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 متولدنجف
خانه حاج مسلم داراب در يكي از كوچه هاي 
محله خزانه، آدرس سر راستي دارد. او در همان 
كوچه اي زندگي مي كند ك��ه به نام فرزندش 
نامگذاري شده است. قبالً حاج آقا را در كسوت 
روحانيت ديده بودم. اين بار اما او را در بس��تر 

بيماري مالقات مي كردم. حاج مسلم به گرمي 
از ما استقبال كرد و به رغم اينكه 81 سال دارد 
و كهولت سن باعث شده است خانه نشين شود، 

به خوبي خاطرات حسين را به ياد مي آورد. 
پ��در ش��هيد در ي��ادآوري تول��د فرزندش 
مي گويد:حس��ين در نجف به دني��ا آمد. آن 
زمان مدتي مي شد كه به عنوان طلبه در حوزه 
علميه نجف تحصيل مي ك��ردم. خوب يادم 
اس��ت زماني كه به تولد حسين نزديك شده 
بوديم، به بارگاه آقا امام علي)ع( رفتم و از ايشان 
خواستم فرزندم در راه فرزند بزرگوارشان امام 
حس��ين)ع( قدم بردارد. دعايي كه مستجاب 
شد و حسين درس��ت 20 س��ال بعد در روز 

عاشورا به شهادت رسيد. 
 مهاجرتبهايران

آنهايي كه به تاريخ معاصر عالقه دارند، حتماً 

مي دانند كه مناقشه مرزي بين ايران و عراق 
در سال 1348 منجر به درگيري هاي متعددي 
شد. يكي از ش��راره هاي آتش اين درگيري ها 
دام��ان ايرانيان س��اكن در ع��راق را گرفت و 
رژيم بعث آنها را از اين كشور اخراج كرد. پدر 
شهيد بيان مي كند: بعد از 11 سال زندگي در 
نجف، يك روز ايادي حكومت بعث به ما گفتند 
بايد هرچه سريع تر عراق را ترك كنيد. من به 
زادگاه آبا و اجدادي ام كه روستايي در حوالي 
اردبيل بود، برگشتم. آن موقع حسين سه سال 
داشت و ش��خصيتش در ايران شكل گرفت. 
كسي نمي دانست اين پس��ر بعدها به مصاف 
همان رژيمي مي رود كه خان��واده اش را آواره 
كرده بود. 9 سال بعد از اخراج ما، انقالب پيروز 
شد و كمي بعد هم عراق به ايران حمله كرد و 

جنگ آغاز شد. 
 زخمپاشنهپا

پدر شهيد ادامه مي دهد: هنگام پيروزي انقالب 
حسين 12 سال داشت. مثل خيلي از بچه هاي 
همسن و س��الش او هم در جريان انقالب به 
اندازه خودش نقش ايفا ك��رد. بعد از پيروزي 
انقالب عضو بسيج شد. خيلي وقت ها در مسجد 
محله مان نگهباني مي داد. همزمان كارگري 

مي كرد و رزق حاللي به دس��ت مي آورد. يك 
روز كه برف آمده و زمين يخ زده بود، حسين با 
اسلحه براي نگهباني مي رفت كه ناغافل زمين 
خورد و گلوله اي به پاشنه پايش اصابت كرد. او 
را به خانه بهداشت بردند و درمان اوليه صورت 
گرفت اما زخمي در پايش ايجاد شد كه بعدها 
همين زخم باعث خير ش��د! وقتي حسين به 
شهادت رسيد، پيكرش سر نداش��ت و او را از 

