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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
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کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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  صغري خيل فرهنگ
وقتي خبر مراسم تشييع پيكر شهيد مدافع 
حرم محمداکرم ابراهيمي را شنيدم دنبال 
گفت و گو با خانواده ش�هيد ب�ودم. هنوز به 
دنبال نشاني خانواده شهيد مي گشتيم که 
يكي از دوستان شهيد با گروه ايثار و مقاومت 
روزنام�ه تماس گرف�ت و خواس�ت به پاس 
سال ها تالش، رشادت و حماسه آفريني هاي 
محمداکرم ابراهيمي با نام جهادي رئوف در 
جبهه مقاومت اسالمي مطلبي منتشر کنيم.  
ابتدا تصور نمي کردم محمداکرم ابراهيمي با 
اين همه گمنامي، يكي از فرماندهان مطرح 
و بنام لشكر فاطميون باشد؛ فرماندهي که 
در س�ال هاي ابتدايي جنگ سوريه، هسته 
ابتدايي لشكر فاطميون با همراهي شهيدان 
حكيمي و ابوحامد در خانه اش شكل گرفت 
و سال ها به عنوان يک فرمانده خدمت کرده 
بود. مدتي به دنبال همرزمان ش�هيد رئوف 
بودم. اما هرچه بيشتر مي گشتم کمتر پيدا 
مي کردم. باالخره با طاهره قنبري همس�ر 
شهيد همكالم ش�دم و در ادامه پيگيري ها 
به يك�ي از همرزمان ش�هيد رس�يدم تا به 
ابعاد نظامي و درايت فرماندهي اين ش�هيد 
عزيز در جبهه مقاومت بيش�تر پ�ي ببرم. 

فرمانده�ي مثل ش�هيد رئ�وف بايد 
پيشينه جهادي خوبي داشته باشد؟

بله؛ اتفاقاً آشنایي دایي ام با محمداکرم در سپاه 
محمد )ص( که س��ال ها پیش در افغانس��تان 
ش��کل گرفت، رخ داد. س��ال ۹۰ بود که من و 
محم��د زندگي مش��ترکمان را آغ��از کردیم. 
محمد خیاط بود و با خیاطي رزق خانه را تأمین 
مي کرد. حاصل زندگي مش��ترکمان دو فرزند 
بود؛ زینب و زهرا. زینب متولد سال ۹۲ و زهرا 

متولد ۹۵ است. 
شنيده ايم که همسرتان از مؤسسان 

لشكر فاطميون بودند؟
راس��تش را بخواهید محمد و ابوحامد و چند 
نفر از همرزمانش��ان ابتدا در اردوي ملي بودند 
و علیه طالبان مي جنگیدند. س��ال ها بعد که 
به ای��ران آمدیم هرکدام به کار و زندگي ش��ان 
مشغول ش��دند تا اینکه داعش و تروریست ها 
جنگ در سوریه را آغاز کردند. محمد و ابوحامد 
قدیمي هاي سپاه محمد)ص( را دور هم جمع 
کردند و قرار ش��د راهي سوریه شوند. همسرم 
محمد به من گفت باید به س��وریه برویم. من 
چیزي نگفتم و مخالفتي نکردم آن هم به خاطر 

بي بي زینب)س( و دفاع از اسالم. 
زماني که به سوريه رفتند، فرزندانتان 

چند ساله بودند؟
اولین ب��ار که رف��ت فقط زینب را داش��تم که 
۱۲روزه بود. وقتي مي خواست برود گفتم حاجي 
بچه من تازه به دنیا آم��ده تو مي خواهي من را 
دس��ت تنها بگذاري و بروي؟ در پاسخم گفت: 
تو فکر کرده اي که من براي چي نام دخترمان 
را زینب گذاشته ام؟ به عشق بي بي زینب)س(. 
من باید بروم از حریم دین دف��اع کنم. ازخانم 
زین��ب)س( و رقی��ه)س( دفاع کن��م. من هم 
مخالفت نکردم. گفتم هرط��ور خودت صالح 
مي داني. با همه نگراني هایم گفتم س��پردمت 
به خانم که خود بي بي نگهبانت باشد. سال ۹۲ 
رفت و سال ۹۶ به شهادت رسید. محمد زمان 

