و روحانيوني كه دوش به دوش ساير رزمندگان جنگيدند و برخي 
نيز شهد شهادت نوشيدند.  سيد حشمت علي شاه، عديل حسيني، وجاهت علي، حيدر 
علي و محمد حسين رضوي از جمله طالب زينبيون هستند كه در مقابله با تروريست هاي 

تكفيري رداي جهاد و شهادت بر تن كردند. 
شهيد »سيد حشمت علي«

شهيدي كه
 2 مزار دارد 

جوان 1۹ س��اله پاكس��تاني پس 
از ش��ش س��ال اقامت در ايران به 
جمع مدافعان حرم پيوس��ت و در 

25 سالگي شربت شهادت را نوشيد. 
سيد حشمت علي ش��اه، دانش آموز با 

استعداد و حافظ شش جزء قرآن كريم بر 
اساس اعتقادات عميق ديني كه داشت، تشخيص 

داد اكنون تكليفش حضور در جبهه مقاومت و دفاع از 
دين و حرم اهل بيت)ع( است و به تكليفش عمل كرد. برادر سيدحشمت گوشه اي از زندگي 
او را برايمان روايت كرده است. سيد حش��مت علي متولد 70بود، سال 8۹ ديپلمش را كه 
گرفت، به ايران آمد. تحصيل را در ايران اد امه داد. درسخوان بود. شش جزء از قرآن را هم 
حفظ كرد. برادر شهيد مي گويد: فرداي روزي كه حشمت علي براي بار اول از سوريه برگشت 
با پسرعمويم كه در حوزه تحصيل مي كرد، تماس گرفتم و گفتم كه به خانه ما بيايد و با علي 
صحبت كند تا او را از اعزام مجدد منصرف كند. پسرعمويمان با علي صحبت كرد و اساساً 
جنگ در سوريه را زير سؤال برد، آن را بيشتر سياسي توصيف كرد تا ديني كه ارتباطي با ما 
ندارد. حشمت علي از سخنان پسر عمو عصباني شد، اما خودش را حفظ كرد و بي احترامي 

نكرد، اما سخناني گفت، من كه مخالف رفتن او بودم هم قانع شدم. 
ما را براي رفتن قانع كرد

حشمت علي گفت: شما تا به حال به سوريه رفته ايد؟ مي دانيد كه داعشي ها 
مي خواهند هر چه حرم اهل بيت)ع( است را تخريب كنند، به مقدسات 
ما ش��يعيان توهين مي كنند، سر بي گناهان را از تنش��ان جدا مي كنند، به زنان تجاوز 
مي كنند، اگر در سوريه و عراق موفق ش��وند، نوبت ايران و پاكستان هم خواهد رسيد، 
آنگاه خانواده هاي ما هم امنيت نخواهند داش��ت. حاال ش��ما از من مي خواهيد اينجا 
بنشينم و كاري نكنم ؟ آيا اين رسم شيعه بودن است؟ حاال من از شما سؤال مي كنم اگر 
امام زمان)عج( بيايد و از ما بپرسد كه در قبال جنايات تكفيري ها شما چه كرديد؟ چه 
جوابي داريم به آقا بدهيم؟ حش��مت علي خيلي پر حرارت صحبت مي كرد و ادامه داد 
شما طلبه ايد، من هم طلبه هستم، شما از سهم امام استفاده مي كنيد، اما امروز به وقت 
نياز وارد ميدان عمل نمي شويد. اين بي توجهي شما حرام است. نه تنها به حداقل وظيفه 
خودتان عمل نمي كنيد، آمده ايد  مانع انجام تكليف من شويد و مي گوييد براي جهاد 

نروم؟ با شنيدن سخنان حشمت علي ديگر با رفتنش مخالفت نكردم. 
درخواست دعاي شهادت كرد

در اعزام آخر چه��ار ماه در منطقه ماند و در اين م��دت با هم در تماس 
بوديم. ش��ب قبل از ش��هادت از طريق فضاي مجازي با من صحبت و 
درخواست كرد تا برايش دعاي شهادت بخوانم. فرداي همان روز يكي از دوستانش 
خبر شهادت او را به ما مي دهد، اما باور اين خبر برايم سخت بود تا اينكه فيلم آخرين 
لحظات شهادتش را ارسال مي كنند و ما مطمئن مي شويم كه به شهادت رسيده است. 
11 مرداد ماه ۹5به شهادت رس��يد. بعد از آماده شدن پيكرها براي انتقال، به خاطر 
ش��باهت يكي از رزمنده هاي حشدالشعبي عراق به حش��مت علي، پيكر او به عراق 
مي رود و در وادي السالم عراق به عنوان شهيد گمنام به خاک سپرده مي شود، اما چون 
خانواده اش ساكن قم هستند، ما يك يادمان هم در بهشت حضرت معصومه )س(  در 

قم به يادش درست كرده ايم. 



طلبه شهيد حيدر علي)داوود( 

مي گفت متنفرم 
از مبلغي  كه مجاهد  نباشد

»حيدرعلي« در منطقه هنگوي پاكس��تان در روس��تاي مومن آبادكچيي به دنيا 
آمد، خانواده اي بزرگ داشت، طوري كه اكثريت اهالي روستا را تشكيل مي دادند. 
وضعيت اقتصادي خانواده هم با توجه به حضور پدر و برادر هايش در دوبي خيلي 
خوب بود، اما با حمله تروريست ها به حرم اهل بيت)ع( همه معادالت زندگي اش 

تغيير كرد. دوست و همرزم »حيدرعلي« اينگونه روايت مي كند: 
عاشق علوم ديني 

»حي��در علي« حدود پنج س��ال در 
مدرسه دولتي درس خواند اما بسيار 
به علوم ديني و حوزوي عالقه مند 
بود، به عبارتي عاشق يادگيري 
علوم ديني بود. چندين س��ال 
در مدرسه جامعه عسكريه در 
ش��هر هنگو در همان منطقه 
ك��ه زندگي مي ك��رد، درس 
خواند. س��پس ب��ه فصيل آباد 
رفت و در مدرس��ه جامع بعثت 
به طور همزمان به تحصيل علوم 
دانشگاهي وعلوم ديني مشغول شد. 
در حوزه هم بسيار مورد توجه طالب قرار 

گرفت و مي توان گفت به او عشق مي ورزيدند. 
اش��تياق به فراگيري علوم ديني موجب شد تا او س��ال ۹4 براي ادامه تحصيل در 
حوزه علميه قم ب��ه ايران بيايد. ضم��ن آنكه قصد حضور درجبه��ه مقاومت عليه 

تروريست هاي تكفيري را هم داشت. 
مبلغ مجاهد 

 اطرافيانش ابتدا با رفتنش به سوريه مخالفت كردند، يك وجه مخالفت 
آنان اين بود كه معتقد بودند با توجه به استعدادي كه دارد كار اصلي 
او بايد يادگيري علوم ديني و تبليغ دين باشد و پيش بيني مي كردند او در آينده از 
مبلغان موفق ديني خواهد شد. اما حيدر علي مي گفت متنفرم از علماي مبلغي كه 
مجاهد نباش��ند. او معتقد بود زيرا يك عالم بايد اول مجاهد و بعد مبلغ دين باشد. 
حيدرعلي در بين بچه هاي حزب اهلل به نام جهادي داوود شهرت داشت.  حيدر علي 
هفت ماه ونيم در سوريه بود و در نهايت روزهاي آخر ماه صفر كه مصادف با رحلت 

پيامبر)ص( و شهادت امام حسن و امام رضا )ع( بود به شهادت مي رسد. 

