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شرايطخاص
شرايط خاصي در منطقه بود؛ هر روز مجروحان 
زيادي به بيمارستان منتقل مي كردند؛ ما دوره 
امدادگري و تيراندازي را از طرف سپاه گذرانده 
بوديم. به همين خاطر من و خواهرم »مهري« 
براي امدادرساني وارد بيمارستان آبادان شديم. 

در حين امدادرس��اني كارهاي ديگري را ياد 
گرفتيم؛ حتي پزش��كان براي ما كالس هاي 
آموزش��ي مثل آتل بندي، رگ گيري و بخيه 
برگزار مي كردند.  آن موقع شرايط بسيار خاصي 
بود؛ وقتي كاري براي نجات جان انسان ها انجام 
مي دادي��م، انگار روي آس��مان راه مي رفتيم؛ 
معناي واقعي ايثار را در بيمارستان مي ديديم؛ 
به عنوان مثال يك مجروح كه وضعيت خوبي 
نداش��ت، رس��يدگي به همرزمش را بر خود 
مقدم مي دانست و به ما مي گفت »به آن برادر 
رس��يدگي كنيد خونريزي اش بيشتر است. « 
حضور خدا و فداكاري مردم را در آن ش��رايط 
مي ديديم و نعمت جنگ را ما در اين شرايط 
درك كرديم.  تعداد مجروحان در زمان حمله 
به قدري زياد بود كه باغ بيمارستان امام)ره( هم 
پر از مجروح مي شد؛ گاهي در حمله ها پيش 
مي آمد كه طي دو روز نمي توانستيم، بخوابيم يا 

خواب مختصر داشتيم؛ گاهي زير ناخن هايمان 
خون خشك مي شد و موقع وضو گرفتن بايد 
البه الي ناخن ها را با اسكاچ تميز مي كرديم تا 

بتوانيم نماز بخوانيم. 
شهادتيكخانواده

خاطرات زيادي از آن روزها داريم كه هميشه 
در ذهن مان مرور مي شود؛ در هر لحظه ممكن 
بود جان خ��ود را از دس��ت بدهي��م، اما بايد 
مقاومت مي كرديم. به ياد دارم يكبار در آبادان 
به ديدن مادر شهيد غضنفري رفتيم تا شهادت 
فرزندش را تسليت بگوييم؛ وقتي به بيمارستان 
برگشتيم، شنيديم بعد از يك ساعت خمپاره 
كاتيوشا به منزل شهيد غضنفري اصابت كرد 
و تمام اعضاي خان��واده از جمله مادر، خواهر 
و برادر شهيد غضنفري به شهادت رسيدند و 
فقط همسر شهيد، زنده مانده بود كه در بخش 
بستري بيمارستان او را ديديم. االن هم مزار 
اين شهيدان در گلزار شهداي آبادان است. اگر 
ما يك ساعت ديرتر به منزل شهيد مي رفتيم، 
قطعاً در جمع خانواده شهيد غضنفري بوديم، 

اما خدا نخواست تا به شهادت برسيم. 
دختربچهباميهفروش

اوايل كه صدام به ش��هر آبادان حمله كرد، ما 
مجروحاني از زن و م��رد و كودك غيرنظامي 
داشتيم؛ به عنوان مثال دختر بچه مجروحي 
در بيمارس��تان آبادان بود كه در حين فروش 
باميه در خيابان بر اثر اصابت تركش مجروح 
شده بود. آن زمان روستاهاي آبادان هم خيلي 
بمباران مي شدند و برخي از مجروحان كه در 
روستاهاي آبادان بودند، بعد از بهبودي ما را به 
خانه شان دعوت مي كردند و ما هم با تعدادي 
از دوس��تان به منزل ش��ان رفتيم. بيشتر در 
مواقع حمله و عمليات تع��داد زيادي مجروح 
مي آوردند؛ حتي گاهي ما در خواب بوديم كه ما 
را براي رسيدگي به مجروحان بيدار مي كردند و 