روي همين زخم پايش شناسايي كرديم. 
  فصلجبههها

سال 64 موعد خدمت س��ربازي حسين فرا 
رس��يد. از قبل دوست داش��ت به جبهه برود 
كه مادرش اجازه نمي داد، اما حاال ديگر بهانه 
خوبي براي حضور در جبهه پي��دا كرده بود. 
داوطلبانه هم درخواست كرد و به خط مقدم 
رفت. شش ماه پس��رم در جبهه بود و در اين 
مدت فقط يك بار ب��ه مرخصي آم��د. بعد از 
عمليات كربالي يك كه مه��ران دوباره آزاد 
شد، واحدي كه حسين در آن خدمت مي كرد، 
روي ارتفاعات اين شهر خط تحويل گرفت. روز 
عاشورا روي ارتفاعات منطقه يك گلوله خمپاره 
كنار حس��ين خورد و با انفجار خمپاره سر و 
دستش قطع شد. من از موال علي)ع( خواسته 
بودم كه فرزندم راه امام حس��ين)ع( را برود. 
حسين عالوه بر اينكه رزمنده جبهه اسالم شد، 
نحوه شهادتش هم مثل امام حسين)ع( بود و 
بي سر به ديدار معبودش رفت. روز شهادتش 
در 25 ش��هريورماه 1365 درست مصادف با 

عاشوراي حسيني بود. 
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حاصلزندگيمشتركتانچندفرزند
اس�تونحوهآش�ناييتانباشهيد

چگونهبود؟
خدا به من و شهيد عشريه سه فرزند به نام هاي 
زهرا 13 ساله، زينب 10 ساله و فاطمه معصومه 
شش ساله امانت داده است. آشنايي ما تا حدي 
اتفاقي بود. از قبل آش��نايي نداشتيم. بنده به 
عنوان مربي قرآني در كانون قرآن شهرستان 
نكا فعاليت داش��تم و آقاي عشريه هم آنجا در 
واحد برادران مش��غول كارهاي فرهنگي بود. 
در جلساتي كه داشتيم، ايشان بنده را ديده و 
براي ازدواج انتخاب كرده بود. يك بار از ايشان 
پرسيدم ما كه يكديگر را اصاًل نمي شناختيم 
چه شد كه من را انتخاب كرديد؟ آقاي عشريه 
گفت از نجابت، حيا و عفت شما بسيار خوشم 
آمد، چراكه در برخورد با آقايان مسائل شرعي را 

به خوبي رعايت مي كرديد. 
گوياهمسرتانازمربيانزبدهتاكتيك

نظاميبودند؟
بله، آقا ابراهيم س��ال 1379 از طريق يكي از 
دوستانش به س��پاه معرفي شد و خودش هم 
عالقه مند به عضويت در س��پاه ب��ود. به قول 
خودش »با ش��ناخت هس��تي و درك فلسفه 
خدمت و اينكه انديش��ه امام خميني)ره( به 
اهت��زاز درآوردن پرچم توحيد ب��وده در اين 
مس��ير قرار گرفتم«. بعدها ايش��ان در مسير 
خدمتش فارغ التحصيل دانشگاه افسري امام 
حس��ين)ع( ش��د و به عنوان يك مربي فنون 

نظامي فعاليت  كرد. 
چهانگيزههاييباعثش�دپدرس�ه

فرزندتصميمبگيردبهجبههبرود؟
ايش��ان در س��ال 92 كارشناسي ارش��د را در 
تهران  خواند. ش��هيد هميش��ه پيگي��ر اخبار 
وضعيت س��وريه بود و مي گفت:»دوس��تانم 
دارند سري به سري به سوريه اعزام مي شوند 
و ما هم وظايفي نسبت به دفاع از حرم حضرت 
زينب)س(، شيعيان و مسلمانان داريم.« نهايتاً 
هم با تخصص هايي كه داشت به عنوان مربي 
تاكتيك نظامي در آموزش گردان ها به سوريه 

اعزام شد. 
همس�رتان35روزبع�دازحض�ور
درس�وريهش�هيدش�دند،ازنح�وه

شهادتشاناطالعداريد؟
دوست شهيد به نام محمد صباغ  كه در همان 
عمليات جانباز ش��دند برايمان نقل كردند كه 
مدافعان حرم در منطقه العيس با تروريست ها 

