
»غربت و گمنامي« نش�ان افتخ�ار فاطميون
 خاصيت سربازان امام زمان در عصر غيبت، غربت است و تا غريب نباشي، سربازي امام زمان نصيبت نمي شود. غربت 
همان مدال افتخاري است كه رزمندگان لشكر فاطميون سال هاست به گردن آويخته اند. داستان زندگي شان با هجرت 
آغاز مي شود. اما قصه دوري از وطن، حكايت كندن از ريشه ها نيست. اصل و نسب همان است؛ اسالم خواهي، دين خواهي 
و اگر شرايط ايجاب كند باز هم هجرت و مجاهدت...شعار » اسالم بدون مرز« ورد زبان مجاهدين مهاجري بود كه با حضور 

در جبهه هاي دفاع مقدس بيش از 3 هزار شهيد و جانباز تقديم كردند. 
حاال و در آوردگاه دفاع از حرم باز تاريخ تكرار مي شود. نسل جديدي از مهاجران بي ادعا و رشيد افغانستاني قد علم كرده  
كه  با نام »لشكر فاطميون« علمدار بي بي زينب كبري)س( مي شوند و در اين مسير عجيب غريب و گمنامند. وقتي كه 
قرار شد ويژه نامه فاطمي ها را در خصوص تعدادي از شهداي لشكر فاطميون منتشر كنيم، هرچه بيشتر با مظلوميت اين 
شهدا آشنا شديم. با مشكالتي روبه رو بوديم كه شايد هيچ كدام از آنها براي شهداي مدافع حرم هموطن مان به وجود نيايد 

و در گفت و گو با خانواده اين شهدا، معني مظلوميت و بي ادعايي را به خوبي درك كرديم. 
مقام معظم رهبري شهادت در غربت را اجر و امتيازي فاخر براي تمامي شهداي مدافع حرم معرفي كرده اند. اجري 
كه شايد براي رزمندگان و شهداي لشكر فاطميون دو چندان باشد. اينان كه در غربت  زاده شد ه اند، در غربت 

زندگي مي كنند و در غربت نيز به شهادت مي رسند.      دبير ويژه نامه
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 نگاهي به تاريخچه تشكيل
و گسترش لشكر فاطميون

 داوود جعفري
به جرئت بايد لشكر فاطميون را يكي از قدرترين يگان هاي حاضر در 
جبهه مقاومت اسالمي خصوصاً در جبهه سوريه بدانيم. نام و آوازه اين 
لش��كر ظرف مدت كوتاهي به طرز خارق العاده اي در سراسر جبهه ها 
پيچيد و موجي از ترس را در دل دشمنان پديد آورد. در خصوص نحوه 
تش��كيل يگان فاطميون نظرات متعددي وج��ود دارد، برخي قدمت 
آن را به سال 90 و از گردهم آمدن تعدادي از مجاهدان قديمي نبرد 
با اشغالگري ش��وروي س��ابق و همچنين رزمندگان افغان حاضر در 
جبهه هاي دفاع مقدس مي دانند. اين گروه كه نام شهيد عليرضا توسلي 
)ابوحامد( فرمانده لشكر فاطميون در ميانشان ديده مي شد، چيزي در 

حدود 20 نفر بودند كه هسته اوليه فاطميون را تشكيل مي دهند. 
اما ام البنين حس��يني همس��ر ش��هيد ابوحامد بيان مي دارد كه 
همسرشان و هسته اوليه تيپ فاطميون در 23 ارديبهشت ماه سال 
92 براي اولين بار به س��وريه مي روند. البته خود ايشان نيز اذعان 
مي دارند كه ابوحامد پيش از اين تاريخ اقدام به فراخوان همرزمان 
كرده و پس از مدتي اين گروه با س��پاه جلساتي برگزار مي كنند و 
سپس در 23 ارديبهشت ماه اعزام مي گيرند. بنابراين احتمال اينكه 
گروه فاطميون قبل از ارديبهشت 92 به شكل غير رسمي تأسيس 
شده و بعد از اين تاريخ در قالب يك يگان منظم و رسمي به سوريه 
اعزام شده  باشند وجود دارد. كما اينكه منابع ديگر نيز اولين حضور 
فاطميون در سوريه را به زمان هجوم تروريست ها به  نزديكي هاي 
حرم مطهر حضرت زينب)س( مرب��وط مي دانند كه اين اتفاق در 

شش ماه اول سال 92 به اوج خود رسيده بود. 
در مجموع مي توان گفت فكر تشكيل گروه فاطميون از هيئت هاي 
مذهبي شكل گرفت كه رزمندگان قديمي افغاني حاضر در جهاد با 
اشغالگران شوروي و جبهه هاي دفاع مقدس آن را بنا نهادند و از اين 
رو خود را فاطميون ناميدند كه قائل به غربت خانم حضرت زهرا)س( 
و شرايط غريبي رزمندگي در جبهه سوريه بودند. زمان دقيق تشكيل 
اين گروه هرچه باشد، فاطميون با اقبال و توجه برادران افغانستاني 
و همچنين افغاني هاي ساكن در محله زينبيه مواجه مي شوند و به 
سرعت از يك گروهان به تيپ و سپس لشكر تبديل مي شوند. در اين 
مسير نيز تالش هاي ابوحامد فرمانده شهيد لشكر فاطميون تأثير 

فراواني در رشد و بالندگي فاطميون داشت. 
از زمان ارتقاي گروه فاطميون به تيپ و بعد ها لش��كر است كه نام و 
آوازه شان آنها به سرعت نه تنها در سوريه، عراق و ايران، بلكه در سراسر 
منطقه مي پيچد و رشادت هاي اين يگان در برابر تروريست ها باعث 
مي شود برخي رسانه هاي فرامنطقه اي دس��ت به تخريب حركت  
فاطميون  بزنند. اين رسانه ها سعي مي كنند با ايجاد شبهه در خصوص 
چرايي حضور مؤثر رزمندگان فاطمي در جبهه مقاومت اس��المي، 
برعملكرد آنها تأثير منفي بگذارند. اما با تمامي اين شبهه افكني ها 
و شيطنت ها، هم اكنون لشكر فاطميون يكي از اركان اصلي جبهه 
مقاومت به ش��مار مي رود و با ش��ركت در عمليات مختلف ضربات 

خرد كننده اي را به جبهه تكفيري - صهيونيستي وارد كرده است.  
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2 سه امتياز شهداي مدافع حرم
اين شهدا امتيازاتي دارند؛ يكي اين است كه اينها از حريم اهل بيت در عراق و 
سوريه دفاع كردند و در اين راه به شهادت رسيدند... امتياز دوم اينكه اينها رفتند 
با دشمني مبارزه كردند كه اگر اينها مبارزه نمي كردند، اين دشمن مي آمد داخل 
كشور... امتياز سوم هم اين است كه اينها در غربت به شهادت رسيدند. اين هم 

يك امتياز بزرگي است. اين هم پيش خداي متعال فراموش نمي شود. 
بيانات مقام معظم رهبري در جمع خانواده هاي شهداي مدافع حرم
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 غالمحسين بهبودي
 »ديدم يك صداي برجس��ته اي مي آيد ك��ه او را 
نمي شناختم. پشت بي س��يم حرف مي زد، گفتم 
اين كيست؟ يك جوان تهراني كه در فاطميون جاي 
گرفته. صبح از حسين سؤال كردم اين سيد ابراهيم 

)نام مستعار شهيد صدرزاده( كيست.
با صداي كلفت حرف مي زد. نش��ان داد، ديدم يك 
جوان نحيف باريك است. )از صدايش( فكر كردم 
يك غولي است. اما او يك جوان تو دل برويي بود كه 
من عاشقش شدم. اين جوان را چون ما راه نمي داديم، 
رفت مشهد در قالب فاطميون به اسم افغاني خودش 
را ثبت نام كرد و )به سوريه( آمد. زرنگ به اين ميگن. 

به ما و امثال ما نميگن. زرنگ اوني نيست كه دنبال 
مال جمع كردن و گول زدن مردم است. زرنگ و با 
ذكاوت كسي است كه اين فرصت ها را اين طور به 
دست مي آورد و باالترين بهره ها را از آن مي برد. به اين 

مي گويند زرنگ. به اين مي گويند آدم با ذكاوت.«
حاج قاس��م س��ليماني حرف هاي بي نظيري در 
خصوص س��يد ابراهيم نامي زده بود ك��ه در زمان 
انتشار اين سخنان، س��ؤاالت و توجه بسياري را به 
ماهيت اين شخص)سيد ابراهيم( جلب كرد. بعدها 
مشخص شد سيد ابراهيم نام مستعار شهيد مصطفي 
صدرزاده اس��ت كه اواخر مهرماه 1394 در جبهه 
مقاومت اسالمي س��وريه به شهادت رسيده است. 

شهيد صدرزاده متولد سال 65 در شوشتر خوزستان 
اما بزرگ شده اطرف تهران )شهريار( بود. او كه از بچه 
بسيجي هاي فعال به شمار مي رفت و درس طلبگي 
را نيز در كنار شغل آزادش دنبال مي كرد، در سال 92 
در حالي كه دو فرزند داشت، به مشهد مقدس مي رود 
و خود را به عنوان يك افغاني جا مي زند تا موفق به 

اعزام به سوريه شود. 
مصطفي صدرزاده در جبهه دفاع از حرم، استعداد و 
توانايي هاي بسياري از خود بروز مي دهد، به گونه اي 
كه مسئوالن، فرماندهي گردان عمار تيپ فاطميون 
را برعهده او مي گذارند. ش��هيد صدرزاده ارتباط و 
دوس��تي عميقي با مجاهدان افغاني گردان برقرار 
مي كند و تحت لواي فرمانده��ي او عمليات هاي 
موفقي انجام مي گيرد و نيروهايش ب��ا جان و دل 

حرف هاي سيدابراهيم را پذيرا مي شدند. 
آقا مصطفي  ارتباط برادرانه و عميقي نيز با شهيد 
مهدي صابري فرمانده گروهان علي اكبر)ع( داشت. 
همسر ش��هيد صدرزاده در خصوص اين مودت و 
دوستي مي گويد: شب شش��م ماه محرم بود كه به 
سيد  ابراهيم پيام دادم »دلم براي صدايت تنگ شده، 
اگر امكان دارد با من تماس بگير.« يك ش��ب بعد، 
تماس گرفت و بعد از احوالپرسي گفت: دعا كن من 
بروم پيش داداش مهدي )شهيد صابري( دلم برايش 
تنگ شده اس��ت. من هم گفتم دعا مي كنم پيروز 
شويد. ساعت 12 شب بود كه خبر دادند سيد هم 
رفت. شنيدن خبر شهادت سيد ابراهيم برايم دشوار تر 

از شنيدن خبر شهادت مهدي بود. 

او براي ما »سيد ابراهيم زرنگ« بود!

