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نگاهي به کتاب »نجمه پالره« 
با موضوع زندگي شهيد مدافع حرم سيدافتخار حسين

نبرد براي حق از پاراچنار تا سوريه 
 آرمان شريف

نيروهاي زينبيون در چند س�ال مبارزه 
و نب�رد ب�ا تروريس�ت هاي داعش�ي در 
کن�ار ديگر رزمن�دگان جبه�ه مقاومت 
حضوري فع�ال و تأثيرگذار گذاش�تند. 
آنها در دفاع از حرم اهل بيت)ع( از هيچ 
کاري فروگ�ذار نكردند و در اين مس�ير 
ش�هداي زي�ادي را تقديم کردن�د. حاال 
پس از گذشت چند سال از اوج درگيري 
با تروريست ها و برگشتن آرامش نسبي 
ب�ه ش�هرهاي س�وريه، بهت�ر مي ت�وان 
ب�ه نق�ش رزمن�دگان جبه�ه مقاومت و 
نيروه�اي زينبيون و فاطمي�ون پي برد. 
گفتن و نوشتن از شهداي مدافع حرم باعث 
آش��نايي بهتر مردم با آنها مي شود. يكي از 
شهداي لشكر زينبيون »سيدافتخار حسين« 
است كه زندگي نامه اش به تازگي در كتابي با 
نام »نجمه پالره« منتشر ش��ده است. اين 
كتاب را زهرا آقازاده نژاد نوشته و انتشارات 

شهيد كاظمي چاپ كرده است. 
كتاب از ميانه هاي��ش، زماني كه صحبت از 
رفتن به ايران مي شود، جذابيت پيدا مي كند: 
»مدتي است حرف از كش��ور ايران در خانه 

مي چرخد. هميشه صحبت از آنجا، زياد در 
خانه ما بود. ايران وطن دوم ماس��ت. گاهي 
پرچم س��ه رنگش را باالي مزار شهدايمان 
مي زنيم. عك��س امام و آي��ت اهلل خامنه اي، 
شهيد عارف حسيني و سيدحسن نصراهلل، 

در بيشتر خانه ها ديد مي شود.«
س��يدافتخار به ايران مي آيد و دوره تازه اي 
در زندگي اش شروع مي ش��ود. عاشق امام 
رضا)ع( و حضرت معصومه)س( اس��ت و از 
اينكه مي خواهد در كشوري زندگي كند كه 
حرم اين عزيزان در آن واقع است احساس 
خوشايندي دارد. او از شهر پاراچنار پاكستان 
آمده است؛ جايي كه وهابي ها چند وقت يك 
بار به جان جوانان شيعه اين شهر مي افتادند 

و جانش��ان را مي گرفتند. فتنه وهابي ها در 
اي��ن منطقه تمامي نداش��ت و بس��ياري از 
مردم ش��يعه منطقه از كارهايشان آرامش 

نداشتند. 
پس از مدت��ي اقامت در ايران س��يدافتخار 
تصميم مي گيرد عازم س��وريه شود. تشييع 
يك شهيد مدافع حرم جرقه رفتن سيدافتخار 
به سوريه را مي زند. او كه طعم تلخ جنگ با 
طالبان و وهابي ها را چش��يده و جنايت هاي 
اين ظالمان را ديده بهتر درك مي كند مردم 
مسلمان س��وريه در چه رنجي قرار دارند. به 
خانواده اش گفته بود: من ب��ه درد كار خانه 
و كارهاي اينجا نمي خورم. من چند سال در 
ارتش زحمت كشيدم، تخصصم به درد سوريه 

و جنگ حق مي خورد، نمي توانم بمانم. 
مث��ل هم��ه مدافع��ان زينبي��ون، نگ��ران 
نفوذي ه��اي وهابي بود ك��ه نگذارند روزي 
دوباره به خانه و كاشانه اش برگردد. اما هدف 
واال و بزرگش باعث مي شد تا اين فكرها را از 
ذهنش بيرون كند. او هدف هاي بزرگي در 
سر داشت كه بايد به آنها دست پيدا مي كرد. 
صبح هاي حرم، همدم هر روز س��يدافتخار 
بود. زي��ارت حض��رت معصوم��ه)س( كه 
مي رفت، دلتنگ سوريه مي شد و دلش براي 
حرم حضرت زينب)س( پر مي كش��يد. در 
حرم مي نشست و سرنوشت اين دو بانو را در 

