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88498481ارتباط با ما

جدول

گفت و گوي »جوان« با خانواده جانباز مجاهد »سخي غالمي« از رزمندگان پيشكسوت لشكر فاطميون كه به تازگي به ياران شهيدش پيوست

مي گفت خدا بر من منت گذاشت تا از اولين هاي فاطمي باشم

»سخي«  فرمانده ای قابل در جبهه مقاومت بود 
  صغري خيل فرهنگ 

خبر كوت�اه ب�ود و مختصر؛ »جانباز س�خي 
غالمي، پدر خوانده شهيد عباس عليزاده كه 
از اعضاي نخستين گروه )گروه ۲۲ نفره ( براي 
دفاع از حري�م اهل بيت بود، پ�س از عمري 
مجاهدت به دوس�تان ش�هيدش پيوست. «

با شنيدن اين خبر به سراغ مسئوالن لشكر 
فاطميون رفتيم و سراغ خانواده اين رزمنده 
مجاهد را گرفتيم. پيش�نهاد كردند كه اگر 
مي خواهيد جانباز س�خي غالم�ي را خوب 
بشناس�يد و از س�ال ها مجاهدت ه�اي اين 
جانباز مطلع شويد، بهتر است به سراغ همسر 
شهيد عليرضا توس�لي ) ابو حامد (، فرمانده 
لش�كر فاطميون برويد كه از همان ابتدا در 
جريان شكل گيري هسته اوليه فاطميون بود. 
به همين خاطر با ام البنين حس�يني، همسر 
فرمان�ده شهيد لش�كر فاطمي�ون همكالم 
ش�ديم و ب�ا همراه�ي ايش�ان با خان�واده 
جانباز ه�م ب�ه گفت و گ�و نشس�تيم. متن 
پيش رو حاص�ل گفت و گوي ما ب�ا ام البنين 
حس�يني، همس�ر عليرضا توس�لي و زهرا 
رضايي، همسر جانباز س�خي غالمي است. 
همس�ر شهيد توس�لي م�ا ش�ما را به 
عنوان »همسر ابوحامد« مي شناسيم. 
ضمن معرف�ي خودتان، ابت�دا كمي از 
مجاهدت هاي ش�هيد عليرضا توسلي 

فرمانده لشكر فاطميون بگوييد. 
من ام البنين حسيني، همسر شهيد مدافع حرم 
و مؤسس لشكر پر حماس��ه فاطميون عليرضا 
توسلي هستم. همسرم متولد سال 1351 بود 
كه بعد از س��ال ها مجاهدت و مبارزه در اسفند 
93 در دمشق و منطقه عملياتي درعا )تل قرين ( 

به آرزوي قلبي خود رسيد و شهيد شد. 
هسته اوليه لشكر فاطميون كه همسر 
ش�ما و جانب�از س�خي در آن حض�ور 

داشتند، چطور شكل گرفت ؟ 
هس��ته اوليه فاطميون به دوران دفاع مقدس و 
حتي كمي پيش تر به جنگ هايي كه در داخل 
افغانس��تان اتفاق افت��اده اس��ت، باز مي گردد. 
همسرم س��ال 63 به ايران مهاجرت كرد تا در 
حوزه مشغول به تحصيل ش��ود. در آن سال ها 
ايران درگير جنگ تحميلي بود. ابو حامد در آن 
س��ال ها نوجوان و حتي به سن تكليف نرسيده 
بود. وی وارد حوزه علميه مي شود تا در دروس 
حوزوي تلمذ كند. در اين اثنا متوجه مي ش��ود 
كه تعدادي از همكالسي ها و هم محلي هايش 
براي ش��ركت در جنگ راهي جبهه ش��ده اند. 
او ه��م عزمش را ج��زم و تالش مي كن��د كه با 
عضويت در بس��يج راهي ميدان شود. سرانجام 
تالش هايش به ثمر مي نشيند و در اواخر جنگ 
به جبهه مي رود. ايشان ابتدا در كردستان بود 
و با رزمن��دگان مجاهد و پيشكس��وتي همرزم 
مي ش��ود كه تجربه هاي جنگ را در جبهه هاي 
مختلف داشتند. همين بهانه تشكيل تيپ ابوذر 
را فراهم مي كن��د. اين تيپ باانگي��زه، متعهد، 
مخلص براي دفاع از كيان اس��الم وارد ميدان 
مي شود كه الحمدهلل بسيار خوش مي درخشد. 
عليرضا توسلي از خاطرات آن روزها و شب هايي 
كه در كنار اين نيرو ها داش��تند، بارها برايمان 
تعريف مي كرد و هميش��ه خدا را شاكر بود كه 
توفيق حضور در جبهه را پيدا كرد و تجربه هايي 