 عليرضا محمدي
  »آرزو بر جوانان عيب نيست. هرچند هنوز هم معتقدم شهادت براي ابعاد 
و اندازه هاي جسمي و روحاني من خيلي خيلي بزرگ است، ولي دوست 
دارم اگر بناي زيارت آقام اباعبداهلل شد، اين زيارت در جامع شهادت باشد 
و پايم را از حد فراتر مي گذارم و از ارباب مي خواهم ش��هادت به سبك و 
كيفيت شهادت حضرت علي اكبر ليال باش��د الهي امين. يك شنبه 29 

محرم 1436.« )دوم آذرماه 1393(
متن باال بخشي از دستنوشته هاي مهندس شهيد مهدي صابري، فرمانده 
گروهان حضرت علي اكبر)ع( نيروي مخصوص لشكر فاطميون است. 
گفتن از آقا مهدي كار راحتي نيست. فضا و زمان بسياري مي طلبد. شايد 

بهتر باشد معرفي اش را و اينكه چرا به سوريه رفت تا در سن 25 سالگي به 
شهادت برسد، به عهده خودش بگذاريم. نوشته ها و وصيتنامه هاي او آن 
قدر ساده و روان هستند كه با خواند ن شان به راحتي مي توان فهميد براي 

چه به جبهه ها رفت... براي دنيايي كه در نظرش حقير بود يا... 
آقا مهدي همان جوان شير پاك خورده اي بود كه عمري سرسفره نان حالل 
پدرش نشست و در محضر مادر درس غيرت و مردانگي آموخت. خودش در 
وصيتنامه اش نوشته است:» روضه گوش دادم مادر و شما لباس مشكي تنم 
كردي و به مجلس عزا بردي، مديونت هستم. پدر شما لقمه حالل به دهانم 
گذاشتي ممنونم، روضه لب تشنه، روضه وداع، روضه گودال، روضه در و پهلو، 
روضه سر بريده و هميشه هم آرزو داشتم اين روضه ها بر سرم بيايد و خدا كند، 
يعني مي شود؟ رسيدن به سن 30 سال بعد از آقا علي اكبر برايم ننگ است. 

تن و بدن سالم داشتن بعد از آقا علي اكبر را نمي توانم تصور كنم.«
آقا مهدي همان طور كه آرزو داش��ت، قبل از 30 سالگي شهادت را در 
آغوش كش��يد. متولد فروردين ماه 68 بود و در اسفند 93 اوج گرفت. 
بصيرت و عمق اعتقادات و ديدگاه هاي اين شهيد مدافع حرم افغانستاني 
تعجب برانگيز اس��ت. كاش بتوانيم در ميانه شلوغي هاي زمانه فرصتي 
به مطالعه آثار برجاي مانده از او بگذاريم. اين نوش��تار را با بخش پاياني 
وصيتنامه  شهيد مهدي صابري به انتها مي رسانيم: »مادر و پدر سرتان را 
جلوي ارباب )سيدالشهدا( و بي بي ليال باال بگيريد و هزاران نفر مثل من 
فداي يك نگاه ارباب و به گل روي آقا علي اكبر اين طوري تازه يك مقدار 
شبيه اهل بيت مي ش��ويد. برايتان از خدا اجري جزيل و صبري جميل 

مي خواهم يا علي اكبر.« 

دستنوشته هاي يك مهندس شهيد
دوست دارم روضه ها بر سرم بيايد!

  شهيد صابري و  صدر زاده چون دو برادر بودند

  شهيد صدر زاده  سمت راست در کنار حاج قاسم سليماني و شهيد صابري



چند فرزند داريد مادر؟ از خودتان بگوييد. 
من 51 سال دارم و حاصل همه زندگي ام دو فرزند 
است؛ يكي رضا كه ش��هيد شد و ديگري خواهرش 
زهرا. خانواده ما بس��يار مذهبي بود و خوب به ياد 
دارم از همان دوران كودكي حواس مان به ناني كه 
به خانه مي آيد بود. من و پ��در بچه ها رزق حالل را 
براي عاقبت به خيري ش��ان مؤثر مي دانستيم. پدر 
رضا 30 سال بيشتر نداشت كه به رحمت خدا رفت. 
آن زمان رضا شش سال داشت. پس��رم متولد 26 

مهرماه 1371 بود. 
پس خودتان تنها بچه ها را بزرگ كرديد؟

بله، بعد از مرگ نابهنگام همس��رم همه مسئوليت 
خان��ه و خانواده بر دوش��م ماند. در نبود همس��رم 
كارگري كردم و خرج خان��ه را به زحمت درآوردم. 
هميش��ه حواس��م به خمس مال مان ب��ود. اگرچه 
كم بود اما خمس مال م��ان را مي پرداختيم. پدرم 
اهل پرداخت خم��س بود و اين خصل��ت را به من 
هم منتقل كرد. وقتي هم كه مي خواس��تم رضايم 
را داماد كنم ب��ه حرم امام رض��ا)ع( رفتم و خمس 
مال مان را دادم. همه اينها در تربيت رضا و خواهرش 

مؤثر بود. 
ظاهراً خيلي زود آقا رضا را داماد كرديد؟

آن زمان 16 سال داشت. نمي خواستم غم بي پدري 
و مشكالت نبود او رضا را به بيراهه بكشاند و خدايي 
ناكرده فرزندم راه خالف را انتخاب كند. ش��كر خدا 
ازدواج كرد و محمدرضا فرزندش بعد از شهادت پدر 

به دنيا آمد. 
از اخالق پسرتان بگوييد، خوب است جوانان 

ايراني با اين شهيد بيشتر آشنا شوند. 
رضا بسيار دلس��وز بود و احس��اس محبت زيادي 
نسبت به من و خواهرش داشت. بسيار اهل رعايت 
ادب و حجاب بود. همواره به من تأكيد مي كرد كه 
حجاب ت��ان را حفظ كنيد. اهل نم��از و روزه و نماز 
شب هم بود. شايد باورتان نشود در بسياري از مواقع 
نماز ش��بش را در حرم مي خواند. نمي دانم چه در 
دل داش��ت. بس��يار هم اهل ورزش و پرورش اندام 
بود. چند باري هم مقام آورده بود. گويي اندامش را 

پرورش داد تا به لباس تك سايز شهادت برساند. 
شغلش چه بود؟

كارگري مي كرد. قالب ساز بود و آرماتوربند ماهري 
بود. پسرم از نوجواني كار كرده بود. 

در ظاهر رضا يك كارگر ساده بود كه خيلي 
زود ازدواج كرد و مرد خانه شد، چطور اين 
جوان كارگر خ�ودش را به جم�ع مدافعان 

حرم رساند؟
رضا سرش گرم كار بود، اما هميشه دغدغه اسالم و 
مسلمانان را داش��ت. جنگ 33 روزه لبنان كه آغاز 
ش��د، با همه بچگي اش مي گف��ت مي خواهم بروم. 
همه به او مي خنديدن��د. بعد از س��ال ها كه بحث 
س��وريه به ميان آمد رضا ديگر تاب ماندن نداشت. 
دوست رضا كه شهيد شد، پسرم حجت را با ما تمام 

كرد و راهي شد. 
مخالفتي با رفتنش نداشتيد؟

من خودم خواهر شهيد هستم. برادرم غالمعلي 
صابغي فضلي در اوايل انقالب به شهادت رسيد. 
م��ا معناي ايث��ار و ش��هادت و جهاد را ب��ا تمام 
وجودمان درك كرده ايم. پدر رضا دو س��الي در 

زمان جنگ تحميلي در جبهه حضور داشت. هر 
دو خواهر ديگر من هم مادر شهيد هستند. رضا 
هميشه پاي حرف هاي پدر و پسر خاله هايش در 
خصوص دفاع مقدس مي نشس��ت. هميشه هم 
حسرت نبودنش را در آن زمان مي خورد. خيلي 
دوست داشت يك پاسدار شود. اين آرزوي رضا 
بود. اولين باري كه به س��وريه رفت من اطالعي 
نداشتم. اما از دفعات بعدش مطلع شدم. وقتي از 

سوريه بازگشت حال و هوايش عوض شده بود. 
آن زمان 20 سال داشت. البته من هم نگراني هاي 
مادرانه خودم را داشتم. اما او ديگر متعلق به من 
نبود. عشق به اهل بيت همه تعلقات دنيايي اش 
را كمرنگ كرده بود. خوب به ياد دارم وقت ناهار 
يا شام مي ديدم كه اش��ك از چشمانش سرازير 
شده، مي گفتم رضا جان اتفاقي افتاده؟ مي گفت 
مامان ما اينجا راحت بنشينيم و خانم زينب)س( 

غريب و تنها بمانند؟
از فعالي�ت رض�ا در جبه�ه س�وريه خب�ر 

داشتيد؟
ما به رضا سفارش مي كرديم كه آنجا شيطنت نكند 
چون خيلي نترس بود. او هم مي گفت كه خيالتان 
راحت باشد. رضا مي گفت جبهه امروز سوريه شبيه 
همان جبهه هشت سال جنگ تحميلي است. وقتي 
آنجا هس��تم، حال و هواي بچه ها و شب عمليات و 
توسل بچه ها من را به ياد خاطراتي مي اندازد كه از 
دفاع مقدس شنيده ام. از ش��جاعت رضا هم بايداز 
زبان همرزمانش بشنويد. همرزمانش مي گويند رضا 
براي اينكه تعداد دشمن در خط مقابل به دست مان 

بيايد، تا خط آنها مي رفت و شبانه كفش هاي شان 
را مي ش��مرد و مي آمد. در مواقعي ه��م كه بچه ها 
غذايي براي خوردن نداشتند به سنگر اغذيه دشمن 
پاتك مي زد! مي گفت من ورزش��كارم تحملم زياد 
است شايد بچه ها تاب نياورند. خيلي شجاع بود و 

همرزمانش زياد از شجاعتش ياد مي كنند. 
چه مدت در سوريه ماند؟ آخرين اعزامش 

چطور بود؟

دو س��الي مي ش��د كه در جبهه مقاومت اسالمي 
سوريه فعاليت مي كرد. آخرين بار بار داري همسرش 
را پيش كشيدم. گفتم رضا جان تو كه خودت پدر 
نداشتي ديدي چقدر به ما سخت گذشت. رضا گفت 
همان طور ك��ه من را بزرگ ك��ردي او را هم بزرگ 
كن. بعد گفت مادر جان تو خواهر ش��هيد هستي و 
حاال ديگر مادر شهيد هم مي شوي. خواهر شهيد! 

دوست نداري من براي دفاع از حرم اهل بيت بروم. 
بعداز شهادت من به مادر شهيد بودنت افتخار كن. 
آن روزها موتورش را گرفته بودند. گفتم برو موتور را 
از پاسگاه بياور. گفت موتور به چه كارم مي آيد عشق 
من حضرت رقيه)س( است و بس. وصيت كرده بود 
اگر بچه دختر شد نامش را زينب)س( يا رقيه)س( 
بگذاريم و اگر پسر شد محمدرضا. براي تربيت ديني 
او هم سفارش كرده بود. اميد وارم محمدرضا را مثل 

سربازان آقا امام زمان)عج( تربيت كنيم. 

