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روایت همسر و فرزند سردار شهید بابانظر  22 ،سال پس از عروج

حضور تولیت آستان قدس رضوی در منزل سردار شهید بابانظر

دردهای بابانظر

مهین رمضانی  -حاجیه خانم نظرنژاد سالم و احوال پرسی
گــرم وگیرایی می کند آن قــدر که من احساس غریبگی
نمی کنم .او مابین گفت وگو باید نوه ها را هم آرام کند.
مـیگــویــد«:دخــتــرم شاغل اســت و فــرزنــدش را پیش من
میگذارد.من هم با بچه ها مشغولم».خیلی زود گفت و گویم
را با او شروع می کنم و می پرسم چه طور شد که شما حاج آقا
را به همسری قبول کردید؟می گوید «:من هنوز به دنیا نیامده
بودم که همسر شهید نظرنژاد(بابانظر) بودم».می خندد ومن
هم با او با صدای بلند می خندم .
▪خواستگاری عموجان

« قضیه از این قراربود که من وحاج آقا دخترعمو و پسرعمو
هستیم  .عموی خدا بیامرزم به سفر کربال رفته بودند که در
بازگشت مادرم من را به دنیا می آورند و به همین دلیل نمی
توانند به بازدید عمو بروند  ،وقتی عمو سراغ مادر را می گیرند
و متوجه می شوند که دختری ( من را) به دنیا آورده اند ،به
مالقات مادرم می آیند و من را برای محمد حسن خواستگاری
می کنند وبرای تبرک چند سکه از پول هایی را که به همراه
آورده اند زیر بالش من می گذارند».مرضیه خانم دوبــاره
میخندد که مردم به خواستگاری می روند وخواسته های
خرد وکالن عروس خانم را عمل می کنند وعمو جان هم این
طور من را خواستگاری می کنند .من االن  5فرزند دارم  .یک
فرزندم به نام مجتبی در  40روزگی به دلیل آثار شیمیایی
بودن که بر او هم اثر گذاشته بود ،فوت کرد.
▪با ما دوست بود

از اخالق و رفتار شهید بابانظر هر چه بگویم کم گفته ام  .او
قبل از این که پدر بچه ها باشد ،دوست و رفیق آن ها بود .ازهر
فرصتی برای تفریح بچه ها استفاده می کرد.
اواوایل به مرزهای شرقی می رفت  ،بعد کردستان وسپس به
جنوب رفت .در طول جنگ هم به مرخصی نمی آمد  ،اگر برای
پادگان کار داشت وبه مشهد می آمد ،ماهم او را می دیدیم.
▪اگر مجروح می شد...

اگر مجروح می شد سراغش را می گرفتیم وبا بچه ها وعمویم
می رفتیم واو را به مشهد منتقل می کردیم  .به من می گفت
شما دخترها را برای نماز صبح بیدار کن ومن پسرها را  ،با

ماندگارمی شویم اگر به رنگ شهیدان درآییم

غفوریان -همزمان با بیست و دومین سالگرد عروج سردار شهید محمدحسن نظرنژاد
(بابانظر) ،آیت ا ...رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ضمن حضور در منزل این شهید ،یاد
و خاطره این فرمانده خراسانی دفاع مقدس را گرامی داشت .به گزارش خراسان ،آیت ا...
رئیسی در این دیدار صمیمی با اعضای خانواده شهید بابانظر گفت وگو و ضمن تمجید از مقام
شهید بابانظر گفت :این شهید بزرگوار از شهدای نامدار خراسان و این منطقه است و نسبت با
این شهید افتخار بزرگی برای خانواده شهید است که البته فرزندان و نوه های این شهید واال

بچه ها گفت وگو می کرد و به راحتی مسائل را با آن ها در
میان میگذاشت  .با من بسیار مهربان بود و بین ما هیچ
حرف وبحثی نبود .سال آخرگویا می دانست که عمر زیادی
نمیکند ،از من بسیار عذر خواهی می کرد که من را ببخش.
تو وبچه ها را زیاد تنها گذاشتم وکاری برایت نکردم  .او هیچ
کدام از نوه هایش را ندید ،خیلی دوست داشت بچه هایش را
ببیند ،این روزها جایش خیلی خالی است.
▪ هر جا گرفتار شدم...