طلبه شهيد محمد حسين رضوي 

براي حضور در جبهه مقاومت
 نذر و نياز مي كرد

محمد حسين كوچكترين فرزند خانواده 10 نفري رضوي ها بود. پدرش كه خود اهل جهاد 
بود، سال 67 براي ادامه تحصيالت حوزوي به همراه خانواده از پاكستان به ايران آمد. او تصميم 
داشت هر چهار پسرش در ايران طلبه شوند. اما محمدحسين معتقد بود عالم ديني اول بايد 
مجاهد باشد بعد مبلغ. براي همين بعد از دو سال تحصيل در حوزه علميه قم راهي سوريه شد 

تا در دفاع از حرم اهل بيت )ع( با تروريست هاي تكفيري جهاد كند. 
محمد حسين كه در يك خانواده حوزوي تربيت شد، بسيار به بزرگتر ها به ويژه به پدر و مادر 
احترام مي گذاشت. محمد حسين خيلي غيور بود. نسبت به سرنوشت مسلمانان بي تفاوت 
نبود، اخبار فلسطين، سوريه، عراق، يمن، بحرين و ديگر مسلمانان را دنبال مي كرد و از ظلمي 
كه در حق آنها مي شود ناراحت مي شد. محمد حسين خيلي خوب به زبان عربي و انگليسي 
آشنا بود. براي همين وقتي در سوريه بود مسئوالن حزب اهلل لبنان به وي پيشنهاد دادند كه با 
آنها همكاري كند و گفتند امكانات الزم را در اختيارش قرار مي دهند اما چون كار پيشنهادي 
آنها در پش��ت جبهه بود نه در ميدان نبرد، نپذيرفت و گفت من آمده ام با تروريست ها جهاد 

نظامي كنم. نه اينكه در پشت جبهه 
باشم. او اهل دنيا نبود. هدفش دفاع 
از دين اسالم و حرم اهل بيت )ع( 

بود. 
از مادرش مي خواس��ت دعا كند 
تا س��رباز امام زمان )عج( شود. 
به اخبار مرب��وط به اهل بيت )ع( 

حس��اس بود. به وي��ژه وقتي خبر 
تخريب مقبره اصحاب معصومين )ع( 

را مي شنيد ناراحت مي شد و نگران حرم 
اهل بيت بود. مادر مي گوي��د طوري اصرار بر 

رفتن داشت كه يقين دانستم اگر برود شهيد مي شود. 
 محمد حسين براي رفتن خيلي نذر و نياز كرد. هم در حرم حضرت معصومه )س( و هم در 
حرم امام رضا)ع( نذر كرد تا پدر و مادر  رضايت به رفتنش بدهند. يك بار هم به زيارت عتبات 
عاليات رفته بود. يكي از دوستانش گفت نيمه ها ي شب در پشت بام هتل رو به حرم ايستاد و با 
صداي بلند حاجت خود را از حضرت ابوالفضل )ع( خواست. همان شب بود كه مادر خواب ديد 
و راضي به رفتن همه پسرانش شد. محمد حسين نيمه شعبان همراه با لشكر زينبيون اعزام 

شد و در سالروز شهادت امام رضا)ع( در ابوكمال سوريه به شهادت رسيد. 

شهيد وجاهت علي

50 زن را 

 از چنگ داعشي ها 
نجات داد 

طلب��ه   عل��ي«  »وجاه��ت 
جامعه المصطفي بود. از 16 سالگي 
در ايران مش��غول تحصيل و كسب 
مدارج علوم ديني ش��د. سه سال در 
ايران بود كه اوض��اع منطقه بحراني 

شد و تروريس��ت هاي تكفيري ابتدا در 
سوريه و سپس در عراق جوالن مي دادند 

و هر چه منتسب به اهل بيت )ع( بود را تهديد 
به نابودي مي كردند و در اين راه چه جنايت ها كه 

نكردند. وقتي عزمش را براي جهاد با داعشي ها و حضور در 
جبهه مقاومت اسالمي جزم كرد، با مادرش در پاكستان تماس گرفت تا اذن جهاد از خانواده 
بگيرد. به مادرش گفت كه شما خودتان هميشه در ايام محرم مي گفتيد اگر من 10 پسر داشتم 
براي كمك به امام حس��ين)ع( راهي كربالمي كردم،  امروز وقايع س��ال 61 هجري در حال 
تكرار و به حضور ما در ميدان نبرد نياز است.  پس به من اجازه بدهيد تا بروم. مادر با شنيدن 
حرف هايش رضايت مي دهد. »وجاهت علي« به عنوان مجاهد بدون مرز سال ۹3 راهي سوريه 

شد و دو ماه در منطقه حضور داشت. 
ميثم تمار الگوي او بود

»وجاهت علي« روي زندگي و شهادت ميثم تمار صحابي فداكار امام علي )ع( 
تحقيق زيادي كرده بود و شخصيت اين يار امام را دوست داشت. براي همين در 

جبهه مقاومت »ميثم تمار« را به عنوان نام جهادي خود انتخاب كرده بود. 
نجات دادن 50 زن از اسارت داعشي ها

آبان ماه س��ال ۹3 بود ك��ه در يك��ي از عمليات ها همرزم »وجاع��ت علي« به 
نام »ذيشان « به دست تروريس��ت ها به شهادت مي رسد و س��ر از بدنش جدا 
مي كنند.« وجاهت همراه چند نفر از دوستانش در حال انتقال پيكر اين شهيد به عقب بود  كه 
گلوله اي به پايش اصابت مي كند اما طوري رفتار مي كند كه همراهان او متوجه نمي شوند. در 
مسير بازگشت به خانه اي مي رسند كه داعشي ها 50 زن را در آنجا در اسارت نگه مي داشتند. 
در جريان درگيري با تروريست ها موفق مي شوند آنان را از چنگال داعشي ها نجات  دهند. وقتي 
به مقر خود مي رسند پايش را پانسمان كرده و براي نگهباني به پشت  بام مقر مي رود كه حين 
تبادل آتش با داعشي ها هشت گلوله به بدنش اصابت مي كند و همان جا به شهادت مي رسد. 