به عنوان م�ادر چه احساس�ي در خصوص 
نحوه خاص شهادت آقا رضا داريد؟

من در چهلمين روز ش��هادت رضا بود كه ميان 
صحبت هاي س��خنران متوجه ش��دم س��رش 
را بريده بودن��د و پيكر فرزندم بدون س��ر بوده 
اس��ت. چون موقع تش��ييع جن��ازه اش آن قدر 
جمعيت آم��ده بود كه م��ن موفق نش��دم او را 
براي آخرين بار ببينم. رضاي من چون اربابش 
امام حسين)ع( به شهادت رس��يد و من به اين 
ش��هادت مي بالم. داعش��ي ها ابتدا رضا را اسير 
مي كنند و از او مي خواهند كه به آقا توهين كند. 
اما او نمي پذيرد. براي همين سرش را در حالي 
كه 10بار يا علي س��ر داده ب��ود، از قفا مي برند. 
رضايم خواب امام حس��ين)ع( را ديده بود. امام 
حس��ين)ع( او را از خواب بي��دار مي كند و به او 
مي فرمايد: پس��ر جان اگر رفتي خط و سرت را 

بريدند، اصال نترس و نگران نباش ترس ندارد. 
برخي از جريان ها س�عي مي كنند اين طور 
القا كنند كه رزمندگان فاطميون صرفاً براي 
گرفتن اقامت يا مسائل مادي راهي سوريه و 

عراق مي شوند. نظر شما چيست؟
من و خانواده ام مش��كلي براي اقامت نداش��تيم. رضا 
شناسنامه داش��ت و ما فقط يك مشكل داشتيم كه با 
رفتن رضا به عنوان مدافع حرم براي مان حل شد. من و 
خانواده ام نمي توانستيم درد غربت و زخم اسارت بي بي 
را ببينيم و اين تنها مشكل ما بود. بعضي ها به من طعنه 
مي زنند كه چرا اجازه دادي تنها فرزندت برود و شهيد 
ش��ود. به آنها گفته ام و مي گويم اگر الزم باشد خودم 
هم براي دفاع و كمك به جبهه مقاومت اسالمي راهي 
مي شوم. اگر نوه ام محمدرضا هم بزرگ بود او را راهي 
مي كردم. اصال مگر بي پدري محمدرضا قيمتي دارد؟ 
چند مي ارزد اشك هاي فرزند شهيد؟ براي من ايران و 
عراق و سوريه ندارد يك زماني پدرش رفت براي جنگ 
تحميلي، حاال رضا براي جبهه مقاومت اسالمي و دفاع 

از حرم اهل بيت)ع( رفت. 

| فاطميها| ويژهشهدايلشکرفاطميون| روزنامهجوان| 21ارديبهشت1395| 

من و خانواده ام مشكلي براي اقامت نداشتيم. رضا 
شناسنامه داشت و ما فقط يك مشكل داشتيم كه با 
رفتن رضا به عنوان مدافع حرم براي مان حل شد. 
من و خانواده ام نمي توانستيم درد غربت و زخم 
اسارت بي بي را ببينيم و اين تنها مشكل ما بود. 
بعضي ها به من طعنه مي زنند كه چرا اجازه دادي 
تنها فرزندت برود و ش�هيد شود. به آنها گفته ام 
و مي گويم اگر الزم باش�د خودم هم براي دفاع 
و كمك به جبهه مقاومت اسالمي راهي مي شوم

 عضالتش را پرورش داد
تا به لباس تك سايز شهادت برساند 

  مبينا شانلو
رضا اسماعيلي ورزشكار بود. انتشار تصاوير اندام ورزيده اش در كنار سربريده  او كه توسط سلفي ها 
درون جعبه مهمات قرار داده شده بود، سر و صداي زيادي به پا كرد. تا به آنجا كه ابراهيم حاتمي كيا 
نيز به نوع شهادت او واكنش نشان داد. آقا رضا دانش�جوي دانشگاه فردوسي بود و نايب قهرماني 
پرورش اندام استان خراسان، اما وقتي از فتنه سلفي ها شنيد، طاقت نياورد و همه داشته هايش را رها 
كرد و راهي شد. او به راهي مي رفت كه اسارت داشت، اسارتي كه شهادت داشت و شهادتي كه حس 
عجيب تيزي چاقو بر گلو داشت. شهر بانو صابغي فضلي، مادر شهيد در همكالمي با ما از شهيدي 

مي گويد كه شبيه ترين شهدا به مواليش حسين)ع( بود. 

رضا مي گفت وقتي جبهه هس�تم، حال و هواي 
بچه ها و ش�ب عمليات و توس�ل بچه ه�ا من را 
به ي�اد خاطراتي مي ان�دازد ك�ه از دفاع مقدس 
ش�نيده ام. از ش�جاعت رضا ه�م باي�داز زبان 
همرزمان�ش بش�نويد. همرزمان�ش مي گويند 
رضا ب�راي اينكه تعداد دش�من در خ�ط مقابل 
به دس�ت م�ان بيايد، ت�ا خ�ط آنه�ا مي رفت و 
ش�بانه كفش هاي ش�ان را مي ش�مرد و مي آمد

پهلوان شهيدرضا اسماعيلي

گفتوگوبامادرپهلوانشهيدرضااسماعيلي

  مادر شهيد رضا اسماعيلي در کنار همسر شهيد عليرضا توسلي



آشنايي  شما با شهيد احساني به چه زماني 
برمي گردد؟

پدر و مادر همسرم مرا در خانه يكي از آشنايان ديده 
بودند و پس از پرس وجو به خواس��تگاري ام آمدند. 
زماني كه به خواستگاري ام آمدند من خيلي حميد 
را نمي شناختم. اما او مرا خوب مي شناخت! كالس 
زبان مي رفتم و شوهرم بدون اينكه من متوجه بشوم، 
با موتورش دنبالم مي آمده تا ببيند كجا مي روم و چه 

كار مي كنم. يا مقابل منزلمان مي ايستاد تا وقتي كه 
از خانه بيرون مي آيم من را ببيند. روز خواستگاري 
وقتي براي صحبت به اتاق رفتيم گفت كه من هميشه 
دنبالت مي آمدم تا ببينم چه كار مي كني و عاشقت 
ش��دم. اگر تو مرا قبول نكني ديگر هيچ وقت ازدواج 
نمي كنم. بعد از يك سال قسمت شد و با هم ازدواج 
كرديم و بعد از هشت ماه سر خانه و زندگي مان رفتيم 

و دو سال خانه دار بودم. 
فرزند  هم داريد؟

بله، يك دختر دو ساله دارم. حميد سه ماه و يك روز 
از من بزرگ تر بود. 

در اين مدت كم، به چه شناختي از همسرتان 
رسيديد؟

در دوران عقد من بيش��تر خانه آنه��ا بودم و فقط 
در هفته يك روز خانه خودمان ب��ودم. چون زياد 
با ه��م بوديم خصوصي��ات اخالقي ه��م را خوب 
مي ش��ناختيم. تقريباً هر چيزي كه من دوس��ت 
داش��تم او هم دوست داش��ت و اخالقمان خيلي 
به هم ش��بيه بود. جوان خوب و دل پاكي بود. كار 

مي كرد و نان حالل درمي آورد. 

چطور شد آقا حميد راهي سوريه شد؟ 
ش��وهرم اص��اًل در جري��ان جن��گ س��وريه نبود. 
پسرعمويش از افغانستان آمد و گفت مي خواهم براي 
اعزام به سوريه ثبت نام كنم و حميد را هم در جريان 
گذاش��ت. من راضي به رفتنش نب��ودم. به من گفت 
مي خواهم به عنوان مكانيك بروم. فكر كردم راست 
مي گويد ولي در ميانه راه زن��گ زد و گفت به عنوان 
نيروهاي كمكي رزمي به سوريه مي روم. من هم گفتم 

ايرادي ندارد و فقط مراقب خودت باش. در مدتي كه 
به سوريه رفته بود اخالقش خيلي فرق كرده بود. 

يعني چه تغييراتي كرده بود؟
لباس مشكي  را تا لحظه ش��هادت از تنش درنياورد.  
به جلس��ات مذهبي مي رفت و نمازش را س��ر وقت 
مي خواند. اخالقش در خانه ه��م خيلي تغيير كرده 
بود. وقتي از اولين اعزام برگشت، 10 روز ماند و گفت 
باز مي روم كه من گفتم راضي نيس��تم، گفت براي 
دفاع از حرم اهل بيت م��ي روم. گفتم اگر به فكر من 

نيستي به فكر دخترت باش. در جوابم گفت سعادت 
مي خواهد ك��ه دخترمان مثل حض��رت رقيه)س( 
باشد. گفت خوشحال باش كه دخترم درد حضرت 
رقيه)س( را مي كشد و مي فهمد بي پدر بودن يعني 
چه، فردا س��رش را با افتخار بلند مي كند و مي گويد 

پدرم براي اهل بيت جنگيده است. 
اين بار كه رفت به شهادت رسيد؟ چه مدت 

سوريه بود؟
حدود دو ماه آنجا بود و سه روز تا مرخصي اش مانده بود 
كه زنگ زد و گفت دخترم كجاست؟ گفتم خواب است. 
گفت روزها چه كار مي كند؟ گفت��م راه مي رود. اين را 
كه شنيد خيلي خوشحال ش��د. گوشي قطع شد. فردا 
ش��ب دوباره زنگ زد و گفت گوش��ي را به دخترم بده. 
دخترم دوباره خ��واب بود. گفت هر ب��دي و خوبي اي 
در حقت كرده ام مرا حالل كن. گفتم چرا اين حرف را 
مي زني؟ گفت تو از كجا مي داني شايد امروز و فردا شهيد 
شدم. روز بعد دفعه س��ومي بود كه زنگ مي زد. گفت 
برگه مرخصي ام را گرفت��ه ام و فردا مي خواهم با بچه ها 
خداحافظي كنم و برگردم. تماس قطع شد و نتوانستم 
با حميد خداحافظي كنم. يك هفته گوشي اش خاموش 
بود تا اينكه از دفتر آمدند و خبر شهادتش را دادند. بعد 
از يك هفته جنازه شوهرم را آوردند و خيلي اذيت كردند 
كه پيكرش را به خودمان نشان دهند. صورتش را كه باز 
كرديم يك طرف صورتش رفته بود. گفتند تك تيرانداز 
به پيشاني اش شليك كرده است. خودش كه زنگ مي زد 
مي گفت دعا كنيد جلوي حضرت زينب)س( شهيد شوم 
و دوست ندارم اسير و مجروح شوم. دوستانش مي گفتند 
حميد معموالً صبح ها دير از خواب بلند مي شد ولي آن 
روز زود بيدار شد و جلوي قرارگاه را جارو زد و صبحانه 
بچه ها را آماده كرد و به همه گفته بود من امروز شهيد 

مي شوم و با همه خداحافظي كرد. 
گويا پس از ش�هادت همس�رتان به زيارت 

بي بي رفتيد؟
وقتي پايم را به خاك س��وريه گذاشتم حس و حال 
تمام رزمندگان را درك كردم كه براي چه مي آيند و 
مي جنگند. زينبيه كشش خاصي دارد. نمي خواهي از 
آنجا خارج شوي. اگر من را مي بردند حاضر بودم براي 
حضرت زينب)س( بجنگم. زماني كه حرم حضرت 

رقيه)س( رفتم ديدم خيلي غريب است. 
قاعدتًا با نبود همس�رتان وظيفه شما براي 
تربيت يادگار ش�هيد خيلي س�نگين تر از 

گذشته شده است. 
بله، خودم هم بارها به اين موضوع فكر كرده ام. تمام 
تالشم اين اس��ت كه دخترم يك قاري قرآن خوب 
ش��ود. در خانه با او قرآن كار مي كنم ت��ا ياد بگيرد. 
زمان��ي كه پدرش به س��وريه رفت، دخترم هش��ت 
ماهه ب��ود و زماني كه جنازه پدرش آمد س��ه روز از 

يك سالگي دخترم گذشته بود. 
ناديا براي پدرش دلتنگي نمي كند؟

از زمان عقد و عروس��ي مان تع��دادي فيلم دارم كه 
همان ها را برايش مي گذارم. به بهشت الرضا)ع( كه 
مي برمش س��نگ قبر پدرش را مي بوس��د و وقتي 
دخترم را به حال خ��ودش مي گذاريم انگار در حال 
حرف زدن با كسي است. رزمندگان يك دست لباس 
نظامي به ما داده اند كه نادي��ا آن را بغل مي گيرد و 
مي گويد براي پدرم اس��ت. پالك پدرش را دستش 

مي گيرد و مي گويد براي پدرم است. 