«هر جا مشکلی پیدا می کنم ازخدا کمک می خواهم و ازشهید
می خواهم کمکم کند ،چون ما کسی را نداریم  ،الحمدهلل
کاری نکرده ایم که پشیمان شویم » .
▪شب ها از درد به پشت بام می رفت

فاطمه فرزند بزرگ خانواده است .با او همکالم می شوم تا
دخترانه های او را برای بابا که بابانظر بود و بابای بروبچه
های هم رزمنده بــود ،بشنوم .فاطمه می گوید :در طول
مــدت حیات پــدر تنها  8 ، 7ســال با هم زندگی کردیم.
بیشترمواقع در دوران جنگ به مشهد می آمد ،مجروح بود و
مدتی برای مداوای جراحت ها به آلمان رفته بود .پدرم غیر
ازجراحات عمیق ،درتمام بدن ترکش داشت و  95درصد
جانبازی داشت .یعنی درتمام بدنش آثارجنگ بود بدون
این که جلوی ما حتی یک قرص بخوردیا آه وناله کند.بعد از
شهادتش با خواندن دفترچه خاطراتش متوجه شدیم که شب
ها از شدت درد به پشت بام می رفته و دردهایش را با خدا در
میان می گذاشته است.یک چشم او را از شدت عفونت تخلیه
کرده بودند و مهره های کمرش آسیب جدی دیده بود اما بعد
از جنگ هم بدون این که ما بدانیم مسئولیتش چیست به
پادگان می رفت و ماموریت انجام می داد.
▪این روال عادی زندگی است

برایمان این موضوع جا افتاده بود که این روال عادی زندگی
است وبه کم دیدن پدرعادت کرده بودیم .اما هیچ وقت نه مادرم
ونه ما گله نمی کردیم  .جای پدرم خیلی خالی بود اما هیچ وقت
ابراز نگرانی ودلتنگی نمی کردیم .چند ماهی از ازدواج من
نگذ شته بود که پدرم زنگ زد و از من خداحافظی کرد ،قرار بود
با دوستانش به غرب برود.همان روزهم دلهره زیادی داشتم.

من هیچ وقت از پدر نمی خواستم برایم سوغاتی بیاورد اما
این بار از او خواستم  .بعد از شهادت پدرم یکی از دوستانشان
گفتند که پدر برایم یک بسته نقل خریده است .
▪مسئوالن و مردم مراعات کنند

«ما از نعمت پدر محروم هستیم اما ازایــن بابت هیچ منتی
بر کسی نداریم  .هنوز مدت زیادی نگذشته است که ایثار
وجان فشانی کسانی را که شب وروز برای این کشور ومردم
خدمت کردند از یاد ببریم  .از دوستانمان انتظار داریم که
رعایت خانواده شهدا و ایثارگران را بکنند .درحالی که هنوز
شهدای مدافع حرم را داریم از کنار این خون ها نمیتوان به
راحتی گذشت  .پدر من به خاطر اسالم  ،انقالب ورهبری درد
ورنج فراوانی را برای سال های سال تحمل کرد .امیدوارم
مسئوالنی هم که وظیفه خدمت به مردم را دارنــد ،متوجه
مسئولیت خطیر خود باشند واگر بعضی از آن ها دلسوز نظام
ورهبرینیستند،مااینرابهپایناکارآمدینظامنمیگذاریم.

همسر شهید«:هر جا
مشکلیپیدامیکنم
ازخدا کمک می خواهم و
ازشهید می خواهم کمکم
کند ،چون ما کسی را
نداریم  ،الحمدهلل کاری
نکرده ایم که پشیمان
شویم » .