شهادت ۳۶ سال داشت. 
چ�ه خصوصيات�ي در وجود ايش�ان 

برايتان ستودني بود؟ 
خیلي خوب و مهربان بود. رفتارش با من و بچه ها 
بسیار خوب و متواضعانه بود. محمد باحوصله و 

صبور بود. 
ش�هيد رئوف ح�دود چهار س�ال در 
حال جهاد بود. در اي�ن مدت از جهاد 
و عمليات هاي لشكر فاطميون با شما 

صحبت مي کرد؟
من از محمد سؤال مي کردم اما چون بحث هاي 
امنیتي مطرح بود حرفي نمي زد. دوست نداشت 
آنچه مربوط به اس��رار نظامي بود در خانه مان 

مطرح ش��ود. گاهي از خاط��رات و از بچه ها و 
ش��جاعت نیرو هاي مقاومت صحبت مي کرد. 
در این چهار س��ال خدمت و مجاهدتش هرگز 
از خ��ودش صحبت نک��رد. از مس��ئولیت ها و 
کارهایش حرفي نزد. فقط ازس��ایر رزمندگان 
مي گفت. همسرم جانش��ین تیپ امام رضا)ع( 
لشکر فاطمیون بود. جهاد در راه خدا را از سپاه 
محمد)ص( در افغانس��تان آغاز کرد و تجربه 
حضور در میادین مبارزه را از افغانستان داشت. 
تخص��ص در کار تخری��ب از مهارت هایي بود 
که ایش��ان در آموزش هاي نظامي اش در سپاه 
محمد)ص( آموخته بود. تا جایي که مدتي این 
مهارت را به رزمندگان تازه کار آموزش مي داد. 
رئوف از سال ها پیش در س��پاه محمد)ص( با 
سردار شهید سید حسن حسیني )سید حکیم(، 
فرمانده اطالعات-عملیات و معاون فرمانده تیپ 
دوم لشکر سرافراز فاطمیون آش��نا شده و در 
میادین مبارزه از افغانستان تا سوریه با او همراه 
بود. دوستي شان با او تا ش��هادت ادامه داشت. 
همسرم ۱۹ آذرماه ۹۶ مزد مجاهدت هایش را در 

البوکمال در استان دیرالزور سوریه گرفت. 
چطور از شهادتش مطلع شديد؟ 

خبر ش��هادت رئوف را از خوابي متوجه شدیم 
که خواهرم دیده بود. خواهرم خوابي دیده بود 
سپس با مادر و پدرم تماس گرفته و گفته بود 
که انگار محمد شهید شده است. من رفته بودم 
منزل یکي از بستگان که خبر شهادت همسرم را 
آنجا شنیدم. فقط گریه مي کردم، اما حاج محمد 
دیگر به خانه نیامد. زینب و فاطمه هم متوجه 
شهادت بابا شدند. وقتي براي دیدار با پیکرش به 
معراج شهدا رفتیم و چهره محمد را دیدم، گریه 
کردم. زینب به من دلداري مي داد و مي گفت 
مادر چرا گریه مي کني؟ باب��ا رفته پیش خدا، 
بابا شهید شده رفته پیش فرشته ها. پرواز کرده. 
بعد من را در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه 
کردن. پیکر شهید در گلزار شهداي مدافع حرم 

بهشت زهراي تهران به خاک سپرده شد. وصیت 
خودش این بود که ابتدا در بهشت رضا)ع( و اگر 
نشد در بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شود. 

