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پیام امام)ره( در غائله پاوه 
و الگویی که در دفاع مقدس تکرار شد

  عليرضا محمدی
27 مرداد 1358 امام خمينی اولين پيام های 
خود در خصوص دفاع مق��دس را صادر كرد. 
منظور از دفاع مقدس، 10 سال جنگ سخت 
در مرزهای غربی و جنوبی كشورمان است كه 
از آشوب های كردس��تان و خوزستان شروع 
شد و بالانقطاع به جنگ تحميلی عراق عليه 

ايران پيوست.
مرداد 58 وقتی پاسدارها و تعدادی از نيروهای 
ژاندارم��ری در پ��اوه به محاص��ره چند هزار 
ضدانقالب درآمدند، ام��ام پيام معروف خود 
را صادر كرد و غائله پاوه با شكست گروهك ها 
فرونشست. حضرت امام در بخشی از اين پيام 
كه به دليل قرار داشتن در ماه رمضان، ساعت 
3 صبح پخش شده بود، مي فرمايند: »به دولت 
و ارت��ش و ژاندارمری اخط��ار می كنم اگر با 
توپ ها و تانك ها و قوای مجهز تا 24 س��اعت 
ديگر حركت به سوی پاوه نشود، من همه را 
مسئول می دانم. من به عنوان رياست كل قوا 
به رئيس ستاد ارتش دستور می دهم كه فوراً 
با تجهيز كامل عازم منطقه ش��وند؛ و به تمام 
پادگان های ارتش و ژاندارمری دستور می دهم 
كه بی انتظارِ دستور ديگر و بدون فوت وقت با 
تمام تجهيزات به س��وی پاوه حركت كنند؛ 
و به دولت دس��تور می دهم وس��ايل حركت 
پاسداران را فوراً فراهم كنند. تا دستور ثانوی، 
من مسئول اين كش��تار وحش��يانه را قوای 

انتظامي  می دانم«...
اوايل شروع غائله كردستان، يك نوع مماشات 

)يا حتی رودربايس��تی( از ط��رف انقالبی ها 
در برخورد با گروهك ها در كردس��تان ديده 
مي ش��د. نرمش عجيب هيئت حس��ن نيت 
هم كه مزيد ب��ر علت بود و ب��ر زياده خواهی 
ضدانق��الب مي افزود. ش��رايط طوری پيش 
مي رفت كه بسياری از جنايت ها در كردستان 
بی جواب باقی مي ماند. به عنوان نمونه وقتی 
حدود 13 پاس��دار بوم��ي  در 23 تير 58 در 
مريوان به شهادت رسيدند و سر بعضی از آنها 
بريده شد، هيچ برخورد قاطعی با ضدانقالب 
صورت نپذيرفت. نهايتاً شهيد چمران از طرف 
دولت موقت به توافقی شكننده با ضدانقالب 

در مريوان نائل آمد.

ورق زدن اتفاق های ناخوشايند در كردستان 
ما را به اولين روزهای پيروزی انقالب اسالمي 
 مي رساند. تنها هش��ت روز از پيروزی نهضت 
اسالمي  مي گذشت كه پادگان مهاباد سقوط 
كرد و تمامي  س��الح هايش غارت شد. فردای 
همان روز داريوش فروهر و هيئت همراهش 
اولين مذاكره را با ناراضی ه��ا انجام دادند. در 
اين مذاكرات كه به معاشقه شباهت بيشتری 
داش��ت، غالباً گروهك ها تبرئه مي شدند و به 
ليس��ت درخواست های ش��ان موارد ديگری 
را اضافه مي كردند.  اما وقتی م��رداد 58 پاوه 
شلوغ شد، اوضاع تغيير كرد. آنجا كه گويی از 
اختالفات ريشه ای عشاير، خوانين و مردم بومي 
 خود شهر رنج مي برد، درهم ريختگی خاصی 
ديده مي شد. اين بار شهرنشينان پاوه داوطلبانه 
درخواست مي كردند پاس��دارها به شهرشان 
اعزام شوند. از نظر آنها اين جوان های سبزپوش 
انقالبی بسيار باانصاف تر از گروهك هايی بودند 
كه كينه های قديمي  را به رخ مي كشيدند و بر 

