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كودكيهايشهيدخراس�انيچطور
گذشت؟

به نس��بت آن زمان، ما يك خانواده نه چندان 
شلوغي داشتيم. يك خواهر و سه برادر بوديم. 
من از حس��ين بزرگ تر بودم. پدرم كشاورز و 
مادرم خانه دار بود. خانواده مذهبي داشتيم. 
آن زمان در روستاي ما س��ه نفر بيشتر سواد 
نداش��تند كه يكي از آنها پدر م��ن بود. پدر و 
مادرم فرزندان ش��ان را به راه خدا و به سمت 
ايمان رهنمون شدند كه راهنمايي هاي شان 
و تربيت ديني و مكتبي ش��ان مسير روشني 
را در زندگي به ما نش��ان داد. حس��ين شش 
سال داشت كه پدرمان به رحمت خدا رفت. 
بار زندگي و مش��كالت آن روی دوش مادرم 
بود. ب��راي همين اعتقادات دين��ي و تقيد به 
احكام الهي بود كه از همان اوايل انقالب زماني 
كه راهپيمايي در دامغان شكل گرفت، ما در 

فعاليت هاي انقالبي شركت مي كرديم. 
زم�انجن�گچن�دنف�رازاعضاي

خانوادهتانبهجبههاعزامشدند؟
با آغاز جنگ هر س��ه برادر در جنگ شركت 
كرديم. اولين رزمنده خانه ما برادرم احمد بود 
كه وقتي در كميته خدمت مي كرد، به جبهه 
اعزام شد و تا آخر جنگ هم در جبهه حضور 
داشت. احمد 24 سال داشت كه براي اولين بار 
به جبهه اعزام شد. من و برادرم حسين با هم 
به جبهه اعزام ش��ديم. آن زمان من ۳۱ سال 
داشتم و 25 ماه افتخار حضور در جبهه نصيبم 
ش��د. حس��ين اوايل جنگ در حال خدمت 
سربازي بود كه وقتي امام خميني)ره(  فرمود: 
سربازان پادگان را ترك كنند. حسين هم به 
فرمان امام پادگان  را ترك كرد و بعد از پيروزي 
انقالب خدمت سربازي اش را به پايان رساند. با 
آغاز جنگ در سن 2۱ سالگي به عنوان بسيجي 
به جبهه اعزام شد. اولين منطقه اي كه حسين 
در آن حضور داشت پاسگاه زيد بود و يك سال 

بعد از حضور در جبهه به شهادت رسيد. 
شهيدخراس�انيچ�هخصوصي�ات

اخالقيداشت؟
حس��ين پس��ر باايمان و اهل نماز و روزه بود. 
با خانواده بس��يار با احترام رفتار مي كرد. ۱7 
روز بعد از مراس��م عروس��ي اش باز به جبهه 
برگشت. حس��ين پيرو خط امام بود و حضور 
در جبهه را وظيفه خودش مي دانست. مادرم 
و همسرحسين هم حس��ين را همراهي اش 
مي كردند و راضي به رفتنش بودند. حسين دو 

فرزند داشت؛ يك دختر و يك پسر. 
پيشآمدهبودباهمدرجبههحضور

داشتهباشيد؟
من و حس��ين در زمان عمليات كربالی4 در 
جبهه بوديم، اما در عمليات شركت نكرديم. 
بعد با هم به مرخصي آمديم. آخرين باري كه 
برادرم حسين مي خواست به جبهه اعزام شود 
تا در عمليات كربالي 5 شركت كند، با همسر 
و فرزندان��ش و مادرم به گرم��ي خداحافظي 
كرد. ح��ال و هواي عجيبي بين ش��ان حاكم 
بود. حس��ين در جبهه تيربارچي ب��ود. ما در 
عمليات خيبر در جزيره مجنون با هم بوديم. 
همرزمانش هميش��ه از ش��جاعت و دالوري 
شهيد تعريف مي كردند و مي گفتند كه خيلي 
نترس و هميشه آماده شهادت بود. حسين در 
كربالي5 با شهيدعباس��علي خراساني برادر 
همس��رم كه در همين عمليات به ش��هادت 
رسيد همرزم بود. وقتي عباس��علي از ناحيه 
دست مجروح مي شود به  حسين مي گويد كه 
تو برگرد عقب، اما حسين قبول نمي كند و در 

