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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »ِانَّ َلنا َحَرمــًا َو ُهَو َبْلَدُة ُقمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقالب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقالب شــکوهمند اسالمی شــد. اماِم همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زالل کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســالم ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع واالی شما تالش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحاراالنوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

یــک روز ســرد پاییــزی به دنیــا آمد. تــوی کوچه پس 
کوچه های محله خاکفرج با هم ســن و سال هایش آرام 
آرام بزرگ شــد. کالس های ابتدایــی و راهنمایی را که 
گذراند، سر از حوزه علمیه در آورد؛ اما یک سال بیشتر 
ماندگار نشــد. بعد از آن کارهای خدمتش را کرد و رفت 

سربازی.
روزی کــه امــام خمینی دســتور ترک پادگان هــا را داد 
با هــم خدمتی هایش از پــادگان فرار کرد. بــا پیروزی 
انقالب حفاظت از بیت امام ســعادتی بود که نصیبش 
شد. نه زمانی که در آن سال های پر التهاب، فرماندهی 
حفاظت شــخصیت ها در قم را به عهده اش گذاشتند، 
لباس فخر و غرور پوشید، نه وقتی به عنوان یک نیروی 
عادی، مأمور حفاظت از خانه یک شخصیت شد زانوی 

غم بغل گرفت.
   هم در ســنندج جنگید، هم در دارخوین و محمدیه، 
هم روی جاده اهواز-خرمشهر. از آن موقع که فرمانده 
گردان اباذر تیپ هفت ولیعصرأ شد، تا حاال که سی 
و دو سال از عملیات بیت المقدس می گذرد، خیلی ها 
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نمی دانند او هم سردار فاتح خرمشهر بود. کار بزرگی که 
کرد و هیچ وقت توی چشم نیامد.

رفتنش به لشــکر 17 بی ســر و صدا بــود. فرماندهی 
تیپ برایش جاذبه چندانی نداشــت. چشم های سرخ 
از گریه اش، ســختی بار مســئولیتی را که می خواست 
به دوش بگیرد، نشان می داد؛ اما وقتی که تکلیف شد 

محکم ایستاد پای کار. 
دست خیلی ها را گرفت و برد جبهه؛ خیلی ها که حتی 
نشستن کنارشان صبر ایوب می خواست. همه را تحمل 
کرد. با همین ها، تیپی ســاخت کــه توی عملیات های 
والفجــر شــاهکار کــرد و شــد عصــای دســت مهدی 

زین الدین.
دل آرام عــده ای بــود. چــه بخواهیــم و چــه نخواهیم 
گوشــه ای از تاریخ زندگی عده ای شــد کــه هنوز وقتی 
یــادش می افتنــد اشــک تــوی چشم هایشــان جمع 
می شود. پای درد و دل هایشــان که می نشینی، وقتی 
ســر و تــه حرف هایشــان جمع می شــود، صبــوری او 

یادشان مانده و جاذبه اش.
مردی که یک روز سرد پاییزی روی تپه های پنجوین آرام 

گرفت؛ محمد بنیادی.
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مغــازه ام پاتوق نوجوان های محل بــود. وقتی می آمد 
بســاط خالف جمع می شــد. دور هم که می نشستیم 
برایمــان حدیث می خوانــد؛ از احترام به پــدر و مادر 
گرفته تا معاد و قیامت. محمد یک ســر و گردن از بقیه 

باالتر بود از همان موقع. 
راوی: حسین رضوی
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پدرمان دوســت داشــت روحانیت توی خانــواده باقی 
بماند. دســت گذاشــت روی محمد که هم خوش قد و 
باال بود، هم خوش چهره و خوش صدا. با این که عالقه 
نداشــت ولی یک بار نشد زبان به شکوه باز کند یا توی 
روی پدر بایســتد یا حرف نامربوطی بزند. به خاطر دل 
حاج آقا هم که شده یک سالی درس حوزه خواند، ولی 

