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عباسجواهريبرادرشهيد
 يارانامام

ما اهل روس��تاي انصاراالمام هس��تيم. اسم 
قبلي روستا »يينگي جك« بود. وقتي جنگ 
تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران ش��روع 
شد، خيلي از اهالي روستا عازم جبهه شدند. 
مي توانم بگويم همه اهالي روس��تا به جبهه 
رفتند به طوري كه ما در طول جنگ تحميلي 
24 ش��هيد تقديم اس��الم و انقالب كرديم و 
15 نفر هم جانب��از داريم. محم��د آن زمان 
كار كشاورزي مي كرد و به نوعي كمك خرج 
خانواده بود، اما وقتي مي خواست راهي جبهه 
شود، كس��ي مخالفت نكرد. محمد به عنوان 

بسيجي داوطلب به جبهه رفت. 
 نمازاولوقت

قرائت ق��رآن جزو برنامه ه��اي روزانه و ثابت 

محمد بود. به من س��فارش مي كرد هميشه 
نم��از را اول وقت بخوانم. وقت��ي هنگام ظهر 
مي گفتم براي نماز هنوز وقت داريم، مي گفت 
اول نماز بع��داً ناهار! خودش ه��م مقيد بود 
نماز را اول وق��ت بخواند. بع��د از نماز ظهر و 
عصركمي قرآن تالوت مي كرد و بعد سر سفره 
ناهار مي نشست. ش��هيد توجه به آموزه هاي 
قرآن را به برادران توصيه مي كرد و مي گفت 
اين كارتان درس��ت اس��ت چون قرآن اين را 
مي گويد و فالن كار اش��تباه اس��ت به دليل 
اينكه قرآن اينطور مي گويد. به شكل عملي 
قرآن را مي آموخت. دينداري، اخالق و رفتار 

اسالمي اش زبانزد بود. 
 11روزبعد

 11 روز بع��د از عزيم��ت محمد ب��ه جبهه، 
عمليات مسلم بن عقيل در منطقه سومار آغاز 
شد. محمد هم در اين عمليات شركت كرد. 
پس از عمليات خبر آوردند كه 15 نفر از اهالي 
روستا با هم شهيد شدند. خيلي از آنها عالوه 
بر هم محلي بودن فاميل هم بودند. پسرخاله 
ما كه در عمليات حضور داشت، مي گفت يك 
روز دشمن حمله س��نگيني كرد و به مواضع 
ما نزديك شد. محمد با جمعي از رزمندگان 
داخل يك سنگر ماندند. ديگر خبري از محمد 
نشد. نامه مي داديم، پيام مي داديم اما جوابي 
نمي آمد. گاهي مي گفتند مجروح شده و گاهي 
مي گفتند اسير شده اس��ت. هيچ كس خبر 
دقيقي نداش��ت. در واقع از همان روز ايشان 
مفقوداالثر شد. سال ها خانواده ما چشم انتظار 
بازگش��ت محمد بودند. در اين مدت به همه 
جا رفتيم اما خبري نشد. تا اينكه جنگ تمام 
و بازگشت آزادگان آغاز ش��د. هر آزاده اي به 
منطقه ما بر مي گشت، ما به خانه اش مي رفتيم 
تا شايد نشاني از محمد بگيريم، اما كسي او را 
نديده بود و خبري نداشت. حتي به شهرهاي 
ديگر مثل اصفهان و ش��يراز ه��م رفتيم، اما 
خبري نشد كه نشد. به مادر و پدرم كه چشم 
انتظار بودند بيشتر سخت گذشت. ما به عنوان 
دلداري به آنها مي گفتيم كه محمد در راه خدا 
رفته و موجب سربلندي ش��ما شده است اما 

خب دلتنگي مي كردند. 
 محمدآمد

بعد از چشم انتظاري36 ساله كه از سال 61 
شروع شده بود، قبل از محرم امسال خبر آمد 
كه چند پيكر شهداي عمليات مسلم بن عقيل 
يعني همان عملياتي ك��ه محمد مفقوداالثر 
شد، تفحص شده اس��ت. با ما تماس گرفتند 
كه براي آزماي��ش دي ان اي بياييد. از طرف 
بنياد شهيد ما را به همدان بردند و آنجا گفتند 
كه پيكر محمد در جريان تفحص،كشف شده 
است. تكه هايي از لباس و مهر و استخوان هاي 

