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گذری بر زندگی شهید محمد پورهنگ داماد خانواده شهید اصغر پاشاپور

 ترور بیولوژیکی
 »چمران سوریه« را آسمانی کرد

  غالمحسین بهبودی
حجت االسالم شهید محمد پورهنگ، داماد 
خانواده شهید حاج اصغر پاش�اپور بود که 
با معرف�ی و آش�نايی حاج اصغر ب�ا خواهر 
ايش�ان ازدواج کرد. اتفاق نادر در شهادت 
حاج محمد اي�ن نکته ب�ود که وی ب�ا ترور 
بیولوژيک تروريست ها روبه رو شد و پس از 
طی يک دوره چند روزه بیماری، 31 شهريور 
1395 به شهادت رسید. به بهانه گفت وگو با 
مادر شهید حاج اصغر پاشاپور، گذری کوتاه 
به زندگی و مجاهدت های حجت االس�الم 
مي اندازي�م. پورهن�گ  حاج محم�د 

16 شهریور 1356 بود که محمد در یک خانواده 
مذهبی در شهرری متولد شد. خانواده پورهنگ 
از آن دس��ت خانواده های انقالبی بودند که در 
دفاع مقدس یکی از فرزندان ش��ان به شهادت 
رسید و دیگری سال ها در اسارت دشمن بعثی 
مقاومت کرد و ب��ه افتخار آزادگی نائل ش��د. 
حاج محمد جو چنین خانواده ای را درک کرده 
بود که از نوجوانی وارد فعالیت های بسیج شد و 
بعد از تحصیالت متوسطه، به حوزه علمیه رفت 

و کس��وت طلبگی را در پیش گرفت. ازدواج با 
خواهر شهید حاج اصغر پاشاپور، نقطه عطف 
دیگری در زندگی شهید پورهنگ بود. همسر 
شهید مي گوید: »برادرم واسطه ازدواج ما شد. 
ابتدا چون فاصله سنی من و حاج محمد 10 سال 
بود، نپذیرفتم اما سه سال بعد برادرم دوباره این 
موضوع را پیش کشید. من در هیئت نشسته 
بودم و سخنران داشت درباره یک زندگی موفق 
صحبت مي کرد. وقتی به زندگی امام علی)ع( و 
حضرت زهرا)س( اشاره کرد و فاصله سنی آنها 

را مثال زد، انگار یک تلنگر به من وارد شد.«
شهید پورهنگ در زندگی مشترکش صاحب 
دو دختر دوقلو به نام های فاطمه و ریحانه شد 
اما وجود این دو گل نورس و کار خوب و زندگی 

آرام در کنار همسر و فرزندان نیز باعث نشد تا 
احساس مسئولیتی که نسبت به جبهه مقاومت 
اسالمي  داشت را کنار بگذارد و در موسم دفاع 
از حرم کاری انجام نده��د خصوصاً آنکه برادر 
همسرش، اصغر پاشاپور، پیش از او وارد جریان 
مقاومت و بارها به جبهه سوریه اعزام شده بود.

مادر شهید پاشاپور در این خصوص مي گوید: 
»نوه های دوقلویم دو ماه��ه بودند که دامادم 
حاج محم��د آم��د و گف��ت »مي  خواه��م به 
س��وریه بروم«. پیش خودم گفت��م اگر بگویم 
ب��رو، بچه  هایش دو ماهه هس��تند و س��خت 
مي ش��ود. اگر هم بگویم نرو، مي  گوید پسرت 
را راهی کردی، دوست نداری من برای بی بی 
زینب)س( بروم؟ خالصه راضی شدم و گفتم  

برو خدا به همراهت.«
س��ال 1394 ش��هید پورهنگ راهی سوریه 
ش��د. چون روحانی بود )بدون آنکه کس��ی از 
روحانی بودن وی اطالع داشته باشد( عالوه بر 
فعالیت های نظامي  در جبهه مقاومت اسالمی، 
به فعالیت های فرهنگی نیز مي پرداخت. همسر 
شهید مي گوید: »همسرم کاری شبیه کار شهید 

