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حضور امام خميني)ره( در مراسم تشييع نخستين فرمانده شهيد ارتش

لباس نظامي لباس شهادتش بود
  آرمان شريف

زمان زيادي از پيروزي انقالب نگذش�ته 
و ضدانقالب در كردستان به دنبال ايجاد 
ناامن�ي و تفرقه بود. در چنين ش�رايطي 
نيروهاي باس�ابقه ارتش به ميدان آمدند 
و با اس�تفاده از تخص�ص و توانش�ان به 
دنبال آرام كردن اوضاع بودند. سرلشكر 
محم�د فراش�اهي ني�ز همچ�ون ديگر 
نيروه�اي ارتش پ�ا به ميدان  گذاش�ت. 
سال 1358 كردس��تان درگير ناامني  شد. 
براي خاتم��ه يافتن ش��ورش ها و تحركات 
ضدانقالب نياز به حض��ور نيروهاي باتجربه 
و ماهر بود. شهيد سرلشكر محمد فراشاهي 
در چنين ش��رايطي كه كش��ور به وجودش 
نيازي مبرم داش��ت، اعالم  ك��رد به صورت 
داوطلبانه دنبال انجام مأموريت است. او پيرو 
فرمان امام خميني)ره( براي خاتمه دادن به 

شورش هاي كردستان و ايجاد نظم و آرامش 
در منطقه، داوطلبان��ه از مركز آموزش 01 
نيروي زميني ارت��ش در تهران به تيپ دوم 
لشكر 28 پياده كردستان منتقل و به سمت 

فرماندهي گردان 107 پياده منصوب  شد. 
هر روز كه مي گذش��ت وضعيت در شهرهاي 
سقز وخيم تر مي شد. مهاجمان به فكر حمله 
به پادگان اين ش��هر و تصرفش بودند. شهيد 
فراشاهي با شجاعت تمام هميشه مي گفت: 
»لباس نظامي لباس ش��هادت من است« و 
تأكيد مي كرد در اين لحظه حس��اس تاريخ 
كشور )بحران كردس��تان( نبايد اجازه دهيم 
حتي يك وجب از خاك كشورمان تجزيه شود. 
او هنگام شروع غائله كردس��تان جزو اولين 

داوطلب هايي بود كه عازم آن منطقه شد. 
شهيد قبل از رفتن به هر مأموريت خطرناكي 
به همس��رش چنين مي گفت: »ت��و نبايد 
ناراحت شوي و بايد افتخار كني كه همسر 
مردي ش��ده اي كه بدون ترس و وحشت به 
اس��تقبال حوادث رفته اس��ت و از مملكت 
اس��المي دفاع مي كند. اگر از اين مأموريت 

برنگشتم بيشتر بايد افتخار كني كه در راه 
انجام وظيفه شهيد شدم. اين باالترين افتخار 
است، چون مرگ قسمت هر انساني است و 
بايد اين راه را دير ي��ا زود بپيمايد، پس چه 
بهتر كه شهادتي پر افتخار نصيب كسي شود 

تا سال هاي سال از او ياد كنند.«
شهيد فراش��اهي در چنين وضعيتي نقشي 
مهم و تأثيرگ��ذار برعهده داش��ت. هوش و 
درايت ش��هيد در چنين وضعيتي راهگشا 
بود. شهيد فراشاهي براي جلوگيري از بروز 
درگيري هاي بيش��تر و ريخته ش��دن خون 
مردم بي گناه شهر همراه دو نفر از معتمدان 
بومي و چند نفر از افراد تحت فرماندهي اش، 
بدون اسلحه و با پرچم سفيد به نشانه صلح 
و دوستي به اردوگاه ضدانقالب نزديك شد. 
او دنبال اين بود تا با صحبت هاي دوستانه و 
به دور از كشمكش و درگيري، راه حلي براي 

