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جدول

یادکرد

 شهید حسن جعفربگلو
 از خواندن فلسفه در دانشگاه تهران تا شهادت در شاخ شمیران  

 شهیدی با استعدادهای سرشار 
در نویسندگی و رزمندگی

    آرمان شریف
شهید حس��ن جعفربگلو عاش��ق مطالعه و 
کت��اب ب��ود. از هم��ان کودکی با عش��قی 
وصف ناپذیر کت��اب و مج��ات آن زمان را 
می خواند. شیفته آموختن و یاد گرفتن بود و 

غرق در تک تک کلماتش می شد. 
گاه��ی هم قصه ه��ای کوتاهی می نوش��ت 
در مجموع��ه س��وره، بچه های مدرس��ه به 
چاپ می رس��اند. برای کیه��ان بچه ها هم 
داستان هایش را می فرستاد و با آنها همکاری 
داشت. حسن پر از استعداد و شور دانستن 

بود. استعداد او در نوشتن ستودنی بود.
شهید حسن جعفربگلو روزهای نوجوانی اش 
را ب��ا خوان��دن و نوش��تن می گذراند. ذهن 

آماده ای برای یادگیری و نوشتن داشت.
 به گفته پ��درش علم و آگاهی حس��ن 25 
سال بیشتر از س��ن خودش بود. قلم که در 
دس��ت می گرفت، وارد دنیای شگفت انگیز 
کلمات می شد و بر روی کاغذ شخصیت های 

داستانی خلق می کرد و داستان های خواندنی 
می نوش��ت. حس��ن از رقص کلم��ات روی 
کاغذ عشق می کرد. از اینکه شخصیت ها در 
داستان هایش جان می گرفتند و باورپذیر و 
خواندنی می شدند، بسیار ذوق می کرد. او راه 

خودش را برای آینده انتخاب کرده بود.
اما شروع جنگ تحمیلی مسیر زندگی شهید 
جعفربگلو را تغییر داد. او با ش��عور و آگاهی 
باالیش قلم را زمین گذاش��ت و اس��لحه در 
دس��ت گرفت تا از وطنش دفاع کند. در آن 
مقطع حضور در جبهه از نوشتن داستان و 

مقاله اهمیت بیشتری داشت. 
ش��هید به خوبی می دانس��ت اگر صحنه را 
خالی کند و دش��من به خودش اجازه نفوذ 
بده��د، فردا دیگ��ر مجالی برای نوش��تن و 
خواندن نخواهد داشت. دشمن بعثی آمده 
بود تا هویت دینی و ایرانی را بگیرد و حسن 

با آگاهی از اتفاقات روز پا به جبهه گذاشت.
در همان روزهای حضور در جبهه نتوانست 
از درس و دانشگاه فاصله بگیرد. پدر شهید 
عاقه وصف ناش��دنی حس��ن به تحصیل را 
چنین وصف می کند: »اغلب کتابی در دست 
داشت و بس��یار منظم بود. در رشته فلسفه 

دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد. 
در س��ال دوم به دلی��ل اینک��ه فرماندهی 
اطاعات عملیات لشکر 2۷ محمد رسول اهلل 
)ص( را برعهده گرفته بود، تغییر رشته داد و 

جغرافیا را برگزید. 
وقتی از حس��ن می پرس��یدیم، چطور هم 
در جبهه هس��تی و ه��م درس می خوانی؟ 

می خندید و پاس��خ م��ی داد: »می گذرد.« 
سرانجام س��نگر جبهه را به کاس دانشگاه 
ترجیح داد و در منطقه شاخ شمیران عراق 

فارغ التحصیل مکتب عشق شد.«
سال 1361 لباس سبز سپاه پاسداران را به 
تن کرد، باهوش و کم حرف بود، حتی پدرش 
هم نمی دانست فرماندهی اطاعات عملیات 

را به حسن واگذار کرده اند. 
ش��هید جعفربگلو کم حرف و متین، با دقت 
و حساسیت مس��ئولیت هایش را در جبهه 
انجام می داد. یک بار از ناحیه سینه به  شدت 
مجروح شد و در طول عملیات های مختلف 
جراحت ه��ای کوچ��ک و بزرگ��ی زیادی 
برمی داشت با این حال هیچ گاه از مسئولیت 

شانه خالی نکرد. 
هر بار باقدرت ت��ر از قب��ل در جبهه حاضر 
می ش��د و با عش��ق و عاقه به انجام وظیفه 
می پرداخت.این شهید واالمقام از هر فرصتی 

برای خودسازی استفاده می کرد. 