بدنش كشف شده بود. 
مراسم تشييع بس��يار باش��كوه بود. مردم از 
همدان و روستاهاي اطراف آمده بودند. محمد 
در گلزار شهداي روستاي انصاراالمام به خاك 

سپرده شد. 
مادرشهيدمحمدجواهري

پسرمبارضايتمنجبههايشد
وقتي پسرم مي خواس��ت به جبهه برود آمد 
تا اجازه و رضايت مرا بگيرد. گفت مادرجان، 
پدر به رفتن و جهاد ما رضايت داده است شما 
چطور؟ش��ما اجازه مي دهيد م��ن هم بروم؟ 
گفتم بله كه راضي هستم. هر پنج فرزندم بايد 
بروند. اين راه اسالم است. ش��ما را خدا به ما 
داده است و اگر بخواهد مي برد. شما هم براي 
ياري دين خدا برويد. رضايت دادم و رفت. سه 
تا از فرزندانم رفتند، محمد شهيد شد و علي 
و مهدي هم مجروح شدند. من بيشتر از سن 
محمد انتظار آمدنش را كشيدم.  دوست دارم از 
محمد بيشتر بگويم اما در اين سن چيز زيادي 
به ياد ندارم. پس��رم هنگام رفتن به من گفت 
اگر نيامدم حق همس��رم را بدهيد تا خودش 
براي آينده اش تصميم بگيرد. اهالي روستاي 
ما خيلي اهل جهاد بودند شايد حدود 70 نفر 
از روستا به جبهه رفتند. هنوز هم مفقوداالثر 
داريم. پيكر چه��ار نف��ر از همرزمان محمد 
هنوز نيامده اس��ت. رضا آزمون، محمد حاج 
محمدي، شعبان رستمي و فتح اهلل يعقوبي 
از همرزمان ايش��ان بودند كه هنوز پيكر آنها 

كشف نشده است. 
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88498481ارتباط با ما
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ازمحرمامس�الخبرآمدكهچند
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عليرضامحمدي
حاجاس�ماعيلبراتييك�يازقديميترين
رزمندهه�ايلش�كر14ام�امحس�ين)ع(و
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گردانيازهراچهزمانيتشكيلشد؟
تيپ امام حس��ين)ع( از اولين تيپ هاي تشكيل 
شده در سپاه بود. گردان يا زهرا)س( هم تقريباً از 
زمان تشكيل اين تيپ تأسيس شد. شهيد خرازي 
تأكيد داشت هميشه اسم ائمه اطهار و معصومين 
در لشكر باشد. تأكيد ويژه اي هم روي نام حضرت 
زهرا)س( داشت. ايشان جمله معروفي دارد به اين 
مضمون كه گردان يا زهرا)س( بركت لشكر است 
و حتي اگر انگشت ش��مار نيرو برايش باقيمانده 
باشد، بايد حفظ ش��ود. خيلي پيش مي آمد كه 
يك گردان در عمليات صدمات سختي مي خورد 
و بعد از عمليات منحل مي شد ولي شهيد خرازي 
تأكيد داشت گردان يا زهرا)س( در هر شرايطي 

حفظ شود. 
اينگردانچندفرماندهشهيددارد؟

معموالً در يادواره هايي كه براي فرماندهان شهيد 
گردان يا زهرا)س( برگزار مي ش��ود به هش��ت 
فرمانده شهيد اين گردان اشاره مي شود ولي خليل 
كاظمي اولين فرمانده اين گردان نيز از شهداي 
گرانقدر دفاع مقدس است. ايش��ان همان اوايل 
جنگ در يك عمليات دچار موج گرفتگي شد و 
ديگر نتوانست در جبهه حضور پيدا كند. خانواده 
چند س��ال از ايش��ان در منزل مراقبت كردند و 
نهايتاً مجبور شدند او را به آسايشگاه منتقل كنند. 
كاظمي هفت يا هشت سال پيش در آسايشگاه به 
شهادت رسيد. بعد از ايشان گردان يا زهرا)س( 
فرماندهان متعددي داشت كه از ميان آنها هشت 
نفر به شهادت رسيدند. ش��هيد تاج ميررياحي، 
شهيد صفا تاج، ش��هيد نوروزي، شهيد حسين 
صادقي، شهيد سيداكبر صادقي، شهيد محمود 
اسدي پور، شهيد محمدرضا تورجي زاده و شهيد 
مسلم خيزاب اين هشت فرمانده شهيد هستند. 
شماازچهزمانيواردگردانيازهرا)س(
ش�ديد؟آنزم�انچهكس�يفرمانده