درگير بودند. درگيري از ش��ب ت��ا اذان صبح 
ادامه پيدا مي كند. نزديكي هاي صبح دشمن 
تكي مي زد و آقاي صب��اغ در همين درگيري 
مجروح مي ش��ود و آقا ابراهيم هم به شهادت 
مي رس��د. چون منطقه در دست تروريست ها 
بود موفق نمي ش��وند پيكر همسرم را به عقب 

منتقل كنند. 
يكطرفقضيهجهادخ�ودرزمنده
استوطرفديگرهمسروخانوادهاش
كهمس�لماًس�ختيهايبس�ياريرا
متحملميشوند.ش�ماچطوربااين

سختيهاكنارميآييد؟
بله آن ه��م با موقعي��ت امروز جامع��ه حتماً 
سختي هاي زيادي وجود دارد كه ان شاءاهلل اگر 
اليق باشيم تحمل مي كنيم و اجرش بماند آن 
دنيا كه حضرت رقيه)س(، حضرت زينب)س( 
و امام حسين)ع( به ما بدهند. ما االن در جوار 
حض��رت معصومه)س( زندگ��ي مي كنيم اما 
باالخره غم غربت آدم را اذيت مي كند. سه فرزند 
دختر هم دارم كه بار تربيتش��ان روي دوشم 

سنگيني مي كند و براي تربيت و آرامش بچه ها 
به اهل بيت متوس��ل مي ش��وم اما به نظر من 
انساني كه مقيد به شركت در روضه اهل بيت)ع( 
است و با شنيدن مصيبت هاي امام حسين)ع( 
مي گوي��د:»كاش آن زمان ما ه��م بوديم و در 
ركاب اهل بيت)ع( قدم بر مي داش��تيم« حاال 
زمان امتح��ان پيش آمده اس��ت و نبايد بهانه 
جور كند. رهبري فرمودند:» اگر جوانان ما براي 
ياري رساندن به عراق و سوريه نمي رفتند امروز 
داعش��ي ها از مرزهاي كردستان و كرمانشاه و 
غيره تهاجم به س��رزمين خاك ايران را حتماً 
در پيش داش��تند.« من هميشه اينها را پيش 
خودم مرور مي كنم تا بدانم كه همسرم براي 
هدف وااليي رفته است. آن وقت سختي هاي 
رفتنش برايم توجيه پذير مي شود. وقتي هم كه 
آقا ابراهيم مي خواست برود پيش خودم گفتم يا 
حضرت زينب)س( من كسي نيستم كه بخواهم 
به رفتن همسرم نه بگويم. اينطور شد كه خودم 

را راضي كردم و ايشان هم رفت. 
درحالحاض�ردخترانتانبادلتنگي
پدرچطوركنارميآيند؟خودش�ما
چهواكنشيبهخبرش�هادتايشان

داشتيد؟
آن شب كه خبر ش��هادت را دادند تمام بدنم 
را اس��ترس و لرزش فرا گرفت ولي به حضرت 
زينب)س( گفتم:»من در عهد خودم با ش��ما 
باقي ماندم و مي دانم كه شما نظاره گر همه چيز 
هستيد و دست من را مي گيريد و به من كمك 
مي كنيد.« يادم است همسرم قبل از رفتن به 
س��وريه يك هفته مرخصي گرفت و با كمك 
هم خانه را تميز كردي��م. براي دختران خريد 
عيد س��ال 95 را هم انجام دادي��م. آقا ابراهيم 
هميش��ه به بچه ها مي گفت:»اگر دلتنگ من 
شديد به ياد مصيبت هاي حضرت رقيه )س( 
بيفتيد كه چقدر ايشان را دشمنان اذيت كردند 
ولي اگر من ش��هيد شوم كسي ش��ما را اذيت 
نمي كند.« االن  با گذشت سه سال از شهادت 
پدرشان، دخترانم هنوز دلتنگي مي كنند، ولي 
به لطف خدا و اهل بيت )ع( قابل تحمل است. 
همسرم فكر آينده را هم كرده بود. براي زماني 
كه دخترانمان بزرگ مي ش��وند و سؤاالتي از 
چرايي حضور پدرش��ان در سوريه مي پرسند، 
در آخرين صحبت ها ك��ه فيلمش هم موجود 
اس��ت به ما گفت:»من آگاهانه براي جهاد به 
سوريه مي روم و كسي هم من را مجبور نكرده 

