زانويي که
جا ماند

به نقل از خبرگزاري فارس ،آنچه مي خوانيد خاطره اي است از حاالت معنوي
و ايمان يک جانباز جنگ به روايت غالمرضا عابد مسلک.
در عمليات کربالي  ،۵تازه مجروح شده بودم؛ آن هم روز دوم عمليات .يک پايم
قطع شده بود و دست راست و سر و سينه ام ترکش خورده بود .پس از اعزام
به کشور آلمان ،پايم را بدون زانو پيوند زدند و با سه چهار پيچ ،استخوان ران
را به استخوان ساق وصل کردند .مانده بودم که با يک پاي بدون زانو ،چگونه
نماز بخوانم؟ قبلش در عمليات کربالي  ۴يک شب موقع عمليات که تا صبح
مشغول جنگ و گريز بوديم و اصال جز خون و شهيد و  ...چيزي نبود و نماز
صبح داشت قضا مي شد ،براي اولين مرتبه ،نماز صبح را در حال راه رفتن و
با تيمم در کنار جاده شلمچه خوانديم .براي سجده و رکوع فقط کمي سر را

شرح عشق

خم مي کرديم و سنگ از قبل برداشته شده را به پيشاني مي ساييديم و تازه
وقتي به مقر بازگشتيم ،از فرمانده و روحاني گردان پرسيديم که وضعيت نماز
صبح مان چه جور است؟!
با خود فکر مي کردم حاال چه کار کنم؟ بعضي پيشنهاد دادند که همان طور
نشسته ادامه بده و نماز نشسته هم قبول است ،ولي تصميم گرفتم که ايستاده
نماز بخوانم .براي اولين مرتبه ايستادم و موقع سجده چون پاي چپم زانو
نداشت ،به جاي اينکه هفت جاي بدنم روي زمين باشد 6 ،جاي بدنم روي
زمين بود و مانند ژيمناستيک کارها پايم را مي چرخاندم و مي نشستم ،و
حاال مدت هاست که اين گونه نماز نخوانده ام ،ولي اين نماز هم مانند آن نماز
صبح کلي کيف دارد.

گفت و گو »

مادر شهيد حسين بادپا:

فرزندم از کودکي ،بزرگ بود

»
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ديدار با خانواده شهدا در ب رنامه ستارگان پر فروغ

عکس حجل ه اش را خودش آماده کرد!
کوروش ايلخاني
* خانواده شهيد محمد حسن سرتيپي:
مدير فرهنگي هنري منطقه  10به همراه معاون اجتماعي
شهرداري اين منطقه در برنامه «ستارگان پرفروغ» ،مهمان
خانواده شهيد دوران دفاع مقدس "محمد حسن سرتيپي"
در بيت معظم اين شهيد واالمقام بود .شهيد سرتيپي متولد
سال  1342در حالي که تنها  2ماه مانده بود تا ديپلمش
را بگيرد ،به جبهه هاي حق عليه باطل رفت .او در جريان
آزادسازي خرمشهر در عمليات بيت المقدس بااصابت گلوله
به شهادت رسيد.
درحاشيه اين ديدار ،خبرنگار ما با پدر و مادر شهيد حسن
سرتيپي به گفت و گو پرداخت.همه دارايي شان از زندگي
 50ساله شان دو دختر و سه پسري است که يکي از آنها
به شهادت رسيده و نامش بر کوچه اي که در آن ساکن
هستند ،نقش بسته است .خانواده سرتيپي ازقديمي هاي محله
جيحون منطقه  10تهران هستند و  40سال است که در اين
محل زندگي مي کنند ،شهداي زيادي را به چشم ديده اند،
از شهيد "کاملي" گرفته که حاال نام کوچه بااليي خانه شان
به نام او مزين است تا شهداي ديگري که يا از بستگان دور
و نزديک شان بوده يا همبازي فرزندشان.
«حسن» دومين پسرشان هم جزء شهداي همين محل
راهي جبهه شد  19سال بيشتر نداشت اما
است .زماني که ِ
اعتقادات و باورهايش چنان رشد يافته بود که ديگر دلش
براي ماندن قرارنمي گرفت .حسن خواست به جبهه برود
تا مثل همه آنهايي که راه شهادت و جانبازي را برگزيدند،
از اسالم دفاع کند .در راهي که انتخاب کرد پدر و مادر
هم مخالفتي نداشتند و راضي شدند .در واقع اتفاقي افتاد
که پدر بي معطلي به رفتن "حسن"راضي شد .با توسل به
حضرت علي عليه السالم راهي جبهه شد.
پدر شهيد در باره خاطره رفتن حسن به جبهه مي گويد:
يک روز با يکي از پاسدارها به خانه آمد و گفت مي خواهم
به جبهه بروم .يکه خوردم ،توقعش را نداشتم آن قدر صريح
بگويد .گفتم فرصت بده ،بايد فکر کنم .گفت کار خير که
فکر کردن ندارد .نامه رضايت نامه اش را که به من داد،
ديدم جمله اي از حضرت علي عليه السالم روي آن نوشته
است با اين مضمون که اگر دشمن به شما حمله کند و
در مقابلش نايستيد ،به خواري و ذلت دچار مي شويد .اين
جمله را که ديدم تعلل نکردم و نامه را امضا کردم.
* در ختم فرزندم با چهره خندان حاضر شدم:
جبهه ماندنش خيلي طول نکشيد ،شايد  10روز پس از
رفتنش بود که تير به پيشاني اش اصابت کرد و درعمليات
بيت المقدس به شهادت رسيد .پدر ،اين مطلب را
مي گويد و ادامه مي دهد :قبل از اين که به جبهه برود از
خدا خواستم اتفاقي نيفتد که زمينگير يا اسير دست دشمن
شود .همين طور هم شد و"حسن" به شهادت رسيد .در
مراسم ختمش با چهره خندان حاضرشدم و شکر خدا را
گفتم ،لباس سياه هم نپوشيدم چون اعتقاد داشتم خدا به
ما افتخار و آبرو داده است.
* بايد دستم توي جيب خودم باشد:
مادر بزرگوارش مي گويد :خيلي سال است از شهادت فرزندم
گذشته و گذر سالها بسياري از خاطرات را از حافظه ام
پاک کرده است .با اين همه با حوصله مي نشيند و از فرزند
شهيدش حرف مي زند ،ازاخالق و رفتار او مي گويد که مثال
زدني است .توضيح مي دهد :اخالق خيلي خوشي داشت.
عيدها که مي شد ،مي گفت براي عيد ديدني برويم خانه
فاميل ودوستان .ولي نمي آمد ،مي گفت بايد بروم سر کار
که دستم توي جيب خودم باشد.
* دعا کن شهيد شوم:
هنرستان رشته بازرگاني درس خواند ،دو ماه مانده بود که
درسش تمام شود ،قصد رفتن کرد ،معتقد بود وقت براي
درس خواندن هست اما براي جبهه رفتن ممکن است دير
شود .مادر در اين باره مي گويد :به پدرش اصرارکرد ،گفت
بمان درست را تمام کن بعد برو .قبول نکرد .يک بار به
خانه آمد ،ديد من لباس مشکي به تن کرده ام ،پرسيد مادر
اتفاقي افتاده؟ گفتم نه ،فقط اتفاقي مشکي تن کردم .گفت
ولي من هر وقت تو را مي بينم لباس مشکي تنت هست.
طاقت نياوردم ،گفتم برادر زن عمويت شهيد شده .دستم
را گرفت ،گفت مادر دعاکن من هم شهيد شوم .يک ماه
طول نکشيد که در عمليات بيت المقدس تير به پيشاني
اش خورد و شهيد شد.
* خوش به سعادتت حسن جان:
در دل مادر و پدر هيچ نشاني از حسرت و پشيماني نيست،