آرام كردن اوضاع پيدا كند. 
اما ضدانقالب دنبال درگيري و تنش بيشتر 
بود. در يك��ي از روز ها از س��وي گروه هاي 
تجزيه طلب به شهيد گفتند براي شركت در 
جلسه هيئت حسن نيت با سران دموكرات و 
كومله بدون سالح و بدون محافظ به جلسه 
بيايد. آنه��ا به دور از عق��ل و منطق، هنگام 
گفت وگ��وي صلح آميز، ناگه��ان در نهايت 
ناجوانمردي گلوله اي ب��ه قلب اين فرمانده 
ارتش ش��ليك كردند و او را با زبان روزه  به 
شهادت رساندند. به شهادت رساندن محمد 
فراشاهي اوضاع شهر را بدتر كرد. ضدانقالب 
با ش��هادت اين نيروي انقالبي با خش��ونت 
بيش��تري رفتار كرد و با تم��ام نيروهايش 
به پادگان س��قز حمله ور ش��د. در نهايت با 
حضور به موقع پرسنل نظامي و پشتيباني 
خلبانان هوانيروز، مهاجمان موفق به تسخير 
پادگان نش��دند. پس از چند روز كه آرامش 
به منطقه برگشت، پيكر شهيد فراشاهي را 
به تهران منتقل كردند. شهادت اين نيروي 
شجاع و مدبر، براي مسئوالن انقالب تلخ و 

سنگين بود. 
امام خميني )ره( در مراس��م تش��ييع پيكر 
شهيد محمد فراشاهي از مسجد امام حسن 
عسكري )ع( تا حرم حضرت معصومه )س( 
ش��ركت كردند و در صحن حرم مطهر نماز 
ميت گزاردند. پس از نماز، وقتي پيكر شهيد 
را بلند كردن��د، حضرت امام از پدر ش��هيد 
پرسيدند: »كجا دفن مي كنيد؟« پدر شهيد 
گفت: در »باغ بهشت«. امام فرمودند: »ايشان 
اولين افسر شهيد ارتش است، در قبرستان 
شيخان، نزديك حرم دفن كنيد.« به فرمان 
امام، پيكر ش��هيد محمد فراشاهي در گلزار 
شهداي شيخان نزديك حرم مطهر حضرت 

معصومه )س( به خاك سپرده شد. 
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ام�ام خمين�ي )ره( در مراس�م 
محم�د  ش�هيد  پيك�ر  تش�ييع 
فراشاهي از پدر ش�هيد پرسيدند: 
»كجا دفن مي كنيد؟« پدر ش�هيد 
گف�ت: در »ب�اغ بهش�ت«. ام�ام 
فرمودن�د: »ايش�ان اولين افس�ر 
ش�هيد ارتش اس�ت، در قبرستان 
شيخان، نزديك حرم دفن كنيد.«

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد ابوالفضل عليزاده كه هنگام شهادت 2 فرزند شيرخواره داشت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  اشرف فصيحي دستجردي
شهيد ابوالفضل عليزاده در حالي كه دو فرزند 
شيرخواره داشت  به شهادت رسيد.  او ماه ها 
قبل و بعد از تولد فرزندانش در جبهه ها حضور 
يافت تا اينكه اسفند 1364  نامش در ليست 
شهدا ثبت شد! پيكر اين شهيد اما 16 سال در 
سليمانيه عراق باقي ماند تا اينكه درجريان 
عمليات تفحص رخ نشان داد و پس از انتقال 
به كش�ور در امامزاده عباس)ع( چهاردانگه 
به خاك س�پرده ش�د. آنچه در ادامه مي آيد 
روايت زندگي و ش�هادت اين شهيد است كه 
در گفت وگوي ما با همس�رش پيش رو داريد. 

