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ازاهدافاينيادوارهبگوييد.
رهبر معظم انقالب درباره اهميت پرداختن 
به موضوعات هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
مي فرمايند كه اين هشت سال گنجينه تمام 
نشدني اس��ت و تأكيد دارند كه بزرگداشت 
ش��هدا كمتر از شهادت آنها نيس��ت. در اين 
راس��تا با همرزمان تصمي��م گرفتيم هم ياد 
ش��هدا را زنده نگه داريم و هم از خاطرات و 

بيانات پيشكسوتان و يادگاران دفاع مقدس 
بهره مند ش��ويم. ما هر چه در توان داريم به 
ميدان مي آوريم تا جوانان و نوجوانان شهرمان 
را با موضوع جهاد، ايثار و شهادت آشنا كنيم. 
با عنايت به اينكه در گرداني خدمت مي كنيم 
كه رزمن��دگان و فرماندهاني نظير ش��هيد 
محمود جهان پناه در آن براي اسالم خدمت 
و جان خود را در اي��ن راه ايثار كرده اند حاال 
فرصت مناسبي اس��ت تا راه و منش ايشان 
را بشناسيم و چون فانوسي پرنور در ظلمات 

زندگي مادي امروز به كار گيريم. 
باي��د اضافه كنم ك��ه يكي از رس��الت هاي 
هميشگي س��پاه، پاس��داري از ارزش هاي 
اسالمي و انقالبي اس��ت و يكي از مهم ترين 
داليل برگزاري يادواره هاي شهدا اين است 
كه ما نسل هاي مختلف انقالب را با هم پيوند 
بزنيم تا ادامه دهنده راه امام و شهدا باشيم. 
ادامه اين راه هم در داشتن نگاه انقالبي و كار 

جهادي است. مسئوالن و مردم ما هر جا با 
اين نگاه وارد عرصه اي ش��دند موفق بودند.

نمونه آن را در همين سيل اخير استان هاي 
شمال و جنوب كشور و زلزله سال گذشته 

كرمانشاه ديديم. واقعاً در حد حماسه بود. 
بهنظرش�مابرگزارياينيادوارهها
چقدربااستقبالنسلجوانامروز

مواجهميشود؟
نس��ل جديد به مرات��ب هوش��يارتر و پا در 
ركاب تر از نسل هاي گذشته پاي آرمان هاي 
انقالب ايستاده است و در عرصه هاي مختلف 
محك خورده و سربلند و پيروز بيرون آمده 
است. آنها در ميادين مختلف جوانمردي و 
ش��جاعت خود را به ما ثابت كرده اند. نمونه 
بارز آن حضور نسل جديد در دفاع از حريم 
اهل بيت )ع( در عراق و س��وريه بوده است. 
يكي از قديمي هاي جنگ مي گفت كه انصافاً 
ما به پاي آنها نمي رسيم. اين ظرفيت در نسل 
جوان ما وجود دارد اما نيازمند تداوم بخشي 
به آن هستيم كه اين امر به ياري خداوند و 

امداد اهل بيت)ع( تحقق خواهد يافت. 
ازگردانقمربنيهاشمبگوييد.چه
زمانيشكلگرفتودردوراندفاع

مقدسچهعملكرديداشت؟
با گذشت سال هاي اوليه آغاز جنگ تحميلي 
و گس��ترش جبهه هاي جن��گ، فرماندهان 
عالي رتب��ه ب��ه اي��ن نتيج��ه رس��يدند كه 
گردان هاي عملياتي را توسعه دهند. گردان 
قمربني هاشم از لش��كر علي بن ابيطالب)ع( 
يكي از آنها بود كه در سال ۶۵ تأسيس شد 
و محم��ود جهان پناه با توج��ه به خصايص 
اخالقي، معن��وي و مديريتي كه داش��ت به 
فرماندهي اين گردان منصوب شد. اين گردان 
در دوران دفاع مقدس در عمليات هاي متعدد 
آفندي و پدافندي حضور مؤثر و تعيين كننده 
داشت. حضور در مناطق پدافندي شلمچه، 
حلبچه و فكه و ش��ركت در عمليات هاي با 
اهميت كربالي يك، كرب��الي ۵، مرصاد و 
جبل المرواري��د از جمل��ه فعاليت هاي اين 