خودمان را سريع به اورژانس مي رسانديم. 
ماجرايخمپاره60

در اوايل جنگ كه آبادان در محاصره بعثي ها 
بود، يك بار مجروحي به اسم »علي حيدري« 
را به بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( آوردند؛ 
در بدن اين مجروح خمپ��اره 60 عمل نكرده 
وجود داش��ت؛ طوري كه نوك تيز خمپاره از 
س��ينه اش بيرون زده بود. اين مجروح را روي 
برانكارد در حالت نشس��ته نگه داشته بودند، 
چون خمپاره عمل نكرده بود، نه مي ش��د او 
را به پش��ت بخوابانيم، نه به روي س��ينه. هر 
لحظه امكان داش��ت، خمپاره منفجر ش��ود 
و بيمارس��تان روي هوا برود؛ به همين دليل 
بخش اورژانس را خالي كردند و تصميم بر اين 
ش��د كه از گروه تخريب بيايند و اين خمپاره 
را خنثي كنند و بعد ما اي��ن مجروح را به اتاق 
عمل منتقل كنيم. مجروح خونريزي شديدي 
داشت و نمي توانستيم براي او كاري كنيم. بعد 
از خنثي شدن خمپاره او را به اتاق عمل بردند 
و در اتاق عمل شهيد شد؛ شهيد حيدري دائم 

ذكر »ياحسين« را مي گفت. 
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غيرازمحمدتقي،خانوادهشمارزمنده
ديگريهمداشت؟

من و يك خواه��رم كه نانتي اس��ت پنج برادر 
داشتيم. از بين آنها محمدتقي برادر بزرگمان 
و مجيد برادر كوچك ترمان هر دو به ش��هادت 
رسيدند. احمدعلي ديگر برادرم هم از جانبازان 
دفاع مقدس است. شهيد اصغر خواجه ميدان 
ميري پس��ر خواهر ناتني ا م هم بعد از مجيد و 
قبل از محمد تقي به شهادت رس��يد. البته ما 
چند خواه��ر و برادر بزرگ تر هم داش��تيم كه 
عمرشان به دنيا نبود و در همان كودكي فوت 
ش��دند. وقتي محمدتقي به شهادت رسيد من 
۱۹ ساله بودم. پدرم ش��يخ مهدي مصطفايي 
اهل كاش��ان و مادرم آغابيگم طباطبايي اهل 
روستاي دستجرد اصفهان بود. پدرمان قبل از 
ازدواج با مادرم در ارتش كار مي كرد كه به دليل 
ش��رايط آن زمان ارتش، از آنجا بي��رون آمد و 
همين موضوع هم باعث جدايي ايشان از همسر 
اولش شد. بعد پدرم با مادرم ازدواج مي كند و 

خانواده مان را تشكيل مي دهد. 
گوي�ابرادرت�انش�هيدمحمدتقي
مصطفاي�يدردوراندفاعمق�دس
مسئوليتهاييهمداش�تند،ايشان

چهفعاليتهاييانجامميدادند؟
محمد تقي، قائم مقام ستاد تبليغات سپاه اصفهان 
بود. زندگي اش سرش��ار از فعاليت هايي بود كه 
خدمت به خانواده و مردم را شامل مي شد. يادم 
است يك بار برادرم وقتي از مسجد به خانه آمد 
نوزادي كه بند ناف داشت در آغوش گرفته بود. 
سؤال كرديم اين بچه را از كجا آورده اي؟ گفت 
يك نفر نوزاد را زير منبر مسجد گذاشته بود و 
من هم او را به خانه آوردم. بعد برادرم نوزاد را به 
خانواده اي از همسايه ها كه بچه دار نمي شدند 
داد و آنها هم قبول كردن��د بچه را بزرگ كنند. 
نوزاد دختر بود كه حاال بزرگ شده، ازدواج كرده 
و صاحب خانواده است. البته آن خانم بعدها از 
ماجرا با خبر شد. محمدتقي به صله ارحام اهميت 
مي داد. وقتي به سفر مي رفتيم جوياي حال همه 
بس��تگان بود. اول به خانه كس��اني كه زندگي 
فقيرانه اي داشتند، مي رفت؛ بعد به صاحبخانه 
مي گفت كه مي خواهيم بعد از خانه شما به خانه 
فالني برويم، شما هم اگر مايليد بياييد تا با هم 
برويم و تا ش��ب اين ديد و باز ديد ادامه داشت. 
شب كه مي شد مي ديدي كه ۵0 نفر با هم جمع 
شده اند. او طوري رفتار مي كرد كه فاميل به صله 
ارحام اهمي��ت بدهند و هم��ه را دور هم جمع 
مي كرد. اين يكي از صفات پسنديده اش بود كه 
بعد از شهادتش همه فاميل مي گفتند از وقتي 

محمد تقي رفت، نور خانواده رفت. 