چمران در لبنان را در شهر الذقیه سوریه شروع 
کرد. به مدارس��ی مي رفت که افراد  جنگ زده 
در آن تحصی��ل مي کردن��د. در ای��ن مدارس 
دانش آموزان نیازمند را شناس��ایی مي کرد و 
با برق��راری ارتباط با آنها به خانواده هایش��ان 
نزدیک مي شد. از همین جا هم بحث تبلیغ دین 
شروع شد و هم بحث کمک به نیازمندان و رفع 
نیازهای بهداشتی، تحصیلی، خانوادگی و... آنها. 
لطف و عنایت خدا هم شامل حال آقامحمد شد 

و خیلی زود در الذقیه شناخته شد.«
فعالیت های چشمگیر شهید پورهنگ در الذقیه 
سوریه باعث حساسیت تروریست ها در خصوص 
وی شد. بنابراین یکی از افراد نفوذی خود را مأمور 
کردند تا حاج محمد را مسموم کند. این اتفاق در 
یکی از روزهای گرم تابس��تان افتاد و ش��هید 
پورهنگ با یک لیوان آب که توس��ط آن عامل 
نفوذی به او داده شده بود، مسمومیت شدیدی 
یافت. از همان روز حادثه، حال وی رفته رفته به 
وخامت گرایید تا اینکه به ایران منتقل شد اما 
چون مسمومیت در مرحله اولیه به شکل اساسی 
درمان نشده بود، تالش های پزشکان ایرانی نیز 
میسر واقع نش��د و حاج محمد پورهنگ پس از 
چندین روز بستری در بیمارستان بقیه اهلل)عج( 
به درجه رفیع ش��هادت نائل آم��د. وی خطاب 
به دخترانش نوش��ته بود: »بدانید که شما را به 
اندازه تمام ستارگان دوس��ت دارم. اگر شما را 
تنها گذاشتم برای این بود که فدای راه علی)ع( 
شوم. کودکانی مثل شما به دست کثیف ترین 
حیوانات انسان نما قطعه قطعه مي شوند و به خدا 

من تحمل آن را ندارم.«
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88498481ارتباط با ما

فعالیت ه�ای چش�مگیر ش�هید 
پورهنگ در الذقیه س�وريه باعث 
حساسیت تروريست ها در خصوص 
وی شد. شهید پورهنگ با يک لیوان 
آب که توس�ط يک عامل نفوذی به 
او داده ش�ده ب�ود، مس�مومیت 
شديدی يافت. وي به ايران منتقل 
ش�د اما  تالش های پزشکان ايرانی 
نیز میسر واقع نش�د و حاج محمد 
پورهن�گ پ�س از چندي�ن روز 
بستری در بیمارستان بقیه اهلل)عج( 
به درجه رفی�ع ش�هادت نائل آمد