چطور شد مس�ير زندگي تان به وصلت 
با يك شهيد منتهي ش�د؟ كمي هم از 

زندگي ايشان بگوييد. 
اجازه بدهيد به كمي قبل از ازدواجمان اش��اره 
كنم. من ش��ش ماهه بودم كه پدرم را از دست 
دادم. پدرم دامدار بود و بعد از فوتش عمويم كه 
او هم دامدار بود سرپرس��تي من و سه برادرم را 
عهده دار شد. به هر حال سال ها گذشت تا اينكه 
يك روز شهيدعليزاده همراه يكي از برادرانم به 
خانه مان آمد. او بعد از اين ديدار به من عالقه مند 
ش��د و بعد در چند نوبت همراه خان��واده ا ش به 
خواستگاري ام آمدند اما من رضايت به اين وصلت 
نداش��تم. عمويم كلي از ابوالفضل و خانواده اش 
تعريف ك��رد ام��ا حرف هايش را قب��ول نكردم. 
عمويم هم به آنها جواب رد داد ولي آنها هم دست 
بردار نبودند و يك سال مدام اصرار به اين وصلت 
داش��تند تا اينكه رضايت دادم.  شهيد ابوالفضل 
عليزاده متولد سوم خرداد سال 1339 در تهران 
بود. دوران كودكي و نوجواني ايشان همزمان با 
شروع سال هاي اول مبارزه با حكومت پهلوي بود. 
ابوالفضل بعد از پيروزي انقالب به سربازي رفت 
و در درگيري هاي غرب كشور با منافقين حضور 
داشت و يك بار هم مجروح شد. ازدواج ما بعد از 
اتمام خدمت سربازي  شهيد بود كه ثمره آن يك 

پسر و يك دختر است. 
هنگام ازدواجتان چند ساله بوديد؟

آن زمان 18 سال داشتم و ش��هيد عليزاده هم 
21 ساله بود. 

مي دانستيد قرار است با كسي ازدواج 
كنيد ك�ه اهل جبه�ه و جنگ اس�ت؟ 

مشكلي با اين موضوع نداشتيد؟
شهيد در خواستگاري گفت كه شغلش جوشكاري 
است و خانه مستقل و درآمد زيادي ندارد اما قول 
داد تا جايي كه توان داشته باشد براي آرامش و 
آسايش من كار كند. همين طور گفت اهل جبهه 

 است و نظرم را در اين باره جويا شد. 
در جوابش گفتم هيچ وق��ت مانع رفتنش به 
جبهه نمي شوم. بعدها هم هميشه به اطرافيان 
مي گفت خدا همس��ري نصيبم كرد كه هيچ 
وقت مانع راهم براي جبهه رفتن نشد. زماني 
كه گفت مال و منالي ندارم اصالً ناراحت نشدم. 
فقط فكر تقوايي كه داش��ت بودم. فرد بسيار 
باتقوايي ب��ود. اين تقوا در اخ��الق و رفتارش 

مشهود بود. 
چه خاطرات�ي از روزهاي خوش وصلت 

داريد؟
يادم است همان شب ازدواجمان، شروع به نماز 
خواندن كرد. نمازش خيلي طوالني شد كه من 
نگران شدم و علت نماز خواندن  هاي مدام را سؤال 
كردم. آن شب به من گفت  از خدا آرزوي شهادت 
كرده است. اين موضوع مرا نگران كرد و دلشوره 
داشتم. اين دلشوره تا زماني كه خبر شهادتش را 

شنيدم همراهم بود. 