دو روز در هفته روزه می گرفت و در برخورد 
با بیت المال بس��یار وس��واس و حساسیت 
داش��ت. می دانس��ت غیبت کردن و غیبت 
شنیدن، یکی از دروازه های بزرگ معصیت و 

آلوده کننده قلب است. 
به همی��ن خاطر اگ��ر جایی می خواس��ت 
صحبتی درباره کس��ی ش��ود، برای اینکه 
مجبور نشود چیزی بگوید و بشنود،  سریع 

آن محل را ترک می کرد. 
حس��ن پله پل��ه مراحل خودس��ازی را طی 
می کرد و س��عی داش��ت خود را کامل تر از 
گذشته کند.دو انگشت پای حسن از بدو تولد 

مادرزاد به یکدیگر چسبیده بود. 
پدرش هر بار به او می گفت پسرم برو پایت 
را عمل کن، پاس��خ می داد: یک روز به این 
انگش��تان نیاز پیدا می کنم، ت��ا اینکه زمان 
ش��هادت تمام اعضای بدن حسن در آتش 
س��وخته بود و تنها پاهای او در پوتین سالم 
ماند. با آن دو انگشت پا پیکر او را شناسایی 
کردیم. ش��هید حس��ن جعفربگلو در هفتم 
تیر 136۷  ب��ر اثر اصابت خمپ��اره به تانک 
در منطقه شاخ ش��میران در 25 سالگی به 

شهادت رسید. 
شهید در وصیتنامه اش در نهایت سادگی در 
چند جمله حرفش را به هموطنانش می زند: 
»برادران عزیزم حرف چندانی برای گفتن 
ندارم، فقط دعا برای رزمندگان و امام عزیز 
را فراموش نکنید، دل هایتان را راهی جبهه ها 
کنید، همدیگ��ر را واقعاً دوس��ت بدارید، با 

یکدیگر صمیمی باشید.«

یادکردی از آیت اهلل صدوقی به مناسبت 11تیر، سالروز شهادتش

ناگهان دیدیم  در عملیات  بیت المقدس  است!
  غالمحسین بهبودی

یازده�م تی�ر 1361 ب�ود ک�ه آی�ت اهلل 
شیخ محمد صدوقی از روحانیون انقالبی 
و مبارز کش�ورمان توسط منافقین ترور 
شد و به شهادت رسید. آیت اهلل صدوقی 
را باید از نسل روحانیون مقاومی بدانیم 
که چه ب�ه عنوان ی�ک خطی�ب و عالم 
منبری و چه به عنوان یک مبارز نستوه 
و خس�تگی ناپذیر، در میدان های علمی 
و عملی توأمان حضور داش�ت و بارها و 
بارها برای دیدار با رزمنده ها، به مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس رفته بود. صدوقی 
با بی�ش از هفت�اد و اندی س�ال، حضور 
در جبهه ه�ای جنگ را وظیفه ش�رعی 
خود می دانس�ت و به رغ�م توصیه هایی 
که جهت حف�ظ جانش می ش�د، در هر 
فرصتی به جبهه های جنگ می رفت. به 
قول مقام معظم رهبری، آیت اهلل صدوقی 
رزمن�ده ای خس�تگی ناپذیر ب�ود که تا 
لحظه شهادتش تمام قد در مسیر جهاد 
و مبارزه ایستاد و قدمی پا پس نگذاشت. 
به مناسبت سالگرد شهادت این روحانی 
واالمقام، م�روری بر خاط�رات و حضور 