شهيد مدافع حرم عليرضا جيالن بروجني، فرمانده تيپ رسول اكرم)ص( لشكر زينبيون 

شهيد مدافع حرم عليرضا جيالن بروجني از فرماندهان مجاهد لشكر زينبيون بود. 
بزرگ ترين خصلت عليرضا خلوص و تواضعش بود. هيچ وقت در مورد مسئوليتش 

در جبهه حرفي نمي زد. اطرافي��ان هر بار از او مي پرس��يدند در جبهه چه 
مي كني؟ مثاًل مي گفت كفش واكس مي زنم، س��نگر درست مي كنم، اما 
بعد از شهادتش متوجه شدند كه عليرضا فرمانده تيپ رسول اكرم)ص(  از 
لشكر زينبيون بود. اعزام اول او مصادف با ماه مبارك رمضان سال 95بود. 
حدود هشت باري راهي جبهه شد. اعزام آخرش هم در مهر ماه سال 96 بود.   

پروسه اي كه عليرضا طي كرد تا به زينبيون رسيد، طوالني بود. ابتدا به عنوان 
داوطلب بسيجي وارد ميدان جهاد شد و همراه با بچه هاي فاطميون مجاهدت 

كرد. كمي بعد همراه با حاج حيدر يكي از مجاهدان بود. عليرضا عاشق حاج حيدر بود. 
با شهادت حاج حيدر روزهاي سختي بر عليرضا گذشت. سپس با زينبيون همراه 
شد. دوستي نزديكي با پاكستاني ها داشت و آنها را خيلي دوست مي داشت. 
هميشه مي گفت زينبيون خيلي مظلوم هستند. وقتي براي مرخصي به قم 
مي آمد، از پنج روز مرخصي، دو روزش را به بچه هاي پاكستاني و زينبيون 

اختصاص مي داد. 
در نهايت عليرضا در هشتمين اعزامش در سالروز شهادت امام هشتم در روند 
عمليات آزاد سازي بوكمال در 28 آبان ماه سال 96 به شهادت رسيد. از شهيد 

عليرضا جيالن بروجني يك فرزند به نام اميرعلي به يادگار مانده است. 

عليرضا مي گفت زينبيون خيلي مظلوم هستند

سردار فرمانده  لشكر زينبيون ابوالفضل راه چمني

ابوالفضل راه چمني متولد اسفند 64 بود. پاسدار مخلصي كه براي دفاع از حرم اهل 
بيت)ع( داوطلبانه راهي سوريه شد و به دليل توانمندي كه داشت فرماندهي 

نيرو هاي مجاهد لشكر زينبيون را بر عهده اش گذاشتند. همرزم شهيد از 
آخرين لحظات حيات شهيد اين گونه روايت مي كند: قبل از شروع عمليات 
قرار بود ما از دو محور حركت كنيم، از يك محور من بروم و از محور ديگر 
ابوالفضل. 250 نفر از بچه هاي زينبيون همراه من بودند و 250 نفر هم 
همراه ابوالفضل. قبل از حركت ابوالفضل به من گفت از دنيا دل كنده اي؟ 

كمي تأمل كردم. ابوالفضل گفت شما حق داري تأمل كني چون دوتا بچه 
داري، اما من به كلي از دنيا دل كنده و غسل ش��هادت كرده ام. قبل از شروع 

عمليات ابوالفضل باالي يك بلندي رفت و رو به سمت حرم حضرت امام رضا )ع( 
كرد و به آقا سالم كرد و عمليات شروع شد. همه چيز به خوبي پيش مي رفت، اما يكباره از سوي 

نيروهاي تكفيري پاتك زدند. تنها كاري كه ابوالفضل كرد اين بود كه همه نيروها 
را به عقب برگرداند. خودش مانده بود. وقتي ديد از داخل يك مقر تكفيري ها، 
آتش سنگيني روي رزمندگان مي ريزند، با فرياد ياابوالفضل از جا بلند شد 
و با آرپي جي آن مقر را هدف گرفت و دقيقاً به هدف زد. همه بچه ها تكبير 
گفتند. فكر كرديم همه كساني كه در مقر بودند كشته شدند. ابوالفضل 
به سمت مقر حركت كرد تا ببيند وضعيت چگونه است كه متوجه شديم 
در محاصره هستيم، ناچار دستور عقب نشيني داديم. من چند قدمي از 
ابوالفضل جلوتر بودم، ناگهان صداي يازهرا)س( شنيدم، ديدم ابوالفضل با 
صورت به زمين خورد و همان جا شهيد شد. بچه هاي مجاهد زينبيون از خود 
شجاعت نشان دادند  و اجازه ندادند كه پيكر ابوالفضل در منطقه بماند. آنها سينه خيز 

پيكرش را به عقب آوردند.

بچه هاي مجاهد زينبيون اجازه ندادند پيكر ابوالفضل در منطقه بماند

روايتی  از رزم  فرماندهان ايرانی لشكر زينبيون
مشترکات فرهنگي فراوان شيعيان پاکستان و ايران موجب شد تا خون رزمندگان 
زينبيون پاکستاني با مدافعان حرم  ايراني عجين شود و ميوه  مقاومت در سوريه 
به ثمر نشيند.بر همين اساس در ميان فرماندهان شهيد زينبيون نام ايراني ها هم 
مي درخشد. وقتي پاي صحبت زينبيون مي نش�يني از فرماندهان ايراني خود با 
شور و عشق سخن مي گويند و فرماندهان ايراني نيز در وصف زينبيون سنگ تمام 

مي گذارند و آنان را مهاجران  و مجاهدان غريب و مظلوم و به مثابه فرزندان و برادران 
خود بدانند. اين همبستگي و دلبستگي موجب شدتا  فرماندهان ايراني دوش به 
دوش مدافعان حرم پاکستاني عليه تروريست هاي تکفيري تا مرز شهادت جهاد 
کنند. حاج حيدر، راه چمني، نظري، ضيايي ، مهرداد  و  قناد پور  از اين جمله اند. 

نگاهي کوتاه داريم به زندگي مجاهدانه اين فرماندهان.