ذهنش مرور مي كرد. 
سيدافتخار راهي سوريه مي شود و تجربياتش 
را در راه دف��اع از ح��رم مي گ��ذارد. حضور 
سيدافتخار حال خوب جبهه ها را دو چندان 
كرده بود. مراقب ديگر رزمن��دگان بود و با 
شجاعتش نمي خواست آسيبي به آنها برسد. 
سيدافتخار كنار جوان ترها كودكي مي كرد 
و با بزرگ تر ها مرد دنياديده اي مي ش��د كه 
مي توانست تكيه گاهي باشد محكم و صبور. 
گاهي برايش��ان پدري صبور ب��ود و گاهي 
برادري همسن و سال و بازيگوش. روزهاي 

غربت و جنگ را كنار هم مي گذراند. 
در جري��ان يك��ي از عمليات ها س��يد تير 
مي خ��ورد. بدنش را س��پر يك��ي از نيروها 
كرده بود و حاال ساير نيروها در حال انتقال 
بدن مجروح��ش بودند. خونري��زي زياد و 
جراحت هاي تن سيدافتخار او را به شهادت 
مي رساند. نيروها با چشماني گريان دورش 
جمع مي شوند و خاطراتش��ان را با او مرور 

مي كنند. 
نجمه پالره س��ال ها در جبهه ب��ود و براي 
خدا و دينش مي جنگي��د؛ چه زماني كه در 
پاراچنار بود، چه حاال كه در س��وريه است. 
او حاال به آنچه آرزويش را داش��ت، رسيده 
بود. با اين حال خبر ش��هادت س��يدافتخار 
براي خانواده اش بسيار سخت و ناگوار بود. 
خانواده براي تش��ييع پيكر س��يد به ايران 
مي آيند. نجمه پالره را نزديك قم و در بهشت 

معصومه)س( به خاك سپردند.
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حض�ور س�يدافتخار ح�ال خوب 
جبهه ه�ا را دو چن�دان ک�رده بود. 
مراق�ب ديگ�ر رزمندگان ب�ود و با 
ش�جاعتش نمي خواس�ت آسيبي 
به آنه�ا برس�د. س�يدافتخار کنار 
جوان تره�ا کودک�ي مي ک�رد و با 
بزرگ تر ها مرد دنياديده اي مي شد 
که مي توانس�ت تكيه گاهي باش�د 
محك�م و صب�ور. گاهي برايش�ان 
پدري صبور ب�ود و گاه�ي برادري 
همسن و سال و بازيگوش. روزهاي 
غربت و جنگ را کنار هم مي گذراند

گفت وگوي »جوان« با سيدمحمد موسوي 
برادر شهيد سيدجعفر موسوي از شهداي عمليات والفجر8

سهم من از والفجر8 جانبازي بود 
و سهم برادرم شهادت 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

س�يدجعفر برادر بزرگ تر بود يا شما؟ 
کمي از خانواده تان بگوييد. 

او بزرگ ت��ر بود. متولد 1339 هس��تم. جعفر 
متولد 25 ش��هريور س��ال 1337 بود. ما پنج 
برادر و دو خواهر بودي��م. پدر و پدربزرگ من 
ش��ركت نفتي بودند و در پااليش��گاه آبادان 
كار مي كردند. پدر 14سال داشت كه به جاي 
پدربزرگم وارد ش��ركت نفت شد. خانواده اي 
مذهب��ي داش��تيم. از آنجايي كه پ��درم فرد 
متش��رعي بود، با اينكه در اس��تخدام شركت 
نفت بود مي گفت خانه هاي شركت نفت حرام 
است و از آن استفاده نمي كرد. براي همين ما 
در خانه شخصي خودمان در كارون )آبادان ( 
زندگي مي كرديم. من و برادرهايم در كارون 

