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معرفی کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس
بوسه شهید مدنی بر دست یک رزمنده

  غالمحسین بهبودی
ش�هیدان آی�ت اهلل سیداس�داهلل مدنی، 
آی�ت اهلل سیدعبدالحس�ین دس�تغیب، 
آیت اهلل ش�یخ محمد صدوق�ی و آیت اهلل 
عطاءاهلل اشرفی اصفهانی، هر چهار نفر از 
شهدای محراب هستند که نقش بی بدیلی 
در دفاع مقدس ایفا کرده اند. گذشته از نقش 
تبیینی و روش�نگری در خصوص جنگ، 
این شهیدان به مناس�بت های مختلف در 
جبهه های جنگ حضور مي یافتند و باعث 
قوت قلب رزمندگان مي شدند. اخیراً مرکز 
اس�ناد و تحقیق�ات دفاع مق�دس به قلم 
مهدی بهرامي  کتابی تحت عنوان شهدای 
محراب و دفاع مقدس منتشر کرده است 
که نگاه�ی به داش�ته های آن مي اندازیم.

فصل اول کتاب با آیت اهلل شهید اسداهلل مدنی 
شروع مي ش��ود. نویسنده ابت��دا شمه ای از 
زندگینامه شهدای محراب را ابتدای هر فصل 
ارائه مي دهد. معرفی شهدا مختصر و مفید به 
دوران مبارزات انقالبی آنها نی��ز مي پردازد. 
سپس در بخش دوم دیدگاه های هر شهید در 
خصوص دفاع مقدس بیان مي شود. در مورد 
شهید مدن��ی مي خوانیم: »او ب��ر این عقیده 
است که نباید جنگ ای��ران و عراق را جنگ 
دو ملت فرض کرد. بلک��ه جنگ اسالم و کفر 
است. این مسئله از طرق مختلفی قابل اثبات 
است. یک شخصیت ضددینی صدام و دیگری 
حمایت های همه جانبه جبه��ه کفر از ارتش 

بعثی عراق.«
خارج از ح��وزه اندیشه و تبیی��ن ارزش های 

دفاع مقدس، در حوزه عمل نیز شهید مدنی 
فعالیت های بسی��اری جهت کمک به جبهه 
داشت. آیت اهلل مدن��ی در برگزاری جلسات 
مشورتی با سایر ائمه جمعه پیرامون جنگ ید 
طوالیی داشت. یکی از محسنات جلسات این 
بود که موضع محکمي  در خصوص اختالفات 
داخلی که توسط ملی گرایان و عوامل بنی صدر 
ایجاد شده بود صادر مي ش��د. از طرف دیگر 
آیت اهلل مدن��ی شخص��اً در جبهه ها حضور 
مي یاف��ت. نمونه ب��ارزش در قضیه محاصره 
سوسنگرد بود. ایشان با اطالع از شرایط بغرنج 
مدافعان سوسنگرد، وضعیت آنها را به حضرت 
امام گزارش مي دهد و امام نیز فرمان معروف 
»سوسنگرد باید تا ف��ردا آزاد شود« را صادر 

مي کنند. همچنی��ن از آی��ت اهلل مدنی نقل 
مي شود که وقتی یوس��ف زارع از رزمندگان 
ارتشی یکی از هواپیماهای بعثی را سرنگون 
مي کند، وی دست زارع را مي بوسد و مي گوید: 
»من به عنوان نماینده امام خمینی این دستان 

را مي بوسم.«
فصل دوم کتاب به شهید دستغیب مي پردازد. 
صرف نظر از بی��ان زندگینامه وی که چون 
شهید مدن��ی و دیگر شهدای مح��راب در 
ابتدای فص��ل آورده مي ش��ود، نویسنده از 
وی که در صراح��ت کالم شهره ب��ود، نقل 
قول های جالبی مي آورد. دستغیب مي گوید: 
»اگر کس��ی بی تفاوت باش��د و بگوید خب، 
آمدند که آمدند، بردند ک��ه بردند، کشتند 
که کشتند، چنین افرادی مشمول فرمایش 
موال هستند که مي فرمایند کسی که در برابر 
منکر، حرکتی نکند؛ جلو منکر را نگیرد و اگر 
نمي تواند الاقل به دلش خشمگین نباشد، او 

مرده زندگان است.« 
یکی از کارهایی که شهید دستغیب در جهت 
حمای��ت از جبهه ها انجام م��ي داد عیادت از 
مجروح��ان جنگ ب��ود. وی به عن��وان یک 
خطی��ب، از تریب��ون نماز جمع��ه هم سعی 
مي کرد عموم مردم را به عیادت از مجروحان 