اغلبش�هداش�خصيتمح�وريدر
برخوردبامردمداشتند،شاخصههاي
رفتاريشهيدمصطفاييچگونهبود؟

اجازه بدهيد سؤال ش��ما را با خاطرات برادرم 
جواب بدهم. قديم ها در ماه مبارك رمضان همه 
مردم راديو نداشتند. سحر كه مي شد محمد تقي 
زودتر بيدار مي شد و در خانه هايي كه چراغش 
خاموش بود را مي زد و آنها را براي سحر بيدار 
مي كرد. برادرم يك راديو ضبط داشت كه آن را 
پش��ت پنجره رو به كوچه مي گذاشت تا دعاي 
سحر را پخش كند و اهل محل بشنوند و فيض 
ببرند. همس��ايه ها از اين كار محمد تقي راضي 
بودند و كلي دعايش مي كردند كه س��حر آنها 
را بيدار و دعاي سحر را از راديو پخش مي كند. 
قبل از انقالب دختري بود كه توسط خانواده اش 
به فروش رفته بود و سرانجام براي كلفتي سر 
از خانه يك پزش��ك درآورده ب��ود. ما متوجه 
ش��ده بوديم كه خانواده پزش��ك، آن دختر را 
كه ۱۸ساله بود، خيلي اذيت مي كنند و كتك 
مي زنند؛ طوري كه صداي گريه اش مدام بلند 
بود. محمدتقي براي نجات دخت��ر وارد عمل 
شد و س��پاه را از ماجرا با خبر كرد. در شرايطي 
كه به وجود آمد، دختر از خانه ف��رار كرد و به 
س��پاه پناه برد، اما مأموران س��پاه جايي براي 
نگهداري او نداشتند. چند روزي او را كنار زنان 
خالفكار نگه داش��تند، اما بيم آن مي رفت كه 
دختر نوجوان آلوده جرم شود. سرانجام برادرم 
محمدتقي سرپرس��تي او را بر عه��ده گرفت. 
بعد از چند روز يكي از دوس��تان محمدتقي به 
خواس��تگاري آن دختر آمد. دوست برادرم كه 
يتيم بزرگ شده بود، نمي خواست خانواده اش 
متوجه ش��وند كه آن دختر سرپرستي ندارد، 
براي همي��ن اين موضوع پنهان مان��د و آنها با 
هم وصلت كردند و برادرم جهيزيه آن دختر را 
كه مثل فرزند خودش از او مراقبت كرده بود، 
تقبل كرد. آنها صاحب فرزند ش��دند تا اينكه 
ش��وهر دختر در يكي از اعزام هايش به جبهه 
به ش��هادت رس��يد. او وصيت كرده بود كه در 
صورت شهادت همسرش ازدواج كند كه او هم 
به وصيت همسرش عمل كرد. هنوز ارتباط ما 
با آن دختر كه او را دختر محمدتقي مي دانيم، 
ادامه دارد. موردي ديگر هم كه در ذهنم مانده 
اينكه يك ش��ب وقتي به منزل آمديم ديديم 
خانم ميانس��الي در خانه اس��ت. وقتي سؤال 
كرديم گفت اين زن كنار خيابان نشسته بود و 
جايي نداشت كه برود و وجدانم قبول نكرده او 
را به امان خدا رها كنم. گويا شوهرش آن خانم 

را كت��ك زده و از خانه بيرون ك��رده بود. اهل 
شهرستان بود و كسي را هم نداشت. خالصه آن 
شب با همسر برادرم از آن زن مراقبت كرديم. 
صبح روز بعد هم برادرم مقداري پول به او داد و 
روانه شهر خودشان كرد. محمدتقي اينقدر به 
فكر همه بود و آبروي هم��ه را حفظ مي كرد و 
دستگير مستمندان، نيازمندان و گرفتاران بود. 
غيرت علوي داشت و خيلي خداترس بود. براي 
همين نگذاشت آن زن در خيابان بي پناه بماند. 

