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تكيهگاهمحكم
احمد فرزن��د دوم خانواده ب��ود. چهار برادر 
داشتم و من تك خواهرشان بودم. شش سال 
از من بزرگ تر بود. از وقتي كه چشم باز كردم 
و خودم را ش��ناختم، احمد بهترين دوستم 
بود. هميشه هوايم را داشت. برادر بزرگ تر 

از او داشتم، ولي احمد چيز ديگري بود. نوع 
رفتارش، حركاتش، مهرباني هايش و اينكه 
هميشه هوايم را داشت، باعث شده بود مثل 
يك تكي��ه گاه محكم روي او حس��اب كنم. 

برادرم در بچگي ها همه زندگي من بود. 
ماهيشبعيد

يك��ي از اخالق هاي منحصر به ف��رد داداش 
احمد اي��ن بود كه خيلي »ماهي« دوس��ت 
داش��ت. خاطره او و ماهي هايش هيچ وقت 
از ذهن من و خانواده پاك نمي شود. خودش 
يك آكواريوم درست كرده بود و هرازگاهي 
ماهي ه��اي رنگارنگ��ي مي خري��د و داخل 
آكواريوم مي انداخت و نگه مي داشت. اوقاتي 
كه آكواريوم نبود، ماه��ي قرمز مي خريد و 
در حوض يا تنگ نگه��داري مي كرد. حاال 
كه فكرش را مي كنم، مي بين��م عالقه او به 
ماهي ها عجي��ب بود. نمي دانم چ��را از بين 

اين همه مخلوق خدا به ماهي عالقه داشت. 
نه فقط ماهي زنده كه ماهي كبابي يا سرخ 
ش��ده يكي از غذاه��اي م��ورد عالقه احمد 
بود. هميش��ه ش��ب عيد مي رف��ت و ماهي 
مي خري��د و م��ي داد مادرم��ان مي پخت. 
نمي دانم اين ماهي ها چون به دست احمد 
به خان��ه مي آمدند اينقدر خوش��مزه بودند 
يا او ماهي ش��ناس خوبي ب��ود و ماهي هاي 
خوبي مي خري��د. هر چه ب��ود ماهي پلويي 
كه احمد آن را مي خريد و مادر مرحوم مان 
آن را درست می كرد، يكي از خوشمزه ترين 
غذاهايي بود كه به عمرم خورده بودم. هنوز 
كه هنوزه طعم فراموش ناشدني آن غذا يكي 

از بهترين خاطرات عمرم است. 
تغييرزندگي

انقالب سبك زندگي خيلي از مردم را تغيير 
داد. اص��اًل انق��الب آمده بود ب��راي تغيير و 
دگرگوني و در اين مي��ان، جوان هايي مثل 
احمد بيش��تر از بقيه تأثير گرفتند و تغيير 
كردند. موق��ع تظاهرات م��ردم عليه رژيم 
طاغوت، احمد كه متولد سال 44 بود، سن 
و سال زيادي نداشت. اما همراه بزرگ ترها 
به تظاهرات مي رف��ت. بعد كه انقالب پيروز 
شد، احمد در بسيج فعاليت مي كرد. از همان 
شروع جنگ هم مي خواست به جبهه برود 
كه به خاطر سنش كمش اجازه نمي دادند. 
عاقبت شناسنامه اش را دس��تكاري كرد و 
دوبار به جبهه اعزام ش��د. ب��ار اول وقتي از 
جبهه برگشت، مادرمان خيلي با او حرف زد. 
گفت چرا با اين س��ن كمت به جبهه رفتي، 
ولی احمد اعتقاد نداشت كه كوچك است. 
مي گفت اگر من و امثال من نرويم، پس چه 
كسي بايد از كش��ورمان دفاع كند. حرفش 
منطقي داشت كه پدر و مادرمان نتوانستند 
در مقابلش نه بياورند. اينطور شد كه احمد 

براي بار دوم رفت و اينبار شهيد شد. 
تابستان61

تابستان سال 61 بود كه خبر شهادت احمد 
را آوردند. آن موقع فقط 17 س��ال داش��ت. 
وقتي كه خبر ش��هادتش را ش��نيدم، باور 
نمي كردم كه ديگر داداش احمد را نمي بينم. 
دوس��تانش از ش��جاعت هاي او در جبه��ه 
خاطرات زيادي تعريف مي كردند. خاطراتي 
كه كمي بعد خاطرات من هم شد. انگار كه با 
او به جبهه رفته و لحظات حماسه آفريني اش 
را ديده باشم، اينطور احساس مي كردم كه در 
لحظه به لحظه جهاد احمد حضور داشتم و 
او را در سنگر و پشت خاكريز ديده ام. داداش 
احمد شهيد شده بود و حاال بايد با خاطرات 
او زندگي مي كردم. برادري كه خيلي هوايم 
را داش��ت. برادري كه نماز شب هايش ترك 
نمي ش��د. برادري كه حاال يك قاب عكس 
روي ديوار خانه شده بود و كلي خاطره كه از 