متولد شديم. 
پدرم با روحاني��ون ارتباط داش��ت و از طريق 
ايشان، س��يدجعفر و ما هم با مسائل سياسي 
آشنا ش��ديم. البته جنبه مذهبي خانواده ما از 
جنبه سياسي آن بيشتر بود. زمان انقالب من 
محصل بودم. همزمان با پيروزي انقالب اسالمي 
ديپلم گرفتم و س��يدجعفر كه دو س��ال از من 
بزرگ تر بود، دو س��ال قبل از من ديپلم گرفته 
و به س��ربازي رفته بود كه از پادگان فرار كرد. 
خوب يادم است همزمان با جمعه سياه اهواز، 
سيدجعفر س��رباز بود. برادرم و دوستانش كه 
روحيه انقالبي داشتند، تمام توپ ها و تانك ها 
را دس��تكاري كرده و ف��رار ك��رده بودند. گويا 
قرار بود كه يك تيم سه يا چهار نفري به اهواز 
حمله كنند و جمعه سياه اهواز را راه بيندازند. 
برادرم و دوستانش قطعات تانك ها و توپ ها را 
برمي دارند و به س��مت آبادان فرار مي كنند و 
خودشان را همراه با پسردايي ام پنهان مي كنند. 
تا اينكه انقالب به پيروزي مي رس��د. ما زمان 
انقالب همراه با مردم در مراسم و راهپيمايي ها 

شركت مي كرديم. 
شهيد چه خصوصيات اخالقي داشت؟ 
س��يدجعفر از نظر تحصيالت چ��ه در دوران 
ابتدايي و چه متوسطه جزو نفرات اول مدرسه 
بود. هميشه يك دانش آموز شاخص و شاگرد 
اول مدرس��ه بود. س��يدجعفر ه��وش بااليي 
داشت. يكي از مس��ئوليت هاي ايشان در زمان 
جنگ اين بود ك��ه زماني كه جاي��ي بمباران 
مي شد س��يدجعفر و دوس��تانش آن منطقه و 
افرادي كه خانه و زندگي شان بمباران شده را 
شناسايي مي كردند. اموال مردم را جمع آوري 
و شماره بندي و آدرس بندي مي كردند و آنها را 
به آبادان و جاي مخصوصي كه برايشان تعبيه 
شده بود مي بردند. سيدجعفر مجرد بود از اين 
رو مدت زمان زيادي را در منطقه حضور داشت. 
به نظرم شهادت برازنده سيدجعفر بود. ايشان 

داراي وقار و اخالق پسنديده اي بود. سيدجعفر 
تابستان ها در بازار ميوه فروشي مي كرد. او انسان 
خودساخته اي بود. از ديگر شاخصه هاي ايشان 
اين بود كه بسيار خوش طبع و خوش خلق بود. 

به نظرم درجات اينها بسيار باال است. 
شما که بچه آبادان بوديد، قاعدتاً خيلي 
زود وارد بحث جنگ شديد؛ سيدجعفر 

چه زماني وارد سپاه شد؟
ايش��ان ش��روع جنگ درآبادان بود و بعد سال 
61 وارد س��پاه آبادان شد. س��پس دوره اي به 
تهران رفت و ج��زو تيم حفاظ��ت نمايندگان 
شد. در زمان اس��تراحت هم در مدرسه عالمه 
حلي و مجلسي تهران تدريس مي كرد. برادرم 
دروس��ي نظير تاريخ، جغرافيا و قرآن تدريس 
مي كردند. بعد زماني كه قرار شد عمليات انجام 
شود مدت كوتاهي براي مأموريت به كردستان 
رفت. از آنجايي كه واحدشان زرهي بود، برادرم 
مسئوليت فرماندهي يگان موشكي تاو را برعهده 
داشت. گاهي براي شناسايي يا انهدام نيروهاي 
تروريستي يا گروهك ها به كوه هاي كردستان 
مي رفت. بانه و پ��اوه جزو مناطق��ي بودند كه 
برادرم براي آم��وزش و عمليات ايذايي به آنجا 

مي رفت. 
برادرتان در چ�ه عمليات هايي حضور 

داشت؟
ايشان از س��ال 1361 تا زمان ش��هادتش در 
والفجر8 در اغلب عمليات ها ش��ركت داشت و 
كارش بيشتر شناس��ايي طرح و عمليات بود. 
مدتي هم فرمانده ضدزره بود. آنجا مسئوليت 
قس��متي از نيروهاي ارتش و س��پاه را در سال 
64 برعه��ده داش��ت. ب��رادرم در عمليات الي 
بيت المقدس و آزاد س��ازي خرمشهر درجزيره 
مينو بود. قب��ل از عمليات جزيره مجنون، يك 