»

قلب شان از شهادت حسن جوري آرام است که انگار هيچ
وقت ،حتي آن زمان که خبر شهادتش را شنيدند به تالطم
نيفتاده اند .اين خاصيت ايمان است که دل را در لحظات
سخت با ياد خدا آرام مي کند .مادر توضيح مي دهد :من
هم مثل پدرش گريه نکردم که دشمن شاد بشود .آن قدر
عادي بوديم که يکي گفته بود اين پسر ،فرزند اين خانواده
نيست! اما ما به خاطر انقالب ناراحت نبوديم .به هر حال
دلمان به درد آمده بود .هر وقت به عکس او نگاه مي کنم،
مي گويم خوش به سعادتت حسن جان.
* عکس حجل ه اش را خودش آماده کرد:
حسن عکس حجله اش را خودش آماده کرد .مادر اشاره مي
کند به عکس سياه و سفيدي که باالي يکي از ميزها به تمام
خانه نظر مي کند .او مي گويد :اين عکس را خودش گرفت
و يک روز آورد خانه ،گفت وقتي شهيد شدم ،خواستيد به
بهشت زهرا (س) برويد ،اين عکس را ببريد .گفتم اين چه
حرفي است ميزني؟! گفت مادر ،دوست دارم شهيد شوم
و مي دانم شهيد مي شوم .از من خواست براي شهادتش
دعا کنم ،گفتم براي پيروزي اسالم دعا مي کنم.
* کاش خودم پيکرش را درون قبر مي گذاشتم:
مادر به روزي که خبر شهادت حسن را دادند ،اشاره کرده
و مي گويد :پدر جاري دخترم خبر شهادت حسن را داد.
با قطار پيکرش را آوردند ،من هنوز خبر نداشتم که چه
اتفاقي افتاده است ،وقتي از پله ها باال مي آمد اخم هايش
درهم بود ،گفتم حسن شهيد شده؟ زد زير گريه .آنجا بود
که شهادت "حسن" را فهميدم .روز تشييع رفتم که پيکرش
راببينم ،فقط باالي سرش نشستم و صورتش را بوسيدم.
االن از شهادتش پشيمان نيستم ،فقط حسرت مي خورم
که کاش خودم او را درون قبر مي گذاشتم.
* يک شهيد ،دو جانباز:
حسن تنها پسري نيست که در خانواده سرتيپي به جبهه
رفته باشد ،بسياري از پسرهاي فاميل در جنگ به شهادت
رسيده اند و دو برادر ديگر حسن نيز در جبهه حضور
داشتند ،خود حسن هم در جريان تظاهرات هاي انقالب
حضور داشت و  17شهريور در ميدان شهدا به ضرب تير
نيروهاي شاهنشاهي مجروح شد .برادر کوچکتر حسن نيز
در دفاع مقدس از ناحيه پا مجروح شده است.
مادر در اين باره مي گويد :يکي از بستگان مان چند روز
مانده به عروسي اش شهيد شد .سه تا پسرهايم در جبهه
بودند ،پسر بزرگم يک چشمش و پسر کوچکم از ناحيه پا
مجروح است ،در جبهه پاهايش روي مين رفت .مجروح