گفت وگوی »جوان« با مادر شهید حاج اصغر پاشاپور که 13 بهمن ماه امسال به شهادت رسید

حاج اصغر یک ماه بیشتر دوری حاج قاسم را تاب نیاورد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  فاطمه ملکی
يک محل�ه ب�ود و ي�ک حاج اصغر؛ ه�ر کار 
فرهنگی که از دس�تش برمي آمد برای مردم 
محله ملک آباد انجام مي داد. گاهی مي ديدی 
که با بس�یج کردن جوانان محل�ه، مقدمات 
خواندن نماز عید فطر و نماز ظهر عاش�ورا را 
مهیا مي کرد و در اقامه نماز، صدها نفر حضور 
پیدا مي کردند. گاهی خادم زوار امام رضا)ع( 
در مشهد مقدس مي شد و آستین باال مي زد و 
غذا درس�ت مي کرد و مايحتاج زوار را فراهم 
مي ک�رد. خالصه ي�ک حاج اصغر ب�ود و يک 
محله و يک اتاقک در پايگاه مقاومت بس�یج 
مس�جد صاحب الزمان)عج( که آنجا ش�هید 
پاش�اپور با جوان ه�ای محله ح�رف مي زد و 
س�عی مي کرد راه و چاه را نشان ش�ان بدهد.
همان حاج اصغ�ری که در خ�ط مقدم جنگ 
فرهنگی ب�ود، با آغ�از جنگ س�وريه عازم 
دفاع از حرم ش�د و بعد از هفت س�ال و چند 
ماه جهاد در مقابل تروريس�ت  های تکفیری 
و داعش، عاقبت 13 بهمن ماه امسال )98( در 
حومه حلب سوريه به شهادت رسید. شهید 
»حاج اصغر پاشاپور« از ياران نزديک سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که خیلی دوری 
فرمانده اش را تاب نیاورد و درست يک ماه بعد 
از شهادت حاج قاسم، او نیز آسمانی شد. چند 
روز پس از شهادت حاج اصغر پای حرف های 
مادرش سیده حوريه موسوی پناه نشستیم. 
مادری که با صالب�ت مي  گوي�د: هديه ای در 
راه خ�دا دادم و راضی نیس�تم ذره ای از پول 
بیت المال خرج بازگرداندن پیکر پسرم شود. 
روايت های اين مادر شهید را در ادامه بخوانید.

 بوسه بر پای مادر
حاج اصغ��ر فرزند چهارم خانواده و متولد س��ال 
1358 بود؛ پدرش هم از جانب��ازان دوران دفاع 
مقدس اس��ت. پس��رم از کالس دوم راهنمایی 
فعالیت بسیجی داشت. یک عکس هم از او داریم 
که پرچم »یاحسین )ع(« بر دوش، اعتقاداتش را 
در نوجوانی نشان مي دهد. پسرم به راهپیمایی  ها 
عالقه داش��ت و هیچ وقت از ای��ن فعالیت  ها جا 
نمي ماند. بسیار مهمان نواز بود و احترام همه را 
نگه مي داشت. از کودک خردسال گرفته تا افراد 
مسن؛ بسیار ش��وخ طبع بود. با خواهر و برادر و 
فرزندان شان شوخی مي کرد. کاًل در اقوام مرام 
دیگری داش��ت. براي من احت��رام ویژه  ای قائل 
بود؛ وقتی برای دیدنش به س��وریه رفته بودیم، 
پاهای من را مي  بوس��ید و مي گفت »ش��ما پای 
من را ب��از کردید تا به اینجا بیای��م و از دین  مان 

محافظت کنم.«
 خواستگاری به سبک حاج اصغر

پسرم خیلی باحیا و شوخ بود؛ وقتی مي  خواست 
ازدواج کند، این مسئله را مستقیم به من نگفت. 
یادم هست از مهاباد که برگشت یک عکس را به 
من نش��ان داد؛ در آن عکس چادر بر سر یکی از 
س��ربازهایش انداخته بود و خودش کنار سرباز 
ایستاده بود. وقتی این عکس حاج اصغر را دیدم 
فکر کردم آن س��رباز یک خانم است؛ به او گفتم 
»این خانم کیه؟« گفت »من آنجا نامزد کردم«. 
گفتم »بدون اجازه من؟« گف��ت  »آره«. گفتم 
»خودت مي  دانی! عروس��ی کردی االن داری به 
من مي  گویی؟« خیلی ناراحت شدم و گفتم »تو 
چطوری دس��ت این خانم نامحرم را گرفتی؟« 
گفت »عقد کردیم«. گفتم »ای��ن خانم نگفت 
تو پدر و مادر نداری؟!« بعد کلی خندید و گفت 
»مادر صاحب این عکس سرباز منه«. خندیدم و 
گفتم »خب چرا با من این کار را مي کنی؟ بگو زن 

مي  خواهم؛ من مي  روم و برایت زن مي گیرم«.