محمد تقي باباي يتيمان محله بود. 
شهيدمصطفاييدردورانانقابچند
سالداش�ت؟فعاليتهايانقابيهم

ميكرد؟
برادرم متولد سال ۱۳۲۸ بود و در موقع انقالب 
۲۹ سال داشت. يك حجره اي در بازار اصفهان 
داش��ت و از ش��اگردان حاج آقا احم��د امامي، 
روحاني مس��جد بازار اصفهان بود. داداش بعد 
از پيروزي انقالب و تش��كيل سپاه، حجره اش 

را جمع كرد و وارد سپاه شد. علت را كه سؤال 
كردند، گفت م��ن تعلقي به مال دني��ا ندارم و 
مي خواهم در راه دين خدمت كنم. محمدتقي 
با برادرهاي ديگرم و دوس��تانش در زير زمين 
خانه مان اعالميه و ن��وار امام تكثير مي كردند. 
البته شب ها محل كارشان را تغيير مي دادند كه 
ساواك متوجه فعاليت شان نشود. محمدتقي 
قبل از پي��روزي انقالب به كاش��ان رفت و آمد 
داش��ت و با خودش اعالميه و نوار و رساله امام 
مي برد و توزيع مي كرد. او رابط بين اصفهان و 
كاشان بود و بخشي از فعاليت هاي انقالبي اش 
را اينگونه دنبال مي كرد. يك بار يكي از بستگان 
به واسطه يكي از مأموران اداره امنيت كاشان 
به او هش��دار داده بود كه اس��مش در ليست 
ساواك رفته و به دنبال بازداشت وي هستند كه 

خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد. 
شهيدمتأهلهمبود؟

سال ۱۳۴۹ من ش��ش س��اله بودم كه همراه 
خانواده به كاشان رفتيم و آنجا محمدتقي بعد از 
انجام مراسم  رسمي با دخترعمه ام ازدواج كرد. 
يك سال بعد از آن كه اولين فرزند آنها به دنيا 
آمد، پدرم به بيماري سرطان معده مبتال شد و 
سال بعد به رحمت الهي رفت. از محمدتقي پنج 
فرزند سه دختر و دو پسر به يادگار مانده است. 
گفتيدك�هبرادرتانقائممقامس�تاد
تبليغاتسپاهاصفهانبودند،دردوران
جنگچهفعاليتهاييداشتندوچطور

بهشهادترسيدند؟
تمام هم و غم محمد تقي جهاد در راه خدا بود . او 
تا قبل از شهادت چهار بار در جبهه حضور يافت 
و يك بار هم به سوريه اعزام شده بود. محمدتقي 
يكي از نيروهاي پاي كار اسالم بود و واقعاً در راه 
خدا هيچ وقت كوتاهي نكرد. نحوه شهادتش به 

اين ترتيب بود كه در جريان يك مأموريت براي 
س��ميناري به اهواز رفته بودند. نيمه شب دوم 
آبان ۱۳6۳ در منطقه اميديه متوجه مي شوند 
كه سيل جاده را برده است كه با خودرو به دره 
س��قوط مي كنند. در اين حادثه پيكر برادرم و 
راننده به س��يالب مي افتد. بعداً متوجه شديم 
كه برادران س��پاه و امدادگران به جس��ت وجو 
پرداختند، اما فقط توانستند پيكر راننده را پيدا 
كنند. آقاي نباتي يكي از همرزمان برادرم كه 
در خودرو بود، برايمان تعري��ف كرد كه وقتي 
خودرو واژگون شد به پايين دره سقوط كرديم. 
محمدتقي و راننده ضربه مغزي شده و بيهوش 
ش��دند و آب آنها را برد. ما صحن��ه حادثه كه 
فيلمبرداري شده بود را ديديم. ميزان ارتفاع آب 
به حدي بود كه خودرو از دور مثل يك قوطي 