پابند نشد. رفت سربازی.
راوی: خواهر شهید 
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چند ماه از سربازی اش مانده بود. امام که دستور فرار 
از پادگان هــا را دادند، با چنــد تا از هم خدمتی هایش 
فــرار کرد. یک روز صبح بود که آمد خانه. اســلحه هم 
داشــت. از اســلحه خانه ی پــادگان آورده بــود. وقتی 
انقالب پیروز شــد، رفــت خدمت آیت الله مشــکینی 

برای کسب تکلیف. استخاره گرفت و رفت کمیته.
راوی: مادر شهید
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جّو روزهای اول انقالب رویش اثر نگذاشت. اگر کاری 
می خواســت انجــام بدهد، با فکر و منطــق بود. یکی 
دو بار هم ســر بعضی فعالیت هــای تند و بی مالحظه 
به بچه هــا تذکر داد. به خرجشــان نرفــت. چوبش را 
خوردنــد. می گفــت »کاری بکنیــن که مــردم امام و 
انقالب رو بشناســن، این جور زدن ها و بگیر و ببندها، 

دردی دوا نمی کنه.«
راوی: حسین رضوی
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پســربچه یواشــکی یک دانه گالبی از طبق میوه های 
بیرون مغازه برداشــت و رفت. تا دیــد، افتاد دنبالش. 
گالبــی را گرفــت و پس داد بــه میوه فــروش. چند تا 
گالبی خرید. پالستیک میوه را داد دست بچه و گفت 
»برو خونه بخور ولی دیگه بی اجازه چیزی از مغازه ای 

برندار.«
راوی: مادر شهید 
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نشســت کنار خواهر کوچک ترمان. چادر ســر کردن 
و چطور حجــاب گرفتن را یــادش داد.  بعد هم گفت 
»اگه دختر درســت حجاب بگیــره و وقتی میره بیرون 
از خونه متین باشــه، احدی جرأت نمی کنه نگاه چپ 

به ش بکنه.«
راوی: حاج احمد بنیادی- برادر شهید
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با هم می رفتیم ســمت خانه شان. پدرش مثل همیشه 
ســر به زیر، داشــت از دور می آمد. محمد تا حاج آقا را 
دید، رفت توی کوچه فرعی. پرســیدم »چیزی شــده 
که از حاج آقا فرار می کنی؟« جواب داد »نه. دوســت 
ندارم جلوش راه برم.« صبر کرد. پدرش که چند متری 

جلو افتاد، پشت سرش راه افتادیم سمت خانه.
راوی: حسین قمی 
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مثــل هر هفتــه بچه ها را ســر خط کرد بــرای نظافت 
عمومــی مجموعه. آســتین ها را زدیم باال و مشــغول 
شــدیم. یکی تی می کشــید، یکی جارو می زد، یکی 
هــم گرد و غبار روی میز و صندلــی را می گرفت. رفتم 
آب های کثیف را بریزم توی توالت، دیدم شــیلنگ آب 
را گرفته توی یک دســتش، دســتمال هم توي دست 
دیگرش. داشت سنگ توالت را می شست. تا دید من 

آمدم، شروع کرد به تمیز کردن در و دیوارها.
راوی: علی اسالمی
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لباس هایــش کثیف شــده بــود. وقتی فهمیــد پودر 
لباس شویی نداریم، رفت بیرون خرید و برگشت. پودر 
را داد دســت مــادرم و گفت »مادرجون، بــا این فقط 
لباس های سپاه و جبهه من رو بشور. نکنه لباس های 

خودتون رو بشوری، با پول بیت المال خریدمش.«
راوی: خواهر شهید
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اوج درگیری های سنندج بود. کردها هنوز دید خوبی 
نســبت به پاســدارها نداشــتند. با هم تــوی خیابان 
می رفتیــم. یک بچه با مادرش ایســتاده بود. اســلحه 
چوبی اش را گرفت ســمت ما. انگار که دشــمن دیده. 
محمد لبخند زد و رفت سمت بچه. گرفتش توی بغل و 
دستی به سرش کشید. یک شکالت هم داد دستش. 