زندگي با يك رزمنده چه سختي هايي 
داشت؟

ما دو س��ال و نيم با هم زندگي كرديم كه بيشتر 
اين زمان را ايش��ان در جبهه بود. ش��ش ماه اول 
زندگي مان در يكي از اتاق هاي خانه برادرشوهرم 
گذشت. بعد از آن شوهرم راهي جبهه شد و من را 
در حالي كه باردار شده بودم به خانه مادرش برد. 
مدتي   را هم در خانه مادرش��وهرم زندگي كردم 
تا اينكه پس��رم حمزه به دنيا آمد. سه برادرشوهر 
داشتم كه مجرد بودند و دو خواهر شوهر دوقلو هم 
داشتم. من بايد در نبود همسرم با تمام مشكالت 
و تنهايي ها كنار مي آمدم كه روزهاي سختي بود. 
خانواده همسرم رفت وآمد همسرم به جبهه را از 
چشم من مي ديدند و مي خواستند مانع رفتنش به 
جبهه شوم. من هم مي گفتم اگر هر كس بخواهد 
مانع رفتن عزيزش به جبهه شود كه كشور به دست 
دشمن مي افتد و از همسرم حمايت مي كردم. بعد 
از تولد دخترم فاطمه بود ك��ه ابوالفضل خانه اي 
مقابل خانه مادرش اجاره كرد و به آنجا رفتيم. در 
آن خانه هم هشت ماه زندگي كرديم و بعد همسرم 
خانه اي  نزديك خانه مادرم اجاره كرد و به آنجا نقل 
مكان كرديم تا زماني كه در جبهه است خيالش 
از بابت من و بچه ها راحت باشد. شهيد هيچ وقت 
تغيير اخالق و رفتار نداد و هميشه مثل روزهاي 
اول آشنايي مردي باخدا، صبور، باصالبت و شجاع 

در همه عرصه هاي زندگي بود. 
در طول زندگي مشتركتان روحيه شهيد 

چطور بود؟
همسرم تابع فرمان حضرت امام بود و اگر فرماني 
از سوي امام براي حضور در عمليات صادر مي شد 
تابع و گوش به فرمان ايش��ان بود. از طرف ديگر 
اگر مي ديد عده اي از خون ش��هدا سوءاستفاده 
مي كنند واقعاً از درون مي س��وخت و مي گفت 
چرا اينها پا روي خون شهدا مي گذارند. خيلي از 
اوقاتش را در بهشت زهرا و زيارت شهدا مي گذراند 
و مدام در اين ارتباط باقي بود. زمان هايي كه در 
جبهه نبود با هم به دانش��گاه تهران مي رفتيم و 
درنماز جمعه شركت مي كرديم. شهيدعليزاده 
هميشه با وضو بود و هر شب نماز شب مي خواند و 

تا زمان شهادت نماز شب را ترك نكرد. 
ش�هيد در ط�ول حض�ورش در جبهه 

مجروح هم شده بود؟
بار اول كه مجروح شد من هنوز به همسري ايشان 
درنيامده بودم. آقا ابوالفضل قبل از نامزدي و دوران 

س��ربازي در اروميه بود كه در جريان درگيري با 
دشمن از ناحيه كتف و زانو مجروح شد. مادرشان 
برايم تعريف كردند وقتي  ابوالفضل مرخصي آمده 
بود براي اينكه والدين ناراحت نش��وند گفته بود 
زمين خورده و زخمي شده است اما بعدها مشخص 
ش��د بر اثر برخورد تركش مجروح شده است. آثار 

تركش تا آخر در بدنش وجود داشت. 
نبودن هاي همس�رتان در حالي كه دو 
فرزند كوچك داشتيد، برايتان سخت 

نبود؟
اتفاقاً هنگام تولد هر دو فرزندم، پدرشان در جبهه 
بود. پسرمان حمزه دوازدهم ماه رمضان مصادف 
با خرداد 1363 در بيمارس��تان اميرصادقيه در 
خياب��ان وليعصر)عج( به دنيا آم��د. آن زمان آقا 
ابوالفضل جبهه بود. من حالم خوب نبود و سه روز 
بستري بودم كه به ايشان پيغام دادند من بستري 