جنگ تشویق کند. 
شهید آیت اهلل صدوقی نیز در حوزه اندیشه، 
ارزش های جن��گ همانند ایث��ار، شهادت و 
مقاومت را به خوبی تبیین مي کرد. سخنرانی 
آیت اهلل صدوقی در خصوص مقام شهید یکی 
از به یادماندنی تری��ن سخنرانی ه��ای ایشان 
پیرامون دفاع مقدس است: »به محض اینکه 
شهید در میدان جنگ روی زمین درمي غلتد 
در کنار دو حورالعین ق��رار مي گیرد. این دو 
حورالعین چه مي کنند؟ این دو غبارهایی که 
بر صورتش نشسته است، را پاک مي کنند و 
اولین بشارتی که به وی مي دهند مي گویند 

مرحبا بک.«
آیت اهلل اشرفی اصفهانی از علمایی بود که با 
حضور و سکونت در یکی از استان های مرزی و 
جنگ زده، باعث قوت قلب مردم و رزمندگان 
بود. وی که نماینده امام در غرب و امام جمعه 
کرمانشاه بود، در شرایط جنگی در این استان 
حضور یافت و باعث ش��د کرمانشاه به عنوان 
یکی از استان های مقاوم در برابر دشمن مطرح 
شود. در کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس 
مي خوانیم: آیت اهلل  هاشم��ي  رفسنجانی در 
مورد آی��ت اهلل اشرفی در مصاحب��ه ای بیان 
مي کند که کرمانش��اه آن زمان به نوعی خط 
مقدم جبهه بود. گرچ��ه نیروهای دشمن را 
عقب زده بودیم، ولی باز ه��م آنجا نقطه داغ 
جبهه بود. حضور آیت اهلل اشرفی اصفهانی در 
آن منطقه به دستور امام باعث شد مردمي  که 
قصد مهاجرت داشتند، مهاجرت نکنند و این 
طور شد که کرمانشاه و غرب، با انفاس قدسي 
این شهید همیشه در خدمت دفاع مقدس و 

انقالب بود.
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آیت اهلل اشرفی اصفهانی از علمایی 
بود که با حضور و س�کونت در یکی 
از اس�تان های م�رزی و جنگ زده، 
باعث قوت قلب مردم و رزمندگان 
بود. وی که نماین�ده امام در غرب و 
امام جمعه کرمانشاه بود، در شرایط 
جنگی در این اس�تان حضور یافت

  احمد محمدتبریزی
هنگامی که بعثی ها به کش�ورمان حمل�ه کردند، احمد 
کش�وری که در جبه�ه کردس�تان مجروح ش�ده بود، 
در انتظ�ار آخری�ن عمل جراح�ی برای بی�رون آوردن 
ترکش از س�ینه اش ب�ود ام�ا روز بعد از ش�نیدن خبر 
تجاوز صدام، عازم سفر ش�د. به او گفته بودند که بماند 
و پس از عمل جراحی برود اما ج�واب داده بود: »وقتی 
اس�الم در خطر باش�د، من این س�ینه را نمی خواهم«. 
او به جبهه رفت و چون گذش�ته، سلحش�ورانه جنگید 
به طوری ک�ه بیابان های غرب کش�ور را به گورس�تانی 
از تانک ه�ا و نفربره�ای م�زدور دش�من تبدی�ل کرد.

 شلیک اولین گلوله
داستان حضور شهی��د احمد کش��وری در جبهه های نبرد 
ترکیبی از عش��ق و دلدادگی است. ماج��رای مرد شجاعی 
که یکه تنه با دشمنان می جنگید و هیچ گاه دست از مبارزه 
برنداشت و خست��ه نشد. بنده��ای پوتین��ش در روزهای 
جنگ هیچ گاه ب��ه قصد استراحت شل نش��د چراکه احمد 
و همرزمانش در دف��اع از کشور در مقاب��ل دشمن متجاوز 
استراحت نمی شناختند و باید تا پای جان برای نجات دین و 
وطن مبارزه می کردند. حتی با بدنی مجروح که هنوز دردش 
بهبود نیافته. استراحت و نشستن براي این نسل از جوانان 
حرام بود  چراکه آنها هر لحظه خ��ود را مکلف به حضور در 