كنار عباسعلي مي ماند. 
نحوهشهادتشبهچهصورتبود؟

همرزمانش از نحوه ش��هادت ايشان اينگونه 
براي ما تعريف كرده اند ك��ه وقتي بچه ها در 
عملي��ات كرب��الي5 مي خواس��تند از كانال 
عبور كنند، جلوي ديد دش��من قرار گرفتند 
و با اصابت ترك��ش در 22 دي ۱۳۶5 در كنار 

شهيد عباسعلي به شهادت رسيد. 
زمانشهادتحسين،شمادرجبهه

حضورداشتيد؟
بله، آن زمان من در دزفول بودم. يكي از برادران 
س��پاه به من گفت كه به مرخصي برو! وقتي 
پيگير قضيه شدم، متوجه ش��دم كه برادرم و 
برادر همسرم عباسعلي شهيد شده اند. آقاي 
حاج سيدعلي مهدي نژاد خبر شهادت بچه ها 
را به خانواده ه��ا داده بود. روس��تاي خورزان 
شش شهيد در كربالي5 داشت كه پيكر هر 
شش شهيد مان را با هم تش��ييع كرديم، اما 
برادرم چون در دامغان زندگ��ي مي كرد، در 
همان دامغان ايش��ان را تشييع كرديم و پنج 
شهيد ديگر را به خورزان آورديم. مردم بسيار 

پرشكوه اين مراسم را انجام دادند. 
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زهرامحمدزاده
دردوراندفاعمقدس،بسياريازرزمندههاازروستاها
ونقاطدورافت�ادهخودش�انرابهجبههميرس�اندند.
انق�البخمينيكبي�ر،ب�رايمحرومينبودوازس�وي
خودآنه�اهمحمايتميش�د.ب�رهميناس�اسنقش
روس�تاييهادردفاعمقدس،چش�مگيروپرش�وربود.
س�لطانعليمحم�دزادهيك�يازهمي�نرزمندهه�اي
روس�تاييدفاعمق�دساس�تك�هميگويدم�ااهالي
س�رابوروس�تاهاياط�رافآندردورانجنگايران
باروسيهسربازهايبس�ياريبهجبههفرستاديمواين
بارهمدرمقابلهبادش�منبعثي،تاريخراتكراركرديم.
گفتوگويمارابااينرزمندهدفاعمقدسپيشروداريد.

چطورتصميمگرفتيدكهبهجبههبرويد؟
من س��ال ۶0 تصميم گرفتم به جبهه بروم. جنگ با دشمن 
بيگانه در منطقه ما ريشه هاي تاريخي دارد. منطقه ارسباران 
كه سراب به آن نزديك است، زمان جنگ با روسيه سربازهاي 
زيادي به جبهه فرستاد. اين منطقه مردم سلحشوري دارد 
كه اين بار هم تاريخ را تك��رار كردند و به مقابله با دش��من 
بعثي پرداختند. آن موقع بيشتر افرادي كه مي خواستند از 
روستاي ما به جبهه بروند، از طريق ارتش و به عنوان سرباز 

اقدام مي كردند؛ چون پايگاه هاي بسيج آن زمان هنوز آنطور 
كه بايد شكل نگرفته بودند، ما فكر مي كرديم تنها راه حضور 
در جبهه اين است كه سرباز بشويم. البته بعدها اعزام ها نظم 
و نسق گرفت و خيلي از هم واليتي هاي ما از طريق بسيج به 
جبهه رفتند. خالصه ما در تقس��يم بندي در رس��ته پدافند 
هوايي افتاديم و جزو نيروهاي گ��ردان ۳۱9 پدافند هوايي 
مراغه س��ه ماه آموزش ديديم. بعد از آموزش��ي قرار بود در 
همان مراغه بمانيم، اما من با مس��ئول مان صحبت كردم و 
گفتم دوس��ت دارم در خط مقدم باش��م، بنابراين به منطقه 