گردانبود؟
من بعد از عمليات رمضان به لشكر14 پيوستم و از 
سال 64 تا سال 1390 هم در گردان يا زهرا)س( 
بودم. زماني كه بنده وارد اين گردان شدم شهيد 
سيداكبر صادقي فرمانده گردان بود. ايشان خيلي 
گرم با نيروها برخورد مي كرد طوري كه نمي شد 
تشخيص داد يك رزمنده عادي است يا فرمانده 
گردان. از بقيه بچه ها پرسيدم سمتشان چيست 
كه گفتند فرمانده گردان اس��ت. شهيد صادقي 
يك چهره نوراني داشت كه آدم را جذب مي كرد. 
به كادرپ��روري توجه زيادي داش��ت. مي گفت 
ش��ايد جنگ 20 سال طول كش��يد، بنابراين ما 
بايد براي 20 س��ال آينده هم نيرو تربيت كنيم. 
در زمان ايشان بود كه به بنده مسئوليت واگذار 
شد و رفته رفته از فرماندهي دسته رشد كردم و 
ارتقا يافتم. ايش��ان هر چيزي بلد بود به ديگران 

ياد مي داد. با اينكه دانشكده نظامي نرفته بود ولي 
با نبوغ و مطالعاتي كه داشت يك فرمانده شش 
دانگ به شمار مي آمد. در عمليات والفجر8 كه در 
تصرف مقر گارد رياست جمهوري عراق زمينگير 
شده بوديم، شهيد صادقي به خط مقدم درگيري 
آمد و با فرماندهي فوق العاده اش باعث شد گره كار 
باز ش��ود و مقر نيروهاي گارد رياست جمهوري 

عراق را به تصرف درآورديم. 
ايشانچهزمانيبهشهادترسيدند؟

سيداكبر صادقي در عمليات كربالي5 به شهادت 
رسيد. البته چند ماه مانده به اين عمليات شهيد 
خرازي، او را مأمور تشكيل گردان امام سجاد)ع( 
كرد. به همين دلي��ل صادقي مدت��ي از گردان 
يا زه��را)س( رفت و ح��اج اس��ماعيل صادقي 
فرمانده گردان ش��د. حاج اس��ماعيل در مراحل 
پاياني كربالي5 مجروح شد و شهيد محمدرضا 
تورجي زاده فرمانده��ي گردان يا زه��را)س( را 
برعهده گرفت. تورجي زاده تا عمليات كربالي10 
در اين سمت بود و در همين عمليات به شهادت 

رسيد.  
ش�هيدتورجيزادهازشهدايشناخته
شدهاصفهاناست.گوياشهيدخرازي

همعالقهزياديبهايشانداشت؟
تورجي زاده عالوه بر اينكه يك رزمنده و فرمانده 
پ��اي كار و كار بلد بود، ب��ه مداحي هاي زيبا هم 
شهرت داشت. شهيد خرازي به قدري از مداحي 
تورجي زاده خوش��ش مي آمد كه هر وقت دلش 
مي گرفت و عرص��ه برايش تنگ مي ش��د، از او 
مي خواست برايش مداحي كند. خصوصاً به ذكر 
مصيبت خان��م زهرا)س( عالقه زيادي داش��ت. 
حتي اگر تورجي زاده در خط مقدم بود، خرازي با 
بيسيم تماس مي گرفت و از او مي خواست مداحي 
كند. در خص��وص تورج��ي زاده و روحياتش به 
جرئت مي توان گفت كه از بسياري جهات كامل 
بود. عالقه بسياري به حضرت زهرا)س( داشت. 
هر وق��ت كار جنگ گره مي خورد و با مش��كلي 
اساس��ي مواجه مي ش��د، عادت نداشت سريع 
با فرماندهي تماس بگي��رد. همانجا به حضرت 
زهرا)س( متوسل مي ش��د و خانم هم جوابش را 
مي داد. مدت فرماندهي ش��هيد تورجي زاده در 
گردان يا زهرا خيلي طوالني نبود، اما تأثير زيادي 
روي نيروها داش��ت. بعد از ايشان شهيد محمود 
اسدي پور فرمانده گردان شد. بنده هم جانشينش 
بودم. اسدي پور تا اواخر جنگ فرماندهي را برعهده 
داشت. ايشان در ماجراي سقوط فاو به شهادت 

رسيد و پيكرش هم مفقود شد. 