با این رفتار دیِد مادر و بچه را عوض کرد.
راوی: علی اکبر کفاش درویش
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کــم رو بــود و خجالتی؛ ولــی حرف امام که می شــد 
رودربایســتی و تعارف را می گذاشــت کنار؛ حتی اگر 
نزدیک ترین فرد خانــواده، خالف امام نظری می داد، 
جلویش می ایســتاد. سفارش می کرد و می گفت »من 
تــا زمانی که زنده م خــادم امام و انقالبم؛ شــما هم تا 

نفس دارین، پیرو خط امام باشید.«
راوی: مادر شهید
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وقتی امــام در بیمارســتان قلب تهران بســتری شــد، 
بچه های قم رفتند برای تأمین امنیت بیمارستان. اوایل 
انقالب بود و پرســتارها هنوز حجاب مناسبی نداشتند.  
با این حال به امام عالقه نشان می دادند. یکی از همین 
پرستارها آمد و خواست امام را ببیند. به یک سالم کردن 
هم راضی بود. محمد ســرش را انداخــت پایین و گفت 
»ایرادی نداره، فقط شما یه چادر سر کن، من قول میدم 
چــرخ امام رو از جایی عبور بدم که بتونی ســالم کنی.« 
حرف از دهان محمد بیرون نیامده، پرستار با عجله رفت 
و چادر به ســر برگشت. وقتی امام را دید، هم سالم کرد، 

هم از روی چادر دست شان را بوسید.
راوی: حسنعلی حیدری
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بنی صدر با مسعود رجوی آمدند برای مالقات با امام. 
رجوی مســلح بــود. محمد جلویــش را گرفت و گفت 
»باید اسلحه ت رو تحویل بدی.« انگار که به بنی صدر 
برخورده باشد گفت »این آقا همراه منه ایرادی نداره.« 
محمد کوتاه نیامد و گفت »شما رئیس جمهوری جای 
خود، اما ایشون باید اسلحه ش رو تحویل بده.« هرچه 

اصرار کرد نگذاشت رجوی مسلح برود دیدن امام.
راوی: حسنعلی حیدری 
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یک گروهان نیرو برده بودیم محمدیه. فاصله ی پانصد 
متــری خط تا محل مأموریت، نه خاکریزی داشــت نه 
کانالی؛ درســت در تیررس دشمن. مجبور بودیم شب 
تردد کنیــم. نیروهایی هم که می رفتنــد باید یک روز 
کامــل زیر پلی می مانند که جای نشســتن نداشــت. 
اوضاع ســختی بود. محمد که آمد، همه را بسیج کرد 
برای کنــدن کانال. هــم توانایی جســمی نیروها باال 

رفت، هم تردد بی خطر شد.
راوی: مهدی کربالیی
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تــو دل بــرو بــود. وقتی کــه می خندید خواســتنی تر 
می شد. همین لبخند همیشــگی و برخورد مهربانش 
بــود که خیلی ها را دورش جمع کــرد. خیلی هایی که  
نه راحت با کسی دم خور می شدند، نه تحمل شان کار 

هر کسی بود.
 اگر شیفته ی اخالق و مرامش نمی شدی، عیب را باید 

در خودت پیدا می کردی؛ نه در محمد.