عملياتي سردشت رفتم. 
چراحضوردريكمنطقهجنگ�يرابهخدمتدر

شهرترجيحداديد؟
علتش اين بود كه مي خواستم نقشي در دفاع از كشورمان ايفا 
كنم. روستاي ما در دفاع مقدس رزمنده هاي زيادي داشت. 
۱7 نفر شهيد داد كه به نسبت جمعيتش زياد است. من هم 
نمي خواستم از قافله عقب بمانم. آن زمان خيلي از مردم همه 
چيزش��ان را در راه جبهه مي دادند. يك م��ادر بچه هايش را 
مي فرستاد. پدر دسترنجش در زمين كشاورزي را يا چوپاني 
محصوالت كشاورزي يا دامي به جبهه ها اهدا مي كرد. ما هم 
اينها را مي ديديم و نمي توانستيم دست روي دست بگذاريم، 
ضمن اينكه م��ن در دوران انقالب هم به تبري��ز رفتم و در 

تظاهرات انقالبي شركت كردم. يكبار مأمورها با باتوم من را 
مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

درجبههچهكارهاييميكرديد؟
ما سه ماه در سردشت و س��ه ماه هم در پاوه و نوسود بوديم. 
ش��رايط آنجا با جبهه جن��وب خيلي فرق داش��ت. هم بايد 
با بعثي ه��ا و حمالت هوايي ش��ان مقابل��ه مي كرديم و هم 
در مقابل ضدانق��الب مي جنگيديم. واقعاً تش��خيص مردم 
عادي با ضدانقالب خيلي دش��وار بود. گروهك ها خودشان 
را شبيه مردم عادي درمي آوردند و به نيروهاي نظامي ضربه 

مي زدند. 

اگربرایفرزندانتانبخواهيديكخاطرهازدوران
جنگتعريفكنيد،بهترينخاطرهتانچيست؟

يكبار در موقع استراحت، پايگاه ما مورد حمله هوايي دشمن 
قرار گرفت. ما با دمپايي و لباس هاي نامرتب س��ريع پشت 
ضدهوايي رفتي��م و با جنگنده هاي دش��من مقابله كرديم. 
شدت آتش دشمن خيلي شديد بود. عالوه بر حمله هوايي، 
توپخانه هاي شان هم كار مي كرد. خالصه در اثناي درگيري 
ديديم يكي از جنگنده هاي ش��ان س��قوط كرد. همه تكبير 
فرستادند و شادي تمام پايگاه را دربرگرفت. اوضاع كه آرام 
شد، يكي از بچه ها گفت محمدزاده زخمي شدي؟ نگاه كردم 
ديدم يك باريكه خوني از پهلويم جاري است. تازه آنجا بود 
كه متوجه شدم يك تركش كوچك به پهلويم خورده است. 
زخمم خيلي جدي نبود. كمي بعد سرهنگ صياد شيرازي 
)سپهبد شهيد صياد ش��يرازي كه آن موقع سرهنگ بود( به 
پايگاه ما آمد. ديد اغلب بچه ها با سر و وضع نامرتب هستند. 
ايشان گفت من به وجود شما سربازهاي شجاع افتخار مي كنم 
كه به خاطر وظيفه شناسي سريع از محل استراحت تان پشت 
پدافند هوايي حاضر شديد و جنگنده دشمن را هم سرنگون 
كرديد. ايشان همه سربازها را تشويق كردند و به هر كدام ما 
يك لوح تقدير دادند كه واقعاً برايم ارزش��مند است و آن را 

حفظ كرده ام. 
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فريبرز همنام محمدعلی شد و به او پيوست
مبيناشانلو