»

مادر بزرگوار شهيد حسن س رتيپي به عکس سياه و سفيدي اشاره مي کند و
ميگويد:اينعکسراپسرمخودشگرفتويکروزآوردخانه،گفتوقتيشهيد
شدم،خواستيدبهبهشتزهرا(س)برويد،اينعکسراببريد.گفتماينچهحرفي
است ميزني؟! گفت مادر ،دوست دارم شهيد شوم و مي دانم شهيد مي شوم .از
من خواست براي شهادتش دعا کنم ،گفتم براي پيروزي اسالم دعا مي کنم

که شد اول به ما چيزي نگفتند ،بعد تلفن کردند و متوجه
شديم در بيمارستان مشهد بستري است ،بليت گرفتيم و
با پدرش به مشهد رفتيم .با پي گيري هاي زياد باالخره
توانستيم او را ببينيم .حال و روزش خوب نبود ،ترکش
به صورتش خورده بود و زير پاهايش چند مالفه گذاشته
بودند ،بعد هم پي گير شديم تا در تهران بستري شود.
کل ماه رمضان را در بيمارستان بود ،آن قدر مالقاتي از
دوستان و فاميل داشت که يکي ازهم اتاقي هايش گفته
بود خوش به حالت اين قدر مالقاتي داري .از آن به بعد
هر وقت به ديدن پسرم مي رفتم در واقع از آن هم اتاقي
هم عيادت مي کردم.
در پايان اين ديدار با اهداي لوح تقدير و نشان ويژه برنامه
"ستارگان پر فروغ" منطقه  10از مادر و پدر شهيد "محمد
حسن سرتيپي" تجليل شد.
* مادر شهيد علي قربانخاني:
مادر شهيد قربانخاني گفت :وقتي پيکر علي را به تهران
آوردند ،پدرش تا چند روز گريه ميکرد .آرزو داشتيم
دامادش کنيم و برايش ماشين بخريم.
مادر شهيد علي قربانخاني حدود  50سال است که در اين
محله سکونت دارد .وي سالهاست هرهفته درخانه اش با
همراهي خانمهاي محل ،مجلس روخواني قرآن برپا ميکند.
مادرشهيد به رحل هاي چيده شده کنار طاقچه اشاره مي کند
و مي گويد :ديروز جلسه قرآن داشتيم و هنوز فرصت

اسيري که جلوي
چشم مان شهيد شد

آنچه خواهيد خواند ،خاطر ه اي به نقل از مشرق نيوز است از رزمنده بسيجي
«سيد ابوالفضل نوراني» ،که از سال  1363شمسي ،پا به جبهههاي نبرد با
شيران دالو ِر «لشکر  25کربال»
متجاوزان بعثي نهاد و تا پايان جنگ ،يکي از
ِ
(يگان اختصاصي پاسداران و بسيجيان مازندراني) بود؛
روز دوم «عمليات والفجر »8حين گشت زني در شهر «فاو» براي پاکسازي
خانه به خانه  ،با صحنهاي غيرمنتظره مواجه شديم  .در کوچه پس کوچههاي
«فاو» دو نفر در حال تعقيب و گريز يکديگر بودند و دقايقي بعد در ميان فضاي
با ِز خاکي بين ساختمانها ،يکي از آنها به سوي شخص در حال فرار شليک
کرد و او را از ناحيه پا هدف قرار داد که بر زمين افتاد .از نوع و رنگ لباسشان
ف زاده»
ميشد فهميد که هر دو نفرشان از نيروهاي عراقي هستند .شهيد «يوس 

نکرديم وسايل را جمع کنيم.
اين مادر بزرگوار شهيد اظهار داشت :من و همسرم ،پسرعمو
دخترعمو بوديم .سه دختر و دو پسر دارم .علي سومين
فرزندم بود و در همين محله به دنيا آمد .وي افزود :علي
متولد سال  1345بود .مثل يک چشم برهم زدن بچه ها
بزرگ شدند و انقالب شد .از همان کودکي دستشان را
مي گرفتم و به تظاهرات مي رفتيم .بچه هاي خوبي بودند
بخصوص علي که کم صحبت بود .تا پدرش مريض مي شد
سريع احساس مسئوليت مي کرد و نگران مي شد.
مادر شهيد قربانخاني ادامه داد :فقط خدا مي داند چه گوهري
در وجودش داشت که براي ديدار با خداوند دعوت شد .هر
اتفاقي که بيرون از خانه مي افتاد به ماچيزي نمي گفت.
پنج سال در جبهه بود اما صحبتي از آنجا نمي کرد.
 16سالش بود که به جبهه رفت و در سن  19سالگي
هم شهيد شد.
وي گفت :يک بارخواهرش در ميدان ُحر ،او را در سنگر
نگهباني ديد .خيلي تعجب کرد ،وقتي به خانه برگشت
ازعلي پرسيد تو آنجا چه کار مي کردي؟ گفت خيلي وقت
است نگهباني مي دهم .موضوعي که ما از آن بي اطالع
بوديم .مدتي به کردستان رفت و بعد وارد جبهه جنوب
شد .ما که خيلي از اتفاقات جنگ باخبر نبوديم ،به علي