فراز كوه ها دندان نشان مي دادند.
مردم كه در خيابان اصلی پاوه تجمع كردند، 
پاسدارها با هلی كوپتر به پاوه وارد شدند. خيلی 
طول نكش��يد كه ضدانق��الب در قوری قلعه 
جلس��ه ای برگزار كردند و كم كم دس��ت به 
اس��لحه بردند. اين بار انقالبی ها عقب نشينی 
نكردند. رودرروی گروهك ها ايستادند و واقعه 
پاوه با فراخوانی كه ضدانقالب به همه عناصر 
خود )حتی از تهران و ساير نقاط( داده بود، به 
وخامت گراييد، طوری كه تعداد ضدانقالب 

در نبرد پاوه، چند برابر نيروهای انقالبی اعم 
از پاسدار، ارتشی و جوانمردان )پيشمرگه های 

كرد مسلمان( بود.
نتيجه اين جنگ نابرابر اگرچه منجر به شهادت 
ده ها انقالبی ش��د اما ديگر راه مماشات را بر 
ضدانقالب بست. امام پيام قاطع خود را صادر 
كرد و ضدانقالب كه بزرگ ترين اردوكش��ی 
خود تا آن زمان را در پاوه انجام داده بود، اولين 
شكست سنگين خود را نيز تجربه كرد. اگرچه 
چند ماه بعد، هيئت حس��ن نيت باز در برابر 
زياده خواهی های ضدانقالب كوتاه آمد و شهيد 
چمران در يك قدمي  پاكسازی سردشت به 
تهران فراخوانده شد، اما ديگر نيروهای انقالبی 
فهميده بودند ك��ه گفت وگو با ضدانقالب در 
كردس��تان فايده ای ندارد و تنها ايستادگی 
مي توان��د آنه��ا را از زياده خواهی های ش��ان 

منصرف كند.
قضيه پاوه و پيام قاطع امام خمينی)ره( بعدها 
در مناسبت های مختلف تكرار شد. شكست 
حصر آبادان، آزادسازی سوسنگرد، آزادسازی 
مهران و... از ديگر مواردی هس��تند كه پشت 
حرف ولی فقيه، جوان های مؤمن انقالبی قرار 
گرفتند و كار را برای دش��من سخت كردند. 
شايد بتوان پاوه را شروع راهی دانست كه در 
تاريخ از آن با عنوان دفاع مقدس ياد مي شود.

نتيجه اين جنگ نابرابر اگرچه منجر 
به ش�هادت دهه�ا انقالبی ش�د اما 
ديگر راه مماش�ات را بر ضدانقالب 
بست. امام پيام قاطع خود را صادر 
ک�رد و ضدانقالب ک�ه بزرگ ترين 
اردوکش�ی خود تا آن زم�ان را در 
پاوه انجام داده بود، اولين شکست 
س�نگين خود را ني�ز تجرب�ه کرد

 صغري خيل فرهنگ
برگزاري يادواره ش�ش شهيد دفاع مقدس و 
يک شهيد مدافع حرم روس�تاي سعيدآباد 
بهانه اي شد تا با تعدادي از خانواده شهداي اين 
روستا به گفت وگو بنشينيم. اين يادواره عصر 
28 مرداد  1397در مس�جد باب الحوائج)ع( 
روستاي سعيد آباد ساوجبالغ برگزار مي شود. 
شهيدان موسي خيل فرهنگ، محمد رسول 
ش�هبازي، مهدي پارس�ا، محمود ش�ريفي، 
رحي�م باقرپور و محم�د نيازاده از ش�هداي 
دفاع مقدس و ش�هيد جواد محمدي مدافع 
ح�رم لش�کر فاطمي�ون از افتخ�ارات اي�ن 
روس�تا هس�تند. همچنين25 نفر از مردان 
اين روس�تا نيز به افتخار جانبازي نائل آمده 
و يک آزاده هم روايتگر س�ال هاي اس�ارت 
در بند رژي�م بعث عراق اس�ت. برگ هايي از 
زندگي پنج ش�هيد روس�تاي س�عيدآباد را 
در گفت وگو با خانواده ش�ان پي�ش رو داريد. 