راوی: حسین عروجی



26

بعضــی رزمنده هــا لباس زیــری را که کثیف می شــد 
نُشســته می انداختند دور. گاهی می شــد رزمنده ای 
کــه امروز لباس گرفته، فردایش می آمد و دوباره لباس 
می خواســت. نمــی دادم. محمد می آمــد و می گفت 

»عیبی نداره بهشون بده.«
یــک روز دیــدم لباس های زیــری را که افتــاده دور و 
بر حمــام، جمع کرده تــوی یک تشــت. می ُبرد برای 

شستن، فرمانده تیپ.
راوی: مرتضی سنجری
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دنبال این بود که کار جنگ راه بیافتد، نه این که برای 
خودش جایگاهی دست و پا کند، یا وسیله و امکاناتی 
بگیرد. یک لندکروز داشــت پر از تیر و ترکش. چندین 
بار برده بودندش صافکاری. رنگ درســت و حســابی 
هم نداشت. ســوار می شــد و می رفت دنبال کارهای 
تیپ. به شــوخی می گفتیم »نو نوارهاش رو ستادی ها 
بردن، این قراضه رسیده به تو؟« می خندید و می گفت 

»همین برای ما بسه.«
راوی: حسین عروجی
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طرف را گذاشــت معاون گردان. خودش توی جلســه 
حضور نداشــت. فرمانده گردان که انگار خیلی از این 
انتخاب راضی نبود، طرف را زیر ســؤال برد. منظوری 
نداشــت، شــاید فکر می کرد توانایی این کار را ندارد. 
داشت توضیح و تفسیر می داد که محمد با عصبانیت 
پرید وســط حرف هایش. دســتش را محکــم زد روی 
چراغ والوِر روشــن توی چادر. چراغ کج و معوج شــد. 
گفت »وقتی کســی توی جمع نیســت، حــق نداری 

این طور پشت سرش حرف بزنی.«
راوی: حسین عروجی
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گردان زده بود به خط. درگیری شدید بود و تلفات باال. 
طوری شد که فرمانده گردان تمرکزش را از دست داد 
و پشت بی سیم شروع کرد به آه و ناله کردن. می گفت 
»این جا کربالســت. بچه ها دارن پرپر میشن.« معلوم 
بود روحیــه اش را باخته. محمد گوشــی را گرفت و به 
فرمانــده گفت »بــرادر! تو کــه شــجاع تر از این حرفا 
بودی؟ امام دست و بازوی شماها رو می بوسه. محکم 
باشــین و بکشــین جلو.« روحیه فرمانده که برگشت، 
خط شکست. با همین دو سه تا کلمه دلداری دادنش.
راوی: حمید مظفری پور
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مجروح شــده بودم. جلوی ایستگاه راه آهن دیدمش. 
داشــت می رفت منطقه. دلم گرفــت؛ از این که محمد 
می رفت و من برمی گشــتم. ســالم و علیکی کردیم و 
احوالم را پرســید. آمد برود دســتش را گرفتم و گفتم 
»داری میری یادگاری به م بده.« تسبیح دستش بود و 
داشــت ذکر می گفت. همان را داد دستم و گفت »این 

هم یادگاری برای تو.«
راوی: علی اکبر کفاش درویش



31

توی پله های راه آهــن منتظر بودیم. قطار هنوز نیامده 
بود. می رفتیم ســمت جنــوب. یک باره بــه زبانم آمد و 
گفتم »محمد نمی شــد یه کاری کنین لشکر بره غرب، 
ُمردیم تــوی این گرمای جنوب؟« ســری تــکان داد و 
گفت »جبهه ای که به خاطــر آب و هواش بیای، دو زار 

نمی ارزه.«
راوی: حمید مظفری پور 
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عکس قشنگی داشت که گذاشــته بودم لب طاقچه؛ 
توی منطقه وقتی نماز می خوانده، ازش گرفته بودند. 
تا عکس را دید، برداشــت و داد دســتم. گفت »این رو 
بذارین یه جایی که توی چشــم نباشــه، خوب نیست 

مردم ببینن.«
راوی: مادر شهید
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می گفــت »مگــه پیامبــر نفرمــوده خــدا زیبایــی رو 
دوســت داره، مؤمن باید زیبا باشــه.« به همین خاطر 
لباس هایش همیشــه مرتب بود؛ تمیز و اتو کرده. یا با 
کتری اتو می کرد یا می گذاشــت زیر پتو و متکای توی 