مي گفتيم نرو ،ممکن است آسيب ببيني ،مي گفت
هيچ خبري نيست ،نگران نباشيد .مادر شهيد قربانخاني
عنوان کرد :اولين باري که به جبهه رفت همراه با پنج
نفر از دوستانش بود .اين بچه ها در همين کوچه زندگي
مي کردند و از بچگي باهم بودند .وسايلش را برداشت که
برود ،پرسيديم کجا مي روي؟ گفت چند روزي بيشتر
نيستم و زود برمي گردم .از بين اين  6نفر فقط علي به
شهادت رسيد .وقتي دوستانش بدون علي برگشتند حال
خيلي بدي داشتند و حسرت مي خوردند.
وي اشاره اي هم به برادر شهيدش دارد که در سن
 40سالگي با داشتن چهار فرزند ،سال  61شهيد شد .او
مي گويد :هميشه آن نگاه آخرش را که به فرزند چندماهه اش
چشم دوخته بود و سختي دل کندنش را به ياد دارم .وقتي
برادرم شهيد شد ،حال خيلي بدي داشتيم .شبي که خبر
شهادتش را دادند ،تا صبح گريه کردم ،از آن شب چشمانم
کم سوشد ،براي همين اطرافيان براي دادن خبر شهادت
علي خيلي احتياط کردند.
مادر شهيد قربانخاني افزود :آخرين باري را که علي به جبهه
رفت به خاطر دارم ،انگار مي دانست آخرين ديدارش با
ماست .سه بار از خانه بيرون رفت و دوباره برگشت .گفتم
علي ،پس چرا نمي روي؟ گفت دوست دارم پدر را بيشتر
ببينم .وي ادامه داد :وقتي رفت تا  40روز خبري نداشتيم،
نامه اي هم نداد .نگران شديم و بعد فهميديم شهيد شده

دستور داد که هر دو نفر را دستگير کرده و به نزدش ببريم .بعد از محاصره
و به اسارت درآوردن آن دو ،معلوم شد نف ِر فراري که حاال مجروح هم شده
بود ،فارسي را بسيار روان صحبت ميکند .از او در مورد تيراندازي همسنگرش
پرسيديم و اينکه چرا دوستش قصد کشتنش را داشت؟! در جواب گفت:
«من از شيعيان بصره هستم و مادرم اصالتا اهل آبادان است .او به من اجازه
جنگيدن با نيروهاي اسالم را نداده و گفته است؛ اگر به سوي نيروهاي ايراني
تيري شليک کني ،شيرم را حاللت نميکنم ».او ميگفت« :من تقريبا از آغاز
جنگ در همين منطقه بودهام و حتي يک تير به سوي شما شليک نکردهام .اگر
هم مجبور به تيراندازي ميشدم ،سر اسلحهام را طوري ميگرفتم که مطمئن
شوم به نيروهاي شما اصابت نميکند .حاال که شما عمليات کرديد؛ به جمعي
از دوستانم گفتم که بياييد دسته جمعي به اسارت نيروهاي اسالم درآييم.
خبر به فرماندهمان که رسيد ،دستور اعدام مرا صادر کرد .من هم براي حفظ
جان فرار کردم که در تعقيب و گريز مورد اصابت تير قرار گرفتم .بقيه صحنه
را شما خودتان از نزديک ديديد ».يوسف زاده وقتي داستان قساوت آن فرمانده
بعثي را شنيد ،با قنداق اسلحه ،ضربه اي به فرمانده بعثي زد.
آن مجروح عراقي از آن لحظه با ما همراه شد و به عنوان مترجم با ما همکاري
ميکرد .يک اسلحه هم به او داديم که بيشتر به عنوان عصا از آن استفاده ميکرد
و به کمک آن راه مي رفت! روز سوم عمليات ،با قرارگاه فرماندهي «فاو» درگير
شديم .ساختمان بزرگي که به وسيله بلدوزر چهار دورش را تا ارتفاع سقف
ساختمان ،خاکريزي کرده بودند .به علت انباشت خاک در اطراف ساختمان،
شيبي در کناره ساختمان ايجاد شده بود که اگر کسي با سرعت ميدويد،
ميتوانست خودش را به پشت بام آن ساختمان برساند؛ اما پنجرههاي کوچکي
که در چهارگوش ساختمان تعبيه شده بود ،ديد نيروهاي داخل ساختمان را
از هر جهت کامل کرده بود .تيربارچيهايي که از سوراخهاي پنجره به بيرون
ساختمان اشراف داشتند ،کوچکترين تحرک از ديدشان مخفي نبود و آن
را به رگبار مسلسلهاي خود مي بستند .همين امر سبب شده بود که کسي
نتواند به ساختمان نزديک شود .از استحکامات ساختمان ميشد فهميد که بايد