گردان در دفاع مقدس است. 
ازش�هدايگردانچهتعدادمربوط
بهدفاعمقدسوچ�هتعدادمربوط
ب�هدف�اعازوط�نودف�اعازحرم

هستند؟
اين گردان افتخار دارد كه در تمامي شرايط 
سخت و دش��وار در صحنه حضور داشته و 
سپر حوادث و بالهاي كش��ور بوده است. از 
دوران دفاع مقدس تا سيل اخير دوشادوش 
ساير جهادي ها در سنگر خدمت به انقالب، 
نظام و ميهن عزيز اسالمي حضور پيدا كرده 
است. در اين مسير ۵۵ شهيد دفاع مقدس، 
س��ه ش��هيد مدافع وطن به نام هاي حميد 
آس��نجراني، مهدي جودكي و سيدمحسن 
قريشي و دو ش��هيد مدافع حرم به نام هاي 
محمد زهره وند و س��عيد مسلمي را تقديم 
كرده است كه در رأس اين شهيدان شهيد 
محمود جهان پناه فرمانده گردان قرار دارد. 
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چطورباشهيدفرحزاديآشناشديد؟
من و محس��ن همس��ن بوديم. ه��ر دو متولد 
1334در تهران. البته چ��ون پدرم كارگر اداره 
غله بود به اقتضاي شغلش در شهرهاي مختلف 
زندگي مي كرديم. مش��هد، اهواز و خرمش��هر 
از جمله ش��هرهايي بود كه مح��ل زندگي ما 
شد. چهار سال در مشهد زندگي كرديم. سال 
اول و نيمي از س��ال دوم ابتدايي را در مش��هد 
تحصيل كردم. پس از آن به اهواز منتقل شديم 
و در خانه اي س��ازماني مستقر شديم. محوطه 
محص��ور و امني داش��ت كه مح��ل بازي هاي 
كودكان ش��هرک بود. خانه ما حي��اط بزرگي 
داش��ت كه نصف آن باغچه ب��ود. تصوير زيبا و 
رؤيايي آن حياط و باغچه هنوز در ذهنم باقي 
مانده است. داراي دو اتاق و يك حياط خلوت 
بود كه همراه پدربزرگ و مادربزرگ خانواده اي 
9 نفره مي ش��ديم. دوران تحصيل را تا كالس 
12 با موفقيت سپري كردم. بعد هم در كنكور 
شركت كردم و در رشته حسابداري در يكي از 
شهرهاي شمال كشور قبول شدم، ولي خانواده 
با رفتن من به شهرس��تان ديگ��ر موافق نبود. 
مدتي در همان اهواز در حسابداري بيمارستان 
پارس مشغول به كار ش��دم. پس از چندماه به 

استخدام بانك ايران و خاورميانه درآمدم. 
ظاهراًبانكانگليسيهابود؟

بله، براي همين از كار در آن بانك راضي نبودم، 
اگرچه حقوق خوبي مي دادند، اما روح من اغنا 
نمي شد. دليل اصلي آن هم اين بود كه مي ديدم 
همه كاره بانك، انگليس��ي ها هس��تند. مدتي 
گذشت تا اينكه استعفا كردم. سپس براي ادامه 

تحصيل به هندوستان رفتم. 
والدينم چند سال قبل با رفتن من به شهرستان 
ديگر در اي��ران موافقت نمي كردن��د اما در آن 
دوران با رفتن من به هند موافقت كردند. تقدير 
من اين بود كه به هند بروم چون به قول معروف 