س�فارش ش�هيد در مورد بچه ها چه 
بود؟

رئوف به من گفت اگر شهید شدم براي بچه ها 
هم پدر باش و هم مادر. گفتم هر کس��ي جاي 
خودش را دارد، خ��ودت مي داني. گفت تو یک 
زن قوي هستي. همیش��ه روي پاهاي خودت 
ایستاده اي مي دانم که مي تواني در تربیت بچه ها 

سربلند باشي. 
گفتم حاجي برو ان ش��اءاهلل سالم برمي گردي. 
گفت نه. من خواب شهادتم را دیده ام. خودش 
خواب شهادتش را دیده بود. یک بار نیمه هاي 
شب از خواب پرید. بیدارم کرد. بدنش مي لرزید. 
ابتدا فکر کردم که تب و لرز کرده اس��ت. از من 
خواست چاي بیاورم. چاي آوردم و گفت خواب 
دیده نوید شهادتش را داده اند. گفتم خوش به 
حالت. گفت خانم ش��هادت لیاقت مي خواهد. 
گفت بعد از ش��هادتم افتخار کن. امروز که به 
صحبت هایش فکر مي کنم مي بینم درس��ت 
مي گفت. خوش به سعادتش. او راهش را انتخاب 

کرده بود. 
در وصيتنامه شان به چه نكاتي سفارش 

کرده اند؟
همسرم خیلي روي حجاب، نماز و روزه تأکید 
داش��ت. بعد هر وعده نمازش قرآن هم تالوت 
مي کرد ایمانش ق��وي بود. مي گفت کاري کن 
بچه ها مثل خودت بار بیایند. مي خواهم دخترها 
نمونه یک زن ش��یعه و زینبي تربیت ش��وند. 
امروز که فکر مي کنم مي بینم من باید پا جاي 
پاي او بگذارم و رسالت ایش��ان را ادامه بدهم. 
من افتخارم مي کنم که همسر شهید هستم. 
امیدوارم بتوانم بچه ها را مانند پدرشان تربیت 
کنم تا بتوانند راه پدرشان را ادامه بدهند و مثل 

ایشان عمل کنند. 
با توجه به مدت حضور شهيد در جبهه 
مقاوم�ت قاعدتًا ش�ما ه�م از برخي 
حرف ه�ا و کنايه ها نس�بت به حضور 

مدافعان حرم در امان نبوديد؟
بله. همسرم مدت چهار سال در جبهه بود. بارها 
از اطرافیان ش��نیدم که به من گفتند حتماً به 
شما پول مي دهند که همسرتان این همه مدت 
در منطقه مي ماند. یک بار به خودش گفتم. آنها 
نمي دانستند که حاجي براي پول نمي رود. براي 
بي بي زینب مي رود. رئوف مي گفت مسئله پول 
نیست مسئله غیرتي است که اجازه نمي دهد ما 
اینجا بمانیم و نسبت به حریم آل اهلل بي تفاوت 
باشیم. محمد رئوف درست مي گفت. اگر قرار 
بود او نرود پس چه کسي باید وسط معرکه باشد. 
همسرم نتوانست بي تفاوت باشد. این حرف ها و 

طعنه ها هم خللي در اراده اش ایجاد نکرد.
در پايان اگ�ر صحبت خاص�ي داريد 

بفرماييد. 
من امروز به همسر شهید بودنم افتخار مي کنم. 
محمد همیشه از مظلومیت مردم سوریه برایم 
مي گفت از مشکالتشان صحبت مي کرد. یک 
بار به زیارت بي بي رفتی��م آنجا به عمق فاجعه 
پي بردم. تا نبینید متوجه نمي ش��وید که این 
مدافعان حرم چه کار بزرگ و چه رسالت مهمي 
به دوش داش��تند.  از همین جا ه��م پیامي به 
داعش و داعش��ي ها مي دهم. درست است که 
رئوف شهید شده است داعش هرگز فکر نکند 
که با ش��هادت رئوف تکلیف خانواده ابراهیمي 
تمام شده اس��ت. نه اصاًل اینطور نیست. من با 
تربیت صحیح و دیني و حفظ حجاب آرمان هاي 

او را زنده نگه مي دارم. 