همسرشهيدمدافعحرمحميداحسانياززندگيبايكرزمندهفاطميميگويد

| فاطميها| ويژهشهدايلشکرفاطميون| روزنامهجوان| 21ارديبهشت1395| 

شب قبل از شهادتش خواب ديدم حميد كفنش 
را جلويم گذاش�ت كه من جيغ كش�يدم. همان 
لحظه دس�ت هايم را گرفت و گفت مادر فقط از 
بي بي زينب)س( صبر بخ�واه. از خواب پريدم و 
فردايش خيلي بي قرار بودم. زيارت عاشورا رفتم 
و تمام بدنم مي لرزيد. ديگران خبر داش�تند و به 
ما چيزي نگفتند. كم كم خبر ش�هادتش را دادند

 لباس عزاي سيد الشهدا را
 تا لحظه شهادت بر تن داشت

  احمد محمد تبريزي
حميد احساني وقتي كه 92/8/17 در سوريه شهيد شد، تنها 22 سال داشت و چند ماهي مي شد كه 
خدا يك دختر زيبا به او و همسرش هديه داده بود. شهيد احساني مثل تمامي پدرهاي دنيا، دلتنگ 
فرزندش مي شد و در آخرين تماس ها مرتب س�راغ او را مي گرفت. اما آقا حميد غير از خانوده اش، 
دغدغه هاي ديگري داشت كه در شرحش�ان مي گفت: »موقعي كه پدر بزرگوار حضرت رقيه)س( 
شهيد شد ما آنجا نبوديم و االن يك فرصتي است كه جبران كنيم. خوشحال باشيم كه فرزندمان 
درد حضرت رقيه را درك كند.« نرگس جعفري همسر شهيد در گفت و گو با ما از بودن در كنار يك 

دهه هفتادي باغيرت مي گويد. 

شهيد حميد احساني

شهادت سوغاتي اش بود
فاطمه هزاره مادر شهيد

   حميد از همان بچگي خيلي ش��وخ بود و زبان 
داشت. خيلي مهربان و خوب بود. همه كار برايم 
انجام مي داد. خوش اخالق و مهربان بود. در 18 
سالگي عقد و در 19 س��الگي ازدواج كرد. وقتي 
براي اولين بار مي خواست براي دفاع از حرم برود 
ما خبر نداشتيم و پدرش به ما گفت كه حميد به 
سوريه رفته است. دفعه دوم كه مي خواست برود 
راضي نبودم. لحظه آخر آنقدر گريه كرد و اصرار 
كرد و گفت مادر جان هرجايي كه شيعيان باشند 
بايد از آنجا دفاع كنيم. دس��ت مرا گرفت و گفت 
مادر اگر نگذاري بروم فرداي قيامت پيش حضرت 
زينب)س( شكايتت را مي كنم. اين حرفش قلبم 
را تكان داد و ديگر هيچ چيزي نگفتم. به همين 
خاطر حاال از شهادتش پشيمان نيستم و راضي ام 

به رضاي خدا. 
شب قبل از شهادتش خواب ديدم حميد كفنش 
را جلويم گذاش��ت كه من جيغ كش��يدم. همان 
لحظه دس��ت هايم را گرفت و گفت مادر فقط از 
بي بي زينب)س( صبر بخواه. از خ��واب پريدم و 
فردايش خيلي بي قرار بودم. زيارت عاشورا رفتم 
و تمام بدنم مي لرزيد. ديگران خبر داش��تند و به 
ما چيزي نگفتند. كم كم خبر شهادتش را دادند. 
حميدم سه روز قبل از شهادتش زنگ زد و گفت 
مادر س��وغاتي برايت چه بياورم. انگار ش��هادت 

سوغاتي اش بود. 

دوست داشت رزمنده باشد
امين احساني پدر شهيد 
  جبه��ه مقاومت مس��ئله بزرگي اس��ت. دفاع 
از اس��الم و حريم تش��يع براي همه مان خيلي 
مهم اس��ت. هدف مه��م رزمن��دگان هم چنين 
دفاعي است. خوش��حالم كه حميدم در اين راه 
به ش��هادت رسيد. او از بچگي ش��وخ  طبع بود و 
چون من در جنگ تحميلي به جبهه رفته بودم 
و برايش تعريف كرده بودم، دوست داشت او هم 
رزمنده باشد. عكس هاي جبهه ام را نگاه مي كرد 
و س��ؤاالت زيادي درباره جبهه داش��ت. زماني 
كه موضوع س��وريه پيش آمد دو برگه ثبت نام و 
معرفي نامه پدر و مادر را آورد. ف��رم را پر كردم. 
مرحله اول رف��ت و مرحله دوم ه��م براي رفتن 
اصرار داش��ت. دفعه اول كه برگشت چند روزي 
ماند. حال و هوايش تغيير كرده بود. مي گفت به 
حضرت زينب )س( تعهد داده ايم تا جان در بدن 
داريم از حرمشان دفاع كنيم. او اليق شهادت بود 

و در راه خوبي به شهادت رسيد. 

  مادر شهيد حميد احساني )سمت چپ( در کنار اقوام يکي از شهداي زينبيون



ش�غل عباس تان چه بود، كمي از او بگوييد، 
چطور شد كه مدافع حرم شد؟

عباسم 26 سال داش��ت. گچكار ماهري بود. عاشق 
اهل بيت ب��ود و وقتي عزم دفاع از ح��رم كرد، براي 
اينك��ه راضي به رفتنش ش��وم، مي گف��ت: براي بار 
دوم نمي گ��ذارم بي بي زينب)س( به اس��ارت برود. 
روزعاش��ورا من نبودم و حتي پدرانمان هم نبودند 
تا اهل بيت را ياري كنند. اما حاال كه هس��تم. اسمم 
هم عباس است. مادر شما كه روضه امام حسين)ع( 
مي گيريد،  راضي به غربت دوباره اهل بيت هستيد؟ 
من نتوانستم پاسخي بدهم. بعد گفت مادر جان حاال 
تو براي نرفتنم حرف قانع كننده اي بزن. باالخره من 
بچه ات هس��تم، بگو آيا حرف من حق هست يا نه؟ 

واقعا حرفش حق بود. 
قاعدت�ًا در تربيت عب�اس نكته هايي وجود 
دارد كه باعث ش�د اينط�ور در برابر تعرض 
تروريست ها به حرم اهل بيت واكنش نشان 

بدهد.
ما خانواده مذهبي داريم. من هر دوش��نبه روضه 
دارم و نذري مي دهم. آشم به راه است و در مراسم 
مذهبي و محرم و مناس��بت ها، هميشه يا مراسم 
داريم يا در جلسات ش��ركت مي كنيم. عباسم در 
چنين محيطي رشد كرد و واقعا به اهل بيت ارادت 
داشت. همسرم قبل از عباس مدافع حرم شده بود. 
البته پدر اصلي عباس فوت ش��ده است. از هفت 
فرزندم، جواد، قاسم و عباس از همسر اولم هستند 
كه در جواني فوت شد. مهدي، محمود، فاطمه و 
فرشته هم از همس��ر دومم هستند. همسرم قبل 
از عباس مدافع حرم شد و در واقع عباس پا جاي 

پاي او گذاشت. 
پس همسرتان هم مدافع حرم هستند؟

ايشان از مجاهدان افغاني بودند كه عليه اشغالگري 
شوروي جنگيده  است. از خانواده ما اولين بار همسرم 
قصد دفاع از حرم كرد. فروردي��ن 92 بود كه گفت 
مي خواهم به س��وريه ب��روم. من مخالف��ت كردم و 
بين مان بحث ج��دي درگرفت. نهايت��اً بدون اينكه 
چيزي به من بگويد بيس��تم فروردين س��ال 92 به 
س��وريه رفت. عباس��م هم دنباله روي پدرش شد و 
چهارم شهريورماه 92 به سوريه رفت. دو روز بعد از 
رفتن عباس، همسرم در حالي كه استخوان كتفش 
خرد شده بود به خانه آمد. به شوخي به دخترانمان 
گفته بود دستم را براي تان سوغاتي آورده ام! او هنوز 
هم براي دف��اع از حرم م��ي رود و گاهي به مرخصي 

مي آيد. 
ش�ما كه با رفتن همس�رتان مخالف بوديد، 

چطور با رفتن عباس موافقت كرديد؟
با وجود حرف هاي عباس، باز ته دلم راضي به رفتنش 
نبود. عاقبت بار اول پنهاني عازم س��وريه شد. به من 
گفت صاحبكارم يك كاري را در شهر ديگري گرفته و 
من هم بايد همراهش بروم. به اين بهانه رفت. چهارم 
ش��هريورماه 92 رفت و دو روز بعد پدرش برگشت. 
فكر كردم او از عباس خبر دارد. اما پدرش هم بي خبر 
بود. چند روز بعد رف��ت دنبالش به دفتر فاطميون و 
وقتي كه آمد گفت به نظرم عباس شهرستان نيست 
و سوريه رفته است. همان زماني بود كه امريكا مرتب 
تهديد مي كرد در سوريه وارد عمل مي شود. من هم 
ترس��يدم. ما نذري داريم كه به آن نذر اس��ماعيلي 

مي گوييم. يك خمير درس��ت مي كني��م و هفت ال 
مي پزيم. رفتم خمي��ر گرفتم و ن��ذرم را ادا كردم تا 

اتفاقي براي عباسم نيفتد. 
يك طرف قضيه راضي كردن شما و خانواده 
بود، طرف ديگر قاعدتاً عباس هم براي رفتن 

با خودش كلنجاري دروني داشت؟ 
سوريه رفتن پسرم به او الهام شده بود. ماه رمضان 
سال 91 كه اصاًل خبري از اعزام به سوريه نبود، يك 

شب عباس در خانه تنها مانده بود. خواب مي بيند 
كه يك خانم سياه پوش با روبند مشكي مي آيد و به 
او مي گويد چرا به پا نمي خيزي. بلند شو. تو عباس 
زينب مي ش��وي. تو مدافع زينب مي شوي. عباس 
به آن خانم مي گويد: اسم مادر من زهرا است. آن 
خانم هم مي گويد: مي دان��م، ولي تو عباس زينب 
مي شوي. عباس مي گفت اين خواب طوري رويم 
اثر گذاش��ته بود كه آب از گلويم پايين نمي رفت. 
روز بعدش من از تهران برگش��تم مش��هد و ديدم 
حال پس��رم يك جوري اس��ت. علتش را پرسيدم 
كه خوابش را تعريف كرد. نمي دانم چرا از شنيدن 
اين خواب عجيب، آب در دل��م تكان نخورد. اصاًل 
فكرش را نكردم تا سال بعد كه عباس رفت سوريه 

و به شهادت رسيد. 
پسرتان چند بار عازم جبهه سوريه شد؟

بار اول كه رفت بعد از س��ه ماه و نيم برگش��ت. براي 
اينكه از رفت��ن مجدد منصرفش كن��م، گفتم بگذار 
دستت را بگيرم و دامادت كنم. گفت شما تا با چشم 
خودتان حرم خانم را نبيني��د نمي  فهميد اهل بيت 
چقدر غريب هستند. شما فقط بلد هستيد كه روضه 
بگيريد، وقت��ي دعا مي خوانيد و س��الم به اصحاب و 

اوالد امام حس��ين)ع( مي دهيد اصحاب و اهل بيت 
امام غير از حضرت رقي��ه)س( و حضرت زينب)س( 
كه نيس��تند؟ اين بار حرف هايش طوري روي ما اثر 
گذاشت كه بعدها پس��ر ديگرم مهدي هم به سوريه 
رفت. يعني در ي��ك مقطع همزمان همس��رم و دو 
فرزندم عباس و مهدي در جبهه دفاع از حرم بودند. 
عباس 15 روز بعد شب يلداي سال 92 براي بار دوم 

به سوريه برگشت. 