نيمه گم شده ام آنجا بود. 
چهساليبهايرانبازگشتيد؟

دوست داش��تم در روزهاي پيروزي انقالب در 
ايران باش��م اما آن روزها فرودگاه ها بسته بود 
و نتوانس��تم به ايران بيايم. س��ال ۵7 به ايران 
بازگشتم. در جهاد سازندگي اهواز مشغول به 
كار ش��دم. در آن زمان هركس سعي مي كرد 
كاري انجام دهد و كمكي كند تا دردي از كسي 
التيام يابد. من در گروه تحقيق براي شناسايي 
خانواده هاي بي سرپرست و بدسرپرست بودم. 
هر روز به مناطق مختلف مي رفتم. شناس��ايي 
و س��ازماندهي مي كردم، اما مجبور شديم به 

دليل بيماري مادرم به تهران بياييم. در تهران 
به انجمن اس��المي معلمان رفت��م و تقاضاي 
همكاري دادم. آنها از من معرف خواستند. گفتم 
چون تازه به تهران آمده ام كسي را نمي شناسم. 
آنقدر رفتم و آمدم تا مسئول آنجا خودش معرف 
من شد و من در مدرسه اي در فرحزاد مشغول 

به كار شدم. 
آنزمانهنوزازدواجنكردهبوديد؟

خير، كارم را خيلي دوست داشتم، عاشقانه با 
بچه ها ارتب��اط مي گرفتم. اگر ه��ر كدام به هر 
دليلي يك روز به مدرسه نمي آمد، به منزلش 
مي رفتم. در همين زمان خواهر كوچكم با يك 
پاس��دار ازدواج كرد و همان شوهر خواهرم آقا 
محس��ن را براي ازدواج به م��ن معرفي كرد و 

پيشنهاد داد. 
ابتدا نپذيرفتم، چون دنبال ازدواج نبودم. تمام 
وقتم را به كارهاي جهادي مي گذراندم. تا اينكه 
پدرم يك روز كارت عروس��ي آورد كه حديث 
پيامبر)ص( روي آن نوشته شده بود كه »النكاح 
سنتي و من رغب عن سنتي فليس مني«. اين 
حديث شوک بزرگي به من وارد كرد كه اگر قرار 
باشد به سنت پيامبر عمل كنم بايد ازدواج كنم. 
به همسر خواهرم گفتم كه آن فرد را كه گفتي 
بگو به منزل ما بيايد تا با هم صحبت كنيم. در 
همان جلسه اول هم به تفاهم رسيديم، چراكه 
هر دو راهمان يك��ي بود و معتقد به اس��الم و 
مقيد به احكام آن بوديم. چيز ديگري هم باقي 

نمي ماند. 
خطبهعقدشماراچهكسيخواند؟

خطبه عقد ما توس��ط آيت اهلل بهشتي)ره( در 
پشت ميزهاي مدرس��ه علوي با حضور پدر و 
مادرهايمان خوانده شد و ايش��ان هديه قرآن 
ما را امض��ا كردند. مي خواس��تم مهريه ام يك 
س��كه باش��د، ولي مادرم خيلي مواف��ق نبود. 
محسن وقتي نارضايتي مادرم را فهميد گفت 

14 سكه باشد. 
فعاليتهايسياسيهمداشتيد؟

آن زمان گروه هاي سياس��ي مختلف��ي با انواع 
تفكرات و مرام ها فعاليت داش��تند. هر روز هم 
يك قسمت كش��ور درگير تحريكات دشمنان 
مي شد و ما هر دو دغدغه حفظ انقالب و كمك 
به آن را داش��تيم. من مدتي به نخست وزيري 
مأمور شدم و كار تايپ صورتجلسه هاي شهيد 

رجايي را انجام مي دادم. سپس به دفتر بيانيه 
الجزاير رفتم و قب��ل از آن ه��م در كنار خانم 
دباغ عزيز كه خ��دا رحمتش كند، در اردوهاي 
تابس��تاني دانش آموزان كه از سراس��ر كشور 