گالیه های پژوهشگر وجانباز دفاع مقدس ازگم شدن خود و همرزمانش درغبار فراموشی

دفاع مقدس را ازشاهدان عینی بخواهید

▪غم انگیز ترین حالت غم

دستگاه اکسیژن به طــور مــداوم در حــال کار
کــردن اســت از آن جا که خانه استیجاری او
در طبقه ســوم آپارتمانی بــدون آسانسور در
محله ای اطــراف میدان شوش قرار دارد نقل
و انتقال کپسول های اکسیژن بــرای همسر
معلولش مقدور نیست از این رو چند سال قبل
با یاری جمعی دلسوز دستگاه تولید اکسیژن
بــرای این جانباز تهیه می شــود .حاال مشکل
پرستار حاج رضا حل شده اما رنج هزینه سنگین

بــرق به دلیل مصرف بــاالی دستگاه مشکل
دیگری است که بر دوش خانواده آمده است.
س ــال  1370بــا بــانــویــی عفیفه کــه دارای
معلولیت از ناحیه دست و پا است ازدواج کرده
است که حاصل آن سه فرزند پسر است .رضا
محمودی می گوید همسرش به رغم کم توانی
جسمی بهترین پرستاری اســت که در طول
عمرش داشته زیرا عالوه بر رسیدگی به خود و
فرزندانش عاشقانه یارو یاور او و شریک روزهای
سخت زندگی اش بوده است.
▪آرزوی زیارت کربال به دل شان مانده است

همسرش آرزوی زیـــارت کربال را دارد امــا،
مسئوالن در صــدور کــارت معافیت خدمت
وظیفه عمومی به رغــم سابقه سربازی فراتر
از وظیفه عمومی خدمت در جبهه ها به وی
کملطفی میکنند و به وی گذرنامه نداده اند.
خود می گوید بعد از پایان دفاع مقدس ،بهخاطر
مجروحیت بهطور موقت از خدمت وظیفه
عمومی معاف شد ،اما به دلیل برداشت اشتباه
پزشکان سازمان نظام وظیف ه وقت ژاندارمری در
تشخیصمجروحیتومصدومیتهایمختلف،
مجدد مشمول خدمت وظیفه شد که بهعلت
مشکالت زیاد جسمی و روحی نتوانست آن را
به سرانجام برساند.
از طرفی بــرای صــدور کــارت پایان خدمت و
تلقی مدت حضورش در جبههها باید اندک
حقوقی را که بابت حضورش در جبههها دریافت
کرده بود و آن را نیز برای تبلیغ حضور مردم در
جبههها هزینه کرده بود ،بر میگرداند و این در
حالی بود که بعد از پایان جنگ به علت شدت
جراحات جسمی و روحی قادر به انجام کارنبود.
همچنان باالترین آرزویــش شهاد ت در راهی
است که با همرزمان شهیدش هم عهد شد و
باهم در آن گام نهادند .با این حال میگوید در
دنیا بیشتر از همه شرمند ه همسرم هستم که
نمیتوانم برای راحتی اش کاری کنم سهم او
از زندگی با من فقط دیدن دردهای من بوده
و تهیه روزانه  100میلی گرم متادون برای آرام
کردن من.