ایشان در جبهه های جنگ داریم.
   توجه به مسئله جنگ

توجه به مس��ئله جن��گ و فرام��وش نکردن 
اولویت آن، یک��ی از دغدغه های حضرت امام 
خمینی)ره( بود. به تبع ایش��ان، آن دس��ته 
از روحانیونی که همواره در خط اس��ام ناب 
محم��دی حرک��ت می کردن��د نی��ز توجه و 
رس��یدگی به موضوع جن��گ را در رأس امور 

قرار می دادند. 
از آیت اهلل صدوقی نقل می ش��ود که در هیچ 
ش��رایطی اج��ازه نم��ی داد مس��ئله جنگ و 
دفاع، تحت الش��عاع مس��ائل دیگر قرار گیرد 
و همواره به ل��زوم دفاع و پر ب��ودن جبهه ها 

از نیرو تأکی��د می کرد. صرف نظ��ر از حضور 
جوان ترها در جبهه های جنگ، شهید صدوقی 
نقش تعیین کننده ای هم در ترغیب مردم به 
اهدای کمک های مالی، اعزام نیروی انسانی 
و فرس��تادن تجهیزات مورد نیاز به جبهه ها 
داش��ت. وی که روحانی سرشناسی در سطح 
کشور بود، همواره از توان و نفوذ خود در میان 
آحاد مردم برای جمع آوری کمک های اهدایی 
به جبهه ها بهره می برد و در ای��ن راه از هیچ 

کوششی فروگذار نبود.
   رزمنده خستگی ناپذیر

هنگامی که بعثی ها با تجاوز همه جانبه خود، 
جنگی خونین را به ملت ایران تحمیل کردند، 
آیت اهلل صدوقی حدود ۷2 س��ال داش��ت اما 

هرگز کهولت سن را دلیلی بر عدم حضور در 
جبهه ها ندانست و با روحیه خستگی ناپذیرش 
در هر فرصتی که به دست می آورد، شخصاً در 
جبهه ها حضور می یافت و با رزمنده ها دیدار 

می کرد. 
از مقام معظم رهبری در خصوص ایشان نقل 
می ش��ود: »هنگامی که عمل جراحی را روی 
چشم ایشان انجام داده بودند، ایشان از حالت 
بیماری در حقیقت از بیمارستان بیرون آمده 
بود. بنده روی عاقه ای که به ایشان داشتم، از 
ایشان خواهش کردم که چند وقتی در تهران 
بمانند.  گفتم: »خوب است یزد نروید.« ته دلم 
این فکر بود که ممکن اس��ت یزد برای ایشان 
مسئله ای پیش بیاید و س��وءقصدی بشود و 

گفتم: »مصلحت نیست ش��ما بروید یزد، در 
تهران باشید و استراحت کنید.«

ایشان شاید خیلی اس��تدالل هم نمی کردند 
ولی قبول نکردند، گفتن��د: »می خواهم بروم 
یزد و به جبهه ه��م بروم« که من به ایش��ان 
گفتم: »شما خوب اس��ت اگر جبهه می روید، 
به طرف غرب بروید که آنجا هوایش در فصل 
بهار و اردیبهشت خوب است و جنوب نروید 

چون گرم است.«
ایش��ان گفتند: »تا ببینیم چه می ش��ود« و 
ناگهان دیدیم ایشان س��ر و کله اش از جنوب 
پیدا شد و در حمله بیت المقدس حاضر بود و 
همه مردم در تلویزیون دیدند که ایش��ان چه 
رزمنده خستگی ناپذیری بود و دنبال کار بود و 

خستگی نداشت.«
   خدمتگزار متعهد اسالم

در دیدگاه آیت اهلل صدوقی، شاه کلید فتح در 
دفاع مقدس، حضور گسترده مردم در جبهه ها 

و پشت جبهه ها بود. 
وی اعتقاد داشت یکی از عوامل پیروزی ایران 
در جنگ همین حضور مردمی در جبهه ها و 