است .در مهران سنگرسازي مي کردند که ترکش به سرش
خورد .تا يکي از دوستانش از ماجرا باخبر شد ،خودش را به
بيمارستاني که علي را به آنجا بردند ،رساند و چند دقيقه
بعد علي به شهادت رسيد.
مادر شهيد که همه خواسته اش از فرزند شهيدش اين
است که او را مورد شفاعت قرار بدهد ،گفت :انشاء اهلل
که شرمنده شهيدان نباشيم و طوري زندگي کنيم که
مورد شفاعتشان قرار بگيريم .براي من سعادت است که
فرزندم شهيد شده ،هيچ وقت در اين باره گله نکردم ،چرا
که مي دانم پسرم راه درستي را انتخاب کرد و خدا هم به
او لياقت شهادت را داد.
او اشاره اي هم به فرازي از وصيتنامه فرزند شهيدش
مي کند و مي گويد :در وصيتنامه اش نوشته بود؛ «ياور
اسالم و دين و پشتيبان رهبر باشيد و همچون حضرت
زينب سالم اهلل عليها صبر پيشه کنيد ،اگر يک عمر ياحسين
گفتيد ،امروز روزي است که بايد راه حسين عليه السالم
را ادامه دهيد».
بر اساس اين گزارش ،پدر شهيد که  30سال در آتش نشاني
خدمت کرد 9 ،سال پيش از دنيا رفت .مادر مي گويد :داغ
علي او را مريض کرد ،وقتي پيکرش را به تهران آوردند تا
مدت ها گريه اش بند نمي آمد .دوست داشت وقتي علي
از جبهه برگردد شغلش را ادامه دهد.
* مادر شهيد فرامرز فلفليان:
در اين ديدار ،مادر بزرگوار شهيد فرامرز فلفليان در خصوص
دوران کودکي شهيد گفت :فرامرز ششم آبان ماه  1339به
دنيا آمد .او بسيار ساده پوش بود و براي ديگران دلسوزي
مي کرد و اگر کسي را مي ديد که لباس مناسب براي
پوشيدن ندارد ،لباس خودش را به آن فرد هديه مي داد.
و اگر مي شنيد كسي بيمار است سريعا به ديدنش مي
رفت و هر كاري كه در توانش بود براي او انجام مي داد.
خالصه اينکه هميشه سعي داشت تا به اهالي محل و مردم
كمك کند .فرامرز بسيار خانواده دوست هم بود .به يادم
هست آن روزها كه پدرش بيمار بود ،فرامرز براي کمک
خرج خانه در طول روز کار مي کرد و شبها براي تحصيل
به مدرسه شبانه مي رفت.
مادر در باره فعاليتهاي سياسي دوران نوجواني فرزند
شهيدش گفت :فرامرز براي مقابله با رژيم شاه خيلي
فعال بود و در اين مورد کتابهاي مذهبي ،عقيدتي،
سياسي و فرهنگي را مطالعه مي کرد .او بي دليل و بدون
مطالعه در باره آنچه در ذهن داشت اقدامي نمي کرد و
با مطالعه کتابهاي سياسي و ديني به مسائل سياسي
و اجتماعي روز پي برده بود .از طرفي اعالميه هاي
امام خميني (ره) را مي خواند و دقيق گوش مي داد.
نوارهاي سخنراني هاي امام خميني (ره) که دستش
مي رسيد موجب شده بود تا نقطه روشني در زندگي
او شکل بگيرد و تصميم به مبارزه عليه رژيم شاه گرفت
و در راه و هدفش بسيار جدي و خستگي ناپذير بود.
او در مبارزه با دشمنان ،سرسخت بود و سري نترس
داشت و هرگز از ماموران حکومتي نترسيد و تا آخرين
لحظه با شجاعت در مقابل آنها ايستاد.
مادر شهيد فلفليان در باره نحوه شهادت فرزندش برايمان
گفت :يادآوري شهادت فرزند سخت است اما با اين حال
مي گويم؛ فرامرز درست روز  21بهمن ماه  1357شهيد

مهمترين مرکز فرماندهي منطقه «فاو» دراين مکان مستقر باشد .راهي براي
نفوذ در آن ساختمان وجود نداشت و موشک هاي آر.پي.جي نيز کوچکترين
اثري در ساختمان نميکرد ،چرا که خاک انباشته شده در اطراف ساختمان ،راه
ورود گلوله به ديواره ساختمان را سد کرده بود و گلولهها مستقيما به خاکهاي
انباشته شده اطراف ساختمان اصابت ميکرد.
جلوي در ورودي اصلي ساختمان بوديم که يکي از بچههاي قديمي اطالعات
و عمليات که در حال ارزيابي ساختمان بود ،با تيري که از داخل ساختمان به
سويش شليک شد ،به شهادت رسيد .آن روز در حالي که کنار جدول خيابان
روبه روي ساختمان فرماندهي «فاو» دراز کشيده بوديم ،به همان حالت ،نماز
خوانديم .اگر ميخواستيم حرکتي کنيم ،کوچکترين حرکت را به رگبار مي بستند.
مدافعين ساختمان فرماندهي به سختي مقاومت ميکردند و البد فکر ميکردند
اگر چند روزي دوام بياورند ،نيروهايشان دوباره شهر را تصرف کرده و آنها را
نجات خواهند داد .چارهاي براي تصرف اين ساختمان پيدا نکرديم .در اينجا
بود که آن نيروي عراقي که فارسي بلد بود و توسط فرمانده بعثياش مجروح
شده بود به کمک ما آمد .بنده خدا گفت« :در بين نيروهاي عراقي تبليغات
زيادي وجود دارد که اسرا را در ايران ،با شکنجه و کندن و درآوردن چشمها
ميکشند؛ لذا سربازان عراقي از اسارت به شدت مي ترسند .اگر اجازه بدهيد با
افراد مستقر در مقر فرماندهي فاو صحبت کنم ،شايد بتوانم متقاعدشان کنم
که اسير شوند».قبول کرديم .پرچم سفيدي به دستش گرفت و با صداي بلند
از نيروهاي داخل ساختمان خواست که شليک نکنند تا او بتواند خودش را به
آنها برساند .دقايقي بعد ،با قطع شدن تيراندازي اجازه دادند که وارد شود .ما
گمان ميکرديم کار تمام است؛ ولي بعد از نيم ساعت ،در حال خروج از ساختمان
بود که يکي از تيربارچيهاي داخل ساختمان ،در فاصله ساختمان و خيابان ،او
را به رگبار بست و به شهادت رساند .از اينکه بين آنها چه صحبتهايي رد و
بدل شد بيخبر بوديم؛ اما شهادت مظلومانهاش را ناباورانه از آن سوي خيابان
ميديديم و از اينکه کاري از دستمان برنميآمد که برايش انجام دهيم،
ميسوختيم .شهادت قسمتش بود .يک بار او را از دست نيروهاي بعثي نجات