جانباز عباس شريفي برادر شهيد 
محمود شريفي

 اولين شهيد روستا 
متول��د  محم��ود 
1340بود. از ابتداي 
انق��الب با دوس��تان 
همس��ن خ��ود در 
فعاليت هاي انقالبي 
روس��تا مش��اركت 
داشت، از نوشتن شعار 
گرفته ت��ا حضور در 
راهپيمايي هايي كه درتهران برگزار مي شد. پدرمان 
كشاورز  بود و مادرمان از سادات و خانه دار.  پدر هر 
روز صبح بعد از نم��از صبح يك جزء قرآن تالوت 
مي كرد و مادرمان هم در امور خانه مشغول بود. 
نوع تربيت ديني و مكتبي خانواده روي محمود 
تأثير خوبي داش��ت. برادرم درسن 19سالگي به 
جبهه اعزام شد. همزمان با محمود، من و دو برادر 
ديگرم هم در جبهه حضور داش��تيم. من جانباز 
شدم و دو برادر ديگرم هم درمدت حضور در جبهه 
مجروح شدند. مادر و پدرمان مخالفتي با حضور 
بچه ها نداشتند.  از شاخصه هاي اخالقي برادرم بايد 
به ادب، مهرباني، حوصله، خوش اخالقي و شوخ 
طبعي اش اشاره كنم. من و محمود مثل دو دوست 
بوديم. وقتي جبهه رفتم، محمود هم در منطقه بود. 
خبر حضور من را كه شنيد، براي ديدنم آمد. تا من 
را ديد گف��ت كاش صبر مي كردي م��ن به خانه 
برگردم بعد شما به جبهه مي آمدي.  محمود اولين 
شهيد روستا بود و در اولين روزهاي مقاومت آبادان 
سال 1359به آنجا اعزام ش��د. ايشان در روزهاي 
دفاع از آبادان شش ماه جنگيد. سال 1360براي 
آنكه از جبهه باز نماند به خدمت سربازي رفت و 
اين بار در كسوت يك سر باز در جبهه حضور يافت.  
محمود فروردين  61درعمليات فتح المبين شركت 
كرد. دوم فروردي��ن  در دزفول به عنوان ديده بان 
لشكر حمزه سيدالشهدا)ع( از ناحيه دست مجروح 
ش��د. برادرم در ادامه عمليات، روز 6فروردين61 
جهت آزاد سازي تنگه رقابيه در كنار سايت چهار و 
پنج به عنوان ديده بان لشكر حمزه سيدالشهدا به 
عمق خاك دشمن بعثي نفوذ كرد و بر اثر اصابت 
تركش س��ر از بدنش جدا ش��د و ب��ه همرزمان 
شهيدش پيوست. پيكر مطهرش به عنوان اولين 
شهيد روستا با ش��كوه هر چه تمام تشييع  و در 
امامزاده اظهرالدين روس��تاي ايقر بالغ به خاك 
سپرده شد.   شهيد محمود شريفي در بخش هايي 
از وصيتنام��ه اش به نكاتي چ��ون حفظ حجاب، 
پشتيباني از واليت فقيه و انقالب و همراهي با امام 

خميني )ره ( اشاره دارد. 