پشتیبانی از آن است. 
این عالم گرانقدر عاقبت در 11 تیر 1361 در 
حالی ک��ه از اقامه نماز جمعه فارغ ش��ده بود 
مورد سوءقصد یک عامل انتحاری از منافقین 

کوردل قرار گرفت و به شهادت رسید.
ام��ام راح��ل در توصی��ف ش��هید صدوقی 
فرموده اند: »بیش از 30 سال با او آشنا هستم 
و روحیات عظیمش را از نزدیک درک کردم. 
پس از شهادت صدوقی، اسام خدمتگزاری 
متعه��د، ایران فقیه��ی فداکار و اس��تان یزد 
سرپرستی دانشمند را از دست داد. او همواره 
در طول انقاب ش��کوهمند اسامی حضور 

فعال و چشمگیری داشت.«

مسئولیت پذیر مثل شهید خرازی
      خاطره

  محمدرضا محمدی
مت�ن زی�ر خاط�ره ای از رزمن�ده جانباز س�یدمهدی 
دف�اع  اصفهان�ی  رزمن�دگان  از  حس�ینی 
مق�دس اس�ت ک�ه تقدی�م حضورت�ان می کنی�م.

اوایل که ب��ه جبهه رفتم، در غرب بودم. آنجا ش��رایطش با 
جبهه های جنوب تفاوت داشت. نحوه پست دادن، تجمع 
رزمنده ها، ارتباط با قرارگاه های پشتیبانی و... طور دیگری 
بود. بعد از نزدیک به دو سال، برای اولین بار به جنوب آمدم. 
چون سابقه رزمندگی داشتم، با نظر شهید براتی فرمانده 
گروهان مان، مسئولیت یکی از دسته های گروهان برعهده 

بنده گذاشته شد.
شب اول مشغول استراحت بودم که براتی آمد و بیدارم کرد. 
گفت چرا خوابیده ای؟ گفتم االن نصف شب است و قاعدتاً 
آدم ها در این ساعت از ش��بانه روز می خوابند. گفت: تو اگر 
مسئولیت پذیرفته ای نباید این طور راحت بخوابی. بلند شو 

با هم به بچه ها سر بزنیم و از احوال شان جویا شویم. 
شاید کسی مشکلی داشت یا جایی اتفاقی افتاده باشد من 
و تو که مسئولیت داریم باید به فکر این بچه بسیجی هایی 

باشیم که خیلی های شان سن و سال کمی دارند.
از آن ش��ب به بعد، من و براتی و گاهی دو، سه نفر دیگر از 
دوستان به گش��ت زنی ش��بانه می رفتیم. ته دلم می گفتم 
شاید براتی سختگیری می کند و نیازی نباشد ما هر شب از 

خواب مان بزنیم و به بچه ها سرکشی کنیم. 
همین طور بود تا اینکه یک ش��ب ش��هید خرازی را در راه 
دیدیم. ایشان فرمانده لشکر بود و با دیدنش تعجب کردم. 

وقتی جویا ش��دیم که این موقع ش��ب اینجا چه می کند، 
متوجه شدیم خود حاج حس��ین هم شب ها به سرکشی از 
مقر می پردازد و عاوه بر آسایش��گاه ها، سالن غذاخوری، 
آشپزخانه و... حتی به سرویس بهداشتی مقر هم سرکشی 
می کند تا مبادا رزمنده ها مشکلی داشته باشند و به سختی 
بیفتند. بعد از دیدن ش��هید خرازی بود که متوجه ش��دم 
احساس مسئولیتی که شهید براتی می کرد از کجا نشئت 

گرفته است. 
جبهه مجمعی از خوب ها و خوبی ها بود و رفتار فرمانده روی 
زیر دستش اثر می گذاشت و همین طور سلسله مراتب تنها 
دستور از فرمانده دریافت نمی کرد، بلکه معرفت و ایمان و 
مسئولیت پذیری را هم از باالدستش )در عمل( یاد می گرفت 

و خودش هم اجرا می کرد..