شد .آن روز موضوعي فکر مرا سخت به خودش مشغول
كرده بود ،وقتي كه مي خواست از خانه بيرون برود ،دلشوره
عجيبي داشتم .به او گفتم پسرم ،درگيري خيابان ها خيلي
شديد شده و همه جا حکومت نظامي است .بهتر است امروز
از خانه بيرون نروي .ولي او در جوابم گفت مادر جان ،ما
راهمان را انتخاب کرده ايم و از شما هم مي خواهم که
اگرشهيد شدم ،برايم اشک نريزيد ،چون اين کار باعث
خوشحالي دشمنان ما مي شود.
مادر ادامه داد :آن روز فرامرز براي مبارزه با ماموران شاه،
با گروهي از دوستانش به سمت پادگان جي تهران حرکت
کردند و ارتشي ها با ديدن آنها مهمات پادگان را آتش
زدند تا به دست نيروهاي مردمي نيفتد .پس از آن به
سمت پادگان باغ شاه سابق حرکت کردند .گاردي ها با
ديدن مردم به نشانه تسليم ،پرچم سفيد به دست گرفتند
و زماني که مردم خواستند وارد پادگان شوند ،آنها را به
گلوله بستند ،كه البته فرامرز من همان جا به شهادت رسيد
و پيكر پاك او روز  22بهمن  1357در زمره اولين الله هاي
انقالب اسالمي در قطعه  21گلزار شهداي بهشت زهرا (س)
به خاك سپرده شد .من هم براي زنده نگه داشتن ياد
شهيدان انقالب اسالمي ،کتابهاي فرزندم را به خانه پدري
در شهرمان کاشان انتقال داده ام تا مردم به ويژه جوانان
با مطالعه اين کتاب ها با افکار بيدار و آرمان هاي روشن
شهدا بيشتر آشنا شوند.
در پايان اين ديدار مسئولين منطقه با اهداء لوح سپاس و
نشان برنامه ،از اين مادر قهرمان تجليل کردند.
* مادر شهيد مصطفي معارفوند:
ف وند گفت :مصطفي ديپلمش را گرفته
مادر شهيد معار 
بود که براي سربازي هم ثبت نام کرد؛ براي همين فرصت
رفتن به دانشگاه را نداشت .هنوز نوبتش نشده بود که با ديگر
نيروها به جبهه رفت و زودتر از موعد اعزام شد.
اين مادر بزرگوار تصريح کرد :مصطفي معتقد بود راهي که
ميرود ،مقصدش شهادت است و برگشتي ندارد ،لذاخودش
ي دانست به شهادت ميرسد .وي در ادامه گفت :بچه هاي
م
ديگر من نيز به جبهه رفته اند ،يکي شش ماه رفت و پسر
ديگرم جانباز است.
مادر شهيد معارف وند خاطرنشان کرد :از خداوند گله اي
ندارم که چرا مصطفي شهيد شد؟ چون مي دانم قسمتش
بود و خدا او را انتخاب کرد .خودش هميشه مي گفت رفتن
در اين راه ،شهادت است و برگشتي ندارد.
در ادامه ،مادر شهيد به اخالق فرزندش اشاره کرد و گفت:
اخالق مصطفي بسيار خوب بود و خيلي به ديگران کمک
مي کرد .مهربان و فهميده بود و ارتباط خوبي هم با ما و
برادرانش داشت.
در پايان اين ديدار با اهداي لوح تقدير و نشان برنامه
ستارگان پر فروغ منطقه  ،10از مادر شهيد مصطفي معارف
وند تجليل شد.
گفتني است گراميداشت ياد و خاطره شهداي واالمقام
منطقه  10به همراه پاسداشت فرهنگ ايثار ،شهادت و
مقاومت ،در قالب ديدار و تکريم خانواده معظم شهدا بر
اساس فرموده مقام معظم رهبري به «تلطف و احوال پرسي
از خانواده شهدا» ،از اهداف برنامه ستارگان پر فروغ است
که هر هفته ،سه شنبه ها به همت خانه موزه شهيدان
اقبالي برگزار مي شود.