پس�رتان در مدتي كه س�وريه بود مجروح 
هم شد؟ 

س��ري دوم كه رفت 25 بهمن ماه برگش��ت. اين بار 
حالش يك جوري بود. انگار در اثناي حضورش يك بار 
به محاصره درمي آيند و پنج نفر از دوستانش شهيد 
مي  ش��وند. 48 س��اعت آنها هيچ آذوقه اي نداشتند. 
طوري به آنها سخت گذش��ته بود كه بعد از رهايي از 
محاصره به عباس و دوستانش مرخصي اجباري داده 
بودند. حدود يك ماه حالش دگرگون بود. سردرگم بود 

و خيلي از شب ها يكهو توي خواب مي گفت:»اسلحه ام 
را بدهيد.« انگار همان بچه اي نبود كه مي شناختم. 
شهادت همرزمان خيلي رويش اثر گذاشته بود. بعد 
از چند وقت همس��رم دوباره زخمي برگشت. اين بار 
آرنجش گلوله خورده بود و به دستش پالتين انداخته 
بودند. كمي بعد دوباره رفت و پشت سرش پسر ديگرم 
مهدي راهي سوريه ش��د. عباس كه ديد آنها رفتند، 

براي بار سوم در سال 93 بود كه رفت. 

و اين بار به شهادت رسيد.
اين بار عباس در جبهه س��وريه خواب��ي مي بيند كه 
تعبيري جز شهادت نداشت. قبل از ديدن اين خواب 
عده اي از همرزمانش به محاصره درمي آيند. شبش 
بيس��يم مي زنند كه بروند محاصره را بش��كنند. در 
همان لحظ��ه برگه مرخص��ي عباس دس��تش بود. 
چون حساسيت فصلي داش��ت فرمانده خواسته بود 
به مرخصي برود اما عباس با ش��نيدن خبر محاصره 
دوس��تانش قبول نمي كند و قرار مي ش��ود روز بعد 
براي شكستن محاصره اعزام شوند. همان شب خواب 
مي بيند كه يك س��وار س��فيد پوش مي آيد و تا به او 
مي رسد س��بزپوش مي شود. سوار س��ه بار دست به 
سرش مي كشد و مي گويد بگو ياعلي. بار آخر عباس 
مي گويد ياعلي و از خواب بيدار مي شود. دوستانش 
اين خواب را به شهادت تعبير كرده بودند. بعدازظهر 
همان روز كه اول تيرماه 1393 بود، مي روند محاصره 
را بشكنند كه ماشين شان خراب مي شود و يك تك 
تيرانداز پسرم را مي زند و به شهادت مي رسد. گلوله از 

شانه چپش خورده و از كليه اش درآمده بود. 
زماني كه عباس شهيد ش�د، همسر و پسر 

ديگرتان سوريه بودند؟ 
بله، حتي رفته بودند محل شهادتش را ديده بودند 
و براي عباس روضه گرفته بودند. همسرم و مهدي 
چند روز بعد برگشتند و كم كم خبر را به ما دادند. 
عباس مي گفت ما سرباز زينب)س( هستيم و دل 
من هم به همين خوش است كه او فدايي خانم شد. 
من تنها خواهشم اين است كه نگذاريد خون شهدا 
پايمال ش��ود. نگذاريد اينها دلگير شوند. مديون 
خون شهدا نش��ويم. موقع فوت پدر عباس او تنها 
شش ماه داش��ت. من عباس��م را از شش ماهگي 
بدون پدر،  بزرگش ك��ردم. دامادي اش را نديدم و 
در دلم ماند. نه اينكه از خدا شكايت كنم، نه اصاًل، 
من يك هديه كوچك داشتم به خدا تقديم كردم. 
خدا اين هديه را از من قبول كند. خدايا اين قرباني 

را قبول كن.  
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س�ري دوم ك�ه رف�ت 25 بهمن ماه برگش�ت. 
اين ب�ار حالش يك ج�وري بود. ان�گار در اثناي 
حضورش يك ب�ار به محاص�ره درمي آيند و پنج 
نفر از دوس�تانش شهيد مي  ش�وند. 48 ساعت 
آنه�ا هي�چ آذوق�ه اي نداش�تند. طوري ب�ه آنها 
سخت گذش�ته بود كه بعد از رهايي از محاصره 
به عب�اس و دوس�تانش مرخصي اجب�اري داده 
بودن�د. ح�دود يك م�اه حال�ش دگرگ�ون بود

 نمي گذاريم بي بي  جانمان
 باز به اسارت برود

  عليرضا محمدي
عباس موقع رفتن به مادر گفته بود:»روز عاشورا من نبودم و پدرانمان هم نبودند. اما حاال هستم و نامم هم 
عباس است. نمي گذارم براي بار دوم حضرت زينب)س( به اسارت برود.« شهيد عباس عليزاده غيرتش را از 
عاشوراهايي به امانت داشت كه از كودكي رخت عزايش را به تن مي كرد. اين كارگر گچكار ماهر، پرورش يافته 
خانواده اي بود كه حب اهل بيت در تار و پودشان ريشه دوانده است. شايد همين اعتقادات عميق، رزمندگاني 
چون او را تبديل به سرسخت ترين جنگاوران دفاع از حرم مي كند. تروريست هاي سلفي بيشتر از هر كس 
ديگري اين سخن را قبول دارند! آنها كه ضربت ذوالفقار فاطميون را بارها چشيده اند. حاال زهرا رضايي مادر 

شهيد، روايتگر عباسش مي شود. هديه اي به پيشگاه خانم زينب)س(؛ شيرمردي كه عجيب كرباليي بود. 

س�وريه رفتن پس�رم به او الهام ش�ده بود. ماه 
رمضان س�ال 91 كه اص�اًل خبري از اع�زام به 
سوريه نبود، يك شب عباس در خانه تنها مانده 
بود. خ�واب مي بيند كه يك خانم س�ياه پوش با 
روبند مش�كي مي آيد و به او مي گوي�د چرا به پا 
نمي خيزي. بلند شو. تو عباس زينب مي شوي. 
تو مدافع زينب مي ش�وي. عباس ب�ه آن خانم 
مي گويد: اسم مادر من زهرا است. آن خانم هم 
مي گويد: مي دانم، ولي تو عباس زينب مي شوي

شهيد عباس عليزاده

اوجدلدادگييكرزمندهفاطميبهاهلبيت)ع(درگفتوگوبامادرشهيدعباسعليزاده



مثل پدر سرباز واليتم
حميد رضا توسلي فرزند شهيد

  من حميد رضا توسلي فرزند شهيد توسلي هستم. 
بعد از شهادت پدر من را حامد صدا مي كنند. چون 
نام مس��تعار پدرم در جبهه هاي دف��اع از حرم در 
سوريه ابوحامد بود. ابتداي ورود پدر و همرزمانش به 
جبهه، هر كدام نام مستعاري براي خودشان انتخاب 
مي كردند. پدرم هم نام حامد را انتخاب مي كند و 
بچه ه��اي فاطميون به او عموحام��د مي گفتند و 
بچه هاي عرب هم به زبان خودشان بابا را ابوحامد 
خطاب مي كردند. من دوست دارم مثل پدرم سرباز 
واليت باشم و ان شاءاهلل راه پدرم را ادامه بدهم. پدرم 
اعتقاد داشت بچه شيعه نبايد راه را اشتباه برود و 
اميدوارم با ظهور ام��ام زمان)عج( خودش منتقم 

خون شهداي مدافع حرم شود.  

چطور با ابوحامد آشنا شديد؟ لطفاً كمي هم از 
احوال خودتان و همسر شهيدتان بگوييد. 

من ام البنين حسيني متولد 1359 هستم. ابوحامد هم 
متولد 1351 بود. آشنايي ما به سال 1379 برمي گردد 
كه به واس��طه يكي از همس��ايه ها با هم آشنا شديم و 
متعاقبش بحث ازدواج پيش آمد. من شهيد را از همان 
اول يك انسان متواضع، با ايمان، جسور و دلسوز نسبت 
به نظام اسالمي يافتم. ابوحامد يازدهمين فرزند خانواده 
توسلي ها بود. يك خانواده سرشناس، متدين و مذهبي. 
همس��رم در سن ش��ش س��الگي پدر و در 11 سالگي 
مادرشان را از دست داده بود و براي همين زندگي پر فراز 
و نشيبي داشت. چپاول و جنگ و دخالت كمونيست ها 
باعث شده بود در افغانس��تان دولتي برسركار بيايد كه 
هزاره ها و ش��يعيان افغانستاني را بس��يار آزار مي داد. 
بنابراين ابوحامد تصميم گرفت راهي س��رزمين هاي 
اسالمي مثل تاجيكستان، پاكستان و ايران شود. همسرم 
سال 1363 به همراه تعدادي از دوستانش وارد ايران شد 
و براي ادامه تحصيل به حوزه علميه رفت. او عالقه خاصي 

به امام خميني و نظام جمهوري اسالمي داشت. 
پس ابوحامد يك طلبه بود؟

بله، ايشان سال 1363 در حوزه علميه مشغول تحصيل 
مي شود. منتها با شعله ور شدن جنگ تحميلي به عنوان 
يك بس��يجي از اصفهان اعزام  مي شود  و به كردستان 
مي رود. به گفته خودش مي خواست سهمي در جهاد 
حق عليه باطل داشته باشد. ابوحامد يك سال و نيم در 
جبهه هاي غرب به عنوان ديده بان خدمت مي كند كه 

بعدها از آن دوران با افتخار ياد مي كرد. 
رزمنده اي ب�ا روحيات ابوحام�د بعد از جنگ 

چه كرد؟ 
حضور در جبهه هاي دفاع مقدس براي ابوحامد نعمتي 
ش��د كه طي آن فنون رزمي اش را تقوي��ت كرد. بعد از 
جنگ به زادگاهش افغانستان برگشت و مدتي در جنگ 
با طالبان بود. گويا مدتي هم در سمت پليس افغانستان 
فعاليت كرده بود تا اينكه واقعه 11 س��پتامبر و سپس 
اشغال افغانستان پيش مي آيد و ابوحامد دوباره به ايران 
برمي گردد. در ايران چندسالي كار مي كند. سنگ كار 
بود و در نماي ساختمان ها فعاليت مي كرد. اما رزمندگي 
در خون او بود. جنگ 33 روزه لبنان كه پيش آمد ما در 
قم بوديم. همه فكر و ذكرش پيش بچه هاي حزب اهلل بود. 
مي خواست خودش را به صفوف آنها برساند اما جنگ زود 

تمام شد و ايشان فرصت حضور پيدا نكرد. 
با چني�ن روحيه اي چ�را در زادگاهش نماند و 

جنگ با طالبان را ادامه نداد؟
اتفاقاً وقتي فتنه طالبان در افغانستان فراگير شد، ابوحامد 
آنجا بود و با آنها مقابله كرد اما بعدها اين فتنه كمرنگ تر 
شد و از طرف ديگر امريكا حمله كرد و دولت افغانستان 
بر امور مسلط شد. به جرئت مي توانم بگويم اگر جنگي 
در افغانستان مشابه جنگ سوريه و عراق پيش مي آمد 
ايشان ابتدا افغانستان را انتخاب مي كرد. البته پيشنهاد 
كاري زيادي هم به ايشان شد كه به افغانستان بازگردد، 

اما بنا به اعتقاداتي كه داشت نپذيرفت. 
چه زماني بحث دفاع از حرم در  زندگي ابوحامد 