فرمانده شهيد  لشكر زينبيون )حاج حيدر( محمد جنتی

 پشت فرمان ماشين در ترافيك سنگين بزرگراه نواب در حال رانندگي بودم، حرارت 
و گرماي آن روز را فراموش نمي كنم، تلفن همراهم زنگ خورد، آشنا بود، كناِر 

اتوبان توقف كردم. 
سالم، برادر چه خبر؟ گريه امانش را بريده بود، گفت حاجي ! حيدر، حيدر 
شهيد شد! گفتم كدام حيدر؟ گفت حاجي! يتيم شديم، حيدر و كربال را با 

هم از دست داديم. حيدر و كربال. 
تلفن را قطع كردم. از ترافيك سنگين عصباني بودم، عصبي تر شدم. خدايا 

حيدر كيه؟ كربال! كدام كربال. نكنه منظورش بچه هاي موقعيت كربال و حيدر 
بود. نكنه تيپ حيدر كرار و كربال را ميگه. داستان چيه. حتي اگر همه اينها باشد 

چه ربطي به اين رفيق ما داشت. او كه تو اين وادي نيست.  چند دقيقه بعد دوباره 
زنگ تلفن همراه به صدا درآمد، عكس حيدر بود. درجا پايم را گذاشتم روي ترمز، وسط 

خيابان توقف كردم. چند وقت قبل ديده بودم. بچه هاي زينبيون مي گفتند »پدر ماست«. راست 
مي گفتند. هر وقت براي خانواده شهدا و جانبازان مشكل پيدا مي شد، اين حيدر بود كه به ميدان 

مي آمد. تو اين چند ماه از حيدر خيلي چيزها شنيده بودم. از كربال هم همين طور. 
يادم نمي آيد كربال را ديده باشم. اما بچه ها مي گفتند »كربال، خودش يك حيدر 
بود«. فرمانده خوش فكر پاكستاني كه در خيلي از نبردها عليه تكفيري ها، وسط 

ميدان نبرد، فرياد »هل من مبارز« سر مي داد. 
ماجراي شهادت حيدرِ زينيون بود. چند روز بعد عكس حيدر قاب خيابان 
اطراف منزل ما ش��د. بچه هاي خيابان پيروزي، ميدان شهدا و بلوار نبرد، 
نظاره گر تصاوير شهيد محمد جنتي بودند. حيدر حاال ديگر يك اسم رمِز 

نبود. همه دانستند كه نام او سردار رشيد سپاه اسالم محمد جنتي است. 
حيدرها رفتند تا بعضي ها تو همين كشور خودمان، همين بيخ گوش مان، همين 
كنار دست مان، حرف از مذاكره با داعش بزنند! همان هايي كه دهه هفتاد مي گفتند 
بياييد با طالبان و القاعده هم مذاكره كنيم، اما خون حيدر هدر نخواهد رفت. اولين شهيد 
شهرستان شبستر بود. نوزدهمين فدايي حريم آل اهلل از خطه قهرمان آذربايجان. شهيد حاج حيدر 

در جريان شناسايي منطقه در تاريخ 16فروردين 96 به شهادت رسيد.

خون حيدر هدر نخواهد رفت



فرمانده شهيد لشكر زينبيون بهرام مهرداد

بهرام متولد 30شهريور ماه س��ال 52 تبريز اس��ت. يك ماه بيشتر نداشت كه 
خانواده اش به ته��ران مهاجرت كرد. بهرام از همان دوران كودكي بس��يار 

منظم بود و مهرباني و محبت او زبانزد اقوام و همس��ايگان بود. 15ساله 
بود كه دايي بهرام به نام  داود ش��اهخواه به شهادت رسيد. بهرام تحت 
تأثير شهادت دايي هدف و مسير زندگي خود را مشخص كرد و هميشه 

مي گفت من در راه دين و ايمانم شهيد خواهم شد. 
بهرام مهرداد بيش از 20سال سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي داشت. مدت ها بود كه به صورت متناوب به سوريه مي رفت اما 
بعدها همسر و دختر كوچكش با اعزام مجدد مخالفت كرده و اجازه ندادند 

كه مدت ها راهي شود. همس��رش مي گويد به مهرداد گفتم دخترمان تازه عقد 
كرده است اجازه بده سرو س��امان بگيرد بعد خودم راهي ات مي كنم. بهرام هم ماند. بعد از 

برگزاري مراسم عروسي دخترمان از من پرسيد هنوز سر قولت هستي كه گفتم 
بله اكنون مخالفتي ندارم. ش��هريور ماه 95 بود كه خودم ساك جهادش را 

بستم و دوباره راهي شد. 
همس��رش ادامه مي دهد: بهرام از فرماندهان غيور لش��كر زينبيون 
بود، اما هيچ گاه از فعاليت ه��اي كاري و نظامي اش در خانه صحبت 
نمي كرد. بهرام در22 تير ماه س��ال 96 در تدمر سوريه به شهادت 
رسيد. يكبار به من گفت دوستانم ش��هادت من را ديده اند. گفته اند 
ابتدا سرت قطع مي شود وقتي خبر شهادت را دادند نحوه شهادتش را 
پرسيدم گفتند در منطقه شمال غرب شهر تدمر در شرق استان حمص 
بر اثر اصابت موش��ك تاو به خودرو ايشان ابتدا سرش قطع شد و بعد پيكرش 

در آتش سوخت. 

بهرام از فرماندهان غيور لشكر زينبيون بود

شهيد مدافع حرم لشكر زينبيون اكبر نظري

متولد سال 42 كرمانش��اه اس��ت. همزمان با اوج گيري تظاهرات قبل از پيروزي 
انقالب در شهر كرمانشاه با توجه به پايين بودن سن، ايشان در اليه هاي پنهان 

گروه شهيد پيشتاز و پيشرو مرحوم سيدسعيد جعفري فعاليت داشت. بعد 
از پيروزي انقالب در سن 17سالگي جذب سپاه شد و با ديگر همرزمان به 
مبارزه با گروهك هاي ضدانقالب پرداخت.  بعد از پاكسازي شهر كرمانشاه 
از گروهك هاي ضدانقالب به همراه گروهي از س��پاهيان براي مبارزه با 
منافقين و ديگر گروهك هاي ضدانقالب و قاچاقچيان به چند شهر كشور 

اعزام شد. در س��ال 62 براي حضور در جبهه هاي جنگ تحميلي به تيپ 
حضرت مسلم )ع( پيوس��ت. بعد از مدت كوتاهي به عنوان فرمانده گردان و 

مسئول محور تيپ انتخاب شد و در سال 64 نيز به عنوان فرمانده يكي از قرارگاه هاي 
فرعي قرارگاه نجف منصوب شد.  در عمليات مرصاد فرماندهي گردان حمزه تيپ حضرت مسلم 
را به عهده داشت كه اين گردان به همراه گردان حنين اولين نيروهايي بودند كه با شعار حزب اهلل 

ماشاءاهلل وارد شهر اسالم آباد شدند و ضربات مهلكي به منافقين وارد كردند.   بعد 
از مدتي به عنوان جانشين طرح و عمليات تيپ انتخاب و در عمليات »توكلت 
علي اهلل« به عنوان مسئول طرح عمليات انتخاب شد، در سال هاي اخير به 
عنوان خادم زائرين امام حس��ين)ع( چند بار در كربال مستقر شد. بعد از 
اربعين سال گذشته بود كه عزم نبرد با تكفيري ها را در سوريه كرد. ابتدا 
برخي با اعزام او به جبهه مقاومت موافق نبودند، سرانجام در سال 95 موفق 
شد به عنوان اولين فرمانده مستشاري از شهر كرمانشاه عازم سوريه شود 
و به عنوان يكي از فرماندهان لشكر زينبيون مشغول خدمت شد. يك بار در 
پايان مأموريت به كشور بازگشت، اما دوباره عازم شد و اين بار به آرزويش رسيد. 
وي در عمليات آزادسازي شهر حلب از ناحيه پا و پهلو هدف گلوله هاي تروريست هاي 
تكفيري قرار گرفت و به شهادت رسيد. شهيد  اكبر نظري در وصيتنامه خود نوشت كه پيكرش را 

در زير پاي شهداي نصر 7 به خاك بسپارند.