پسبهعنوانجانشينشهيداسديپور
ازنزديكباايشانارتباطداشتيد.كمي

ازاخالقومنشاينشهيدبگوييد.
مي توانم بگويم ش��هيد اس��دي پور مظلوم ترين 
فرمانده ش��هيد گردان يا زهرا)س( است. گمنام 
و بي ادعا كار خ��ودش را مي ك��رد. خيلي پيش 
مي آمد وقتي مي خواس��ت كاري انجام بدهد يا 
خيري به كسي برساند، از من كه جانشينش بودم 
مي خواست آن كار را انجام بدهم و دوست نداشت 
اسمي از او برده شود، لذا االن نامش مهجور مانده 
است. نحوه شهادت حاج محمود دليلي بر اخالص 
و بزرگواري اوست. وقتي فاو در شرف سقوط بود، 
بارها نيروها از ايشان مي خواهند سوار قايق شود 
و از اروند عبور كند اما شهيد اسدي پور مي گويد 
من در قبال بچه هاي گردان مسئولم و تا تكليف 
آخرين نفرات مشخص نش��ود از اينجا نمي روم. 
ايشان بر سر عهدش آنقدر ماند تا اينكه به شهادت 
رسيد. تا االن كه 30 سال از آن ماجرا مي گذرد، 

پيكرش مفقود مانده است. 
خودش�ماحدود26س�الدرگردانيا
زه�را)س(بوديد،چهجاذب�هايدراين
گ�ردانوجودداش�تك�هآنراخاص

ميكرد؟
من در بس��ياري از گردان هاي لشكر14 حضور 
داشتم. صميميت و دوستي در گردان هاي ديگر 
بود، اما در گردان يا زهرا بيشتر بود. اين صميميت 
از فرماندهان گردان نش��ئت مي گرفت. ش��هيد 
خرازي سعي مي كرد تا آنجا كه مي تواند فرمانده 
گردان از نيروهاي همان گردان باشند. در گردان 
يا زهرا اين موضوع عينيت يافته بود. فرمانده گردان 
يا زهرا معموالً از خود بچه هاي اين گردان انتخاب 
مي ش��د. اينها فقط در جبهه فرمان��ده نبودند، 

پشت جبهه هم نسبت به نيروهايشان احساس 
مس��ئوليت مي كردند و اگر رزمن��ده اي مجروح 
مي شد، به او و خانواده اش سر مي زدند. همين ها 
باعث دلگرمي و جذب نيروها مي شد. نتيجه اش 
ايجاد يك صميميت خاص در گردان يا زهرا)س( 
بود كه هركس يك بار به آنجا مي آمد، شيفته جو 
گردان مي شد. اصاًل در خصوص حضور در گردان 
يا زهرا)س( دعوا مي شد. زمان جنگ ما هر هفته 
اعزام داشتيم، از نيروهايي كه وارد لشكر مي شدند 
تعداد زيادي تقاضا داشتند به گردان يا زهرا بيايند. 
همين االن هم جو گردان ي��ا زهرا)س( خاص و 
دوست داشتني است. به اين دليل كه فرماندهان 
اين گردان صفا و صميميت را از فرمانده قبلي به 
ارث برده اند و همين طور اين جو و اين خصوصيات 

به نسل بعدي منتقل مي شود. 
خودتانچهزمانيفرماندهگردانشديد

وتاكيدرگردانيازهرا)س(بوديد؟

من از سال 74 تا سال 90 فرمانده گردان يا زهرا)س( 
بودم. بعد از آن معاون هماهنگ كننده لشكر14 شدم 

و سپس جانشيني لشكر به بنده واگذار شد. 
همس�رش�هيدمس�لمخي�زابنقل
ميكردندكهبهدليلس�ابقهزيادشما
درگرداني�ازهرا)س(ش�هيدخيزاب
شماراحاجياس�ماعيليازهراخطاب