داده بوديم؛ اما تقديرش همان بود که به آن رسيد .جنازهاش همانجا ماند و
ديگر نميدانم که چه اتفاقي براي جنازهاش افتاد ،ولي عليالقاعده خانوادهاش
گمان ميکنند که به دست نيروهاي ما کشته شده است ،در حالي که او به
طرزي ناجوانمردانه به دست نيروهاي بعثي به شهادت رسيد .او نمونه اي از
«حر» هاي جبهه عراق بود که براي جبهه اسالم جنگيد و مظلومانه و بي نام
ُ
ونشان به شهادت نايل آمد .اي کاش ميشد روزي خانوادهاش را پيدا نموده و
آنها را از راز شهادتش با خبر ميکردم.
کار مقداري پيچيده شده بود و نميدانستيم چه کار کنيم تا بتوانيم وارد مقر
شويم يا آنها را از داخل آن بيرون بکشيم .برادر «حميدرضا نوبخت» که از اين
مخمصه باخبر شد ،خودش را به ما رساند .با تدبير ايشان و تماسي که با عقبه
از طريق بيسيم برقرار شد ،يک قبضه توپ  106ميليمتري را به وسيله يک
فروند هلي کوپتر به داخل «فاو» آوردند .هلي کوپتر آن طرفتر از محل استقرار
ما ،جيپ حامل توپ  106را زمين گذاشت و با سرعت برگشت .جيپ جلوي
ساختمان فرماندهاي مستقر شد و يکي دو گلول ه مستقيم به سوي ساختمان
شليک کرد .گوشهاي از سقف ساختمان تخريب و راه نفوذ به داخل ساختمان
باز شد؛ اما ما هنوز وارد ساختمان نشده بوديم که  23نفر از فرماندهان ارشد
بعثي ،با دستان باال گرفته و شعار «آلدخيل الدخيل» و «الموت لصدام» از
ساختمان بيرون آمدند .گرچه پيراهن نظامي خود را از تن درآورده بودند ،اما
با قيافههاي مرتب و سبيلهاي زمختشان ،تيپ فرماندهان عراقي را تداعي
ميکردند و معلوم بود از فرماندهان رده باالي منطقه «فاو» هستند .با ديدن
آنها که حاال به سالمت به عقبه منتقل ميشدند ،به ياد مظلوميت آن شهيد
عراقي افتادم که ميتوانست حاال زنده باشد؛ اما آنها با شقاوتشان زندگي را
از او دريغ داشته و خانواده او را عزادار کرده بودند و نيز با مقاومت بيمورد در
حالي که دو سه روز از آزادي شهر گذشته بود ،باعث شدند آن نيروي قديمي
واحد اطالعات هم ،در کنار ديوار ورودي قرارگاه به دست پليدشان به شهادت
برسد .اما حاال ميديديم راحت به عقبه منتقل ميشوند که در اردوگاه اسرا
شکم گنده کنند .البته کاري نميشد کرد.

اشاره:
شهيد حسين بادپا ،مجاهد خستگي ناپذير در راه خدا بود
که خيلي خوب ،راه را در تمامي مسير زندگي پربارش طي
کرد ،قبل از پيروزي انقالب با مبارزان پيشکسوت انقالب
همراه شده و در دفاع مقدس نيز اين چنين عمل ميکند و
سوريه نقطه کمال و اوج پرواز حسين است .مادر بزرگواري
که با همه سختي ها و ناماليمات ،فرزندش را بزرگ کرده و
زماني که فرزندش شهيد شده دچار مشکالت جسمي شده
است ،قلبش با باتري کار ميکند و در فراق حسين ميسوزد
و ميگدازد و خدا را شکر مي کند .در کمال صدق و صفا
و محبت پذيراي ما در خانه صميمي و سرشار از يکرنگي و
معنويت خود شد .خبرنگار دفاع پرس ،لحظاتي با سرکار خانم
سکينه زينعلي ،مادر شهيد حسين بادپا به گفت و گو نشسته
است که در ادامه مي خوانيد؛
* حسين فرزند چندمتان است؟
 حسين فرزند اولم است .دو سال بود که ازدواج کرده بودمو فرزند نداشتم خيلي نذر و نياز کردم و از خدا خواستم به
من فرزندي عطا کند ،اگر پسر شد همنام حسين و سقاي امام
حسين عليه السالم شود و اگر دختر بود نام فاطمه را براي
وي انتخاب ميکنم و براي خاندان اهل بيت عليهم السالم
خدمت و در اين عرصه وي را مطابق سيره ائمه عليهم السالم
تربيت مي کنم.
* فرزندتان چه سالي به دنيا آمد؟ در مورد دوران
کودکي وي بگوييد؛
 حسين  ۱۵ارديبهشت سال  ۴۸در شهر رفسنجان به دنياآمد .در دوران کودکي هر وقت ايام محرم يا در روضه شرکت
ميکردم ،حسين را نيز با خود ميبردم و شيري توام با
اشک بر ائمه عليهم السالم به ويژه در روضههاي امام حسين
عليه السالم به وي ميدادم و از اشک هايم به سر و صورت
فرزندم ميماليدم ،اين گونه بناي اعتقادات فرزندم را از دوران
شيرخوارگي گذاشتم و محکم کردم ،البته همه به لطف الهي
دعا و درخواست هميشگي و عنايت خدا امکان پذير شد ،که
حسين از دوران جواني بسيار شجاع و دلير و غيرتمند بار
آمد و توانست سرباز شجاع و نترس خستگي نا پذيري براي
اسالم شود .وي از کودکي با سختيها و ناماليمات بزرگ شد.
يادم ميآيد که مادربزرگ حسين آتش درست کرده بود تا
درون کماجدان ( )1نان بپزد .ولي حسين که کودکي سه ساله
بود ،روي اجاق افتاده و ذغالها و آتش روي قابلمه روي
دستهاي وي ريخته و حسابي سوخته بود .زماني که حسين
هفت ساله شد نيز بار ديگر ميخواست شومينه را روشن کند،
نفت ريخته بود و يک دفعه شعله ور شده ،آتش گرفته بود،
زماني که کبريت ميکشد آتش ،گر ميگيرد و صورت حسين
خيلي شديد سوخته بود.
* فرزندتان در دوران انقالب چه فعاليت هايي انجام
مي داد؟
 فرزندم از کودکي تقديرش با سختي بود ،حسين خيلي شجاعو دلير بود .صبر و تحمل زيادي داشت و با همه ناماليمات
هرگز جزع و فزع نميکرد .حسين  ۱۳ساله بود که در پشت
بام مسجد جامع کشيک ميداد .به مرور که  ۱۴ساله شد
بيشتر زمانها در پايگاه بسيج مسجد حضور داشت و فعاليت
ميکرد .هميشه آرزو ميکرد خدايا! من کي بزرگ ميشوم تا
به جبهه بروم؟ از  ۱۴سالگي مسجد و بسيج و جبهه مکان
حضور هميشگي حسين شد .وي چند شب کشيک داده ،تا
توانسته بود «سيد کاظم» که خود مرد جبهه و جنگ و سني