 زندگی بسیار ساده 
ما در محله ملک آباد زندگی مي  کردیم. حاج اصغر 
و همسرش هم مس��تأجر ما بودند. تمام زندگی 
حاج اصغر ی��ک اتاق و یک آش��پزخانه بود. به او 
مي گفتم شما که این همه فعالیت مي  کنی، کمي 
فکر زندگی ات باش. مي گفت همین هم برای من 
زیاد است. آن دنیا جایمان بزرگ باشد. هیچ وقت 

دنبال تجمالت نبود.
 من کاره ای نیستم

ابتدای جنگ در س��وریه، حاج اصغر به منزل ما 
آمد و گفت ما باید به مأموریت برویم. پرسیدم: 
کجا مي روی؟ گفت: سوریه. گفتم باشد خدا به 
همراهتان. بعد از رفتن حاج اصغر به سوریه، چهار 
بار پیش��ش رفتم؛ یک بار بعد از شهادت دامادم 
حاج محمد پورهنگ به س��وریه رفتیم تا اسباب 
و اثاثیه دخترم را به ایران بیاوریم؛ س��ه بار دیگر 
هم به دیدن حاج اصغر رفتیم. تا زمان شهادتش 
ما نمي دانستیم مسئولیتش چیست. در سوریه 
از پس��رم پرس��یدم »اینجا چه کاره هس��تی؟« 
گفت »ما کاره ای نیس��تیم.« بعدها چندین بار 
حضوری ی��ا تلفن��ی از حاج اصغر این س��ؤال را 
پرسیدم که »شما در سوریه کجا کار مي  کنید؟« 
یک بار گفت »من در یک اتاق نشس��تم؛ وسایل 
گرمایش��ی و سرمایش��ی هم دارم.« پرسیدیم 
پس ش��ما هیچ کاره ای! بیسیم چی هم نیستی؟ 
گفت نه. پرس��یدم پس چ��ه کار مي  کنی که به 
ایران نمي  آیی؟ گفت مي  نش��ینیم در اینجا یک 
وقت هایی بچه  ها لباس یا وسیله ای مي  خواهند 
برای آنها مي  بریم. گفتم باشد خدا کمک تان کند. 
هر بار که به دیدن پسرم به س��وریه رفتیم، او را 
خیلی نمي  دیدیم؛ مثل یک مهمان مي  آمد و چند  
ساعت کنار ما بود و مي رفت. تا زمان شهادتش 
دو س��ال بود که به ایران نیامده ب��ود. یک بار به 
س��وریه رفتم، خیلی ش��لوغ بود و صدا مي آمد. 
گفتم اصغر خانه تان خیلی صدا مي آید، آخه چرا 
زن و بچه ات را به اینجا آورده ای؟ گفت عرب  ها 
رسم دارند شب  ها اسباب کش��ی مي کنند. این 
صدای اسباب کشی آنهاست؛ شما اصاًل خودتان 
را ناراحت نکنید. منزل حاج اصغر در سوریه طبقه 
دوازدهم بود. یک بار به عروسم گفتم کاش طبقه 
پایین باشید، اگر حمله ای ش��د، زودتر به طبقه 
زیرزمین بروید. عروسم گفت مامان اگر بخواهند 
بزنند، زیرزمین را هم مي  زنند. ما برای آخرین بار 

در تابستان امسال به دیدنشان رفته بودیم.

 شرط حاج اصغر برای بازگشت به ايران
پنج سال از حضور حاج اصغر در سوریه مي    گذشت 
که به سوریه رفتم و به او گفتم: بیا برگردیم بس 
است دیگر؛ االن پنج سال اس��ت اینجا هستی. 
گفت باشد برمي    گردم، فقط یک شرط دارد. گفتم 
چه ش��رطی؟ گفت: فردای قیامت جواب بی بی 
زینب)س( را شما مي  دهی؟ اگر جواب می دهی 
من برمي گردم. گفتم: نه م��ن نمي    توانم جواب 

بی بی زینب)س( را بدهم؛ پس بمان.
پس��رم هر وقت مي خواس��ت به س��وریه برود 
مي گفت: »مي روم تا مزدم را از بی بی بگیرم. باید 
یا شهید شوم یا جانباز«. البته حاج اصغر یک بار 
مجروح شده و به ما هم نگفته بود. یک بار وقتی 
جورابش را درآورد، زخم پایش را دیدیم. از جای 
بخیه اش مشخص بود که زخمش را غیرحرفه ای 

بخیه زده اند طوری که انگار فقط مي    خواستند 
جلوی خونریزی زخم را بگیرند.