صحنه می دانستند. 
جنگ برای شهید احمد کش��وری خیلی قبل تر شروع شد. 
شهید فالح��ی در خاطره ای تعریف می کن��د که م ن  ش ب  ي  
ب ر ا ي  مأم وری ت  س خ ت  ي  در ک ردس ت  ان  د اوطل ب  خ و اس ت م،  ه ن وز 
س خ ن م  ت م  ام  ن ش ��ده  ب ود ک ه  ی ک  ي   از ص ف  ب ی ��رون   آم د و گ ف ت  
م ن   آم  اده ام  و دی دم  خ ل ب  ان  ک ش ��ور ي  اس ت. شهید کشوری 
اولین خلبان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی بود که اولین 
گلوله را به سوی اهداف و مواض��ع ضدانقالب در کردستان 

شلیک کرد. 
کشوری آن روزها پیشتاز بود و با پیشت��ازی خودش بقیه 
را نیز همراه می ک��رد. وی در آن روزه��ای سخت در جمع 
دیگر خلبان��ان هوانیروز می گفت: »م��ن هلی کوپتر مسلح 
را برم��ی دارم و می روم و از تهدیدهایی ک��ه همه می کنند، 
نمی ترسم. علیه معارضی��ن انقالب اسالم��ی نوپای ایران 
وارد عمل می شوم.« جانانه ه��م وارد عمل شد و کردستان 

را نجات داد. 
 جان فشانی برای کردستان

یک هفت��ه از پیروزی انقالب بیشتر نگذشت��ه بود که غائله 
کردستان آغاز ش��د. شهید کش��وری از نخستین لحظات 
شروع بحران وارد عمل شد و نقشی تأثیرگذار داشت. وقتی 
سالح های پادگان مهاباد توسط ضدانقالب غارت شد،  شهید 
کشوری به سنندج رفت تا حادثه پادگان مهاباد در سنندج 
تکرار نشود و سالح های لشکر 28 سنندج غارت نشود چراکه 
دامنه توطئه در کردستان خیلی گسترده بود و هدف اصلی 
احزاب ضدانقالبی دموکرات و کومل��ه جدایی کردستان و 

تأسیس دولت مستقل بود.
زمانی که ضدانقالب سیم خاردار اطراف پادگان را پاره کرد و 
وارد بخشی از پادگان شد و تعدادی از سربازان را به شهادت 
رساند، شهید کشوری و کمک خلبان او از زمین بلند شدند و 
ضدانقالب را سرکوب کردند. دوستانی که آن روز در پادگان 
سنندج حض��ور داشتند ، نقل می کنند ک��ه احمد کشوری 
با مشاه��ده این صحنه اع��الم کرد که من بلن��د می شوم و 
ضدانقالب که پادگان را محاصره کرده اند را با راکت و گلوله 
20 میلیمت��ری می زنم و اگر این ک��ارم اشتباه بود حاضرم 
مسئوالن من را دستگیر و محاکمه و اعدام کنند، تا کردستان 

برای ایران بماند. 
ضدانقالب در دومین گ��ام در آخرین روزهای اسفند 57 به 
سراغ پادگان  سنندج رفتند. ضدانقالب پادگان را به محاصره 
خود درآورد ولی به برکت حضور شهیدان کشوری و شیرودی 
و دیگر خلبانان شجاع هوانیروز، محاصره پس از یک هفته 
شکسته شد. جاده ها، گلوگاه و تنگه های ارتباطی سنندج که 
توسط ضدانقالب بسته شده بود و نیروهای زمینی به راحتی 
نمی توانستند خودشان را به پادگ��ان برسانند و در شرایط 
خلبانان هوانیروز مهم ترین نقش را داشتند. یکی از خلبانانی 

که آن زمان نیرو و مهمات به پادگان سنندج منتقل می کرد، 
نقل می کند که وقتی خلبانان هلی کوپترهای 214 ترابری 
در سنندج مورد اصابت گلوله ضدانقالب قرار گرفتند، تازه 
متوجه شدیم که بحران کردستان یک قضیه داخلی نیست 
و ربطی به مردم کرد ندارد. قضیه همان کسانی هستند که 

طرح تجزیه کردستان را در سر می پرورانند. 
 ناجی کردستان

احمد کشوری در ماجرای غائله کردستان در کنار شهیدان 
چمران و فالحی مهم ترین نقش را ایفا کردند. شهید چمران 
در خصوص نقش شهیدان کشوری و شیرودی گفته که آن 
دو شهید به طوری بر مواض��ع ضدانقالب شیرجه می زدند 
که آنها را می ترساندند و ف��راری می دادند. می  گفت: »این 
دو خلبان نقشه دقی��ق جنگی ما در کردست��ان هستند.« 
دکتر مصطفی چمران شهید کش��وری را ستاره درخشان 
غرب نامیده بود. شهید شیرودی نیز همیشه این جمالت را 
در وصف دوست و همرزمش، شهید کشوری بیان می کرد: 
»احمد استاد من بود. اسالم را فرات��ر از همه چیز می دید. 
معتقد بود وقتی که امام حسین)ع( جانش را برای دین فدا 