دفاع و جهاد از كرمانشاه تا حلب

فرمانده شهيد  لشكر زينبيون محمدرضا عليخاني

شهيد محمدرضا عليخاني پيش از حضور در جبهه مقاومت در مدت 90ماه حضور 
در جبهه هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران در 20عمليات بزرگ شركت كرد. 

دو بار هم مجروح گشت، اما در حالي كه مأموريت او در سوريه به پايان رسيده 
بود، به طور داوطلبانه براي نجات مدافعان حرم از محاصره تروريست ها به 
خانطومان مي رود و ضمن شكس��تن محاصره دشمن و نجات رزمندگان 

شربت شهادت مي نوشد.
شهيد محمدرضا عليخاني در سوم خرداد سال 50 در كرمانشاه در خانواده اي 

مذهبي ديده به جهان گشود، تحصيالت ابتدايي را در همان روستا به پايان 
رساند. با ش��روع انقالب به همراه جوانان منطقه و به رهبري معلم شهيدشان 

عليرضا يزدان پناه در راهپيمايي ها و تظاهرات ش��ركت مي كرد و در سال 1359 با 
شروع جنگ تحميلي راهي جبهه هاي حق عليه باطل شد. به رغم سن كمي كه داشت توانست 
به عنوان نيروي ويژه در عمليات فتح المبين شركت كند، بعد از آن عمليات فرماندهي دسته را به 
عهده گرفت. محمدرضا از شروع جنگ تا پايان آن يكي از فرماندهان خط شكن بود و در مدت 90 
ماه حضور در جبهه در 20عمليات بزرگ شركت كرد كه دو بار هم مجروح گشت و حتي گوش 
چپ خود را از دست داد و شنوايي را به كمك دستگاهي كه در درون گوشش جا گذاشته شده بود، 
به دست آورد. در عمليات كربالي 5 در شلمچه و عمليات بدر دچار عارضه شيميايي شد به طوري 
كه تاول هاي پوست بدنش مانع از استفاده از لباس زير مي شد و نمي توانست با آب گرم استحمام 
كند، حتي در سرماي شديد هوا نيز مجبور به استفاده از آب سرد بود. با اخالص بود، هميشه به 
طور گمنام و ساده زندگي مي كرد از منيت و تملق گويي متنفر بود؛ خوش رفتار و خوش اخالق 
بود؛ در دفاع از دين و واليت با هيچ كس معامله نمي كرد؛ وقتي احساس مي كرد كسي با آگاهي در 

مسير خالف واليت حركت مي كند، برآشفته مي شد و اجازه نمي داد كه به ارزش هاي 
انقالب و حريم واليت بي حرمتي شود.  در س��ال 64 در حالي كه 20سال سن 
بيشتر نداشت، مي گويد: وصيت مهم من اين است كه قدر امام خميني )ره( را 
بدانيد و سعي كنيد او را بشناسيد و او را تنها نگذاريد، زيرا او كسي است كه ما 

را از رفتن به سوي منجالب طاغوت نجات داد. 
سرانجام پس از حضور مستمر در جبهه مقاومت در شرايطي كه مأموريت 
نظامي ايشان در سوريه به پايان رسيده بود و مقدمات بازگشت وي به ايران 
نيز فراهم ش��ده بود، اطالع مي يابد كه تعدادي از نيروهاي خودي در ش��هر 
خانطومان استان حلب در شرايط بسيار دشواري قرار گرفته اند و گفته مي شود، 

حدود 200 نفر از مدافعان حرم در محاصره دشمن قرار گرفتند. 
فرزند ش��هيد محمدرضا عليخاني مي گويد: او به رغم پايان مأموريتش نمي توانس��ت نسبت به 
سرنوشت همرزمان خود بي تفاوت باشد، بنابراين به اتفاق چند نفر از همرزمان ديرينه اش، اين 
مأموريت را به صورت داوطلبانه به عهده گرفت. در اين مأموريت سخت و بسيار خطرناك به همراه 
همرزمانش تا نزديكي محل استقرار تروريس��ت ها پيش رفتند و با آتش قبضه راكت انداز 107 
كاتيوشا كه پدرم تخصص فوق العاده بااليي در استفاده دقيق و درست از آن را داشت، چنان آتش 
سنگيني بر سر نيروهاي تروريس��تي مي ريزد كه باعث ويران شدن معابر و سنگرها و به هالكت 
رسيدن تعداد زيادي از آنان شد. در نتيجه آن شرايط به گونه اي فراهم شد كه محاصره شكسته شود 
و نيروهاي خودي از محاصره دشمن آزاد شدند. حتي مقدمات آزادسازي شهر خانطومان نيز فراهم 
شد. در جريان مداوم شليك گلوله هاي كاتيوشا، تروريست ها محل استقرار آنها را شناسايي مي كنند 

و با موشك كورنت هدف قرار مي دهند كه در پي آن پدرم به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 

مأموريت داوطلبانه در پايان مأموريت نظامي



فرمانده شهيد  لشكر زينبيون مصطفی زاهدی

فرمانده ش��هيد لش��كر زينبيون مصطفي زاه��دي پس از حض��ور در حدود 
10عمليات دفاع مقدس و جانباز شدن در جنگ تحميلي و جبهه مقاومت 

سرانجام رداي شهادت پوشيد.
مصطفي زاهدي متولد 10 خردادماه 1347 است، محمود و ماشاءاهلل 
دو برادرش در جنگ تحميلي به شهادت رسيدند، سه برادر ديگرش 
هم جانباز هستند، زمان جنگ 15س��اله بود، خانواده با اعزامش به 
جبهه موافق نبودند، از طرفي چون فرزند آخر خانواده بود وابستگي 

زيادي ميان او و خانواده وجود داشت، ولي سرانجام با اصرار و پيگيري 
توانست رضايت خانواده را جلب كند و با تغيير سال تولدش از 47 به 45 به 

همراه عباس صانعي كه از دوستانش بود براي رفتن به جبهه ثبت نام كرد. البته 
اين دوستش نيز بعد ها به شهادت رسيد. براي اولين بار به همراه 35 نفر به منطقه كردستان 