پيش آمد؟
همسرم 23 ارديبهش��ت ماه 92 براي اولين بار عازم 
شد. آن زمان تش��كيالت فاطميون بسيار مخفيانه 
عمل مي كرد. ايشان به اتفاق 22 نفر از همرزمانش در 
سپاه محمد رسول اهلل، راهي شدند. همان دوستاني كه 

همسرم را در جنگ تحميلي هشت ساله و همچنين 
جهاد در افغانس��تان ياري كرده بودند. دوستانش به 
ابوحامد ايمان داشتند. من تا زمان شهادت نمي دانستم 
كه همسرم فرماندهي تيپ فاطميون) كه  بعدها تبديل 
به لشكر شد( را برعهده دارد. ابوحامد در مدت دو سال 
حضورش، تنها چهار مرتبه آن هم به خاطر برگزاري 
جلسات مهم و مسائل مربوط به خانواده شهدا به ايران 
برگشت و در كنار آن به ما هم سر زد. در مواقع ديگر به 

همان ارتباط تلفني اكتفا مي كرد. 
خانم حسيني! سرزمينتان افغانستان كشوري 
اس�ت كه سال هاست در ش�رايط جنگي قرار 
دارد. از اين همه جهاد همسرتان خسته نشده 

بوديد؟
سيستم جنگ امروز در كشور ما فرق مي كند. جنگ 
افغانستان جنگ نسل كش��ي و برادركشي است اما 
جنگ سوريه و عراق، جنگ اسالم با كفر است. جنگي 
براي دفاع از حريم اهل بيت اس��ت. وقتي من براي 
زيارت به سوريه رفته بودم، آنجا غربت اهل بيت)ع( 

را حس كردم. آنجا به عمق انديش��ه و چرايي حضور 
مدافعان حرم پي بردم. آنجا بندبند زيارت عاشورا براي 
آدم به تصوير كشيده مي شود. ابوحامد دوست داشت 
در مقابل اسرائيل بايستد  و به آرزويش هم رسيد. او در 
20 متري مرز اسرائيل و با شليك موشك شقي ترين 

انسان ها يعني صهيونيست ها به شهادت رسيد. 
آخرين ديدار تان كي بود؟

ابوحامد 25 مهر 1393 به مشهد برگشت و يك ماهي 

ماند. خيلي با هم به حرم مي رفتيم. در آن يك ماه من 
خيلي خوشحال بودم. 

ابوحامد درباره اهميت جبهه مقاومت اسالمي 
برايتان صحبت كرده بود؟ 

براي ابوحامد اسالم مرز نداش��ت. هر جايي كه صداي 
مس��لماني براي كمك خواهي بلند بود، ب��ا جان و دل 
مي خواس��ت به آنها خدمت كند. مي گفت اگر صداي 
مس��لماني از قلب امريكا هم بيايد بر ما واجب است به 
كمكش برويم. مي گفت هر وقت بحث عاش��ورا پيش 
مي آيد و درباره كربال صحبت مي ش��ود مي گوييم  اي 
كاش ما آن زمان بوديم.  اما اگر به واقعيت زيارت عاشورا 
فكر كنيم، مي رسيم به كل يوم عاشورا و كل ارض كربال. 
در حال حاضر سوريه، كربالست و هر روزش هم عاشورا. 
در نهايت همسرم در 9 اسفند 1393 آسماني شد و در 

بهشت رضاي مشهد به خاك سپرده شد. 
برخي از رسانه هاي بين المللي سعي مي كنند 
تصور نادرس�تي از حض�ور بچه هاي لش�كر 
فاطميون در جبهه سوريه نش�ان دهند، نظر 

شما چيست؟
اين حرف آن رسانه ها شايد روي بعضي ها اثر بگذارد و 
گاهي صحبت هاي تلخ خيلي دلمان را مي س��وزاند اما 

ابوحامد خودش را خدمتگزار اسالم مي دانست. گاهي 
نزديك ترين اقوام به من مي گفتند چرا ايشان در كنار 
خانواده اش نمي ماند. اين همه س��ال جهاد كرد، كافي 
نبود. من هم مي گفتم كار ابوحامد مبارزه و جهاد بود. به 
نظر من هر كسي لياقت حضور در جبهه اسالم را ندارد. 
ابوحامد مي گفت ان شاءاهلل اين حضور ما مقدمه اي براي 
ظهور امام زمان)عج( شود. براي او مليت فرقي نداشت و 

هدف تنها دفاع از اسالم بدون مرز جغرافيايي بود. 
امام خميني سخني دارند كه از دامن زن مرد 
به معراج مي رود، اين سخن در زندگي شما چه 

معنايي يافت؟
فرم��وده امام خمين��ي در دوره انقالب اس��المي و 
دفاع مقدس به اثبات رسيد. من هيچ ادعايي ندارم 
اما وقتي امروز ن��گاه مي كنم مي بينم اگر س��د راه 
ابوحامد مي شدم و چون زنان كوفي بهانه مي آوردم 
و اجازه نمي دادم كه راهي ميدان دفاع از اسالم شود، 
شرمنده اهل بيت مي شدم. ابوحامد به من مي گفت 
به مراتب كار شما دشوارتر و مهم تر از من است. اگر 
سال ها سختي بكشم اندازه شما اجر ندارم. ما در كنار 
ابوحامدها مي مانيم تا پيروزي نهايي اسالم بر كفر. 
من مي دانم كه ابوحامدهاي ديگر در راه هس��تند. 
ان ش��اءاهلل به بركت خون ش��هدا نص��ر و فتح الهي 
نزديك است و بيرق اسالم را تا قدس شريف خواهيم 
برد. اگر واليت اجازه دهند ما هم حاضريم در ميدان 

رزم حاضر شويم. 

  صغري خيل فرهنگ
نام شهيد عليرضا توس�لي معروف به »ابوحامد« با جهاد و مجاهدت گره خورده است. شيرمردي كه 
تجربه حضور در جبهه هاي جنگ تحميلي و نبرد ب�ا طالبان را به جبهه دفاع از ح�رم انتقال داد و با 
فرماندهي يگان نمونه و زبده »لشكر فاطميون« نامش را در تاريخ مجاهدت هاي اسالم ناب محمدي 
جاودانه س�اخت. ش�عار توس�لي ها اين كالم امام خميني)ره( بود كه »اس�الم مرز ندارد« و به واقع 
سرداراني چون شهيد توسلي با حضور در جبهه مقاومت اسالمي اين جمله را جامه عمل پوشاندند. 
روايت روزهاي زندگي پر فراز و نشيب ابوحامد از زبان ام البنين حسيني همسرش خواندني است. او 
در گفت و گو با ما از ابوحامدهايي سخن گفت كه تا آزادي قدس شريف يكي پس از ديگري در راهند. 

فرماندهلشکرفاطميوندرآينهكالمهمسرشامالبنينحسيني

| فاطميها| ويژهشهدايلشکرفاطميون| روزنامهجوان| 21ارديبهشت1395| 

 دفاع از» اسالم بدون مرز«
سيره عملي ابوحامد بود

براي ابوحامد اس�الم مرز نداشت. هر جايي كه 
صداي مس�لماني براي كمك خواه�ي بلند بود، 
با ج�ان و دل مي خواس�ت به آنه�ا خدمت كند. 
مي گفت اگر صداي مسلماني از قلب امريكا هم 
بيايد بر ما واجب است به كمكش برويم. مي گفت 
هر وقت بحث عاشورا پيش مي آيد و درباره كربال 
صحبت مي شود مي گوييم  اي كاش ما آن زمان 
بوديم اما اگر به واقعيت زيارت عاشورا فكر كنيم، 
مي رس�يم به كل يوم عاش�ورا و كل ارض كربال

سيس�تم جنگ امروز در كش�ور ما فرق مي كند. 
جنگ افغانستان جنگ نسل كشي و برادركشي 
است اما جنگ سوريه و عراق، جنگ اسالم با كفر 
است. جنگي براي دفاع از حريم اهل بيت است. 
وقتي من براي زيارت به سوريه رفته بودم، آنجا 
غربت اهل بيت)ع( را ح�س كردم. آنجا به عمق 
انديشه و چرايي حضور مدافعان حرم پي بردم

شهيد عليرضا توسلي



اوضاع افغانس��تان چندان مناسب نيست. گروه هاي 
چپ و  كمونيستي به پشتيباني شوروي عرصه را براي 
مسلمانان معتقد اين كشور تنگ كرده اند. در چنين 
اوضاعي خيرمحمد بخش��ي، پدر شهيد فاتح، خانه و 
زندگي را جمع و به مش��هد مهاجرت مي كند. محله 
طالب و جاده س��يمان مناطقي از اين شهر مقدس 
هس��تند كه او و خانواده اش در آنجا ساكن مي شوند. 
عباس بخشي، برادر شهيد مي گويد: »من متولد سال 
57 هستم و پدر و مادرم قبل از تولد من به ايران آمدند، 
اما مهم نيست آدم زاده كجا باشد. مهم اين است كه 
همگي مسلمانيم و ش��يعه و خودمان را اهل همين 
خاك مي دانيم. به همين خاطر پدر و پدربزرگم نسبت 
به سرنوشت انقالب اسالمي خيلي حساس بودند. در 
واقع انقالب را از خودشان مي دانستند و پدربزرگم در 

تظاهرات و راهپيمايي ها شركت فعال داشت.«
سجاد، عباس، جاس��م، رضا، محمد و علي به همراه 
دو خواهر، فرزندان خانواده پرجمعيت بخش��ي ها 
را تش��كيل مي دادن��د. پدر ب��ه تحصي��ل و تربيت 
مذهبي فرزندانش توجه خاصي داشت و در تمامي 
مناسبت هاي مذهبي فرزندانش را شركت مي داد. 
رضا از كودكي هم��راه پدر و برادران��ش در هيئات 
مذهبي ش��ركت مي كرد. عباس در ادامه مي گويد: 
»پدرم با وج��ود آنكه كارگري س��اده بود و خرجي 
خان��واده پرجمعيتش را به س��ختي درمي آورد، اما 
وقتي جنگ تحميلي شروع شد، به جبهه ها كمك 
مي كرد. قبض هاي كم��ك  او به جبهه را ديده بودم. 
همه اينها در تربيت ما نقش داشت. ما ديگر خودمان 
را جزئي از ملت ايران مي دانستيم. افغاني ها بيش از 
3 هزار شهيد و جانباز در طول دفاع مقدس تقديم 

كرده اند.« 

فرمانده تحصيلكرده
اغلب فرزندان خانواده بخش��ي به دليل توجه پدر و 
مادر، تحصيل كرده اند. آنطور ك��ه عباس مي گويد، 
مرضيه خواهر بزرگشان استاد دانشگاه است و خواهر 
ديگرشان نيز هم اكنون در دانشگاه فردوسي تحصيل 
مي كند، اما خود رضا... عباس ادامه مي دهد: »رضا از 
15 سالگي حوزه مي رفت. در كنار تحصيالت حوزوي 
درس هم مي خواند و توانست ليس��انس حقوق را از 
دانشگاه پيام نور فريمان دريافت كند. رضا در حوزه 
علميه جامعه المصطفي تا مقطع فوق ليسانس پيش 
رفت. براي اخذ فوق ليسانس دفاعيه اش مانده بود كه 
شهيد شد. رضا به زبان انگليسي مسلط بود. زبان عربي  