را كه بايد به دست آورده است. 
همان تجربه ه�ا و ايده تش�كيل تيپ 
ابوذر بعد ها در تشكيل گروه فاطميون 

مؤثر واقع مي شود؟

بله، بچه هاي تي��پ ابوذر بچه ه��اي با انگيزه و 
هيئت��ي بودند كه خط قرمز هايش��ان ارزش ها 
و اعتقاداتش��ان بود. با پايان يافتن جنگ ايران 
و عراق اي��ن انگي��زه را در خ��ود مي بينند كه 
هدف خود را ادامه دهند و در اين مس��ير رشد 
كنن��د. بچه هاي اين گ��روه در س��ال هايي كه 
در افغانس��تان جنگ هاي داخلي اتفاق افتاد، 
مجاهدت مي كنند و بعد ها به ايران باز مي گردند 
و در كارهاي ساختماني و... مشغول مي شوند، 
اما بچه هاي تيپ ابوذر از هم غافل نمي شوند و 
در جلسات و هيئت هايي كه به صورت غريب و 
مظلوم برگزار مي شد، ش��ركت مي كردند و در 
قالب اين جلسات مذهبي با هم در ارتباط بودند. 
س��ال 1392- 1391 كه بحث جبهه مقاومت 
پيش مي آيد، اين گروه كه اكثرشان حضور در 
تيپ ابوذر را تجربه كرده بودند، نس��بت به اين 
قضيه بي تفاوت نمي مانند و بعد از بررسي همه 
زواياي علمي، اعتقادي و ش��رعي راهي ميدان 
جهاد در س��وريه مي ش��وند. آنها اين تكليف را 
در خود مي ديدند كه باي��د بروند و الحمدهلل با 
اعتمادي كه مس��ئوالن جمهوري اسالمي به 
اين بچه ها داشتند و توجيه كساني كه از خود 
براي حضور در س��وريه و دف��اع از حرم عالقه 
نشان دادند، حدود 200نفر در اين گروه ثبت نام 
مي كنن��د، اما هر چه ب��ه روز اع��زام نزديك تر 
مي شديم، اين تعداد به داليلي كه وجود داشت، 
ريزش مي كند و تنها 22 نفر باقي ماندند كه با 
تمام سختي و مش��كالتي كه وجود داشت، به 

سوريه اعزام مي شوند. 
اكثر اين افراد به خانواده هايشان اطالع دقيقي 
از مقصدش��ان و چرايي حضورشان در سوريه 
نداده بودند. طبيعي ه��م بود! چراكه آن روزها 
بحث س��وريه هنوز آنط��ور كه باي��د ملموس 
نبود. مشخص بود كه به خاطر شرايط موجود، 
تع��دادي از خانواده ها مخالفت ك��رده و اجازه 

نمي دادند. 
ابو حامد با توجه به ش��ناختي كه از روحيه من 
داش��ت و اعتمادي كه بين ما بود، همه امور و 
هدف و ابعاد اين مسير را براي من تشريح كرد 
و من هم خوشحال بودم بچه هاي ابوذر در اين 

مسير قدم گذاشته اند. 
چندي پيش ب�ود كه خبر درگذش�ت 
جانباز س�خي غالم�ي يك�ي از همان 
۲۲نفر هس�ته اوليه فاطميون، منتشر 

شد. چقدر ايشان را مي شناسيد. 
جانباز سخي غالمي يكي از پيشكسوتان جبهه 
مقاومت بود. چه در افغانس��تان، چه در جنگ 
تحميلي ايران و چه در جبهه مقاومت سوريه. 
زماني ك��ه بچه ها طرح ه��ا و ايده ه��