هستم. سريع خودش را با دسته گل و شيريني 
رساند. آن لحظه خيلي از دستش ناراحت بودم 
و گفتم چرا با اينكه مي دانستيد نزديك به دنيا 
آمدن بچه اس��ت من را تنها گذاش��تيد و جبهه 
رفتيد؟! به شوخي گفت حاال ناز مي كني يا واقعاً 
قهري؟ گفتم من با شما قهرم و آقا ابوالفضل هزار 
تومان كه آن زمان خيلي باارزش بود به من كادو 
داد و بعد مرا به مغازه طالفروشي برد و شش النگو 
برايم خريد و به جبهه برگشت. من طالها را بعد از 
شهادتش خرج خودم و بچه ها كردم و نتوانستم 
يادگاري نگه شان دارم. سر فرزند دومم كه دختر 
است و خرداد سال 64 به دنيا آمد، باز هم شهيد 
جبهه بود. به ايش��ان خبر داديم مرخصي بيايد. 
من فرزند دومم را با ميل خودم در منزل به دنيا 
آوردم چون س��ختي هايي كه در زايمان اول در 
بيمارستان كشيده بودم زياد بود و نمي خواستم 
تكرار ش��ود. همس��رم هم بعد از تولد دخترمان 
رسيد و هديه يك نيم ست طال به من داد و چند 

روز بعد باز راهي جبهه شد. 
آخرين اعزامشان چه زماني بود؟

ابوالفضل اوايل اسفند ماه 64 براي آخرين بار به 
جبهه اعزام ش��د. 18 روز بعد از اعزام يعني يك 
هفته مانده بود به عيد س��ال 1365 به شهادت 
رس��يد. هنگام اعزامش 18 نف��ر از رزمنده هاي 
فاميل همراه ش��هيد عليزاده بودند كه از ش��هر 
ري عازم جبهه ش��دند. به گفته پسردايي ام كه 
همراهش بودند ابوالفضل در حسينيه دوكوهه و 
در حالي كه آقاي آهنگران مشغول نوحه سرايي 
بود بس��يار گريه مي كند به طوري كه چفيه ا ش 
از اشك چشم خيس مي ش��ود و همه مطمئن 
مي شوند ايشان براي ش��هادتش متوسل شده 
است. بعد از مراسم دعاي توسل در پادگان اعالم 
مي كنند يكسري از بچه هاي اعزامي تهران بايد به 
جبهه غرب اعزام شوند. وقتي داشتند سوار ماشين 
مي شدند همس��رم رو به همرزمانش مي گويد 
من حاجتم را گرفتم. رزمنده ها هم به ش��وخي 
مي گويند »نكن��ه ميخ��واي زن دوم بگيري!« 
همسرم جواب مي دهد نه حاجتي كه به دلم بود 
از خدا گرفتم. همگي سوار ماشين مي شوند و به 
سمت جبهه غرب حركت مي كنند.  شب كه به 
جبهه غرب مي رسند اعالم مي كنند فردا عمليات 
والفجر9 شروع مي شود. اين عمليات بايد در شهر 
سليمانيه عراق انجام مي شد. مأموريت همسرم 
همراه حسين پسر دايي ام و يكي از دوستانش به 

نام صفر تيربارچي بود. در سنگري در سليمانيه 
حس��ين و صفر داخل س��نگر بودند و همسرم 
باالي س��نگر پش��ت تيربار بود كه فرمانده خبر 
مي دهد عمليات لو رفته است و عقب برگرديد. 
حسين و صفر از همسرم مي خواهند زودتر عقب 
بروند كه همسرم مي گويد بايد چند عراقي را به 
درك واص��ل كند و اين كار را ه��م مي كند. بعد 
ابوالفضل از ناحيه بازو زخمي مي شود. دوستانش 
اصرار به عقب نشستن داش��تند كه همسرم بار 
ديگر مقاومت مي كند تا مانع پيش��روي دشمن 
شود، اما در همين حين گلوله اي به پيشاني  و دو 
گلوله هم به چشم هايش اصابت مي كند و روي 
زمين مي افتد. به حالت سجده سه بار يا حسين 
مي گويد و به شهادت مي رس��د. حسين و صفر 
تالش مي كنند پيكر همسرم را به عقب منتقل 
كنند اما مسئوالن اصرار مي كنند پيكرها را رها 
كنند تا به دست دش��من اسير نشوند. به همين 
دليل پيكر ابوالفضل در منطقه مي ماند. از محله 
ما 18 نفر بودند كه با هم اعزام ش��دند. همه آنها 