است و دعا مي كنم امام زمان )عج( بيايد و من 
دوباره زنده شوم و در ركاب ايشان بجنگم و باز 

هم شهيد شوم.« 
شخصيتومنشش�هيدراچطوربه

تصويرميكشيد؟
آقا ابراهيم توانمندي هاي زيادي داش��ت كه 
قدرت و آگاهي پشت آن بود. در صحبت هايش 
مقتدرانه حرف مي زد. به نماز اول وقت اهميت 
مي داد و سعي مي كرد نمازهايش را در مسجد 
به جماعت بخواند. هميشه توسل به ائمه اطهار 
داشت و از روي  كتابي به نام »لهوف«   روضه 
چند دقيقه اي مي خواند و مي گفت:»خواندن 
اين روضه ها و توسل به اهل بيت موجب مي شود 
شيطان از خانه رانده شود و مالئكه ها جايگزين 
آن شوند و دعاگوي اهل خانه شوند.« شهيد به 
معنا و مفاهيم قرآن اعتقاد خاصي داشت براي 
همين هر دو در كالس هاي حفظ قرآن در جوار 
حرم حضرت معصومه )ع( شركت و با يكديگر 
مباحثه مي كرديم. آق��ا ابراهيم مطالعات آزاد 
در مورد امام زمان )عج( و همين طور مفاهيم 
سياسي نظام و مملكت داشت و با اطالعات و 

آگاهي هايش از عقايدش دفاع مي كرد. 
چهخاطرات�ياززندگيمش�تركبا
ش�هيدعش�ريهدرذهنتانماندگار

شدهاست؟
س��ال 79 كه ازدواج كرديم، خيلي دوس��ت 
داشتم ماه عس��ل به زيارت حرم امام رضا)ع( 
برويم. آن موقع آقا ابراهي��م وضع مال خوبي 
نداش��ت. گفت نمي توانيم چند روز در مشهد 
مستقر ش��ويم. براي همين با اتوبوس رفتيم 
و بعد از زيارت حرم امام رضا)ع( س��ريع بليت 
گرفتيم و برگشتيم. آن روز آقا ابراهيم در حرم از 
برنامه هاي آينده اش، خيلي با من صحبت كرد 
و حتي از آرزوي ش��هيد شدنش حرف زد. اين 
آرزو هميشه با ايشان بود. در نزديكي جمكران 
محلي به نام كوه خضر وجود دارد كه 14 شهيد 
گمنام آنجا دفن هستند. زياد به آنجا مي رفتيم. 
آخرين باري كه با شهيد به اين مكان مقدس 
رفتيم شهيد دستش را بر سنگ قبر يكي از اين 
شهداي گمنام گذاشت و گفت:» خانم دعا كنيد 
به زودي اسم من هم روي يكي از اين سنگ هاي 
گمنام حك شود.« من لبخند زدم. آقا ابراهيم 
گفت:»راست مي گويي شايد من اليق نباشم.« 
گفتم نه منظورم اين نبود ولي دوست دارم شما 

در ركاب امام زمان)عج( باشيد. 