نگاه هاي خيره اش مي بارد. 
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اصالتاًاهلكجاهستيدوفضايخانوادهچگونهبودكه
راهيجبههشديد؟

من سال 1351 در روستاي س��يال شهرستان بروجرد متولد 
شدم و اصالت مان به همان روستا برمي گردد. هشت فرزند بوديم 
و شغل پدرم كشاورزي بود. من فرزند بزرگ تر هستم. خانواده 
و بستگان ما قبل از پيروزي انقالب هم مذهبي و مبارز انقالبي 
بودند. خاندان نظام اسالمي تاريخ معروفي دارند و فاميلي ما در 
ايران مشابه ندارد. يعني هر فاميلي نظام اسالمي كه مي بينيد 
از بس��تگان ما هستند. در روس��تاي س��يال بروجرد عموها و 
پس��ر عموهاي ما زندگي مي كردند كه از اين جمع پنج شهيد 
و هفت جانباز با درصد باال تقديم ش��د. خاندان نظام اسالمي 
باس��ابقه مبارزاتي قبل از انقالب بعد از پيروزي انقالب هم به 
آرمان خواهي شان ادامه دادند و زماني كه جنگ تحميلي شروع 
شد، پسرعموها براي دفاع از مملكت به جبهه رفتند و من هم 
چون سن كمي داشتم، اواخر جنگ توفيق حضور در جبهه ها 

را پيدا كردم. 
گويامجروحيتشماپسازدفاعمقدساتفاقافتاده

است؟
بله، زمان جنگ بس��يجي به جبه��ه رفتم. اما پ��س از جنگ 
تحميلي سال 69 به استخدام ارتش در آمدم. محل خدمتم در 
نيروي زميني ارتش تي��پ 65 و نيروهاي ويژه هوابرد يا همان 
كاله سبزهاي ارتش بود. سال 73 به اتفاق يك تيم شش نفره 
براي تفحص پيكر شهدا كه در خاك عراق مانده بودند، به عراق 
رفتيم. چون تخريب چي بودم، جلوتر از بقيه حركت مي كردم 
كه به ميدان مين برخورديم. بايد معبر را بازمي كردم. مشغول 
خنثي سازي مين بودم كه مين در دس��تم منفجر شد. شدت 
انفجار باعث شد از ناحيه دو چش��م نابينا بشوم. همچنين دو 
دستم قطع شد و صورتم جراحت برداشت و دل و روده ام بيرون 
ريخت. به بيمارستان منتقل شدم و به خواست خدا زنده ماندم. 
االن 96درصد از طرف ارتش و 70درصد از طرف بنياد ش��هيد 

جانباز محسوب مي شوم. 
ب�اوج�ودجانب�ازيهن�وزه�مدرارت�شخدمت

ميكنيد؟
فعاًل در نيروي مسلح خدمت مي كنم و تا زماني كه نفس دارم 
كار مي كنم. بعد از مجروحيت تحصيالتم را ادامه دادم و دكتري 
رشته تاريخ را گرفتم و در پادگان هاي ارتش و دانشگاه تدريس 

مي كنم. به جانبازاني مثل ما كه مجروحيت زيادي داريم، حالت 
اشتغال مي دهند. با اين حال همچنان با پادگان ها ارتباط دارم 
و تدريس مي كنم. يا در يادواره هاي ش��هدا سخنراني مي كنم. 
به همراه گروه مان به خانواده هاي ش��هدا سركشي مي كنيم و 
هميشه سعي مي كنم در مر اسم سياسي، مذهبي و راهپيما يي ها 
حضور فعال داشته باشم. به سربازاني كه وارد ارتش مي شوند و 
داراي مدرك فوق ليسانس و دكتري هس��تند، براي نشر آثار 
دفاع مقدس معارف جنگ تدريس  و مس��ائل روز را برايش��ان 

تحليل مي كنم. 
چهساليازدواجكرديد؟

سال 73 تازه ازدواج كردم. سه ماه بعد از ازدواجم مجروح شدم. 
سه دختر و يك پسر دارم. همسرم تمام اين سال ها كنارم بود و 

كمكم كرد و موفقيتم را مديون فداكاري ايشان هستم. 
بع�دازمجروحيتچطورباش�رايطجانب�ازيكنار