 داود خيل فرهنگ برادرش�هيد 
موسي خيل فرهنگ 

 شهيد 16ساله 
ما هفت ب��رادر و دو   
خواهر بوديم. پدرمان 
و  ب��ود  كش��اورز 
صرفنظ��ر از پايين 
بودن توقعات زندگي، 
مجبور بود سخت كار 
ت��ا ضم��ن  كن��د 
حساس��يتي كه در 
بحث درآمد حالل داش��ت بتواند از پس مخارج 
زندگي بر آيد. بخش عمده اي از تربيت بچه ها بر 
عهده مادرمان بود كه همانند پدر تمام تالش خود 
را براي گذران زندگي مان مي كرد. با شكل گيري 
انقالب اس��المي و در جريان روند پيروزي آن، 
خانواده ما همچون ديگر خانواده هاي مذهبي و 

انقالبي پيگير مسائل بود. 
برادرم موسي متولد سال 1345 بود. اواخر سال 
1360در حالي كه تنها 15س��ال داش��ت راهي 
ميدان نبرد شد. مادر و پدرمان به خاطر دلبستگي 
كه به او داشتند، ابراز نگراني مي كردند،اما براي 
موسي اصل اداي تكليف و پيروي از فرمان امام 
خميني )ره ( بود. برادرم بسيار آرام، خوش رو و 
مهربان بود. در نهايت در 12 ارديبهش��ت سال 
62 در حالي كه تنها 16س��ال از بهار زندگي اش 
نگذش��ته بود در كامياران كردستان به شهادت 

رسيد. 

مهدي باقرپور برادرشهيد رحيم 
باقرپور

 2جانباز و يک شهيد 
ما سه خواهر و چهار 
برادر هستيم. من و 
برادرم كريم جانباز 
تحميل��ي  جن��گ 
هس��تيم و ب��رادرم 
رحيم س��ال 65 در 
شلمچه به شهادت 
رسيد. خانواده ما يك 
خانواده كشاورز و بسيار مذهبي بوده و هستند، 
پدرمان كشاورز بود و مادرم نيز در كنار تربيت 
فرزندان و كارهاي خانه در كار كشاورزي كمك 
مي كرد. رحيم در چنين خانواده اي چش��م به 
جهان گش��ود. از كودكي و نوجواني در مراسم 
مذهبي مسجد همراه پدر و مادر و ديگر اعضاي 
خانواده ش��ركت مي كرد و اينگون��ه با انقالب 
اسالمي و امام خميني)ره( آشنا شد. رحيم در 
دوران پيروزي انقالب 9 سال بيشتر نداشت و در 
دوران دفاع مقدس در حالي كه هنوز 15 سالش 
تمام نشده بود عازم جبهه شد. جالب اينكه پدر و 

مادرم هم با رفتنش مخالفتي نكردند.  
زماني كه من و برادرم كريم در جبهه بوديم رحيم 
از مادرم مي خواهد موافقت كند تا او هم راهي 
جبهه ش��ود. مادر مي گويد من مخالفتي ندارم 
ولي اجازه بده تا يكي از برادرانت از جبهه برگردند 
بعد ش��ما برو ،اما رحيم با مهرباني هميشگي و 

متانت خاص خود به مادرگفت دو برادرم براي 
اداي دين به امام و اسالم رفته اند و من نيز بايد 
دينم را به اسالم و رهبرم ادا كنم، اگر من نروم 
شما چگونه مي توانيد در روز قيامت پاسخگوي 
حضرت زهرا)س( باش��يد كه فرزندانش در راه 
خدا شهيد و اسير شدند؟! س��رانجام مادرم به 
رفتن رحيم رضاي��ت داد و او هم به جبهه آمد. 
اولين اعزام��ش در 15 آذر س��ال 64 بود كه تا 
15 ارديبهشت 65 در منطقه كردستان حضور 
داش��ت.  رحيم بس��يار مهربان و خوش اخالق 
بود. در سخت ترين شرايط از مرز اخالق و ادب 
خارج نمي ش��د به گونه اي كه طرف مقابل را با 
برخورد خود شرمنده مي كرد. ما معموالً كارهاي 
همديگر را ب��دون اينكه به ه��م بگوييم انجام 
مي داديم به گونه اي كه حتي پ��در يا مادرمان 
هم نمي دانستند كه آن كار را من انجام داده ام يا 
رحيم؟! نكته ديگر اينكه رحيم اهل ورزش هم 
بود و در فوتبال دروازه بان بسيار ماهري در سطح 