برگشتند جز همسرم. 
با توجه به مفقودي پيكر همسرتان، خبر 
ش�هادت ايش�ان را همان موقع به شما 

اطالع دادند؟
تا دو ماه خبر ش��هادتش را به ما نگفتند. خيلي 
جوان بودم و نمي خواستم باور كنم  در اين سن و 
سال همسر شهيد شده ام. همرزمانش مي گفتند 
چون تيربارچي ماهري ب��وده ارتش اجازه نداده 
است او به عقب برگردد. اصاًل يادم نبود همسرم 
اعزامي سپاه است و با ارتش كاري نداشته است. 
آنها هر بار من و خانواده را به ش��يوه اي دست به 
سر مي كردند تا شايد بتوانند پيكرش را به عقب 
برگردانند. در آن دو ماه خدا مي داند ما چه روز و 

شب هايي را سپري كرديم. 
نهايتًا چطور خبر ش�هادت را شنيديد 
و هن�گام ش�هادت همس�رتان بچه ها 

چندساله بودند؟
بع��د از دو ماه يك روز داش��تم دخترم را ش��ير 
م��ي دادم كه متوجه ش��دم در مي زنن��د. وقتي 
مقابل در رفتم يكي از پاسدارهاي سپاه را ديدم 
كه خبر شهادت همسرم را به من اعالم كرد. آن 
زمان دخترم هشت ماهش بود و پسرم يك سال 

و نيم داشت. 
پيكر شهيد چند سال بعد تفحص شد؟

16س��ال بعد بود كه در جريان تفحص از روي 
پالكي ك��ه گردن��ش بود شناس��ايي ش��د و با 
3500 شهيد ديگر برگشت و در صحن امامزاده 
عباس)ع( در شهر چهاردانگه به خاك سپرده شد. 
فرزندانم خيلي اصرار داشتند پدرشان در بهشت 
زهرا)س( دفن شود اما به خاطر خانواده همسرم 

پيكر در امامزاده عباس به خاك سپرده شد. 
بهانه گيري بچه ها براي پدرشان را چطور 

جواب مي داديد؟
هميشه بهانه پدرشان را مي گرفتند. مي گفتند 
چرا همه پدر دارند و ما نداريم؟ خيلي جاي خالي 
پدر اذيتش��ان مي كرد و  دوست داشتند پدر در 
كنارشان باشد. پس��رم حاال هم كه بزرگ شده 
است هنوز همان حس و حال را دارد. اين روزها 
مي  گويد چرا با وجود اينكه پدر رفته وضع كشور 
اينگونه اس��ت. در جوابش مي گويم اگر پدرتان 
و بقيه ش��هدا نرفته بودند وضع كشورمان مثل 
كشورهاي بحران زده بود و هيچ آرامشي نداشتيم. 
در جوابم مي گويد مادر پس چرا خيلي ها دارند 
اينگونه رفت��ار مي كنند و پا  روي خون ش��هدا 
مي گذارند؟ پسرم از اين وضعيت خيلي ناراحت 
است ولي از راهي كه پدرش رفته، راضي است و 

هميشه به وجود پدرش افتخار مي كند. 

تا دو ماه خبر شهادتش را به ما نگفتند. 
خيلي ج�وان ب�ودم و نمي خواس�تم 
باور كنم  در اين س�ن و س�ال همس�ر 
شهيد ش�ده ام. همرزمانش مي گفتند 
چون تيربارچ�ي ماهري ب�وده ارتش 
اجازه نداده اس�ت او به عقب برگردد. 
اص�اًل ي�ادم نب�ود همس�رم اعزامي 
س�پاه اس�ت و با ارتش كاري نداشته 
اس�ت. در آن دو م�اه خ�دا مي داند ما 
چه روز و شب هايي را س�پري كرديم
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