جنگكهشروعشد،دانشآموزنمونهوممتاز
مدرسهكيفوكتابهايشرابرداشتوراهي
جبههش�د،تاهمدانشآموختهس�نگرعلم
باشدوهمرزمندهجبههجنگ.بعدازشهادت
دوستشمحمدعليخادميان،فريبرزديگرتاب
ماندننداشتوبراياينكههرلحظهياددوست
شهيدشرازندهنگهدارد،ازهمهخواستهبود
تااورا»محمدعلي«صداكنند.بارهامجروحو
دريكيازهمانمجروحيتهابهعنوانشهيد
نامشثبتشدوزمانيكهقراربودبهسردخانه
بيمارس�تانمنتقلش�ودازبخارجمعشده
روينايلونمتوجهميشوندكهاوزندهاست.
ب�ازرينت�اجابوحم�زههم�كالمش�ديم؛
م�ادريك�هازش�هيدفريب�رزابوحم�زه
ميكن�د. رواي�ت برايم�ان اينگون�ه

فريبرزمتولدچهس�اليوفرزندچندم
خانوادهبود؟

فريبرز ۱4 آبان ماه ۱۳47به دنيا آمد. فرزند سوم 
خانواده بود. من س��ه پس��ر و يك دختر داشتم. 
فريبرز دوران ابتدايي و راهنماي��ي را در دامغان 
گذراند. پسرم تا سال دوم دبيرستان ادامه تحصيل 
داد، اما با وجود اينكه دانش آموزي درس��خوان و 
با استعداد بود و مس��ئوالن در مقاطع مختلف از 
رفتار و اخالق ايشان بارها اظهار رضايت كردند، 
با آغاز جنگ تصميم گرفت كه راهي ميدان نبرد 
شود. همس��رم از كارمندان زحمتكش و دلسوز 
ايس��تگاه راه آهن دامغان بود. در طول خدمتش 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي روزها و ماه ها در اين 
ايستگاه و در مسير راه آهن تهران- مشهد شاهد 

اعزام بسياري از رزمندگان به جبهه ها بود. 
ازايشاننخواستيدادامهتحصيلبدهد

وراهيجبههنشود؟
با آنكه در اوايل س��ن جواني قرار داشت، درس و 
مدرسه را رها كرد و در اسفندماه سال۶۳ به همراه 
ديگر رزمندگان عازم جبهه ش��د. وقتي هم كه 
مي خواست برود كتاب هاي درسي اش را به جبهه 

برد. به درسش اهميت مي داد. برادرش در جبهه 
بود. فريبرز ه��م بهانه گرفت كه ب��ه جبهه برود. 
ابتدا من و پدرش مخالفت كردي��م. به او گفتيم 
برادرت رفته تو نمي خواهد بروي. مي گفت برادرم 
براي خودش رفت��ه و من ه��م مي خواهم براي 
خودم بروم. برايش س��اك و وسايلي كه احتياج 
داشت خريداري كردم. هنوز يك هفته از رفتنش 
نگذشته  بود كه زخمي شد. همسرم و برادرم به 
بيمارستان رفتند و او را به دامغان آوردند. كمي 
كه حالش بهتر شد گفت من بايد بروم. ما هم ديگر 
مخالفت نكرديم و گفتيم برو به اميد خدا! فريبرز 
مهرماه س��ال ۶5 در گردان قمربني هاش��م)ع( 
گروهان حضرت قاسم)ع( به عنوان بي سيم چي 
مشغول فعاليت ش��د. فريبرز چندين مرحله در 
جبهه حضور پيدا كرد و يك   بار هم مجروح شد كه 

اشتباهی به تصور اينكه شهيد شده مي خواستند 
او را به سردخانه منتقل كنند. 

ماجرايايناتفاقچهبود؟
فريبرز چندين مرتبه به جبهه رفته  بود و يك بار 
سخت مجروح شد و او را به بيمارستان كرمانشاه 
منتقل كردند. ش��هدايي را هم روي تخت هاي 
اتاقي از اتاق هاي بيمارس��تان گذاش��ته بودند. 
فريبرز در ميان اين شهدا قرار داشت كه روي سر 
وي پالستيكي كشيده  بودند. يك خانم   دكتر در 
آن بيمارستان از كنار تخت فريبرز رد مي شود و 
مي بيند پالستيكي روي سر يك شهيد كشيده 
شده است، اما پيكر او تكان مي خورد. خانم دكتر 
فوراً جيغ مي كش��د و مي گويد اين شهيد زنده 
اس��ت!دكتر خودش او را به اتاق عمل مي برد و 
مورد معالجه و مداوا قرار مي دهد. چند س��اعت 