مدت هم مس��ئول حفاظ��ت از منطقه هفت 
آبادان شد. برادرم قبل از عمليات والفجر8 در 
شهر آبادان مس��تقر بود و بعد از آنجا با شهيد 
خسرو امينيان كه او هم مس��ئوليت داشت با 
هم براي شناسايي و انجام عمليات راهي شدند. 
البته من در اين عمليات همراه برادرم بودم كه 
من مجروح شدم و س��يدجعفر حدود 10 روز 

بعد شهيد شد. 
پ�س، از ش�هادت او در جبه�ه مطلع 

نشديد؟
من در اي��ن عمليات همرزم برادر س��يدجعفر 
بودم، اما قبل از شهادت ايشان به شدت مجروح 
شدم. من با خط شكن ها رفته بودم. فكر مي كنم 
هفته اول عملي��ات بود كه ترك��ش خوردم و 
مجروح شدم و كل بدنم سوخت. بيهوش شدم و 
به بيمارستاني در اصفهان منتقل شدم. برادرم 
صبح روز 64/12/1 براي شناس��ايي و استقرار 
موشك ها و آرايش جنگي براي دفع پاتك هاي 
عراق رفته بود كه حين شناسايي با اصابت تير 

مستقيم تانك به سرش شهيد شد. 
ک�ي از ش�هادت س�يدجعفر مطل�ع 

شديد؟
بعد از ش��هادت برادرم از طرف تعاون سپاه به 
خانه ما آمدند و خبر شهادتش را به خانواده ام 
دادند. البته مادرم خواب شهادت سيدجعفر را 
ديده بودند. كمي بعد از اينكه حال من مساعد 
شد و به تهران آمدم، دوستان و همرزمانم خبر 
شهادت برادرم را به من دادند. خبر شهادتش 
برايم باوركردني نبود. س��هم م��ن از والفجر8 

جانبازي بود و سهم برادرم شهادت. 
مادرتان چه خوابي در مورد ش�هادت 

سيدجعفر ديده بود؟ 
يكي، دو شب قبل از اينكه ايشان شهيد بشود، 

مادر خواب ديده بود كه امام زمان)عج( با يك 
عده اي به منزل ما مي آيند و مادر از آنها پذيرايي 
مي كند. يك��ي از ميان جم��ع مي گويد: »چرا 
حواست نيست چه كسي به اينجا آمده است.« 
مادر مي گويد: »خب كي اينجاست؟« ايشان در 
پاسخ مي گويد: »آقا امام زمان)عج( براي كاري 
به اينجا آمده اند. ايشان آمده اند تا خبر شهادت 
را به ش��ما بدهند.« كمي بعد مادر مي بيند كه 
امام خميني)ره( زير بغل برادر من را گرفته و به 
داخل اتاق مي آورد تا خبر شهادت او را بدهد. 
مادرم اين خواب را به شوخي مي گيرد تا اينكه 

خبر شهادت برادرم را به او مي دهند. 
به ج�ز ش�ما و برادرتان کس�ي ديگر 
از اعضاي خان�واده در جبه�ه حضور 

داشت؟
عالوه بر من و سيدجعفر، پدرم هم مدت زمان 
زي��ادي را در جبهه بود و بابا ي��ك هفته بعد از 
شنيدن خبر ش��هادت برادرم مجدداً به جبهه 
آمده و در منطقه حضور پي��دا كرده بود. من و 
سيدجعفر در عمليات بيت المقدس و والفجر8 

با هم همرزم بوديم. 
شما آباداني هستيد؛ چطور شد که مزار 

شهيد در تهران است؟

اصاًل ق��رار نبود در تهران دفن بش��ود. قرار بود 
در آبادان دفن ش��ود كه پدر و مادرم به تهران 
آمدند و سيدجعفر در تهران دفن شد. ما عالوه 
بر كارون منزلي هم در تهران داش��تيم، پيكر 
برادرم را به قطعه53 بهشت زهرا)س( ردي�ف 

89 ش�ماره7 منتقل و تدفين كردند. 
در پايان هر صحبتي داريد بفرماييد...