▪فراموش شده؛ همچنان ایستاده در غبار

بــه رغــم بیماری و معلولیت شــدیــد بینایی
همچنان اشتیاق عجیبی برای کار فرهنگی
تبلیغاتی در حوزه دفاع مقدس دارد و اعتقاد
دارد اگــر مسئوالن التفات کنند ایــن پیکر
متالم یــاری می کند و در این عرصه فعالیت
خواهم داشــت؛ منتها به شــرط ایــن که دیده
شویم.لحظهای بــرای جهاد فرهنگی آرام و
قرار ندارد به طوری که برای دوستان او جای
تعجب داشته است که چطور با شرایط حاد
جسمی توانسته در سال  ۹۴شش ماه تمام
بدون وقفه ،برای انجام کارهای کنگر ههای
شــهــدا در خــوزســتــان در منطقه جــنــوب تا
دستیابی به نتیجه ،فعالیت داشته باشد.
در پیامی که برای یکی از مسئوالن ارسال
کرده و نسخه ای از آن را کنار تختش گذاشته
آمــده است«نکند که احساس کنید تاریخ
مصرف ما تمام شده است .ما هنوز برای جان
فشانی بــرای انقالب به انــداز ه خون مطهر
همرزمان شهیدمان و فرمان ولی امرمان
مقام عظمای والیت انگیزه داریم ...ما زنده
به آنیم که آرام نگیریم ،موجیم که آسودگی
ما عدم ماست».
وسایل منزلش درکــارتــن بسته بندی شده
اســت زیــرا صاحب خانه جوابش کــرده واین
روزها درگیر گرفتاری تهیه مسکن اجاره ای
با مواجهه با هزینه های نجومی اجاره منزل و
پول پیش است.
وقتی از او می پرسیم این روزهــا چه خواسته
ای دارید تا رسانه ای شود صفحه ای از روزنامه
خراسان شماره  94/6/24را از زیر تختش
بیرون می آورد و می گوید این سرمقاله ای است
که به نقل از بنده سه سال پیش در روزنامه شما
منتشرشدهمهحرفهایمنهمیناستتقاضا
دارم باردیگر این را چاپ کنید.در آخر هم با
خواندن این دو بیت شعر پیش از خداحافظی
بــرای مــان دعــای عاقبت به خیری می کند.
در موسم سخت ابتال می آییم.بایاد امام و شهدا
می آییم.حاشا که برای نان ؛ولی بفروشیم ،حاال
که علی گفته بیا می آییم.

هم رسانه ها مسئولیت سنگینی دارند وهم مسئوالن» .
▪و پرواز

سردار شهید بابانظر از جمله فرماندهان موثر خراسانی در
سال های دفاع مقدس است ،که در کتاب خواندنی «بابانظر»،
زندگی و جهاد او روایت شده است.
بابا نظر در سال  1375ماموریت یافت تا بــرای بازدید از
مناطق جنگی به ارتفاعات برود.
او در این سفر فرزند کوچک ترش مرتضی را که آن موقع
 14ساله بود با خود همراه کرد .در یکی از بازدیدها وﻗﺘﻰ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ارﺗﻔﺎﻋﺎت رﺳﻴﺪ ،می گوید :اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮم .ﻫﻤﺴﺮش  -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن روز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد  -ﻣﻰﮔﻮﻳﺪّ :
ﻗﻠﻪ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﺎﻻ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ .رﻓﺘﺎرش ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑـﻮد .ﻫﺮﮔـﺰ او را اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم .ﭼﻔﻴﻪاش
را روی ﭘﻴﺸﺎﻧﻰاش اﻧﺪاﺧﺖ و دراز ﻛﺸﻴﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪم ﻛـﻪ در
ﺣـﺎل ذﻛﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﺮدم،
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﭼﻪ ﻗـﺪر زﻳـﺎد اﺳﺖ.
دﻳﺪم ﭘﻴﺸﺎﻧﻰاش ﭘﺮ از ﻋﺮق ﺷـﺪه و رﻧﮕـﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﻛـﺮده اﺳـﺖ .ﺳـﺮدار ﻣﻮﺳـﻮی را ﺻـﺪا زدم.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻳﺪﻧﺪ .آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ آﻣﺪ و او را ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ اما دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﻧـﮋاد در ﺗـﺎرﻳﺦ 1375.5.7
ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ و اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ در
ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺷﻨﻮﻳﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن -
ﻛﻪ  ﻧﺎﺷـﻰ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ
ﺟﻨﮓ ﺑﻮد  -ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .

مقام مسئولیت مهمی در تداوم راه ایشان در مسیر انقالب و ارزش ها بر عهده دارند .همسر
شهید بابانظر نیز ضمن خرسندی و قدردانی از حضور تولیت آستان قدس رضوی در منزل
شهید ،موفقیت بیشتر آیت ا ...رئیسی و مسئوالن در خدمت رسانی به مردم را از درگاه احدیت
مسئلت کرد .عضو مجلس خبرگان در این دیدار خطاب به خانواده شهید بابانظر بر اصل
شناخت تکلیف و وظیفه شناسی تاکید و بیان کرد :همه ما باید راجع به وظایفی که داریم آگاه
باشیم و بر انجام آن اهتمام ورزیم؛ چنان چه شهید بابانظر و تمامی شهدای گران قدر جلوه
هایی ارزشمند از شناخت تکلیف و عمل به آن هستند .آیت ا ...رئیسی   درباره مقام شهید
نیز سخن گفت و شهادت را موهبتی ماندگار دانست که هیچ گاه از میان نمی رود .وی گفت:
شهدا از تبارعاشورا و در امتداد کربالی اباعبدا ...الحسین(ع) هستند و همچون   عاشورا که
در طول تاریخ و فرازو فرودهای آن شفاف تر و متجلی تر گشته است ،شهیدان نیز همچون
موالیشان اباعبدا ...جلوه ای جاودانه دارند و هر فرد و جامعه ای نیز خودش را به رنگ آنان
که وجه ا ...هستند رنگ آمیزی کند ماندگار خواهد شد .بی شک اگر کسی وجه ا ...شود،
تمام بیآبرویان دنیا هم نمیتوانند آبرویش را ببرند و شهدا اینگونه بودند .به طور قطع این
موهبت جاودانگی و عزت ،همه از الطاف حضرت حق است که او خود این گونه برای شهید
خواسته است .تولیت آستان قدس رضوی به جریان بیداری اسالمی اشاره و تاکید کرد :امروز
آثار جهاد شهیدان انقالب و اسالم بر همگان واضح است و بی شک بسیاری از حرکت های
اسالمی در سراسر جهان برگرفته از مجاهدات خالصانه امثال سردار شهید بابانظر است که
امیدواریم ما نیز بتوانیم راه آنان را به بهترین نحو ممکن ادامه دهیم.

مادر آقا مهدی دیگر خاطرات فرزندش
را به یاد نمی آورد...

فوتبالیست شهید
مهین رمضانی  -مهدی آقا متولد سال  1340پسرکوچک
وپنجمین فرزند خانواده  10نفره منتجبی است  .فوتبالیست بود
و قدیمی های فوتبال مشهد او را خوب می شناسند...
وقتی خبر شهادت مهدی را به خانواده می دهند ،مادر به راه آهن
رفته بود تا رزمندگان اعزامی را بدرقه کند.
خواهرشهید ازخاطره آن روز می گوید «:بعدازظهربود ،من خواب
بودم خواب با آرامشی نداشتم  ،مضطرب شده بودم و با صدای
زنگ درحیاط اضطرابم بیشترشد ،از خواب بیدار شدم .دم در
برادر پاسداری سراغ پدرم را می گرفت تا خبری را بدهد .اوبه
من گفت برادرتان مجروح شده است ومن با اصرار به او می گفتم
برادرم شهید شده است.
اوجوابی نــداد ورفــت  .خانم همسایه (همسر مرحوم آیت ا...
طبسی)  ،که ازشهادت مهدی خبردارشده بودند ،گل گاوزبان دم
کرده بودند ودر منزل ما منتظر بودند که مادرم از راه آهن بیاید».
مادر(خانم سیده زهرا مرتضی زاده) آمد وبا شلوغی منزل خیلی
زود متوجه شهادت مهدی شد ،اما هیچ وقت درمراسم فرزندش
گریه نمی کرد .مادری که سال ها همدم همسربیمارش بوده است
واین روزها به تنهایی درد فراق فرزند وهمسر را تحمل میکند،
او نمی تواند از خاطراتش با مهدی بگوید ،نمی دانم چه قدر خواب
مهدی را می بیند؟ نمی دانم به یاد می آورد روزهایی را که مهدی
با او شوخی می کرد و به مادر می گفت  «:من را در بهشت رضا (ع)
دفن کنید .مادر می گفت  :بهشت رضا(ع) دوراست ومن نمیتوانم
بیایم ،تو باید وصیت کنی در حرم دفن شوی ».
و مهدی بر گفته خود اصرار داشت تا عکس العمل مادررا ببیند.
اما برای مادرشهادت مهدی چندان ناباورانه هم نبود .او ازروزی
که مهدی را راهی جبهه کرده بود ،منتظر شنیدن خبر شهادت
مهدی هم بود .
بعد ازبــاز کــردن وصیت نامه شهید ،خانواده متوجه شدند که
مهدی به حرف دل مادرش رفتار کرده است ،اووصیت کرده در
حرم دفن شود.
شاید مهدی آقا می دانسته که مادر قراراست هرروز بعد ازنماز
صبح پای پیاده به مزاراو بیاید وبرگردد.
▪یک حادثه