سنگر. کار ساده ای که ما نمی کردیم.    
راوی: حسین عروجی
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وســایلی را که داشــت، خوب نگه داری می کرد. توی 
ســنگرش که می رفتی، همه چیــز منظم بود و مرتب. 
پتوها را چیده بود گوشــه ی ســنگر. طــوری دقیق تا 
کرده بودشان که فکر می کردی همین اآلن از کارخانه 

آمده بیرون.
راوی: حسین عروجی
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یکی از پاسدارها افتاده بود زندان. خالفی را دیده بود.  
تذکــر و درگیری با طرف مقابل، نتیجه اش شــده بود 
یک قتل ناخواســته و غیر عمــد. محمد وقتی می آمد 
مرخصی، می رفت زندان دیدنش. نمی گذاشــت تنها 
بماند. دلداری اش می داد. حواســش بود به این طور 
چیزها. بیشــتر از ماهایی که یک بار هــم نرفتیم برای 

دیدن طرف.
راوی: علی اکبر کفاش درویش
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دو ســه باری با هــم رفتیم بازار. فکر کــردم می خواهد 
با ســلیقه ی من لبــاس بخــرد. هرچه گشــتیم لباس 
باب میل مان پیدا نشــد. دســت آخر گفتم »داداش ما 
ســلیقه مون به هم نمی خوره.« پــول از جیبش درآورد 
و داد دســتم. گفت »عیبــی نداره خودت بعــدًا بیا هر 

لباسی دوست داشتی بخر.«
راوی: حاج احمد بنیادی- برادر شهید



37

تازه بچه دار شده بودم. آمد خانه مان. دو تا کتاب توی 
دســتش بود.کتاب های تربیت کودِک آقای فلســفی. 
پرسید »اســم بچه رو چی گذاشتی؟« گفتم »هم اسم 
تو، گذاشــتم محمد.« گفت »آفرین، حاال که اســم به 
این خوبی گذاشــتی این کتاب ها رو هم بخون بدونی 

چطور باید تربیتش کنی.«
راوی: حسنعلی حیدری
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دم در راه آهن دیدمش. تک و تنها داشت قدم می زد. 
لباس بســیجی تنش بود و یک کوله پشــتی دستش. 
رفتم جلو ســالم کــردم و گفتم »محمدآقا ناســالمتی 
فرمانــده تیپی؟ چرا تنها؟« دســتم را گرفــت و رفتیم 
سمت قطار. تا اندیمشک با هم بودیم. گفت »اخوی، 
اون دنیــا هم که بخوایم بریم تنهاییم. باید از اآلن تنها 
بــودن رو یاد بگیریم و آماده بشــیم برای اون روزی که 

هیچ کس نمی تونه کاری برامون بکنه.« 
راوی: محسن موحدی
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ازدواج کردنــم خیلی دیر شــد. دلیلش هم جبهه بود. 
پــدرم کــه می دانســت از محمد حرف شــنوی دارم ، 
ازش خواســته بــود نصیحتم کنــد. دســتم را گرفت 
و بــرد خانه شــان. نشســت جلویم و پرســید »چرا زن 
نمی گیــری؟« گفتــم »خــودت زن نــداری، بــه من 
میگی؟« گفت »من دنبالش هســتم، تــو هم باید زود 
بری دنبالــش. وظیفه داری ایــن کار رو بکنی. بابات 

اومده از من خواسته، باید به حرفش گوش بدی.« 
راوی: محمد جواد جعفری 
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برای ازدواجش خودم پیش قدم شدم. زیر بار نمی رفت. 
وقتی قبول کرد اول شرط هایش را گفت. همسرش را 
همان طوری که می خواســت انتخــاب کردم. دختری 