شهرستان بود.  
رحيم بسيار به رعايت حالل و حرام در زندگي 
مقيد بود و ما را هم بسياربه آن سفارش مي كرد، 
زماني كه همس��رم باردار بود به او مي گفت كه 
قبل از خوردن هر چيز از حالل و مباح بودن آن 
اطمينان داشته باش��د، چراكه معتقد بود براي 
داش��تن فرزند صالح بايد از همان اول به حالل 

و حرام توجه كرد. 
رحيم در يازده��م آذرماه س��ال 65به منطقه 
شلمچه در خوزستان اعزام شد و حدود 45 روز 

بعد در پانزدهم بهمن ماه همان سال بر اثر انفجار 
خمپاره در نزديكي او به شهادت رسيد. شدت 
انفجار به حدي بود كه س��ر ايش��ان و نيمي از 
بدنشان متالشي شده بود. در عمليات كربالي5 
من مسئول بهداري س��پاه ساوجبالغ بودم كه 
مجروحان را به عقب مي آوردند. يكي از همكارانم 
مرا به نام باقرپور صدا كرد. در همين هنگام يكي 
از مجروحان تا نام باقرپور را شنيد مرا صدا كرد 
و گفت شما با رحيم باقرپور نسبت داري؟ گفتم 

برادرم است، گفت ديدم كه شهيد شده است. 
 من نمي دانستم كه خبر شهادت رحيم را چگونه 
به پدر و مادرم بگويم تا اينكه تصميم گرفتم آنها 
را به تشييع جنازه شهيد اسماعيل خدابنده لو 
ببرم ت��ا از نزديك ب��ا حالت و روحي��ه خانواده 
شهيد آشنا شوند. وقتي از تشييع جنازه شهيد 
برمي گشتيم مادر فهميد. گفت مهدي جان چرا 
حقيقت را به ما نمي گويي و چرا خودت را اينقدر 
اذيت مي كني من مي دانم  رحيم ش��هيد شده 
است. فرداي آن روز كه پدر و مادرم را براي ديدن 
پيكر برادرم بردم، آنها در اولين اقدام دو ركعت 
نماز شكر به جاي آوردند و پدرم و مادرم گفتند 
خدا را شكر كه امانتي كه خدا به ما داده بود را به 
خودش برگردانديم. مزار برادر شهيدم واقع در 

گلزار شهداي امام اظهرالدين است. 
زهره فرهنگ فالح همسر معلم 

شهيد محمد نيازاده
 مجاهد فاو

محمد در فروردين 
در   1337 س��ال 
روستاي سعيد آباد به 
دنيا آمد. در مدرسه 
روستاي سعيد آباد 
مشغول  تحصيل شد 
اتم��ام  بع��داز  و 
تحصي��الت دوران 
راهنمايي، راهي تهران شد. همزمان با پيروزي 
انقالب موفق به كسب ديپلم شد. بعد به اجبار به 
خدم��ت س��ربازي رف��ت. وقت��ي فرم��ان 
امام خميني )ره ( مبني بر ترك پادگان ها را شنيد 
محل خدمتش را ترك كرد و به صف انقالبيون 
پيوست. مظاهر فساد دوران طاغوت كمترين 
تأثير منفي روي  محمد نداشت. در اوج خفقان 
شاهنش��اهي انس با قرآن و اهل بيت داشت و 
دركنار مس��جد و روحاني روس��تا مشق عشق 
مي كرد. پس از پيروزي انقالب اسالمي، محمد 
سال 1358 براي س��پري كردن ادامه خدمت 
س��ربازي تحت پرچم نظام اسالمي خودش را 
معرفي كرد.  سال 1359 به استخدام آموزش و 
پرورش درآمد و معلم روستا شد. بچه هاي زيادي 
در كالس درسش حاضر مي شدند. محمد تنها 
معلم بچه ها نبود، تمام تالشش را مي كرد تا در 
بحث اعتقادي، بچه ها بيشتر آموزش ببينند و 
دركالس درس حتماً حاضر باشند. سال 1360با 
هم ازدواج كرديم. آن زمان فرمانده پايگاه بسيج 
و انجمن اسالمي روستا هم بود. براي همين با 