مادرآن قدرمی رود وبرمی گردد که روزی در مسیر رفت وبرگشت
با خودرویی تصادف می کند  .به او شوکی وارد می شود کم کم
سواالتش را تکرارمی کرد ،غذایش را می سوزاند و ...تا این که

مادرآن قدرمی رود
وبرمی گردد که روزی
در مسیر
رفت وبرگشت
با خودرویی
تصادف
می کند...

خانواده متوجه شروع بیماری آلزایمرمادرمی شوند.
پدر شهید  ،درسال های جوانی مهدی آقا برای او مغازهای باز
میکند تا او کمتر فکررفتن به جبهه را داشته باشد.
اما خواهر شهید می گوید«:مهدی اصال به این چیزها اعتنا
نمیکرد .شب ها برای خودش رختخواب پهن نمی کرد ،وقتی به
او اعتراض می کردیم ،پاسخ می شنیدیم که این طوری بهتراست
نباید به راحتی عادت کنم .عالقه به پوشیدن لباس نو نداشت  .اگر
برایش لباس نویی تهیه میکردیم به نیازمندان هدیه می داد .سال
ها بعد ازشهادتش متوجه شدیم با همان درآمد کم دفترچه حسابی
برای خانواده نیازمندی بازکرده است تا آن ها هر ماه از آن برداشت
کنند .بارها اجناسی را از مغازه به مناطق محروم پایین شهرمی برد
وبین نیازمندان تقسیم می کرد».
▪آخرین بار

او می گوید «:مهدی آقا از من سه سال بزرگ تر بود  .زمانی که
میخواست برای آخرین بار به جبهه اعزام شود من کیف اش را
آماده کردم .
تنها چند دست لباس داخل کوله اش گذاشتم .من گریه می کردم.
مادر وپدرم مسافرت بودند ومن به او اصرارمی کردم منتظربماند تا
آن ها بیایند اما می گفت :اگرمادربیاید ،به راحتی با رفتنم موافقت
نمی کند ومن تحمل شنیدن نه را ندارم  .هم اواذیت می شود وهم
من ،پس بهتر است همین حاال بروم ».
مهدی یک بارهم قبل از شهادتش ازناحیه پا مجروح شده و
دربیمارستانی درشیراز بستری می شود واین بارهم به خانواده
چیزی نمی گوید تا او را با آمبوالنس به درمنزل می آورند.
«مهدی مدتی والیبال بازی می کرد ومدتی درتیم فوتبال منتخب
استقالل ،مخابرات  ،هواپیمایی و منتخب جوانان بازی می کرد ،
موضوع مهم در ورزش رفتار واخالق بود تا برد و پیروزی .
در زمان انقالب درراهپیمایی ها شرکت می کرد  .آن طور که به یاد
دارم مهدی به همراه خواهرم دریک شنبه خونین مشهد در خیابان
بودند  .آخر شب با دست و لباس خونی به منزل آمد وما بسیار
نگرانش بودیم  ،آن زمان سن وسالی نداشت ،آن قدرصحنه های
شهادت مردم و جابه جا کردن مجروحان وشهدا برایش ناگوار بود
که تا مدت ها لحظه به لحظه حوادث را برای ما با احساس تعریف
می کرد ،به حدی که ما نگران اوشدیم».
مهدی درسال  1362درمنطقه سردشت به شهادت می رسد
وامروزما در مردادسال  1397درمنزل شهید خاطراتش را
مرورمی کنیم.خاطراتی که با گذشت  35سال هنوز چشم
های شان را بارانی می کند ،گالیه نجیبانه این خانواده از برخی
قدرناشناسی و بی توجهی به ارزش هایی که جوان این خانواده