ب��رادرم س��يدجعفر داراي كرام��ات زيادي 
اس��ت. در بس��ياري از مواقع دچار مشكل و 
مواردي شده ام كه با استعانت از ايشان مشكل 
مورد نظرم به خوبي حل ش��ده اس��ت. شهدا 
امامزادگان عش��قند. آنها آمين گوي دل هاي 
بي قرارمان هستند. بعد از شهادت سيدجعفر 
بس��يار كنجكاو بودم تا نحوه ش��هادتش را به 
طور دقيق بدان��م. يك بار خواب��ش را ديدم؛ 
در خواب به ايش��ان گفتم: »تو چطور شهيد 
شدي؟ من دوست دارم بدانم. مي خواهم بدانم 
چگونه روح از بدنت جدا شد؟« برادرم گفت: 
»مي خواهي بداني؟« گفتم: »بله.« گفت: »من 
براي شناس��ايي رفته بودم. در مسير بين يك 
تپه و خاكري��زي بودم. خودم دي��دم كه يك 
عراقي ش��ليك كرد. توپي به خاكريز اصابت 
كرد و تركش��ش به س��ر من خ��ورد.« گفتم: 
»خب بعدش چي شد؟ چطوري روح از بدنت 
جدا شد؟« گفت: »به محض اينكه من زمين 
خوردم، پيامبر اكرم)ص( از آس��مان به زمين 
آمدند و من را با اسم صدا زدند و گفتند ايشان 
را ببريد پي��ش حضرت زهرا)س(، ايش��ان را 

ببريد پيش مادرشان.«
من اين خواب را 40 ش��ب ب��دون وقفه ديدم. 
يعني از زمان شهادت تا چهلم برادرم اين خواب 
را مي ديدم. مي ديدم كه حضرت زهرا و حضرت 
زينب)س( مي آمدند پيكر ايشان را داخل يك 
تابوت مي گذاشتند و باالي يك تپه مي بردند. 

40 شب عزاداري مي كردند...
ش��هيدمان خيلي به داد ما مي رس��د و هرجا 
متوس��ل مي ش��ويم جواب ما را مي دهد. همه 
شهدا نزد خدا عزيز هستند، اما باور كردن اين 
چيزها براي خيلي ها سخت است. آنها نمي دانند 

كه شهدا عند ربهم يرزقونند.

من در عمليات والفجر8 همرزم برادر 
س�يدجعفر بودم، اما قبل از ش�هادت 
ايش�ان به شدت مجروح ش�دم. من با 
خط ش�كن ها رفته بودم. فكر مي کنم 
هفت�ه اول عملي�ات ب�ود ک�ه ترکش 
خ�وردم و مج�روح ش�دم و کل بدنم 
سوخت. بيهوش شدم و به بيمارستاني 
در اصفه�ان منتق�ل ش�دم. ب�رادرم 
صبح روز ۶۴/12/1 براي شناس�ايي و 
اس�تقرار موش�ک ها و آرايش جنگي 
براي دف�ع پاتک هاي ع�راق رفته بود 
که حي�ن شناس�ايي ب�ا اصاب�ت تير 
مس�تقيم تانک به س�رش شهيد شد

  صغري خيل فرهنگ
در سالروز شهادت سيدجعفر موسوي از ش�هداي عمليات والفجر8 
در اول اسفندماه س�ال 13۶۴ به س�راغ برادرش رفتيم تا از زندگي و 
سيره شهيد بيشتر بدانيم. سيدمحمد موسوي که خود نيز از همرزمان 
برادر شهيدش بود با ما همكالم شد. سيدمحمد و سيدجعفر هر دو در 
عمليات والفجر8 شرکت مي کنند، اما سيدمحمد کمي قبل از شهادت 
سيدجعفر مجروح شده و براي درمان به بيمارستاني در اصفهان منتقل 

مي ش�ود و از عاقبت برادر بي خبر مي ماند. تا اينكه بعد از ترخيص به 
خانه مي آيد و متوجه شهادت برادرش سيدجعفر مي شود. سيدجعفر 
را بايد نمونه يک انسان وارسته دانس�ت. او در اوقات فراغت از جبهه 
و جهاد براي بچه ها و هم محلي هايش کالس هاي قرآن برگزار مي کرد 
و لحظه اي از خدمت و جهاد دست نكشيد. براي روح بلند سيدجعفر 
عمليات والفجر8 سكويي به آسمان بود. آنچه در پي مي آيد ماحصل 
همكالمي ما با سيدمحمد موسوي برادر شهيد سيدجعفر موسوي است. 
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