کرد، دیگر حرفی برای ما باقی نمی ماند.«
شهید احمد کشوری را فاتح و ناجی کردستان لقب داده اند. 
کسی که برای تکه تک��ه نشدن خاک ایران ه��ر کاری که 
توانست را انجام داد و مردم کردزبان محلی روایتگر شجاعت 
این خلبان هوانیروز در روزهای ناآرام شهرشان هستند. آنها 

فرام��وش نکرده اند که شهید کشوری ب��رای نجات جان 
مردم بی دفاع با تمام جانش مقابل ضدانقالب ایستاد و 

توطئه هایشان را خنثی کرد. 
با وجود خستگ��ی و جراحت هایی که ضدانقالب بر 
جسم احمد باقی گذاشته ب��ود، با تهاجم سراسری 
رژیم بعث عراق، شهید کشوری به پایگاه هوانیروز 
کرمانشاه بازگشت و فرماندهی تیم آتش هوانیروز 
مستقر در استان ای��الم را به عه��ده گرفت. شهید 

کشوری با یک تیم متشکل از س��ه فروند هلی کوپتر 
کبری و پشتیبانی شبانه از مرزه��ای غربی کشور 

محافظت می کرد و دشم��ن بعثی را 
آماج موشک ه��ای خود قرار 

می داد. 
از  آزاد  علی محم��د 
مسئ��والن استانداری 
ای��الم می��زان ایث��ار و 
فداکاری ای��ن خلبان 
هوانی��روز را چنی��ن 
نقل می کن��د: »احمد 
کش��وری در روزهای 
آخر عمر پربرکتش به 
استانداری ایالم مراجعه 

کرد و گف��ت می خواهد 
خان��واده اش را به این شهر 

بیاورد. این تصمیم برای م��ن باورنکردنی بود. چون بخشی 
از مناطق غربی کشور ب��ه اشغال دشمن درآم��ده بود و از 
هر جهت احساس خطر می شد. معم��والً در آن برهه اغلب 
مردم از مناطق جنگی به مناطق امن نقل مکان می کردند 
ولی تفکر شهید کشوری این نب��ود. اول فکر می کردیم این 
خواسته احمد در حد حرف باشد اما چند روز بعد با پافشاری 
او تصمیم گرفتیم جایی برای خانواده ایشان در نظر بگیریم. 
هر بار که از عملیات برمی گش��ت می پرسید خانه چه شد؟ 

می خواهم آن را به ایالم منتقل کنم.«
 جنگ فقط برای اسالم

در کنار شجاعت، ساده زیستی شهید کشوری زبانزد دیگر 
نیروها بود. یک شب که تعدادی از خلبان ها مشغول خوردن 
شام بودند، صحبت از جنگ شد. یکی می گفت من به خاطر 
حقوقی که به ما می دهند می جنگ��م. یکی دیگر می گفت 
من به خاطر بنی صدر می جنگم. یکی می گفت من به خاطر 
خودم می جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می جنگم. 
شهید کشوری گفت من همه این ها را قبول ندارم تنها چند 

تا را قبول دارم و گفت من به خاط��ر خدا می جنگم. جنگ 
برای خداست، م��ا نباید بگوییم که ما ب��ه خاطر فالن چیز 
می جنگیم. مگر ما بت پرست هستیم؟! ما به خاطر خدا، به 
خاطر اسالم می جنگیم. اس��الم در خطر است نه بنی صدر. 
اسالم در خطر است، ما به خاطر اسالم می جنگیم و جنگ ما 

فقط به خاطر اسالم است.
احمد الگوی یک مسلمان کامل و به کمال رسیده بود. شهید 
تیمسار فالحی به زیبایی درباره ایش��ان می گفت: »احمد 
فرشته ای بود در قال��ب انسان.« بستگ��ان شهید کشوری 
از آیت اهلل مدنی، اولین شهید محراب نق��ل کرده اند: »من 