ميكردند.
 )مي خندد( بله، ش��هيد خي��زاب عالقه زيادي 
به حض��ور در گ��ردان يا زه��را داش��ت. وقتي 
آموزشي شان تمام شد، ايشان و سه نفر ديگر از 
همدوره اي هايشان به لشكر آمدند. از قضا آن سه 
نفر ديگر عضو گردان يا زهرا ش��دند ولي شهيد 
خيزاب كه عالقه زيادي به حضرت زهرا)س( و 
گردان يا زهرا داش��ت، به گردان ديگري منتقل 
شد. همان اوايل ش��هيد خيزاب پيش من آمد و 
درخواست كرد به گردان يا زهرا)س( منتقلش 
كنيم. موضوع را با فرمانده لشكر در ميان گذاشتم 
كه گفت كادر گردان هاي ديگر ضعيف اس��ت و 
نمي توانيم خيزاب را به گردان ي��ا  زهرا منتقل 
كنيم. بعدها چند بار ديگر شهيد خيزاب موضوع 
انتقالش به گردان يا زهرا را مطرح كرد كه ميسر 
نشد. اين را هم بگويم كه ايشان جزو گزينه هاي 
مطرح براي م��ا به جهت كادرس��ازي و برعهده 
گرفتن فرماندهي در س��طح لش��كر بود. هم در 
دانش��گاه افس��ري جزو نفرات ممتاز بود و هم 
آدم جس��ور و پرتواني بود. از طرف��ي بي گدار به 
آب نمي زد و با حس��اب و كتاب كار مي كرد. به 
همين دليل او را به دوره دافوس فرستاديم. يكي 
از مواردي كه در دوره دافوس براي شهيد خيزاب 
تعيين ش��د، اين بود كه فرماندهي يك گردان 
رزمي را تجربه كند. اول قرار شد فرماندهي گردان 
امام حسين)ع( در كاشان به ايشان واگذار شود 
كه بعد گفتم چرا او را فرمانده گردان يا زهرا)س( 
نكنيم. شما تصور كنيد شهيد خيزاب مدت ها به 
دنبال عضويت در گردان يا زهرا)س( بود و حاال 
مي خواستيم خبر فرماندهي اين گردان را به او 
بدهيم. روزي كه اين خبر را به مسلم داديم، شايد 
بهترين روز عمرش بود. به قدري خوشحال شد 

كه تا حاال او را اينطور نديده بودم. 
چطورشدآخرينفرماندهشهيدگردان

يازهرا)س(عازمدفاعازحرمشد؟
خود ش��هيد خيزاب عالق��ه زيادي ب��ه حضور 
در س��وريه داش��ت. پيگير اين موضوع هم شده 
بود،بنابراين وقت��ي از تهران نام��ه زدند كه يك 
فرمانده گردان همراه چند نفر ني��رو براي اعزام 
به س��وريه معرفي كنيم، نام ش��هيد خيزاب را 
داديم. آنقدر مشتاق رفتن بود كه وقتي يك عصر 
زنگ مي زنند و مي گويند صبح فردا خودت را به 
فرودگاه امام خميني برس��ان، همان شب بدون 
رعايت سلسله مراتب و خداحافظي از فرماندهي 
لشكر عازم تهران ش��ده بود. روز بعد از فرودگاه 
زنگ زد و از سردار عرب فرمانده لشكر و بنده كه 
جانشين لشكر بودم، معذرت خواهي كرد و گفت 
اگر رضايت نداريد برگردم. گفتيم اشكال ندارد، برو 
به سالمت. دو روز بعد باز از سوريه زنگ زد و گفت 
احساس مي كنم كارم درست نبوده و دوست دارم 
از ته دل رضايت داشته باشيد. هرچه گفتيم از نظر 
ما اشكالي ندارد، روزهاي بعد باز تماس مي گرفت. 
چند روز قبل از شهادت هم تماس گرفت و دوباره 
عذر تقصير خواست. مسلم خيزاب نيروي نخبه اي 
بود كه حيف شد زود به شهادت رسيد. در سوريه 
هم چون قابليت هايش را ديده بودند به سرعت 
ب��ه او مس��ئوليت هاي بزرگي واگذار ش��ده بود. 
آخرين فرمانده ش��هيد گردان يا زهرا)س( يك 
ماه بعد از حضور در سوريه 20 مهرماه 1394 به 

شهادت رسيد. 

يادكردياز9فرماندهشهيدگردانيازهرا)س(درگفتوگوي»جوان«باحاجاسماعيلبراتي

شهيد خرازي مي گفت گردان يا زهرا)س( بركت لشكر 14 است
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