مي آمدند، خدمت مي كردم. 
چطورش�دكههمس�رتانب�هجبهه

رفت؟
به محس��ن اجازه رفتن به جبهه را نمي دادند. 
روزي به او گفتم محس��ن جان! امام فرمودند 
جبهه ها دانشگاه است. چنانچه جنگ تمام شود 
و تو به جبهه نرفته باشي، قطعاً افسوس خواهي 
خورد. در واقع من او را تشويق به رفتن به جبهه 
كردم. تا اينكه از فرصت تعطيالت نوروز سال۶1 
اس��تفاده كرد و عازم جبهه ش��د و در عمليات 

فتح المبين حضور يافت. 
خاط�رهايازروزاعزام�شب�هجبهه

داريد؟
يكي دو روز قب��ل از اعزام محس��ن به جبهه، 
خان��واده اش را دعوت كردم كه ب��راي آخرين 
بار قبل از اعزامش همگي دور هم باشيم. مادر 
محسن با ايش��ان خداحافظي كرد اما بين راه 
برگشت و سه بار دور ايشان گشت و همه گريه 
كردي��م. لحظات س��ختي بود. من و محس��ن 
هيچ عكس��ي با ه��م نداش��تيم. روز آخر چند 
دس��ت لباس پوش��يدم و عكس هاي زيادي با 
هم گرفتيم. آن روز و آن عكس ها براي هميشه 
تبديل به خاطرات شيريني برايم شد كه با مرور 
گاه و بيگاه ش��ان از آنها لذت مي برم. روزي كه 
مي خواست اعزام شود، صبح زود بيدار و آماده 

رفتن شد. وقتي داش��ت لباس مي پوشيد، خم 
شدم و پاهايش را بوسيدم. ناراحت شد. گفتم 
پاهاي كس��ي را بوس��يدم كه در راه حق قدم 
مي گذارد. او رفت و من هم به مدرس��ه رفتم. 
مي دانس��تم كه آنها بعدازظهر اعزام مي شوند. 
خيلي دلم مي خواست با او حرف بزنم و يك بار 
ديگر صدايش را بشنوم. پس از تعطيلي مدرسه 
تصميم گرفتم به يك باجه تلف��ن بروم و به او 
تلفن بزنم، ولي در طول راه ب��ه اين فكر كردم 
كه اگر يك وقت دلتنگي كنم و دلش را بلرزانم 
و به دنبالش پاهايش در رفتن به جبهه سست 
ش��ود و نرود، چگونه در قيامت جوابگو خواهم 
بود؟! چند دقيقه اي كنار باجه تلفن ايستادم اما 

منصرف شدم و برگشتم. 
محسن وقتي به اهواز رسيد، رفت اهواز پيش 
برادرم. برادرم از اول جنگ در خرمشهر حضور 

داشت و بعد از سقوط خرمشهر به اهواز رفت. 
برادرم وقتي محسن را ديده بود به رفيقش گفته 
بود نگاه به چهره دامادمان بينداز چقدر نوراني 
شده است. نور شهادت در چهره اش مي درخشد. 
محسن آماده شهادت بود. همه كارهايش را هم 
كرده بود. عكسي انداخت و به من گفت وقتي 

شهيد شدم از اين عكس استفاده كن. 
فكر مي كنم چهار يا پنج روز بيش��تر نبود كه 
اعزام شده بود. همزمان با عمليات فتح المبين 
بود. همس��رم در واح��د خمپاره ان��داز بود كه 
سنگرشان مورد اصابت قرار مي گيرد و  محسن 
از ناحيه سر مجروح مي  ش��ود و براي درمان او 
را به تهران مي آورند. در منزل گلدان پيچكي 
داشتيم كه با نخ بسته بوديم و به سمت نقطه اي 
كه عكس امام بود، رش��د مي كرد. محسن يك 
روز كه ب��ه گلدان آب مي داد گف��ت تا اين گل 
پيچك به عكس امام برسد من شهيد شده ام و 