مؤمنه، با تقوا، قانع و با حجاب کامل اسالمی.
راوی: مادر شهید
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چند ســال همســایه بودیم. خواســتگاری ام که آمد، 
بعــد از مدت ها دیدمش. فرصت نشــد صحبت کنیم. 
جلسه دوم، شرایطم را گفتم. سرش پایین بود و گوش 
می داد. وقتی قرار شــد از شــرایطش بگوید، اول رفت 
سراغ جنگ و جبهه. حرفش این بود که تا جنگ است 
باید تــوی جبهه ها بماند. چند روز بعد از آن جلســه، 
رفتیــم خرید بــازار. خریــد مختصری که یــک آینه و 
شمعدان بود و طال برای عروس. محمد چیزی نخرید. 
اصرار من هم فایده نکرد. خطبه عقد که خوانده شد، 

رفت. یک ساعت مرخصی گرفته بود.
راوی: همسر شهید 
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دوران نامزدی مان بیشتر جبهه بود. عادت کرده بودیم 
دلتنگی هایمان را با نامه هایی که می نوشتیم، تقسیم 
کنیــم. وقتی می آمــد مرخصی، فوری چادرم را ســر 
می کردم و می دویدم ســمت خانه شــان. از در که وارد 
می شــدم نگاهش تا می افتاد توی نگاهم، می خندید 
و می پرســید »من تازه اومدم، تــو از کجا فهمیدی؟« 

نمی دانست مادرش خبردارم کرده.
راوی: همسر شهید
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تابســتان ها با خانواده مان می رفتیم شهرســتان. یک 
موقع می دیدی ســر زده آمده برای دیدنم. هیچ وقت 
دســت خالی نبود. هدیه برایم طــال می گرفت. وقتی 
می آمد بــا هم می رفتیم باغ. یک بار دســتمالش را که 
پر کرده بود از گل های محمدی، گرفت جلویم و گفت 

»بفرمایید، این ها رو برای شما چیدم.«
راوی: همسر شهید
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پاسدار بود و حقوق بگیر سپاه؛ اما پس اندازی نداشت. 
کنجکاو شــدم. خواســتم بدانم حقوقش چطور خرج 
می شــود. وقتی پرســیدم گفت »یه قدری برای خودم 
برمی دارم بقیه ش رو هم تقســیم می کنم بین دو سه تا 

خانواده که وضع مالی شون خوب نیست.« 
راوی: همسر شهید 
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بیرون سر پل ذهاب بودیم. کنار رودخانه ای که آبشاری 
داشــت و آن را زیباتر کرده بود؛ با ماهی هایی که مدام 
بــاال و پایین می پریدنــد و تالش می کردند از آبشــار 
برونــد باال. بعضی صبح ها محمد را می دیدم نشســته 
و خیره شــده به آبشار. یک روز توی جمع بچه ها گفت 
»ما باید تالش و پشــتکار رو از ماهی های رودخانه یاد 
بگیریم. یکی از این ماهی ها اون قدر تالش کرد تا آخر 
از آبشــار رفت باال. درســته که ما دنبال تکلیفیم، ولی 

برای رسیدن به نتیجه هم باید تالش کرد.«
راوی: ابوالقاسم عموحسینی
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همیشه بســاط چای اتاق مخابرات به راه بود. رفتم از 
بچه های محور قنــد و چای بگیرم، با هزار منت دادند 
و گفتند »دیگه نیا سهمیه ت همین بود.« برخوردشان 
حسابی ناراحتم کرد. همین قند و چای را یا خودشان 
می خوردنــد یا مهمان هایی که بــرای محور می آمد. با 
اوقات تلخی برگشــتم. داشــتم چای دم می کردم که 
محمد بنیــادی آمد و گفــت »عموحســین، چای دم 
کشــید یه دونه م به من بده.« چند دقیقه ای نشست. 
محل نگذاشتم. چیزی نگفت و رفت. وقتی رفت، تازه 
به خودم آمدم. بنیادی فرمانده محور بود و من نیروی 