نگاه

رئوف لشكر فاطميون بود
زمان زیادي طول کش��ید تا توانس��تم یکي از 
همرزمان و دوستان شهید محمداکرم ابراهیمي 
را پیدا کنم و براي لحظاتي پاي صحبت هایش 
بنش��ینم. غالمعلي فصیحي از همرزمان شهید 
رئوف اس��ت که دقایق��ي راوي زندگي جهادي 

وي شد. 
آشنایي من و محمداکرم ابراهیمي از سال ۷۹- 
۷۸ در مجموعه سپاه محمد )ص( در افغانستان 
شروع شد. محمد در قسمت ادوات مشغول به 
فعالیت بود و من در ام��ور فرهنگي و تبلیغاتي 
مسئولیت داشتم. چهار س��ال در افغانستان با 
این ش��هید همرزم بودم. محمد رئوف در اکثر 

مراسم هاي فرهنگي شرکت مي کرد. 
س��ال ۸۳- ۸۲ به بعد دیگر محم��د را ندیدم تا 
سال ۱۳۹۱ که اولین جلسه دعاي ندبه بچه هاي 
رزمنده تیپ ابوذر و س��پاه حضرت محمد)ص( 
در مش��هد در منزل ش��هید رئوف برگزار شد. 
همه بچه ها دور هم جمع ش��دیم و هسته اولیه 
فاطمیون در منزل این ش��هید واالمقام شکل 

گرفت. 
وقتي جبه��ه فاطمیون در س��وریه تش��کیل 
ش��د، محمداکرم به دالیلي نتوانس��ت در ابتدا 
به رزمنده ها ملحق ش��ود و در عقب��ه کار بود. 
سرکشي به خانواده شهدا، رزمنده ها و رسیدگي 
به مشکالت رزمندها را انجام مي داد و سال بعد 
به فاطمیون ملحق شد و در رسته زرهي ادوات 
مشغول شد. تا اینکه تیپ امام رضا)ع( تشکیل 

شد و ایشان فرماندهي تیپ را برعهده گرفت.
شهید رئوف یکي از فرماندهاي زبده فاطمیون 
بود که باره��ا و بارها در موقعیت هاي س��خت 
و طاقت فرس��ا با درایت و تدبیر، توانس��ت جان 
رزمنده هاي فاطمیون را نجات دهد. ایش��ان از 
آن دس��ت فرماندهان مهربان و متواضعي بود 
که با نیروهایش بسیار رفاقت داشت و صمیمي 
برخورد مي ک��رد. آنقدر ک��ه بچه ها ب��ه اتفاق 
نام جهادي رئ��وف را برایش گذاش��تند. رئوف 
فاطمیون نمونه کامل آیه شریفه اشد علي الکفار 
و رحم��اء بینهم بود که در مصاف با دش��منان، 

سرسخت وارد میدان مي شد. 
وقتي خبر شهادت این شهید بزرگوار را به من 
دادند، براي لحظاتي شوکه شدم. باور کردنش 
سخت بود. نه اینکه محمداکرم ابراهیمي لیاقت 
نداشته باشد نه، براي اینکه فرماندهي چون او را 
از دست مي دادیم. شنیدن خبر شهادت دوست 
صمیمي و همرزم جبهه هاي جنگ افغانستان و 
سوریه خیلي س��خت بود. با همه بچه ها تالش 
کردیم مراس��مي در ش��أن این فرمانده دالور 

برگزار کنیم. 
رزمنده هاي فاطمیون و شهداي جبهه مقاومت، 
شاخصه هاي مشترکي دارند. شجاعت، ایثارگري 
و فداکاري. والیتمداري ش��ان در سطح باالیي 
اس��ت. اگر این عناصر معنوي در وجودش��ان 
نبود، توفیق شهادت و لیاقت مدافع حرم بودن 
نصیبشان نمي شد. آنها لیاقت داشتند که خدا 
ش��هادت را نصیبش��ان کرد. امیدوارم بتوانیم 

رهروي خوبي برایشان باشیم.