 حاج محمد هم مثل پسرم بود
دامادم شهید حاج محمد پورهنگ هم مثل پسرم 
بود. من هم برای او مثل م��ادر بودم. دوقلوهای 
ش��هید پورهنگ دو ماهه بودند که حاج محمد 
آمد و گفت »مي    خواهم به س��وریه بروم«. پیش 
خودم گفتم اگر بگویم ب��رو، بچه  هایش دو ماهه 
هس��تند؛ اگر هم بگویم نرو، مي    گوید پس��رت 
را راهی کردی، دوس��ت نداری من برای بی بی 
زینب)س( بروم؟ خالصه راضی شدم و گفتم برو 

خدا به همراهت.«
وقتی دوقلوه��ا به یک س��ال و نیم رس��یدند، 
حاج محمد گفت: مي    خواه��م زینب خانم را هم 
به س��وریه ببرم. باز هم راضی شدم تا دخترم به 
همراه دوقلوها برون��د. منطقه  ای که زینب خانم 
در آنجا بود، 30 کیلومتر تا منطقه جنگی و خط 
مقدم فاصله داشت. در آنجا صدای عملیات  ها و 
تحرکات جبهه، شنیده مي    شد اما باز در چنین 

شرایطی دخترم کنار حاج محمد بود.
من مي    دانستم که دامادم شهید مي    شود. بار آخر 
که با دخترم و عروسم برای بدرقه شهید پورهنگ 
به فرودگاه رفتیم، به عروس��م گفت��م این دفعه 
حاجی شهید مي    شود. عروسم گفت »نه مامان«. 
گفتم »احساس کردم آخرین دیدار بود.« بعد هم 

حاج محمد مظلومانه به شهادت رسید.
اکنون فرزندان ش��هید پورهنگ هفته ای سه 
روز پیش م��ن هس��تند؛ گاهی صب��رم تمام 
مي    شود اما وقتی عکس شهید پورهنگ را نگاه 

مي    کنم، گویا صبر دوباره به وجودم برمي    گردد. 
حاج محمد دوست صمیمي  حاج اصغر بود؛ هر 
وقت حاج اصغر با ما تماس مي    گرفت، مي    گفت: 
حواس تان به یادگارهای شهید پورهنگ باشد. 
یادگار های دوس��ت من در دس��ت شما امانت 
هستند. مبادا یک وقت خواهرم زینب از چیزی 

ناراحت شود.
 آخرين تماس 

بعد از شهادت حاج قاسم، پسرم زنگ زد و حدود 
20 دقیقه حرف زدیم. آخرین تماس او بود. پسرم 
در خواب شهید پورهنگ را دیده بود و مي  گفت: 
رفیق ش��فیقم را در خواب دیدم؛ برایم دعا کن. 
گفتم: ان شاءاهلل خیر است. در ادامه برای اولین 
بار به من گفت: مادر م��ا داریم به خط مي    رویم. 
گفتم: کجا مي    روی��د؟ گفت: هیچ��ی در جاده 
داریم مي    رویم؛ برایم دعا کن. گفتم ان ش��اءاهلل 
عاقبت به خیر بشوی و این طور با شهادت عاقبت 