آغاز جنگ به عنوان يك معلم عزم جبهه كرد. 
با تنوره كشيدن ش��عله جنگ، وقتي چند نفر 
از دوس��تانش در جبهه شهيد ش��دند، محمد 
ديگر توان ماندن در روس��تا را نداش��ت. سال 
64 براي ش��ركت در عمليات والفج��ر 8 از من 
اجازه خواست و رهسپار شد. بيست وهفتمين 
روز از بهمن ماه سال 1364در شهر فاو، محمد 
پس از سال ها مجاهدت در عمليات والفجر8 به 
آنچه هميشه در پي اش بود و از خدا مي خواست 
رسيد و مفقوداالثر شد. 12سال بعد پيكر مجاهد 
فاو پس از سال ها دوري تفحص شد و به آغوش 

خانواده بازگشت. 

گفت وگو با خانواده شهداي روستاي سعيدآباد به مناسبت برگزاري يادواره شهداي اين روستا

پرواز تا اوج از کوچه هاي خاکي روستا

حسين محمدي برادر شهيد مدافع حرم جواد محمدي 
 آماده شهادت بود

جواد متولد اول فروردين  59 بود. تا كالس پنجم ابتدايي درس خواند. سال 64 از افغانستان به ايران مهاجرت كرديم. 
از اقوام ما در دوران جنگ افرادي در جبهه ها حضور داشتند. جواد مجرد و استادكار آرماتوربندي بود. يك بار يك ماهي 
بود كه از او خبر نداش��تيم. به پس��ر دايي ام گفته بود به تركيه مي رود. بعد از يك ماه زنگ زد و گفت من فرودگاه امام 
خميني)ره( تهران هستم و مي خواهم به سوريه بروم. شما به پدر و مادر خبر بده. من هم به خواهرم زنگ زدم و گفتم 
جواد در فرودگاه امام خميني)ره( است و عازم سوريه ، ش��ما به بابا و مامان بگو نگران نباشند. البته پدرم بالفاصله با او 

تماس گرفت و صحبت كرد اما خيلي اصرار نكرد كه نرو، جواد مصمم بود برود، مي گفت خيلي از دوستانش رفتند. االن هم من مي خواهم بروم. 
وقتي پدر از او پرسيد يك ماه گذشته كجا بودي؟گفت در دوره آموزشي بودم. به هر حال رفت و بعد از پايان مأموريت برگشت. 

برادرم بعد از مدتي تصميم گرفت دوباره عازم شود. رفت و بعد از پايان مأموريتش آمد. مدتي ايران ماند تا اينكه تصميم گرفت براي بار سوم برود. 
اين بار پدرمان تا محل اعزام همراهش رفت.  جواد مصمم به حضور درجبهه مقاومت بود اما اين بار با همه دفعات فرق داشت. گويا مي دانست به 
شهادت مي رسد، گفت شايد ديگر برنگردم. جواد خيلي شوخ طبع و خوش اخالق بود، بسيار صبور، خونسرد و دلسوز بود.  نوروز 95 در دمشق با 
او تماس گرفتم. تلفني مفصل با هم صحبت كرديم. انگار آماده شهادت شده بود. به من گفت عكسش را از دوستش كه از همرزمانش بود بگيرم. 
اين آخرين تماس بين ما بود. پنج روز بعد كه دوباره تماس گرفتم گوشي اش خاموش بود. جواد هفتم فروردين ماه 95 بر اثر اصابت تركش گلوله 
تانك به شهادت رسيد. وقتي پيكرش را به ايران آوردند مراسم استقبال و تشييع با شكوهي در روستاي سعيدآباد برگزار شدكه دور از انتظار ما بود. 

برادرم نامش را در كنار شهداي روستاي سعيدآباد ثبت كرد.