خاطره

خاطراتعيسيحسيني
ازهمرزمششهيدحسنعليپور

روحيه بخش نيروها 
در سخت ترين لحظات بود

در جزيره مجنون خط خندق حدود 20 ماشين 
كمپرسي نيسان داشتيم كه راننده يكي از آنها به 
نام عيدمحمد اردوني از نيروهاي وظيفه گردان 
مهندس��ي بود. ايش��ان  وقتي رفته بود ماشين 
خاك را خالي كند در همان حين  تركشي آمده 
بود و به س��ر اردوني اصابت كرده و قس��متي از 
مخچه اش را برده بود. نيروها با ديدن اين صحنه 
روحيه خود را از دس��ت داده و به پش��ت خط 
برگش��ته بودند. آقاي علي پور وقتي اين صحنه 
را ديد، گفت بايد كارتان را ادامه دهيد. تعدادي 
از بچه ها اول امتناع كردن��د. بعد علي پور گفت 
ايرادي ندارد، آقاياني كه دوس��ت دارند بمانند 
كار كنن��د، بفرمايند. ما خودمان هم هس��تيم. 
برادران ديگر هم به آنها نياز نيست كه بيايند. با 
اين برخورد علي پور راننده ها خجالت كشيدند و 
آمدند و پشت فرمان ماشين ها نشستند و ادامه 

كار را دنبال كردند. 

بعد از عمليات والفجر 8 يك روز شهيد علي پور 
در حالي كه عصباني بود آمد و گفت حس��يني 
آماده باش، زود نيروهاي��ت را بردار و جلو بياور. 
ت��ا آن روز علي پور اينگونه با م��ا برخورد نكرده 
بود. من از اين نوع برخورد ابتدا ناراحت ش��دم. 
به همين منظ��ور وقتي نيروه��ا را آماده كردم 
به ايش��ان گفتم ما آماده حركت هس��تيم. در 
بين راه گفتم آقاي علي پور چه ش��ده است كه 
اينقدر عصباني ش��ده اي؟ گفت چيزي نيست. 
عراقي ها االن دارند مي آيند. آنجا بود كه من به 
علت عصبانيت ايشان پي بردم. بولدوزرهايمان 
را برداش��تيم و جل��و رفتيم و در ش��هرك ولي 
عصر)عج( ش��روع ب��ه احداث خاكري��ز كرده و 

موقعيت را تثبيت كرديم. 

قبل از عمليات كربالي 4 علي پ��ور موقعيت و 
منطقه عملياتي كربالي 4 را ب��راي ما توضيح 
 داد و  گفت  با نيروهايتان با تدبير صحبت كنيد. 
موقعيتي كه ما مي رويم، جايي نيست كه كسي 
برگردد. س��عي كنيد يك حالت دعا و نيايشي 
داشته باشيد. هر قسمتي براي خودش مراسم 
برگزار كند ش��ايد ان ش��اءاهلل در اين عمليات 
پيروز شويم. من در عمليات كربالي 4 مجروح 
و در بيمارس��تان شيراز بستري ش��دم. شهيد 
علي پور با من تماس گرف��ت و گفت چه زماني 
خوب مي شوي كه برگردي؟ شهيد جوان بخت 
گفته بود، باب��ا اين آقاي علي پ��ور از جنازه اين 
بچه ها هم مي خواهد كار بكشد. گفتم فعاًل كه 
مجروح هستم اما هر وقت ش��ما بگويي برگرد 

برمي گردم. 
منبع:دفاعپرس

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدمدافعحرمسرهنگپاسدارابراهيمعشريه

جهاد من تربيت 3 يادگار شهيد است

آنشبكهخبرش�هادترادادند
تمامبدنمرااس�ترسول�رزشفرا
گرفتوليبهحض�رتزينب)س(
گفتم:»مندرعهدخودمباشماباقي
مان�دموميدانمكهش�مانظارهگر
هم�هچيزهس�تيدودس�تمنرا
ميگيريدوبهمنكمكميكنيد.«