به خیر شد.
بعد از ش��هادت حاج قاس��م پس��رم حال خوبی 
نداشت و به گفته خانواده اش حتی نمي    خندید. 
عروسم برایمان تعریف مي    کرد که بعد از شهادت 
حاج قاسم دیگر حاج اصغر حال و هوای دیگری 
داشت؛ یک شب یکی از دوستان ایرانی به همراه 
همسرش به منزل مان در س��وریه آمده بودند. 
حاج اصغر دو س��اعت با آنها درباره حاج قاس��م 
حرف زد و گریه کرد. بعد از این صحبت  ها همسر 
دوس��ت اصغر پیش من آمد و گفت ش��وهرت 
شهید مي    شود. من هم گفتم زبانت را گاز بگیر. 
او هم گفت از حرف ها و حال و هوایش پیداست 
که شهید مي شود. عروسم بعد از رفتن مهمان  ها 
با دقت پای حرف  های حاج اصغر نشس��ته بود و 
او هم احساس کرده بود که حاج اصغر به سمت 

شهادت مي    رود.
 شنیدن خبر شهادت 

آن شب که خبر شهادت حاج اصغر را به خانواده 
داده بودند، همه اعضای خانواده مي    دانستند اما 
چون من یک ماه پیش عمل قلب داشتم به من 
نمي    گفتند. آن شب بچه  ها به منزل مان آمدند. 
تعداد زیادی از دوس��تان حاج اصغر به محله ما 
آمده بودند. خیل��ی در خیابان س��ر و صدا بود. 
گفتم از پنجره بیرون را ببینم که در خیابان چه 
خبر است؟ دختر بزرگم گفت نه نگاه نکن؛ خبر 
خاصی نیس��ت. بعد دخترم قرص  هایم را آورد و 
گفت مادر بخور. گفتم نه امشب قرص نمي    خورم. 
ش��ما آمده اید اینجا که بگوییم و بخندیم. اما با 
اصرار دخترم قرص هایم را خوردم. با اینکه ذکر 
مي گفتم و آیت الکرس��ی مي خواندم اما باز هم 
خوابم نمي برد. باالخره به سختی خوابیدم. کمي 
 بعد برای خواندن نماز صبح آماده ش��دیم. بعد 
از نماز، دخترم صبحانه مختصری آورد و گفت 
داروهایت را بخور و بعد استراحت کن. با دخترم 
به اتاق رفتیم و گفت مادر یک چیزی بگویم؟ بعد 
ادامه داد: یکی از نزدیکان حاج محمد )ش��هید 
پورهنگ( شهید شده اس��ت. مي    آیی شهرری؟ 
گفتم اصغر نزدیک ترین دوس��تش ب��ود! اصغر 
شهید شده؟ دخترم گفت نه اصغر مجروح شده. 

گفتم نه فهمیدم که اصغر شهید شده است.
من بعد از ش��هادت حاج اصغر خیلی بی قراری 
مي    کردم. همس��رم و دخترم خیلی م��ن را آرام 
کردند. ش��هادت پسرم هم ش��یرین است و هم 
س��خت. درباره مبادل��ه پیکر پس��رم هم گفتم 
من راضی نیس��تم حتی به اندازه س��ر سوزن از 
بیت المال خرج شود. هر چه خواست خداست، 
همان مي    ش��ود. اگر قرار باشد پیکرش برگردد، 
برمي گردد. ما باید اکن��ون صبوری را از حضرت 
زینب)س( بیاموزیم. خدا خ��ودش داده و االن 

گرفته و باید شاکر خدا باشیم.

بعد از ش�هادت حاج قاسم پسرم حال 
خوبی نداش�ت و به گفته خانواده اش 
حت�ی نمي    خنديد. يک ش�ب يکی از 
دوس�تان ايرانی به همراه همس�رش 
به منزل مان در س�وريه آم�ده بودند. 
حاج اصغ�ر دو س�اعت با آنه�ا درباره 
حاج قاسم حرف زد و گريه کرد. بعد از 
اين صحبت  ها همسر دوست اصغر پیش 
من آمد و گفت از حرف ها و حال و هوای 
شوهرت پیداس�ت که شهید مي شود
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