اعزام شد، از اين جمع تنها پنج نفر بازگشتند و بقيه به شهادت رسيدند. 
اولين حضور عملياتي مصطفي مربوط به عمليات والفجر 4 در منطقه كردستان بود. بعد 
از آن در عمليات خيبر حضور داشت كه در اين عمليات از ناحيه پا مجروح شد، سپس در 
عمليات بدر حضور پيدا كرد. سال ۶3 با لشكر 1۹ فجر شيراز در عمليات مسلم بن عقيل 

در منطقه كرمانشاه شركت كرد، همزمان برادرش ماشاءاهلل به شهادت رسيد، 
والفجر ۸، نص��ر 5 و كربالي 4 از ديگر عمليات هاي��ی بود كه مصطفي در 
آنها حضور داش��ت. درهمان ابتداي عمليات كربالي 4 از ناحيه چشم 
مجروح شد و بينايي يكي از چش��مانش را به طور كامل از دست داد 
و برادرش محمود نيز در همين عمليات به ش��هادت رسيد. با وجود 
جانباز ش��دن جبهه را رها نكرد و در عمليات كرب��الي 5 نيزحضور 
يافت و اين بار از ناحيه دس��ت و پا مجروح ش��د. پس از مدتي مجدداً 
در عمليات بيت المقدس 7 كه از آخرين عمليات هاي ايران بود حاضر 
شد. بعد از پايان جنگ تحميلي و پذيرش قطعنامه، دو سال در سيستان 
و بلوچستان خدمت كرد و بعد از آن راهي عراق شد و در سال ۶۹ نيز، مدتي در 

لبنان و سوريه فعاليت داشت. 
بعد از هجوم تروريس��ت هاي تكفيري به س��وريه و حريم اهل بيت)ع(، همواره از خداوند 
مي خواست اين توفيق را نصيبش كند تا بتواند از بارگاه ملكوتي دختر امير مؤمنان علي بن 
ابيطالب)ع( دفاع كند. سرانجام اين توفيق نصيبش شد و عازم شهر حلب سوريه شد و رداي 

جانبازي در جبهه مقاومت را هم به تن كرد. 

جانباز دفاع مقدس فرمانده شهيد زينبيون شد 

فرمانده شهيد  لشكر زينبيون حميدرضا ضيايي

شهيد مدافع حرم حميدرضا ضيايي، متولد سال ۴۸ بود. در سن ۱۵ سالگي به 
جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ش��تافت و در لشكر ۱۰ سيد الشهدا)ع( به 

عنوان ديده بان مشغول جهاد در راه خدا شد. او در سال ۶۶ در عمليات 
كربالي ۵ از ناحيه پا مجروح شد و مدال پر افتخار جانبازي را به گردن 
آويخت.  حميد رضا پس از دوران دفاع مقدس در عرصه هاي فرهنگي 
و اجتماعي حضور فعاالنه، چش��مگير و تأثيرگذار داش��ت و خدماتي 

ارزشمند از خود بر جاي گذاشت. 
در بخش هاي��ي از خاط��رات وي مي خوانيم: تابس��تان س��ال ۶۶ بود. 

مي خواستم به منطقه بروم، اما چون نزديك عمليات بود اعزام ها بسته بود و 
هر قدر اصرار كردم، فايده نداشت. ناراحت از پادگان خارج شدم و به سمت پايين 

راه مي رفتم و با خدا حرف مي زدم و آرام گريه مي كردم. در همين حال، يك تنه محكم بهم 
خورد كه به خودم آمدم. تا نگاه كردم ديدم برادر علي فضلي بود سالم كردم و موضوع را با وي 

در ميان گذاشتم. ايشان گفت االن مي نويس��م كه اعزام شوي. پرسيد خودكار 
داري؟ گفتم نه از دكه روزنامه فروش��ي خودكار گرفت و به من گفت كاغذ 
داري؟ گفتم كاغذ هم ندارم. يك سبزي فروش در پياده رو بود حاج علي 
اجازه گرفت و تكه اي از كاغذ سبزي ها را جدا كرد و روي آن دستوري 
براي اعزام من نوشت و گفت سريع برو فقط در راه رفتن كاغذ را مرتب و 
تميز كن كه آبروريزي نشود! خوشحال، خداحافظي كردم و رفتم مجوز 

اعزام گرفتم و در عمليات نصر توفيق حضور پيدا كردم. 
حميد رضا ضيايي چندين بار به صورت داوطلبانه عازم س��وريه شد و در 
قسمت ها و يگان هاي مختلف از حريم اهل بيت)ع( دفاع مي كرد. او در حالي 
كه فرماندهي ادوات تيپ زينبيون را بر عهده داشت، در آخرين مرحله پاكسازي 
داعش در سوريه، در ۳۰ آبان 9۶ در شهر بوكمال بر اثر اصبات گلوله تك تيرانداز داعشي به 

شهادت رسيد. 

فرماندهي ادوات تيپ زينبيون در بوكمال آسماني شد

شهيد مدافع حرم لشكر زينبيون حميد قنادپور سومين شهيد بسيج جامعه پزشكي استان خوزستان 

حميد قنادپور با تحصيالت در رشته بهياري و طب اورژانس، ۴۰ ماه در جبهه هاي 
جنگ تحميلي دش��من بعثي عليه ايران اس��المي خدمت ك��رد و پس از 

گذشت س��ال ها بار ديگر در راه آرمان ها و اهداف ديني خود به ميدان 
جهاد ش��تافت. حميد ش��ش ماه در جبهه مقاومت براي دفاع از حرم 
آل اهلل حضور پيدا كرد و نهايتاً به آرزوي خود رسيد. هدف او از حضور 
در جبهه مقاومت حفظ نظام جمهوري اسالمي ايران، خدمت به دين و 

اهل بيت)ع( و حفظ واليت فقيه بود. 
وقتي »حميد« به منطقه می رفت امدادگران و كاركنان بهداري را جمع 

مي كرد و به آنها آموزش مي داد. هميش��ه س��فارش مي كرد با رزمندگان 
زينبيون مهربان باشيد. آنها را همچون فرزندان خود مي دانست. مدت كوتاهي 

كه در لش��كر زينبيون بود مورد عالقه همه نيروهاي اين لش��كر بود. هميشه 
مي گفت هر كس از رزمنده ها اذيت ش��ود من اذيت مي ش��وم. زماني كه با 
نيروهاي لش��كر فاطميون كار مي كرد هم جان بيش از 5۰ رزمنده آن 

لشكر را نجات داده بود. 
به همكارانش مي گفت: در عمليات ها من جلو مي روم و مجروحان را به 
عقب مي آورم و شما كار درمان را انجام دهيد و هميشه جلوتر از همه 

حركت مي كرد و مجروحان را جهت درمان به عقب مي آورد. 
حميد اول ماه رمضان سال 96 به لشكر زينبيون آمد، نوزدهم همان ماه 
مجروح شد و در بيست و سوم ماه رمضان در حال انتقال رزمنده هاي مجروح 

لشكر زينبيون به عقب بر اثر انفجار يك تله انفجاري به شهادت  رسيد. 