خواهران و مادر شهید  -عکس :دهقانی

محمد اکبری -محقق و پژوهشگر حوزه دفاع
مقدس با بیان این که نا آشنایی راویان جوان به
فضای حقیقی جنگ و اش ــراف نداشتن به
تمامی مالحظات جبهه ها آفت بزرگ راهیان
نور است برلزوم زدودن غبار مهجوری از روی
شاهدان عینی جنگ تا زمانی که در قید حیات
هستند تاکید دارد.رضـــا محمودی جانباز
روشندل با درصد  50بدون احتساب عارضه
بینایی ناشی از جنگ به عنوان مبلغ فرهنگ
دفــاع مقدس مدتی اســت که به دلیل شدت
یافتن عارضه ریوی و تنفسی در بستر بیماری
قرارگرفته است .به رغم رنجوری جسم و تالمات
روحــی ناشی از مهجوری همچنان دغدغه
انقالبی دارد و تنها هدف خود را تبلیغ دفاع
مقدس و حفظ دستاوردهای آن برای انتقال
به نسل های آینده می داند.محقق و پژوهشگر
دفــاع مقدس با بیش از سه دهــه فعالیت در
عرصه تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی در دو
حوزه سپاه و ارتش ،همچنین مدیر تحقیقات
و اجــرای کنگره هــای متعدد شهدا ،سیزده
ساله بوده که با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه
ها حضور یافته است .از سال  60تا پایان جنگ
در جبهه های جنوب و کردستان حضور داشته
از این رو به اکثر عملیات ها اشراف دارد.وی
گالیه جــدی از تبیین تاریخ جنگ از طریق
روایتگران جوان نا آشنا به فضای جبهه دارد
و عقیده دارد آن چه موجب بالندگی ادبیات
دفــاع مقدس و اثــرگــذاری راهــیــان نــور برای
نسل بعدی مــی شــود بــیــرون آوردن راویــان
جنگ مهجور مانده از خانه های شان است.
رضا محمودی می گوید :وقتی جوانان پرشور
به صرف عالقه مندی تنها با گذراندن دوره
آموزشی ناکافی راوی می شوند نتیجه موثر
فرهنگی حاصل نمی شود.این وضعیت تنها
موجب این اتفاق غم انگیز خواهد بود که اکنون
سه پایگاه بسیج در اطراف منزل من وجود دارد
اما تا کنون هیچ کدام به خانه من نیامد هاند
از بنده دربــاره دفاع مقدس سوال بپرسند یا
جویای احوالمان باشند.وی نا آشنایی راویان
جوان به فضای حقیقی جنگ و اشراف نداشتن
به تمامی مالحظات جبهه ها را آفــت بزرگ
راهیان نور می داند و گالیه مندانه می گوید تا
زمانی که ما هستیم بیایند و از شاهدان عینی
استفاده کنند تا این میراث بــرای نسل های
آینده و تاریخ شکوهمند جنگ به نیکویی به
جا بماند.

۹

وجوانان دیگر به خاطرش جان خود را نثار کردند و این نگرانی
که شرمنده خون شهیدان نباشند .شهیدی که وصیت کرده
است خانواده از امکانات بنیاد شهید استفاده نکنند وخانواده
به سفارش او عمل می کنند وهیچ منتی بر کسی ندارند .دعا
می کنند که خدایا! چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی
وما رستگار.
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