همينطور هم شد. 
محسن به جبهه اعزام ش��د و من در فكر چاپ 
كردن عكس هايي بودم كه در آخرين لحظات در 
كنار هم بودنمان به ثبت رسانده بوديم. عكس ها 
را چاپ كردم و با شوقي وصف ناپذير آنها را نگاه 
مي كردم. منتظر آمدنش بودم اما در همين اثنا 
بود كه برادرم به تهران آمد. عكس ها را به برادرم 
نشان دادم و گفتم اينها را چاپ كردم تا وقتي 
محسن آمد آماده باشد. از عكس العمل برادرم 
تعجب كردم. خيلي سرد برخورد كرد! برادرم 
خبر مجروحيت محسن را ش��نيده بود و براي 
آنكه بتواند خب��ر دقيقي از وضعيت محس��ن 
پيدا كند به تهران آمده بود و من از اين موضوع 
بي اطالع ب��ودم. خواهرم،همس��رش، فاميل و 
دوستان مي دانستند كه محس��ن زخمي و به 
تهران اعزام شده است، ولي من بي اطالع بودم. 
تحقي��ق و تفحص برادرم هم تقريب��اً بي فايده 
بود چون همس��رم به نام يك خلبان به تهران 
فرستاده ش��ده بود. در نهايت محسن را بعد از 

شهادتش در بيمارستان ساسان پيدا كردند. 
چطوردرجريانش�هادتهمسرتان

قرارگرفتيد؟
شب قبل از ش��هادت خواب ديدم كه در اتاق 
تاريكي در زيرزمين هستم. پنجره روي سقف 
قرار داش��ت و دور تا دور اتاق توپ هاي پارچه 
بود. پارچه قرمز رنگ��ي به من دادند كه دو تكه 
بود يكي كوچ��ك و ديگري ب��زرگ! بيدار كه 
شدم به كس��ي حرفي نزدم فقط در دلم گفتم 
كه محس��ن به آرزويش رس��يد. وقتي اولين 
ش��هيد فرحزاد را آوردند، محس��ن خبرش را 
برايم آورد. مي گفت فكر مي كردم اولين شهيد 
فرحزاد من باشم. فرداي آن روز چون تعطيالت 
عيد بود من منزل بودم ام��ا براي انجام اموري 
مربوط به مدرسه آماده ش��ده بودم كه همسر 
خواهرم كه دوس��ت محس��ن بود در زد. همه 
خواب بودند. در را باز كردم و گفتم خير است! 
گفت محسن زخمي شده است!گفتم نه، شهيد 
شده است. من خواب ديدم. وقتي اين را شنيد 
گريه كرد. من وضو گرفتم و روس��ري سفيدم 
را س��ر كردم و دو ركعت نماز شكر خواندم و به 
همراه ايشان به بيمارستان ساسان رفتم. آنجا 
برادرم و چند نفر از آشنايان را ديدم. از برادرم 
خواستم پاهاي محس��ن را باز كند تا بوسه اي 
ديگر بر پاهاي در راه حق رفته اش بزنم. بعد به 
فرحزاد رفتم تا دركنار خانواده همسرم باشم. 
محس��ن را به فرحزاد برديم و ف��رداي آن روز 
تشييع اش كرديم. محسن در هشتمين روز از 
فروردين ماه سال 13۶1 در اثر اصابت تركش 
خمپاره از ناحيه سر مجروح شد و بعد از اعزام به 

بيمارستان ساسان به شهادت  رسيد. 

وقتيخبرش�هادتشراشنيدموضو
گرفتم،روسريسفيدمراسركردم،دو
ركعتنمازشكرخواندموبهبيمارستان
ساسانرفتم.ازبرادرمخواستمپاهاي
محس�نرابازكندتابوس�هايديگر
ب�رپاه�ايدرراهحقرفت�هاشبزنم.
بعدبهفرحزادرفتمتادركنارخانواده
همس�رمباشم.محس�نرابهفرحزاد
برديموفردايآنروزتشييعكرديم
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