را هم تا حد زيادي مي دانست.«
رضا بخشي براي دس��ت يافتن به قله هاي موفقيت 
چي��زي كم نداش��ت، ام��ا بصيرتش باعث مي ش��د 
نس��بت به اتفاقات پيرامونش بي تفاوت نباشد. وقتي 
ماه هاي پرالتهاب س��ال 92 از راه رس��يدند و اخبار 
ناراحت كننده اي در خصوص تع��رض به حرم بي بي 
زينب)س( به گوش رسيد، او  ديگر نتوانست زندگي 
روزمره خود را ادام��ه بدهد. برادر ش��هيد مي گويد: 
»وقتي رضا تصميم گرفت به جهاد برود، پيشم آمد و 
كمي از بدهي و مراوداتش با مردم گفت و آنها را نوشت.  
من هم روي رفتنش نظر مثبت داشتم فقط به او گفتم 
اگر به خاطر پول مي روي نرو، اما اگر به خاطر اعتقادات 
مي روي مشكلي ندارد. با شناختي كه از رضا داشتم 
خودم متوجه شدم سؤالم بي  جاست. رضا هم چيزي 

نگفت و فقط خنديد. فهميدم م��رغ دلش هواي يار 
كرده و نبايد در مخالفتش چيزي بگويم. رفت و مدافع 

حرم اهل بيت)ع( شد.«
حضور يك رزمنده تحصيلكرده آن هم با هوش، درايت 
و شجاعت رضا براي مسئوالن تيپ فاطميون)بعدها 
تبديل به لش��كر ش��د( حائز اهميت ب��ود. به همين 
خاطر خيلي زود مس��ئوليت هاي متع��ددي به رضا 
داده مي ش��ود. عباس مي گويد: موض��وع پايان نامه 
فوق ليسانس رضا در خصوص علل جنگ در سوريه 
بود. به نظرم او به خوبي مي دانس��ت براي چه بايد به 
س��وريه برود و با گروه هاي تكفيري- صهيونيس��تي 
بجنگد. رضا در آنجا معاون ابوحامد، فرمانده لش��كر 
فاطميون شده بود. اما به ما از مسئوليت هايش چيزي 
نمي گفت. بعد از شهادتش فهميديم او چه مسئوليتي 
داشت. وقتي كه بنري براي شهادتش تهيه كرديم، از 
دفتر فاطميون زنگ زدند و گفتند كنار نامش بنويسيد 

»سردار شهيد.«

كاپيتان تيم فوتسال
شهيد فاتح به لبخندي دلنش��ين معروف بود، برادر 
بزرگ تر شهيد هم به اين نكته اذعان دارد و مي گويد: 
»بعد از ش��هادت رضا، با هر كدام از دوستانش حرف 
مي زديم، از اخ��الق او تعري��ف مي كردن��د. يكي از 

رزمنده ها مي گفت من قس��م مي خورم ي��ك نفر را 
نمي يابيد ك��ه از آقاي فاتح ناراضي باش��د. برادرم به 
كارهاي فرهنگي و ورزشي هم عالقه داشت. در حوزه 
جامعه المصطفي كاپيتان تيم فوتس��ال بود. اس��تاد 
حوزه اش در مراسم س��وم رضا سخنراني كرد و گفت 
شهيد فاتح دو تا خصوصيت داشت. يكي خنده رويي، 

دوم اينكه آدم منظم و تميزي بود.«
از برادر شهيد مي پرسيم چه نيازي به حضور بچه هاي افغاني 
در سوريه است؟ پاسخ مي دهد: »من يك چيزي بگويم. ما 
همين اواخر همراه خانواده ش��هدا رفتيم زيارت حضرت 
زينب)س(، افغاني هايي كه مقيم محله زينبيه هس��تند، 
مي گفتند وهابي ها در هنگام هجوم بيانيه صادر مي كردند 
كه ما حرم هاي شما را منفجر مي كنيم. حاال فرض كنيم 
كه آن زمان يك كوچه با حرم حضرت زينب)س( فاصله 
داشتند. اگر كسي مقابل آنها نمي ايستاد، تا حاال معلوم نبود 
چه اتفاقي براي حرم مي افتاد. رضا و كساني مثل او بصيرت 
داش��تند، دريافتند اگر وظيفه دفاع از حرم را هر كسي به 

ديگري واگذارد، عاشوراي ديگر تكرار مي شود.« 

تل قرين؛ خيبري ديگر
صحبت هايمان به مقطع حضور شهيد بخشي در سوريه 
مي كشد. سرزميني كه شاهد رشادت هاي مردي ملقب 
به فاتح بود. عباس از اين مقطع زندگي ب��رادرش با غرور 
ياد مي كند: »تل قرين محل ش��هادت برادرم و همچنين 
ابوحامد است. يك موشك اس��رائيلي كنار جفت شان به 
زمين مي خورد و هر دو به شهادت مي رسند. در تل قرين يك 
جنگ خيبر تمام عيار در جريان بود. فاطميون چنان منطقه 
را مي گيرند و تثبيت مي كنند كه براي سلفي ها گران تمام 
مي شود. آنها با حمايت اسرائيلي ها سعي مي كنند منطقه را 
پس بگيرند، اما بچه ها مقاومت شديدي مي كنند. يك بار 
سلفي ها حتي تا لب تپه مي رسند، كه  با مقاومت سرسختانه  
فاطميون روبه رو مي شوند. بعضي از رزمنده هايي كه عربي 
بلد بودند، مي شنوند كه سلفي ها در مكالمات بي سيمي 
مي گويند: فاطميون اين تپه ها را طلسم كرده اند. ما باالي 

تپه هستيم ولي نمي توانيم اينجا را بگيرم.« 

  فاتح بايد شهيد مي شد
عباس ادامه مي دهد: »در س��وريه كه بوديم يكي از 
دوس��تانش ما را به اتاق آقارضا برد و مي گفت اگر او 
شهيد نمي شد، ما به خيلي چيزهاي اين جنگ شك 
مي كرديم. مي گفت: در منطقه اي داعشي ها يك تانك 
را انتحاري كردند تا خط ما را بشكنند. تانك مسيرش 
منحرف شد و به يك خانه در انتهاي خاكريز برخورد 
كرد. از شدت انفجار بيشتر بچه ها را موج گرفت و در 
همين حين داعشي ها دس��ته جمعي حمله كردند. 
بچه ها گيج شدند و مي خواستند عقب نشيني كنند 
كه شهيد فاتح از راه رسيد و گفت: كجا مي رويد. بچه ها 

ايستادند و تكان نخوردند و جنگيدند.«
شهادت رضا بخشي و عليرضا توسلي، نقطه عطفي در 
موضوع شهداي فاطميون مي شود و نگاه جامعه به جهاد 
و شهادت برادران افغاني را تا حد بسياري تغيير مي دهد. 
بعد از شهادت آنهاست كه ايرانيان مي فهمند رزمندگان 
فاطمي در سوريه چه حماسه ها كه نمي آفريدند و اگر در 
ابتدا، شهداي فاطميون بسيار مظلومانه تشييع و به خاك 
سپرده مي شدند، تشييع باش��كوه ابوحامد و فاتح، آغاز 
مسيري در جهت شناخت بيشتر جامعه با اين شهداي 

گرانقدر و تالش هاي بي نظيرشان مي شود. 
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حضور يك رزمنده تحصيلكرده آن هم با هوش، 
درايت و ش�جاعت رض�ا براي مس�ئوالن تيپ 
فاطميون)بعدها تبديل به لشكر شد( حائز اهميت 
بود. به همي�ن خاطر خيلي زود مس�ئوليت هاي 
متعددي به رضا داده مي شود. عباس مي گويد: 
موض�وع پايان نام�ه فوق ليس�انس رض�ا در 
خصوص علل جنگ در س�وريه بود. به نظرم او 
به خوبي مي دانست براي چه بايد به سوريه برود 
و ب�ا گروه هاي تكفيري- صهيونيس�تي بجنگد

 فاتح جبهه مقاومت اسالمي
قلب  ما را هم فتح كرد

 غالمحسين بهبودي
نامش رضا بخشي بود. ملقب به فاتح. سرداري 28 س�اله كه با تبسم دلنشينش، قلوب رزمندگان 
بسياري را فتح مي كرد. تا همين يكسال و اندي پيش )نهم اسفند ماه 93 كه به شهادت رسيد( نام 
فاتح در جبهه مقاومت اسالمي دهان به دهان مي چرخيد و لرزه به اندام تكفيري ها مي انداخت. حاال 
ياد و اثراتي كه در ميان رزمندگان مدافع حرم برجاي گذاشته همچنان غوغا مي كند. خيلي از ما از 
حضور مؤثر شهيد فاتح در جبهه دفاع از حرم شنيده ايم اما حاال قرار است به جمع خانواده اش برويم 
تا ببينيم آقا رضا در چه شرايطي پرورش يافت كه تبديل به يك سردار شهيد شد. متن زير برگرفته 

از گفت و گوي ما با عباس بخشي برادر و بخت آور قنبري مادر شهيد فاتح است. 

شهيد  فاتح)رضا بخشي(

گوشههايياززندگيجانشينفرماندهلشکرفاطميوندرگفتوگوباخانوادهشهيدرضابخشي)فاتح(

گل هاي سرخ
  به شهادت رضا كه مي رسيم، بخت آور قنبري، مادر شهيد برايمان درددل مي كند.  بانو قنبري بسيار كم حرف است و 
با جمالت بريده اي در خصوص فرزندش مي گويد: »از رضا چه بگويم. او خيلي عزيز بود. خوب بود. خانواده  ما همه به او 
نگاه مي كرديم. از او كمك مي گرفتيم. چه كنيم. چه نكنيم. خدا او را براي ما نگه نداشت ديگر. من اصالً باورم نمي كردم 
كه پسرم شهيد شود. مادرم و ناراحتم كه شهيد شده است. يادش كه مي افتم، دنيا برايم طور ديگري مي شود. بچه هاي 

ديگرم همه پافشاري مي كنند كه ما هم برويم. ولي من دلم نمي آيد. 
دوستش مي گفت رضا هميشه در جاهاي خطرناك خيلي مراقب بچه ها بود و با اين چيزها درگير بود. بنده خدا 
مي گفت: وقتي فهميديم فاتح شهيد شده، خيلي ناراحت شديم و االن در محل شهادتش گل قرمز درآمده است. بعد 
از شهادت رضا، به زيارت حرم بي بي زينب)س(  رفتيم. به خانم گفتم: بي بي جان قربانت بشم. بچه هاي ما فداي شما 

شدند. كاري كنيد وهابي ها سرنگون بشوند و به جوانان آسيبي نرسد.



ب�راي ش�روع كم�ي از خان�واده  و وضعيت 
خانوادگي تان بگوييد.