بعد همين دكتر از بيمارستان با خانه ما تماس 
گرفت و گفت فرزند شما مجروح شده و در فالن 
بيمارستان كرمانشاه بس��تري است و من دكتر 
معالج ايشان هس��تم. ما را تلفني دلداري داد و 
گفت نمي دانم كه اين بيمار چه ش��يري خورده  
بود كه بايد م��ن تصادفی از كنار تخت ايش��ان 
بگذرم و ش��اهد زنده  بودنش باش��م و به كمك 
ايشان بشتابم! بعد از چند روز همسرم و برادرم به 
كرمانشاه رفتند تا فريبرز را در بيمارستان مالقات 
كنند و او را به دامغان بياورند. پرستار آنها را باالي 
سر فريبرز مي برد. او از ناحيه سر و چشم و پهلو 
تركش خورده  بود و قابل شناسايي نبود. همسرم 
ابتدا مي گوي��د اين فريبرز نيس��ت. درحالي كه 
پرس��تار بيمارس��تان اصرار مي كرد كه همين 
مجروح فرزند شماست. همس��رم كمي جلوتر 

مي رود و در مقابل تخت فريب��رز قرار مي گيرد. 
مهر و محبت پدري او را به سوي خود مي كشد و 
فريبرز را در آغوش مي گيرد و بعد از مرخص  شدن 

از بيمارستان او را به دامغان مي آورند. 
چهزمانيبهشهادترسيد؟

در نهايت فريبرز چهارم دي ماه ۱۳۶5 در عمليات 
كربالي4 بر اثر اصابت تركش به پشت و بازو به 
شهادت رسيد. فريبرز قبل از شهادتش دوستي 
به نام محمدعلي خادميان داشت كه زودتر از او 
شهيد شد. فريبرز بعد از شهادت محمدعلي به ما 
گفت كه به پاس احترام به شهيد محمدعلي، از 

اين پس مرا به نام محمدعلي صدا بزنيد. 
خبرشهادتراچگونهشنيديد؟

من و دخت��رم تهران بوديم ك��ه از تهران تماس 
گرفته و خبر شهادت فريبرز را به پدر و برادرش 
داده بودند. آنها ه��م به ما اط��الع دادند. وقتي 
پيكر پسرم را به س��پاه دامغان آوردند، برادرش 
با موتورس��يكلت فريبرز به سپاه رفت. مي گفت 
۱0 جنازه آورده  بودند. م��ن يكي يكي جنازه ها 
را نگاه كردم تا به جنازه فريبرز رسيدم؛ شناخته 
نمي شد؛ ورم كرده  و س��ياه شده  بود. يك لحظه 
حالم منقلب ش��د و از جنازه فرار كردم. يكي از 
بچه ها به نام باني كه بعد ها خودش هم به شهادت 
رسيد، مرا بر سر جنازه آورد. ديگر طاقت نياوردم 

و از حال رفتم. 
شهيدچطورفرزنديبرايشمابود؟

فريب��رز پايبند به اح��كام ديني ب��ود. نماز اول 
وقت و جماعت او ترك نمي ش��د. فريبرز جواني 
خوش برخورد، مهربان و باگذش��ت بود. همواره 
خواهر و برادرانش را به درس  خواندن تش��ويق 
مي كرد. هر وقت فريبرز برايمان نامه مي نوشت، 
در نامه ذكر مي كرد اگر من ش��هيد ش��دم شما 
نبايد گريه كنيد. نبايد خودتان را بزنيد، اگر اين 
كارها را بكنيد، من راضي نيستم. اميد است امت 
حزب اهلل كمافي السابق پيوسته ياري دهنده اين 
رزم آوران باش��د و بدانيد كه اگر در اين امر مهم 
كوتاهي كنيد، هر آيينه عذابي دردناك به دنبال 

خواهد داشت. 
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