از وي گذشته بود را ببيند و درخواست خود براي جبهه رفتن
را مطرح کند .حسين از سيد قول ميگيرد و بي خبر به جبهه
ميرود .سيد کاظم مردي کامل و زن و بچه داربود .حسين
خيلي کم حرف بود ،ولي بيشتر از سنش مي فهميد و کارهاي
بزرگي انجام داد ،بزرگوارانه فکر و عمل مي کرد .حسين از
کودکي ،بزرگ بود و هرگز کودکي و بچگي نکرد.
* چرا مي گوييد حسين کودکي نکرد؟
 حسين هرگز توپ بازي ،تفريح و شادي کودکانه انجام نداد،دوچرخه سواري نکرد و شادي و بازي نکرد ،تقاضايي براي
خريد و داشتن وسيلهاي نداشت ،بيشتر از خودش ديگران را
ميديد ،سرگرم دنيا و بازي هايش نشد .از کودکي و دوران
نوجواني بزرگ انديشيد و فکر کرد و به سعادت رسيد.
* او چگونه به جبهه رفت؟
 حسين صبر کرده بود زماني که پدرش به خواب رفته بود،کنارم آمد و گفت :مادر! ميخواهم به جبهه بروم .پوتين و
لباسهاي خود را داخل يک کيسه نايلون گذاشت و کتاب هايش
را نيز جمع کرد و با خود برد .در شب تاريک ،تنها راه افتاد
و رفت ،گفتم صبر کن پدرت را بيدار کنم .گفت نه ،بيدارش
نکن و گرنه نميروم ،و سريع به سمت مسجد رفت .در پايگاه
بسيج مسجد درس ميخواند و آموزش نظامي نيز ميديد.
شبها گاهي به خانه ميآمد و برخي مواقع نميآمد .ما که
نميدانستيم وي چه قصدي دارد ،که بيشتر شبها در مسجد
ميخوابد و ميماند؟  ۴۵روز گم بود .از بس گريه کرده بودم،
همسرم فکر کرده بود چگونه مرا ازنگراني بيرون بياورد به
خواهرانم گفته بود نامهاي از زبان حسين بنويسند و براي
من ارسال کنند ،اين نامه را براي من خواندند و من کمي
آرام شدم .حسين تا کرمان رفته و آموزش نظامي را ديده
بود ،ولي فرماندهان طبق بيانات امام خميني (ره) اجازه نداده
بودند جوانان کم سن و سال به خط اعزام شوند و همه آنها
را برگردانده بودند .يک روز حسين خوشحال آمد و گفت:
آمده ام رضايت شما (پدر و مادرم) را بگيرم و به خط اعزام
شوم .من و پدرش با هم به کرمان رفتيم و رضايت داديم.
رضايتنامه را براي حسين که آورديم انگار دنيا را به وي
دادهايم و گفتيم هر وقت خواستي به جبهه برو ،ديگر مانعي
بر سر راهت وجود ندارد .صبح روز بعد به مسجد جامع رفته
بود تا به جبهه برود .حسين از پشت سر به من نگاه ميکرد
و مي گفت مادر! ناراحت و نگران هستي؟ دو بار اين جمله
را تکرار کرد و گريهام گرفت .حسين گفت مادر! اگر ناراحت
هستي ،به جبهه نروم راضي ميشوي؟ گفتم نه ،برو خدا
پشت و پناهت باشد.
پي نوشت:
 - ۱کماجدان؛ قابلمه هاي دو جفت که روي درب آن آتش
مي گذارند تا غذا و به ويژه نان و کماج درون آن مغز پخت
شود.