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد محمداکرم ابراهيمي که از خياطي به فرماندهي رسيد 

محمد رخصت رفتنش را از غيرت ديني اش گرفت 

درست اس�ت که رئوف شهيد شده 
است اما داعش هرگز فكر نكند که 
با ش�هادت رئوف تكلي�ف خانواده 
ابراهيمي تمام ش�ده اس�ت. من با 
تربيت صحيح و ديني و حفظ حجاب 
آرمان هاي او را زن�ده نگه مي دارم

گزارش

گزارش »جوان« از طرح مادران آسماني
روز مادر، مادران شهدا را از ياد نبريم

  صغري خيل فرهنگ
طرح مادران آسماني )پاسداشت مادران 
شهدا( طرحي ارزش�مند و معنوي است 
که امروز بعد بين المللي به خود گرفته و 
شاهد اجرايي شدن آن در عراق و لبنان 
هستيم. علي خاکي مسئول روابط عمومي 
س�تاد مردمي طرح مادران آس�ماني در 
گفت و گو با »جوان« از زيبايي هاي معنوي 
اين طرح با ش�عار »در روز مادر، مادران 
ش�هدا را فرام�وش نكني�م« مي گويد.

آق�اي خاک�ي از ش�كل گيري و 
انگيزه هايتان ب�راي اجرايي کردن 
ط�رح م�ادران آس�ماني برايم�ان 

بگوييد؟
طرح مادران آس��ماني از سال ۸۹ به همت 
تعدادي از جوانان در شرق تهران آغاز شد 
که پس از جمع آوري مش��خصات ۵۰ مادر 
شهید در منطقه تهرانپارس، هدایایي تهیه 
کردیم و به دیدار مادران شهدا رفتیم. این 
دیدارهاي صمیمي و اس��تقبال فوق العاده 
مادران شهدا همه دوس��تان را شگفت زده 
کرد. وقت��ي به من��ازل ای��ن بزرگ��واران 
مي رسیدیم و مادر ش��هید به استقبالمان 
مي آمد و در را برایمان باز مي کرد، مي گفتیم: 
»روز مادر را از طرف پسرتان به شما تبریک 
مي گویی��م« و »این هدیه از ط��رف فرزند 
شهیدتان براي شما است«؛ همین دو جمله 

مادر ش��هید را به وجد مي آورد. مادري که 
۲۰ سال منتظر شنیدن این عبارات و شاید 
هدیه اي از طرف فرزند شهیدش بود. همین 
اتفاق ها و دیدن لبخند و اشک هاي شادي 
مادران، دوس��تان را به ادام��ه این حرکت 
معنوي سوق داد. تصمیم بر این شد که طرح 
را تداوم دهیم و به شکل گسترده تر اجرایي 
کنیم تا اینکه امروز بتوانیم به همه مادران 

شهداي سرزمینمان تبریک بگوییم. 
ش�كل اجراي طرح به چ�ه صورت 

است؟
در رون��د اجراي ط��رح مادران آس��ماني، 
مجموعه هاي مختلفي از م��ردم در اقصي 
نقاط کشور براي اجراي طرح اعالم آمادگي 
مي کنن��د: از جمله کانون ه��اي فرهنگي، 
مساجد، تشکل هاي دانش��جویي، انجمن 
اس��المي دانش آموزي، هیئ��ات مذهبي، 
گروه هاي جهادي، دارالقرآن ها، حوزه هاي 
علمی��ه و س��ایر مجموعه ه��اي فرهنگي 
مردم نهاد که با س��اماندهي و ارسال هدیه 
به این گروه ها در روز مادر به دیدار مادران 