بچه هاي زينبيون مثل فرزندان من هستند



روايت زندگي شهيد دفاع مقدس از زبان فرزندش كه رزمنده زينبيون است

تنها دارايي من لباس جهاد  پدر شهيدم است
هر كس�ي از پدر چيزي به ارث مي برد. 
عباس هم از پدرش لباس رزم و س�الح 
به ارث برد. رزمنده امروز جبهه مقاومت 
لشكر زينبيون يك سال بيشتر نداشت 
كه »فرزند ش�هيد دفاع مقدس« ش�د. 
گويي »اسالم مرز ندارد« در اين خانواده 
پاكستاني تجلي يافته بود. عبدالحسين 
رسولي كه با اوج گيري قيام مردم ايران در 
سال 57 عاشق و دلباخته امام خميني)ره( 
مي ش�ود با پيروزي انقالب اسالمي راهي 
ايران مي شود و وقتي دشمن بعثي جنگ 
تحميل�ي را آغ�از مي كند راه�ي جبهه 
مي شود و سرانجام در عمليات مرصاد به 
شهادت مي رسد. همسر و فرزند خردسال 
شهيد به پاكس�تان بازمي گردند. سال ها 
بعد عباس براي عمل به تنها خواسته پدر 
يعني ت�داوم راهش در دفاع از اس�الم به 
ايران مي آيد و در ل�واي پرچم رزمندگان 
پاكستاني جبهه مقاومت )لشكر زينبيون( 
به س�وريه مي رود. عب�اس از همه درآمد 
و داراي�ي اش مي گ�ذرد تا تنه�ا وصيت 
پ�در محقق ش�ود. اين نوش�تار ماحصل 
گفت وگوي ما با عباس رس�ولي 30ساله، 
رزمنده لشكر زينبيون و فرزند شهيددفاع 
مق�دس عبدالحس�ين رس�ولي اس�ت. 

چطور می ش�ود يك پاكستانی 
زندگ�ی اش را وقف انقالبی كند 
كه در كشور همس�ايه اش ايران به 

وقوع پيوسته بود؟
خانواده پدرم در پاكس��تان مذهبي و مقيد 
به احكام اس��الم بودند. آنگونه كه مي گويند 
پ��درم از هم��ان دوران كودكي در مراس��م 
مذهبي و عزاداري هاي اهل بيت )ع( با شور 
و اشتياق شركت مي كرد و در دوران جواني 
در راهپيمايي ه��اي پرش��ور و انقالب��ي روز 
عاشورا در پاكستان حضور فعال داشت. اين 
راهپيمايي ها و مراس��م، همزمان با مبارزات 
امام خميني)ره( و قيام م��ردم ايران بود كه 
باعث ش��د پليس پاكس��تان با مردم حاضر 
در يكي از آن راهپيمايي ه��ا برخورد كرده و 
تعدادي از آنها را بازداشت كند، پدر من هم 
يكي از بازداشت شدگان بود. بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي، عش��ق و عالقه پدر به امام 
و انقالب باعث ش��د كه ايشان از پاكستان به 
ايران بيايد. بعد از آن پ��درم خودش را وقف 

نهضت اسالمی حضرت امام)ره( كرد. 
 تنها آمد يا با خانواده؟ كدام شهر 

ساكن شدند؟
پدر به عشق ديدار با امام )ره( همه چيز را رها 
كرد، تنها و با دست خالي به ايران آمد. براي 

همين براي گذران زندگي از همان روزهاي اول ورود به ايران 
در كوره هاي آجرپزي اطراف قم مشغول به كار شد. او تنها به 
ايران مهاجرت كرد و مادرم كه تازه عروس بود را به خانواده اش 
در پاكستان س��پرده بود، اما مدتي بعد كه مادر از پدر  بي خبر 
مي  ماند، همراه پدر بزرگم به ايران مي آيند. آنها بعد از ورود به 
ايران به قم رفته و به منزل پسر عمه پدرم مي روند كه در حوزه 
علميه قم مش��غول به تحصيل بود. با كمك ايشان، پدر را پيدا 
مي كنند و قرار مي شود كه مدتي بعد به پاكستان بازگردند، اما 
وقتي جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز مي شود تصميم پدر 

براي بازگشت به پاكستان تغيير مي كند. 
يعني پدرتان جهاد و دفاع از اسالم را به بازگشت 

به وطن ترجيح مي دهد؟
دقيقاً همينطور است. جنگ باعث شد پدر براي دفاع از اسالم و 
اطاعت از فرامين امام خميني )ره( راهي ميدان جهاد و دفاع شود. 
بعد از مدتي پدر بزرگم به تنهايي به پاكستان بازگشت، اما مادر در 
ايران ماند و در جهاد و دفاع پدر را همراهي كرد. مادرم مي گويد 
بارها و بارها پدر را راهي ميدان نبرد كرد حتي در حالي كه من را 
باردار بود اجازه نداد شرايط سخت زندگي در نبود پدر مانع جهاد 
ايشان شود. حتي هنگام تولد من هم پدر در جبهه بود. البته زخم 
زبان ها را هم به جان و دل خري��دار بودند. برخي اطرافيان، پدر 
را از حضور جبهه منع مي كردند و مي گفتند تو وظيفه اي نداري 
در جنگي شركت كني كه ارتباطي به كش��ور تو ندارد، اما پدر 
مصمم و با اراده در پاسخشان مي گفت: من گوش به فرمان امام 

خميني )ره( هستم و اوامر ايشان برايم حجت است. 
پدرتان چند بار به جبهه هاى دفاع مقدس اعزام 

شده بود؟
پدرم بارها و بارها به جبهه اعزام شد. مادر برايم تعريف مي كرد، 
يكبار پدر مجروح ش��د و ازجبهه به قم آمد. ب��راي اينكه من 
متوجه مجروحيت ايشان نش��وم به منزل پسر عمه اش رفت و 
بعد از بهبودي نس��بي مجدداً به جبهه اعزام شد تا در عمليات 

شركت كند. 
از آخرين اعزام پدرتان به جبهه بگوييد؟ آن زمان 

شما چند سال داشتيد؟
هر بار كه پ��در به مرخصي مي آم��د يا به خاطر مجروح ش��دن 
باز مي گش��ت، اطرافيان كه مخالف حض��ورش در جبهه بودند 
حرف هاي خود را تكرار مي كردند، اما پدر بي توجه به همه آنها كار 
خودش را مي كرد. آخرين بار در اواخر جنگ يعني سال 67 در جوار 
حرم حضرت معصومه )س( از مادر و پسر عمه اش خداحافظي كرد 
و راهي جبهه شد. حضور پدر در جبهه همزمان با آغاز عمليات 
مرصاد در منطقه اسالم آباد غرب بود. خواست خدا بر اين شد كه 
پدرم پس از مدت ها حض��ور و مجاهدت در جبهه هاي جنگ در 
آخرين عمليات مزد مجاهدت ها و دالوري هايش را با ش��هادت 
بگيرد. شهادتش در مرداد سال 67 بود. بعد از شهادت پدرم، مادرم 