آمديد؟
مجروحيت زحمت و اذيت زيادي دارد، اما بستگي دارد از چه 
ديدگاهي به مسئله نگاه كنيد. اگر از ديدگاه مادي ديده شود، 
خيلي سخت اس��ت و اگر خيلي مادي تر ديده شود، غير قابل 
تحمل است؛ يعني اصاًل نمي شود تحمل كرد. وقتي وارد نظام 
شديم، مي دانس��تيم كسي كه لباس س��ربازي به تن مي كند 
بايد آماده هر نوع ازخودگذش��تگي از قبيل اسارت، شهادت يا 
جانبازي باش��د. بعد از اينكه مجروح شدم مدتي دنبال درمان 
بودم. آن زمان جوان 22ساله بودم. خيلي سخت بود كه در اوج 
جواني و ورزيدگي دچار نقص عضو شوم. يعني من در نيرويي 
خدمت مي كردم كه تقريباً جزو اولين نيروهاي ورزيده مملكت 
به حساب مي آمد. به مرور زمان روحيه ام را به دست آوردم و به 
فعاليت عادي ادامه دادم. االن بين خودم و جوان 30 ساله سالم 
فرقي نمي بينم. وقتي بخواهم فعاليتي داشته باشم، دوستان و 
همكاران همراهي مي كنند. به تنهايي نمي توانم با خانواده شهدا 

و جانبازان ديدار كنم يا يادواره ها را برگزار كنم. با بچه هاي سپاه، 
ناجا، ارتش و بسيج اكيپي تشكيل داديم و هر موقع كاري باشد 

همه اعالم آمادگي مي كنند و مشكلي ندارم. 
خانوادهتانچطورباوضعيتجانبازيشمابرخورد

ميكنند؟
االن فرزند بزرگم 25 س��اله اس��ت، اما اوايل بچه ها درك 
درستي از جانبازي ام نداشتند و براي شان كمي سخت بود، 
ولي به مرور زمان و در رفت و آمدها با خانواده شهدا و جانبازان 
وقتي جانبازان شيميايي يا قطع نخاعي و... را ديدند، شرايط 
جانبازي من را بهتر درك كردند و با مسئله جانبازي ام كنار 
آمدند. برخورد مردم و احترام شان هم باعث شد بچه ها به 
جانبازي پدرشان افتخار و بهتر درك كنند كه پدرشان براي 

چه مجروحيت يافته و چرا جانباز شده است. 
برخ�يازجانب�ازانهنوزب�رايدرص�دجانبازيو
دريافتحقوقمش�كلدارند،بهنظرش�مااشكال

كارازكجاست؟
برخي از مس��ئوالن حمايت و رس��يدگي نمي كنند. جانبازان 
زيادي هر روز در طبقات بنياد شهيد دنبال درصد و حقوقشان 
هستند. جانبازان با مشكالت اقتصادي و روزمره دست و پنجه 
نرم مي كنند. حل اين مش��كل كار چند نفر نيست، بايد دولت 
چارچوبي تعريف كند و به داد جانبازان برس��د. 20 سال پيش 
فرزندانم كودك بودند. االن به سن جواني رسيده اند و مسائل 
مادي به والدين تحميل مي ش��ود. جهيزيه دختران، مسكن و 
ازدواج پس��ران به خانواده تحميل مي شود و بايد دولت فكري 

كند. 
هر موقع دفاع از ارزش ها مطرح باشد، خانواده بزرگ ايثارگران 
هميشه در صحنه هستند. شايد براي مردم سؤال باشد البد 
ايثارگران از نظر مادي تأمين هستند كه از ارزش هاي نظام 
دفاع مي كنند، اما حقيقتاً اينطور نيست. اگر خانواده ايثارگران 
و مردم انقالبي به صحنه مي آيند، دلشان براي نظام و مملكت 
مي س��وزد. وقتي جوان هاي اين مملكت خونشان را دادند و 
س��ال ها در زندان هاي حزب بعث زنداني و شكنجه شدند، 
همه اينها براي هدف ه��اي وااليي بود ك��ه االن هم همان 
اهداف واال ما را در خط اول مب��ارزه نگه مي دارد. هرجا الزم 
باشد به صحنه مي آييم و حضور در صحنه براي اين است كه 
ايثارگران جانشان را براي مملكت و انقالب گذاشتند. روزي 
كه ما براي دفاع از ارزش هاي اين كشور رفتيم، حرفي از پول 
و امكانات نبود و امروز هم امكانات چنداني نيست. احساس 
وظيفه كرديم و انتظار داريم اگر كسي جانباز شده يا جوانش 
را از دست داده اس��ت، دولت حمايت كند. نمي گوييم اصاًل 
حمايتي نيست، ولي آنچه شايسته خانواده ايثارگران است، 
حمايت نمي ش��ود. روس��تاهاي كوچكي در ايران داريم كه 
بالغ بر 20شهيد داده اند كه بسيجي و رزمنده و ناجا و ارتش 
هستند. فضاي آن موقع ايجاب مي كرد كه دفاع كنيم و اگر آن 
زمان از كيان مملكت دفاع نمي كرديم، امروز سربلند نبوديم. 
وقتي وارد مناطق عملياتي مي شديم، ارتباط بچه ها از برادر 
به هم نزديك تر بود. شايد دلسوزي هايي مي كردند كه برادر 
نمي كرد. همه با اخالص بودند. اجباري نبود و بحث مال دنيا 
مطرح نبود؛ چون فضا دلي بود، همه از جان و دل آمده بودند؛ 
فضا بسيار معنوي بود. ش��ايد اگر كسي ناخالصي داشت در 
جبهه به خلوص مي رسيد. همين فضا باعث شد كه در برابر 