شهدا مي روند. 
اگر قرار باش�د کس�ي در اين طرح 

شما سهيم باش�د بايد چه مراحلي 
را طي کند؟

خوش��بختانه س��امانه جدیدي براي مردم 
ایج��اد کردیم که ه��ر نفر در ه��ر نقطه از 
کش��ور مي تواند با مراجعه به آن به آدرس 
Arsh. ir مش��خصات خ��ودش را ب��راي 
ش��رکت در طرح ثبت کند س��پس هدیه 
آماده شده از طرف ستاد براي اهدا به مادر 
شهید براي وي ارسال مي گردد. نکته دیگر 
اینکه ممکن اس��ت در فامیل ی��ا در جمع 
دوستان یا در محل زندگي مان شهیدي را 
بشناسید که مي توانید با ارسال عکس و وارد 
کردن مشخصات شهید به سامانه تندیس 
منقش به عکس آن ش��هید بزرگوار را براي 
تقدیم به مادر ایش��ان دریافت کرده و روز 
مادر به دیدارش��ان ببرید. خادمین شهدا و 
عالقه مندان به اج��راي این طرح مي توانند 
تا ۵ اسفند ماه در این سایت ثبت نام نمایند 
که بعد از اتمام ثبت نام این طرح در روزهاي 
آت��ي یعن��ي در ۱۵ لغایت ۱۸ اس��فند ماه 

اجرایي خواهد شد. 
ان ش�اء اهلل اين ط�رح امس�ال هم 

اجرايي مي شود؟
 برنامه مادران آس��ماني در هش��ت سال، 
طي ۹ دوره هر سال در ایام والدت حضرت 
زه��را)س(، روز مادر برگزار ش��د. به غیر از 
س��ال ۹۵ که در آن دو روز مادر داشتیم و 
طرح براي هر دو مرتبه اجرا شد. برنامه ستاد 

مرکزي براي ادامه طرح طي سالیان آینده 
این است که با گسترش ش��بکه مردمي و 
خادمین شهدا بتوان در حوزه هاي مختلف 
به مادران عزیز ش��هدا در همه ایام س��ال 
خدمت رساني داش��ته باش��یم. امسال به 
لطف دعاي خیر مادران شهدا، برنامه ریزي 
شده که به استقبال ۳۰ هزار مادر شهید در 
کل کشور برویم و همچنین خادمین شهدا 
درکشورهاي لبنان و عراق هم در این طرح 

ثبت نام کرده اند. 
منابع مالي اين ط�رح از کجا تأمين 

مي شود؟
در مورد مسائل مالي باید بگویم از آنجایي 
که طرح مردمي بوده و وابسته به هیچ نهاد 
یا س��ازماني نیس��ت، همواره کوشیده ایم 
هزینه هاي اجراي طرح را از خیرین مردمي 
که دغدغه خدمت رساني به خانواده معظم 
ش��هدا را دارند پیگیري و تأمین کنیم. اما 
از آنجایي که طرح اساس��اً مردم نهاد است، 
اجراکنندگان در سراسر کشور در بسیاري 
از موارد خود با تهیه گل و شیریني به دیدار 
مادران آسماني مي روند و ما نیز به هر میزان 
که بتوانیم در تأمین هدایا کمک مي کنیم. 

در رون�د اج�راي ط�رح م�ادران 
آسماني، مجموعه هاي مختلفي از 
م�ردم در اقصي نقاط کش�ور براي 
اجراي طرح اعالم آمادگي مي کنند: 
از جمل�ه کانون ه�اي فرهنگ�ي، 
مساجد، تش�كل هاي دانشجويي، 
انجم�ن اس�المي دانش آم�وزي، 
هيئات مذهبي، گروه هاي جهادي، 
دارالقرآن ه�ا، حوزه ه�اي علميه و 
س�اير مجموعه ه�اي فرهنگ�ي