هم مرا كه يكساله بودم برداشت و به پاكستان برگشت. 
در يكسالگي لقب »فرزند شهيد« گرفتي و حاال 
در 30 سالگي خود پا جاي پدر گذاشتي و »مدافع 
حرم« لق�ب گرفتي. چطور ش�د ق�دم در اي�ن راه 

گذاشتي؟ 
پدرم در وصيتنامه اش برايم نوش��ت: »وقتي پسرم بزرگ شد، 
بايد راه من را ادامه بدهد. « و  امروز  تنها د ارايي من لباس جهاد 
پدر شهيدم است، از اين رو پس از گذر 30 سال از شهادت پدر، 
راه ايش��ان را با حضور در جبهه مقاومت ادامه مي دهم و آنقدر 
در اين راه مي  مانم تا خواسته قلبي پدر محقق شده و شهادت 

نصيبم شود. 

جنگ باعث شد 
پدر براي دفاع از 
اسالم و اطاعت 
از فرامين امام 

خميني )ره( راهي 
ميدان جهاد و 

دفاع شود. بعد از 
مدتي پدر بزرگم 

به تنهايي به 
پاکستان بازگشت، 
اما مادر در ايران 
ماند و در جهاد 
و دفاع پدر را 
همراهي کرد
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زندگيجيتيہےروضہكےزيارتكےلۓ
شہزاديتيرےروضہكيحفاظتكےلۓ

ميريہرسانستڑپكريہدعاكرتيہے
ميراگھربارفداآپكيعظمتكےلۓ

كردارہوايساكہزمانہكوہالدو
باطلكےلرزتيہوئيديواركوگرادو
يكتاكےعطاہےدرزينبكيغالمي
اسوقتكےيزيدكينسلونكومٹادو

سورجكيصداچاندوستارونكيصداہے
دهرتيكيصدااونچيپہاڑونكيصداہے

يہحقہےتيرےروضہسےڈرتاہينيزيدي
چودہسوبرسبعدبھيزارونكيصداہے

روضہپہتيرےانچبھيآنےنہيندےگے
مٹجائےگااسالممٹانےنہيندےگے

مرجائےگےمٹجائےگےيہخوفنہيں
سردهرمينباطلكواٹھانےنہيندےگے
دشمنكواجلہےميرےجينےكاسليقہ

رہتاہےنگاہونميں 72 كاطريقہ
ملتيہےمجھےزينبيخطبونسےحرارت

كہتاہےزمانہہمينحيدركاديوان
اےربجہانميرےارادونكوجلےدے

دنيامينہمينسچاعزداربنادے
بناہےہمينروضہزينبكامحافظ

صدقہمينباوفاكےہمينعشقوفادے

كہنےسےفقطباتنہينبنتيہےپياروں
هلمنكيصداہمسےيہيكہتيہےپياروں

كرداركااظہارضروريہےخدار
زينبكيردہمكوصداديتيہےپياروں

مروانكينسلونسےتويہكہہدےجاكر
مردونكيطرحہمسےلڑےروبرآكر

سراونچكئيتمكوعزادارملےگا
مومنكيبقاءہےسنوتقليدابوزر

حقباتجولكھنيہوتوڈرنانہينياور
باطلكےسامنےكبھيجھكنانہينياور

كردارخمينيبھيصداديتيہےشاہد
زركےلئےسانسرمينبكنانہينياور

حديث عشق دوباب است
كربال و دمشق

يكي حسين رقم كرد
و ديگري زينب

  اقبال الهوري

اهل غوغا مدافعان حرم
نسل زهرا مدافعان حرم

يا ابالفضل گفته و زده اند
دل به دريا مدافعان حرم

تا ابد درس عاشقي دادند
ياد دنيا مدافعان حرم

تا كه گفتيم اولياءاهلل
گفت آقا مدافعان حرم

فكر و ذكر تمام سينه زنان
شده حاال مدافعان حرم

بيشتر از تمام اين عالم
دارد اينجا مدافعان حرم

ما نداريم عرضه تا بشوند
الگوي ما مدافعان حرم

كاش محشورمان كند فردا
فاطمه با مدافعان حرم

حضرت صاحب الزمان بنويس
نام ما را مدافعان حرم

محمد حسين رحيميان

داعش اگر قصد جسارت بر حرم كرد
بايد رسيد و دست هايش را قلم كرد

بي بي)س( چرا اين روز ها زائر نداري؟
از غربتت بايد نشست و گريه هم كرد

حاال كه جزو اين مدافع ها نبودم
بايد مرا كلب نگهبان حرم كرد...

از اين طرف با سيئاتم دل شكستم
از آن طرف ديدم كه آقا بود؛كم كرد

حتي كسي اصاًل جوابم را نمي داد 
نوكر شدن ديدم كه من را محترم كرد

جانش سالمت، تا ابد مديونش هستم
هر كس كه ُحبت را ميان اين دلم كرد

فرداي محشر مي خورد از آب كوثر
هركس كه در روضه برايت چاي دم كرد

حامد جوالزاده

دل به دريا زده اند زينبيون



   
 شهيد سيدحسن

 و شهيد اعتزار حسن

هر امتی سیاحتی دارد و سیاحت امت من جهاد در راه خداست.  
انسان ها در سختی ها بيشتر همديگر را درك كرده و دوستی در بين آنها گل می كند و قدر همديگر را می دانند... بعضی در 
خدمت رسانی و يا در احترام گذاردن، مراتب دوستی و محبت خود را ابراز می دارند و عده اى در مسير شهادت براى اسالم 

و دفاع از حرم اهل بيت)ع( در غربت عالی ترين جلوه هاى دوستی و همدلی را به نمايش می گذارند. 

حضرت محمد )ص(  

  از راست: شهيد درويش،  شهيد مالک

   شهيد عادل و شهيد سيد حكيم

   شهيد اخالق حسين و شهيد جميل حسين

   
شهيد ذوالفقار علی و شهيد ساجد

   
شهيد عزيز علی، 

 سرتاج خان،
 شهيد مطهر

   
از راست: 
شهيد ارشاد 
حسين، شهيد 
واجدعلی، شهيد 
فرزند علی



مجموعه دلپذیر و کانون پر از حماس�ه و عشق به اهل بیت )ع( زینبیون، 
خوشبختانه از مکان نورانی و با فضیلت یعنی جوار فاطمه معصومه)س( 
آغازیدین گرفت و این برکت و عزت بر تارک زینبیون چنان نقش بسته 
است که گویا همیشه اهل این دیار بوده و با آرمیدن شقایق هاي پرپرشده 
زینبیون در جوار حضرت است که روح خانواده شهدای مهاجر و غریب 

زینبیون را تسلی می بخشد