كل دنيا بايستيم. 

در آبادان، رفته بود جبهه فياضيه، ش��ده ب��ود خمپاره انداز 
شهيد ش��فيع زاده، ديده باني مي كرد و بهش گرا مي داد، او هم 
مي زد. همان روزهايي كه آبادان محاصره بود. روزي سه تا گلوله 
خمپاره 120 هم بيش تر س��هميه نداش��تند. اينقدر مي رفتند 
جلو تا مطمئن شوند گلوله هايش��ان به هدف مي خورد. تعريف 
مي كردند، مي گفتند: »يك بار ش��فيع زاده با بي سيم گفته بود 
يه هدف خوب دارم. گلوله بده.« آقا مهدي بهش گفته بود »سه 

تامون رو زديم. سهميه امروزمون تمومه.«
 10 تا كاميون مي برديم منطقه؛ پر مهمات. رسيديم بانه هوا 
تاريك تاريك ش��ده بود. تا خط هنوز راه بود. ديديم اگر برويم، 
خطرناك است. در ش��هر در هر جاي دولتي را كه زديم، اجازه 
ندادند كاميون را در حياط ش��ان بگذاري��م. مي گفتند: » اينجا 
امنيت نداره!« مانده بوديم چه كني��م. زنگ زديم به آقا مهدي 

و موضوع را به��ش گفتيم. گفت: » قل ه��واهلل بخونين و بياين. 
منتظرتونم.«

 به ما گفت: » من تند تر مي رم، شما پشت سرم بياين.« تعجب 
كرده بوديم. سابقه نداشت بيش تر از 100كيلومتر سرعت بگيرد. 
غروب نشده، رسيديم گيالن غرب. جلوي مسجدي ايستاد. ما 
هم پشت سرش. نماز كه خوانديم سريع آمديم بيرون، داشتيم 
تند تند پوتين هايمان را مي بس��تيم ك��ه زود راه بيفتيم. گفت: 
»كجا با اين عجله ؟ مي خواس��تيم به نماز جماعت برس��يم كه 

رسيديم.«
 والفجر يك بود. با گردانمان نصفه ش��بي در راه بوديم. مرتب 
بي س��يم مي زديم بهش و ازش مي پرس��يديم: » چه كار كنيم؟« 
وسط راه يك نفربر ديديم. درش باز بود. نزديك تر كه رفتيم، صداي 
آقا مهدي را از داخلش ش��نيديم. با بي سيم حرف مي زد. نزديك 

ماشين فرماندهی رسيده بوديم. رفتيم بهش سالم بكنيم. رنگ 
صورت مثل گچ سفيد و چش��م هايش هم كاسه خون بود. در آن 
گرما يك پتو به خودش پيچيده بود و مثل بيد مي لرزيد. بد جوري 
سرما خورده بود. تا آمديم حرفي بزنيم، راننده اش گفت: » به خدا 

خودم رو كشتم كه نياد؛ مگه قبول مي كنه؟«
 هر سه  نفرشان فرمانده لش��كر بودند؛ مهدي باكري، مهدي 
زين الدين و اسدي. مي خواس��تيم نماز جماعت بخوانيم. همه 
اصرار مي كردند يكي از اين س��ه تا جلو بايس��تند، خودشان از 
زيرش در مي رفتند. اين به آن حواله مي ك��رد، آن يكي به اين. 
باالخره زور دو تا مهدي ها بيش تر شد، اسدي را جلو فرستادند. 
بعد از نماز ش��ام خورديم. غذا را خودشان سه تايي براي بچه ها 

مي آوردند. نان و ماست. 
منبع:سايتشهيدآويني
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