تحت امرش. 
این رفتار زشــت را نه بعدها به رویم آورد، نه به کســی 

گفت، نه برخوردش عوض شد. 
راوی: ابوالقاسم عموحسینی
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مسئولیت ســتاد محور را سپرده بود به من. بعد جلسه 
صدایــم زد و گفــت »خیلی نگرانم. تــوی این عملیات 
گردان های محور از شهرســتان ها هســتن، می ترســم 
توی تقســیم امکانات حقی ضایع بشــه و شــما طرف 
بچه قمی ها رو بگیرین. قسم می خوری نذاری این طور 
بشه؟« گفتم »خیالت راحت، حواسم هست.« خندید و 

گفت »ممنون، آرومم کردی.«
راوی: احمد حاجی زاده
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رحیم آنجفی فرمانده محــور یک بود و محمد بنیادی 
فرمانــده محــور دو. آقا رحیــم، اراکی بــود. هیکلش 
درشــت بود و وزنش زیاد. در عــوض محمد الغر اندام 
بــود و قــد بلند. با هــم می رفتنــد شناســایی. وقتی 
برمی گشــتند، سر شوخی باز می شد. محمد به رحیم 
می گفــت »دیگــه با من نیا گشــت، اگه اســیر بشــی 
اراکیا میگن قمی، اراکی رو برد داد دســت عراقیا« یا 
می گفــت »با یه نفر هم قد خودت برو شناســایی، اگه 
مجروح بشــی با این هیکل چطوری بیارمت عقب؟« 
رحیم هم می گفت »تو که باید خوشــحال باشی، اگه 
تیر بخوری مــن راحت کولت می کنــم.« والفجر4 هر 

دوی شان شهید شدند. اول رحیم، بعد محمد.
راوی: ابوالقاسم عموحسینی
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علی اصغر امینی بیات را گذاشــته بــود معاون محور. 
خیلی رویش حســاب می کرد. نیــروی کارآمدی بود. 
گرما گرم والفجر4 شــهید شــد. جرأت نکردیم خبرش 
را بدهیــم بــه محمــد. نگــران بودیــم به هــم بریزد. 
چاره ای نبود؛ باید می دانست. رفتم کنارش. بی سیم 
دســتش بود و داشــت بلند بلند صحبت می کرد. آرام 
گفتم »محمد، بیات رفــت.« توجهی نکرد. فکر کردم 
نفهمیده. بلندتر گفتم »محمد، بیات شــهید شــد.« 
همان طور که با بی ســیم صحبت می کرد ســری تکان 

داد که یعنی فهمیدم. خم به ابرو نیاورد.
راوی:  علیرضا قدیمی
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صدای گریه اش از پشــت در می آمد. در را که باز کردم 
پرســید »اینجا منزل آقــای بنیادیــه؟« آوردمش توی 
خانه. بغض کرده بود. گفت »چند ســالی هســت که 
شوهرم از دنیا رفته، من موندم و دوتا طفل معصوم. هر 
ماه، پسر شــما خرجی خونه و زندگی مون رو می داد. 
امروز عکســش رو به دیوار دیدم، سراغ به سراغ اومدم 

اینجا.«
راوی: مادر شهید  
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پيامشهيد

باشیم  داشته  مردم  برای  می توانیم  که  پیامی  بهترین 
تبعیت از رهبری است. امام موقعی که صحبت می کند 
به صحبت هایشان جامه عمل بپوشانیم نه اینکه بیاییم 
توی  بزنیم  بکنیم  پالکاردش  و  بکنیم  زبان مان  ورد 
امام عینیت ببخشیم.  بیاییم به صحبت های  خیابان، 
همین پیام ما را بس که کلیه ی مسائل مان را بتوانیم با 
صحبت های امام مان وفق بدهیم و سعادت در همین 

است. 
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