پدرمان كاسب و اهل زحمت و كار بود. سعي داشت 
هميشه نان حالل سر سفره بياورد و ما را طوري بار 
آورد كه چشم مان به دست كسي نباشد و خودمان 
زحمت بكشيم و نان حالل كسب كنيم. در منطقه 
خودم��ان احترام خاصي ب��راي پ��در و خانواده مان 
قائل بودند. پدرمان ش��خصيت خوب و محبوبي در 
محل داش��ت. يك خواهر و 9 ب��رادر بوديم كه يكي 
از برادرها در س��انحه اي فوت كرد و تك خواهرمان 
هم بعد از او فوت كرد. با ش��هادت سيدمحمود االن 
هفت برادر هس��تيم. مادرمان زن مؤمنه  اي اس��ت 
كه با وجود تحمل اين هم��ه داغ، همچنان صبوري 
مي كند و از لحاظ تربيتي نق��ش پررنگي در زندگي 

فرزندانش دارد. 
چه زماني به ايران آمديد؟

ما از زماني كه طالبان بيشتر افغانستان را گرفت وارد 
ايران شديم. منطقه ما همه شيعه نشين و پيرو انقالب 
و امام بودند و تمام شعارهاي انقالبي و جنگي كه از 
راديو مي شنيديم را در مدرسه تكرار مي كرديم. براي 
سالمتي حضرت امام دعا مي كرديم. وقتي شيعيان 
افغانستان و منطقه ما را ببينيد احساس مي كنيد در 
ايران هس��تيد. مردم منطقه ما، ايران را از خودشان 
مي دانند. از آن منطقه هر كس ب��ه ايران مهاجرت 
كند به شهرهاي مذهبي مي رود. زمان دفاع مقدس 
كسي از خانواده مان در ايران نبود كه به جبهه برود، 
اما همانجا كه بوديم براي پيروزي ايران و جمهوري 

اسالمي دعا مي كرديم. 
سيدمحمود مس�ئله دفاع از حريم اسالم را 
چگونه مي ديد و نظرش در اين باره چه بود؟

از صدر اس��الم تا حاال عقيده ما دفاع از حريم اسالم 
بوده است. مس��ئله دفاع از هر واجبي واجب تر است  
و اگر خداي ناكرده ناامني در ممالك اسالمي باشد 
دفاع بر همه واجب مي شود. بايد در مقابل دشمنان 
از خودمان دفاع كرده و آنها را از خودمان دور كنيم. 
اين اعتقاد سيد محمود بود و به همين خاطر هم به 

سوريه رفت. 
 برادرتان هنگام شهادت چند ساله بود؟

سيدمحمود متولد س��ال 1370 بود. از بچگي آرام 
بود و در بزرگي ه��م همين خصوصيت را حفظ كرد 
و بسيار كم حرف بود. اگر س��ؤالي از او مي پرسيديم 
صحبت مي كرد وگرنه چيزي نمي گفت. گاهي هم 
اگر به ش��وخي به او چيزي مي گفتيم با خنده عبور 
مي كرد. بس��يار انس��ان معتقدي بود و نماز، روزه و 

واجبات را انجام مي داد. 
از چ�ه زماني تصميم گرف�ت رزمنده جبهه 

مقاومت اسالمي و دفاع از حرم شود؟
از اينك��ه بخواهد به جبهه برود چي��زي به ما نگفته 
بود. اگر هم مي گفت نمي دانم مانع مي ش��ديم يا نه، 
قبل از اعزام به سوريه، س��فر اربعين به عراق رفت و 
بعد عازم ش��د. به نظرم مرگ حق اس��ت و هر كس 
به طريقي تصادف و مريض��ي و... فوت مي كند. چه 
سعادتي بهتر از اينكه انسان در راه دفاع از اهل بيت 
به شهادت برسد. اين س��عادتي است كه نصيب هر 

كسي نمي شود. 
از نحوه شهادت برادرتان اطالع داريد؟

سيدمحمود به همراه دو فرمانده ديگر به نام شهيد 

توس��لي و ابوحامد به شهادت رس��يده بود. پيكر 
هفت شهيد تيپ فاطميون با هم آمد. برادرم دو 
بار اعزام شد. يك بار چند ماه آنجا ماند و بار دوم 
يك ماه بيشتر نشد كه آنجا بود. آنها در منطقه تل 
قرين نزديك مرز اسرائيل بودند و گويا با شليك 
موشك صهيونيس��ت ها از داخل خاك خودشان 
به شهادت رسيدند. بعد شهادت محمود، مادرم 

به ايران آمد. 

يعني مادرتان هنگام شهادت سيدمحمود 
ايران نبود؟

نه، خبر شهادت را در افغانستان به مادرم داده بودند. 
سه، چهار سالي مي ش��د كه فرزندش را نديده بود. 
پيكر فرزندش را هم نديد و خيلي برايش سخت بود. 
االن مادرم به قضيه سوريه كاماًل آگاه است، ولي هنوز 
گريه مي كند و درد فراق برايش سخت است. منتها 
او هم اعتقاد دارد وقتي مرگ وجود دارد چه بهتر آدم 
با شهادت برود. برادر ديگرم كه در يك تصادف فوت 
كرد، خيلي دلمان را سوزاند، اما كسي كه به شهادت 

برسد، قضيه اش خيلي فرق مي كند. 
چقدر ب�ا اين حرف موافقيد ك�ه رزمندگان 
مداف�ع ح�رم رزمن�دگان جبه�ه مقاومت 
اسالمي هس�تند كه در صورت پايان جنگ 
در سوريه باز هم مسئوليت دفاع از اسالم را 

برعهده دارند؟
در هشت سال دفاع مقدس تعداد زيادي از مهاجرين 
افغانستاني به جبهه رفتند كه 3 هزار شهيد و جانباز 
هم تقديم كردند. شيعيان افغانس��تان، ايراني ها را 
مثل برادر واقعي شان مي دانند. اگر االن به افغانستان 
برويد شيعيان تمام برنامه هاي مذهبي  شان مطابق بر 

فرمايشات آقاست. مخصوصاً در ماه مبارك رمضان 
دولت افغانس��تان هرچه اعالم كند براي ش��يعيان 
مهم نيس��ت و آن چيزي ك��ه از رادي��و و تلويزيون 
ايران مي شنوند را مالك قرار مي دهند. واليتمداري 
و واليت پذي��ري بحثي بس��يار گرم اس��ت. يكي از 
رزمندگان در تهران پشت تريبون گفت هنوز رهبر 
اعالم جهاد نكرده كه اين همه رزمنده عازم س��وريه 
شده و حس��اب كنيد زماني كه اعالم جهاد كند چه 

جمعيتي خواهد رفت. س��يدمحمود هم خودش را 
سرباز واليت مي دانست. 

به نظر مي رسد اسالم انقالبي به كشورهاي 
ديگر منتقل شده و يك بيداري اسالمي به 

وجود آورده است.
از همان اول كه پيامبر مبعوث به رسالت شد انسان هاي 
روشن و آگاه اسالم را پذيرفتند و كساني كه به ضررشان 
بود، مخالفت مي كردند. درباره انقالب اس��المي ايران و 
تأثيرش روي مسلمانان افغانستان و بعضي كشورهاي ديگر 
همين طور است. كساني كه احساس مي كردند انقالب به 

ضررشان است با انقالب و ايران مخالفت  كردند. دشمنان 
درصدد خراب كردن عقيده مردم هس��تند و ش��بهات 
اينترنتي و ماهواره اي ذهن جوانان و روشنفكران را خراب 
كرده ولي خداوند به انس��ان هاي جوياي حقيقت نوري 

مي دهد كه با اين نور وجودشان روشن و آگاه مي شود. 
شما راه نجات كشورهاي اسالمي از زير بار 

استكبار را چه مي دانيد؟
اتحاد و همرنگي و واليت پذيري رمز موفقيت است. 
يكي از دوس��تاني كه در مجلس چهلم ش��هداي ما 
صحبت مي كرد نكته جالبي گفت كه چطور مي شود 
عده  اي به اس��م داعش زير پرچم فردي به نام ابوبكر 
البغدادي كه اصل و نس��بش معلوم نيس��ت جمع 
مي شوند و در مقابل با يك آقايي كه از نسل پيغمبر 
است و كسي جز خوبي و كالم هاي راهگشا از ايشان 

نديده، جمع نمي شوند. 

شما از خانواده مهاجر هستيد. بعد از شهادت 
برادرتان از اقوام يا آشنايان طعنه نمي زنند 
كه چ�را يك ج�وان افغاني بايد در س�وريه 

بجنگد؟
از مردم منطقه خودمان كسي چنين حرفي نزده و 
غريبه ها هم مستقيم چيزي نگفته اند. شنيده ام كه 
برخي مي گوين��د اينها براي پ��ول مي روند، اما پول 
براي زندگي است و كسي كه براي ماديات جانش را 
به خطر مي اندازد ديگر پول به چه دردش مي خورد؟ 
هيچ كس جان خود را با مادي��ات معامله نمي كند. 
انسان ها جان خودشان را براي عقيده شان مي دهند. 
خانواده  تان چه ديدي نس�بت به ش�هادت 

سيدمحمود دارند؟
پسرهايم االن به شهادت عمويشان افتخار مي كنند. 
دخترم كه سال اول روزه گرفتنش بود در كوهسنگي 
وقتي صحبت بچه هاي يمن پي��ش آمد، گريه كرد 
و وقتي دليل گريه كردنش را پرس��يدند از شهادت 
عمويش و مظلوميت مسلمانان يمن و سوريه گفت. 
وقتي انسان عزيزي از دس��ت مي دهد گريه كردن 
چيزي طبيعي اس��ت اما اينكه عزيز انس��ان شهيد 
مي شود تفاوتش از زمين تا آس��مان است. خودم و 

بچه هايم به اين موضوع خيلي افتخار مي كنيم. 
به عنوان يك برادر شهيد چه صحبتي براي 
رزمندگان و بچه هاي تيپ فاطميون داريد؟

كس��اني كه اين راه را انتخاب مي كنن��د با توكل بر 
خدا عقيده ش��ان را محكم نگه دارند. وقتي حضرت 
زينب)س( در مقاب��ل عبيداهلل فرمود ج��ز زيبايي 
چيزي نديدم، با اين حرف ش��ان آنها را آتش زدند. 
رزمندگان هم بايد اينگونه س��فت و محكم و استوار 
بايستند و مردانه بجنگند. ما همگي دعاگوي مدافعان 

حرم و رزمندگان اسالم هستيم. 
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در هش�ت س�ال دفاع مق�دس تع�داد زيادي 
از مهاجري�ن افغانس�تاني به جبه�ه رفتند كه 
3 ه�زار ش�هيد و جانباز ه�م تقدي�م كردند. 
ش�يعيان افغانس�تان، ايراني ه�ا را مث�ل 
ب�رادر واقعي ش�ان مي دانن�د. اگ�ر االن ب�ه 
افغانس�تان برويد ش�يعيان تمام برنامه هاي 
مذهبي  ش�ان مطابق بر فرمايش�ات آقاس�ت

از هم�ان اول كه پيامبر مبعوث به رس�الت ش�د 
انسان هاي روشن و آگاه اسالم را پذيرفتند و كساني 
كه به ضررش�ان بود، مخالفت مي كردند. درباره 
انقالب اسالمي ايران و تأثيرش روي مسلمانان 
افغانستان و بعضي كش�ورهاي ديگر همين طور 
است. كساني كه احس�اس مي كردند انقالب به 
ضررشان است با انقالب و ايران مخالفت  كردند

  آرمان شريف
وقتي درباره همبس�تگي و همدلي مس�لمانان جهان از برادر شهيد س�يدمحمود حكيمي سؤال 
كرديم، او از واليتمداري برادرش گفت و اينكه اس�الم براي امثال سيدمحمود ها حد و مرز ندارد و 
شهيد با عش�ق و آگاهي راهش را انتخاب كرده بود. سيدمحمود حكيمي، نهم اسفندماه 1393 در 
كنار فرماندهاني چون رضا بخشي )فاتح( و عليرضا توسلي )ابوحامد( در تل قرين سوريه به شهادت 
رسيد. او يكي از فرزندان خانواده اي پرجمعيت بود كه به گفته برادرش از هنگام حضور در افغانستان 
عشق به انقالب اسالمي و واليت فقيه را در دل داش�تند و عاقبت نيز يكي از فرزندان اين خانواده 

شهيد جبهه مقاومت اسالمي شد 

شهيد سيدمحمود حكيمي

 فاطميون ايراني ها را
برادران واقعي خود مي دانند