خاط�ره زی�ر را یک�ی از رزمن�دگان حاض�ر در 
جبه�ه کردس�تان برای م�ان ارس�ال ک�رده اس�ت. 
ب�ه خواس�ت ایش�ان، از ذک�ر نامش�ان معذوری�م.

وقتی به جبهه رفتم، 16 س��ال داش��تم. بعد از کلی دردسر 
توانستم به همراه یکی از بچه های محله مان که از سال 58 
به کردستان رفت و آمد می کرد، به س��نندج بروم. اول قرار 
بود در پادگان های پش��تیبانی به کارگیری شوم اما من که 
عش��ق جنگ بودم آن قدر اصرار کردم که به عنوان نیروی 
حراست از جاده ها به یکی از پایگاه های ایجاد شده در مناطق 

عملیاتی رفتم.
کنار ما یک سروان ارتش��ی بود که اغلب لباس های کردی 
می پوشید. آدم منضبط و سختگیری بود. اخاق نظامی اش 
با روحیه بسیجی ما سازگاری نداشت. از او خوش مان نمی آمد 
و تحویل��ش نمی گرفتیم! ام��ا جناب س��روان کار خودش 
را می کرد و همیش��ه به ما توصیه می کرد مبادا س��ر پست 
بخوابیم یا با هم ش��وخی نابجا کنیم و... آن قدر گیر می داد 
که شاکی می شدیم. یک بار حوالی ظهر کومله ها به ما حمله 
کردند. غالباً ش��ب ها جوالن می دادند اما آن روز س��ر ظهر 
حمله کردند و تا به خودمان بیاییم، به ما مسلط شدند. سه 
نفر بیشتر در پایگاه نبودیم. کومله ها از ما خواستند تسلیم 
شویم و چون چاره ای نداشتیم، اس��لحه ها را تحویل دادیم. 
در همین لحظه جناب س��روان که از ماجرا خبر نداشت از 
بلندی سرازیر شد. تا او را دیدند به طرفش تیراندازی کردند. 
سروان پشت یک تخته سنگ پنهان شد. همگی به آن تخته 
سنگ چشم دوخته بودیم و کومله ها مرتب داد می زدند که 

اگر بیرون نیایی، نارنج��ک می اندازیم. لحظاتی بعد ناگهان 
صدای سروان از پشت سرمان آمد. ضدانقاب ها تا آمدند به 
خودشان بجنبند، جناب س��روان به طرف شان شلیک کرد. 
درگیری شروع شد و کومله ها با دادن یک نفر کشته و یک نفر 

زخمی باقی فرار کردند.
آن روز س��روان در نظر ما تبدیل به یک ابرقهرمان شده بود. 
وقتی با ذوق و ش��وق از او پرسیدیم ش��ما که جلوی چشم 
ما بین تخت س��نگ ها بودی چطور ش��د از پشت کومله ها 
سردرآوردی؟ نیم نگاهی به ما کرد و گفت: قراره همه چی رو 
به شما توضیح بدم؟ بعد مثل همیشه به کارش مشغول شد 
و هیچ وقت هم ندیدم از کار محشری که انجام داده بود برای 
کسی تعریف کند. برای همین من هم نامش را در این خاطره 

نمی آورم. هرچند که نمی دانم االن کجاست و چه می کند.

شیرمردی که نشناختمش

گفتند: »می خواهم بروم یزد و به جبهه 
هم بروم« که من به ایشان گفتم: »شما 
خوب اس�ت اگر جبه�ه می روی�د، به 
طرف غرب بروید ک�ه آنجا هوایش در 
فصل بهار و اردیبهش�ت خوب اس�ت 
و جن�وب نروی�د چ�ون گرم اس�ت.«
ایش�ان گفتن�د: »ت�ا ببینی�م چ�ه 
می ش�ود« و ناگه�ان دیدیم ایش�ان 
س�ر و کله اش از جنوب پیدا ش�د و در 
حمله بیت المقدس حاض�ر بود و همه 
م�ردم در تلویزیون دیدند که ایش�ان 
چ�ه رزمن�ده خس�تگی ناپذیری بود
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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