حاضرم پشت سر خلبان احمد کشوری نماز بخوانم.«
او چنان مبارزه با کفر را با زندگی خود عجین کرده بود که 
دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایش کوچک ترین مانعی نبود، 
حتی مریم سه ساله و علی سه ماهه اش. هر بار که صحبت 
از فرزندانش و عالق��ه او به آنها می شد می گف��ت آنها را به 
قدری دوست دارم که جای خ��دا را نگیرند. هر کار سخت 
و دشواری را که انج��ام می داد، کوچک می شم��رد و آن را 
وظیفه می دانست. از کارهای دیگ��ران و قشرهای مختلف 
در جبهه ها، خصوصاً پاس��داران قدردانی بسیار می کرد. به 
برادران پاسدار عالقه وصف ناشدنی داشت و مبارزه آنان را از 
خالصانه ترین مبارزات بعد از صدر اسالم می دانست. یک بار 
پوتینی از برادر پاسداری به عنوان هدیه گرفته بود و هرگز 
این چکمه رزم را از خود دور نمی کرد. می گفت: »من این را از 
یکی از خالصان درگاه احدیت که روحانیت و جهاد و شهادت 

از چهره و نگاهش می بارد، گرفته ام.«
 احسنت پسرم

باالخره 15 آذر 1359 موعد آخرین مأموریت احمد کشوری 
فرامی رسد. او در این عملیات به همراه دیگر خلبانان هوانیروز 
ده ها تانک و نفربر ارتش عراق را ب��ه آتش می کشد و در راه 
بازگشت با دو فروند هواپیمای میگ عراقی مواجه می شوند 

و مورد هدف  قرار می گیرند. 
کشوری هلی کوپت��ر آسیب دیده را تا خ��اک ایران هدایت 
می کند و به زمی��ن می نشاند ولی ش��دت آسیب دیدگی و 
شعله های آت��ش چنان بود که پیکر احم��د هنگام برخورد 
هلی کوپتر با زمین در میان آتش می سوزد و روح بلند باالی 
او تا آسمان پر می کشد. آخرین سخنانی که از شهید کشوری 
چند لحظه قبل از شهادت از داخل هلی کوپتر شنیده شد این 

بود: »امام را دریابید.« او این جمله را سه بار تکرار کرد.
مادر شهید درباره این روز تلخ می گوید: »...از تلویزیون اعالم 
کردند یک خلبان زبردست و شج��اع هوانیروز در تنگه بینا 
در استان ایالم به شهادت رسیده است. وقتی این خبر اعالم 
شد به همسرم گفتم این احمد است که شهید شده. همسرم 
با پرخاش گفت معلوم هست چه می گویید؟ وقتی این خبر 
منتشر شد، به آشپزخانه رفتم و به دور از چشم همسرم به  
آرامی گریه کردم. تلویزیون تا مدت دو روز بدون اینکه نامی 
از احمد ب��رده باشد، از شجاعت ه��ا و حماسه های کم نظیر 
احمد در کردست��ان و جبهه های غرب کشور مطلب پخش 
می کرد اما دیری نپایید که از ارتش به خانه زنگ زدند و خبر 

قطعی شهادت احمد کشوری را به ما اعالم کردند.«
مادر شهی��د در خاطره دیگری دوست��ی پسرش با شهید 
شیرودی و سهیلیان را چنین بیان می کند: »برای انتقال 
پیکر فرزن��د شهیدم احمد ب��ه تهران، هم��راه همسرم و 
فرزندانم ب��ه کرمانشاه رفت��م. در ات��اق فرماندهی پایگاه 
هوانیروز که نشسته بودم، شهی��د علی اکبر شیرودی وارد 
شد و به او گفتم از این پس شما باید ج��ای احمد را برای 
ایران پر کنید اما مواظب خودتان باشید که دیگر داغ شما 
را نبینم. شیرودی در جواب گف��ت: »بعد از احمد زندگی 
برای من معنی ندارد«. در حقیقت فرزندم احمد و علی اکبر 
شیرودی و سهیلیان با هم سوگند یاد ک��رده بودند که تا 
آخرین نفس از میه��ن اسالمی دفاع کنن��د. 40 روز بعد 
از احمد کشوری، سهیلیان شهید ش��د و پنج ماه بعد هم 

شیرودی به شهادت رسید«.
فاطمه سیالخوری، مادر شهید، هنگامی که بر بالین پیکر 
فرزند رشیدش در بهشت زهرا حضور پیدا کرد، در حالی که 
عکس او را می بوسید و پرچم جمهوری اسالمی را که با دست 
خود دوخته بود، در دست داشت با چشمانی اشک بار،  رو به 

تابوت دردانه اش می گفت: »احسنت پسرم... احسنت...«

یادکردي از خلبان شهید احمد کشوری به مناسبت 15 آذر سالروز شهادتش 

»ستاره درخشان غرب« کابوس ضدانقالب بود
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