كبريت پيدا بود.
گفتيدپيكرش�هيدراجريانسياب
بردهب�ود،پسچطورپي�داوبهخاك

سپردهشد؟
مدتي همه تالش ها براي يافتن پيكر محمد تقي 
مؤثر واقع نش��ده بود. حتي بچه هاي س��پاه با 
هليكوپتر تمام منطقه و جاده اي كه س��يالب 
شده بود را جست وجو كردند، اما خبري نشد. 
در اين ميان مادرم بس��يار داغدار بود؛ چراكه 
برادر كوچكمان دو سال قبل از آن به شهادت 
رسيده و پيكرش به ما نرس��يده بود. مادرم از 
اينكه مزاري نبود تا براي برادرانم س��وگواري 
كند، خيل��ي ناراحت بود. ب��راي همين بعد از 
برگزاري مراسم خيلي از دوستان و اهل محل 
بس��يج ش��دند و براي يافتن پيكر محمدتقي 
به محلي كه حادثه اتفاق افت��اده بود، رفتند و 
جست وجو كردند كه تالش ش��ان بي ثمر بود. 
اين نگراني ها وجود داشت تا اينكه خبر رسيد 
مردي هيزم شكن كنار رودخانه با ديدن جسم 
سبزي كه از آب خارج ش��ده بود، خودش را به 
آن مي رس��اند و بعد از بيرون كشيدن متوجه 
مي شود، پيكر سبزپوش يكي از پاسداران است. 
با اطالع مرد هيزم شكن، همسرم هم به منطقه 

رفت و پيكر محمدتقي را شناسايي كرد. 
سخنپاياني.

روزي كه قرار بود پيكر محمد تقي به اصفهان 
منتقل ش��ود، رژيم بعث اصفه��ان را بمباران 
كرد. منزل برادرم در بازار سبزه ميدان بود و دو 
دختر محمدتقي در راه مدرسه بودند كه آژير 
قرمز را زدند. همسر برادرم خودش را به بچه ها 
مي رساند تا آنها را به خانه برگرداند كه بعثي ها 
سبزه ميدان را بمباران مي كنند. به علت شدت 
انفجار ديوارهاي خانه برادرم ترك برمي دارد و 
خشكبار فروش محله جلوي پاي برادرزاده هايم 
به شهادت مي رس��د. روزي هم كه خواستيم 
پيكر برادرم را تشييع كنيم، هوا به شدت باراني 
بود. پيكر را از مقابل خان��ه او در بازار تا ميدان 
امام تشييع كرديم. به شدت خيس شده بوديم، 
به طوري كه به خانه برگش��تيم و لباس عوض 
كرديم و دوباره به س��مت گلزار شهدا حركت 
كرديم. از آنجا كه به علت شدت بارش قبر پر از 
آب شده بود آب را تخليه و پيكر را دفن كرديم. 
اين را هم بگويم كه در كودك��ي وقتي به كنار 
دريا مي رفتيم، محمدتقي هميش��ه از آب فرار 
مي كرد. نمي دانم چه حكمتي بود كه پيكرش 
از آب گرفته شد و در روزي بسيار باراني قبرش 
هم لبريز از آب شد. اين را هم بگويم كه ما سه 
سال دنباله دار عزادار بوديم. اول برادرم مجيد 
شهيد شد. بعد پسر خواهر )ناتني ام( كه اصغر 
نام داشت و لحظه شهادت مجيد باالي سرش 
بود، به شهادت رسيد و بعد هم كه محمد تقي 

آسماني شد. 

م�ادرمازاينكهم�زارينبودت�ابراي
برادرانمسوگواريكند،خيليداغدار
ب�ود.اي�ننگرانيهاوجودداش�تتا
اينكهخبررس�يدمرديهيزمش�كن
كناررودخانهباديدنجس�مس�بزي
كهازآبخارجشدهبود،خودشرابه
آنميرس�اندوبعدازبيرونكشيدن
متوج�هميش�ود،پيك�رس�بزپوش
يكيازپاسداراناس�ت.بااطاعمرد
هيزمشكن،همسرمهمبهمنطقهرفت
وپيك�رمحمدتقيراشناس�اييكرد
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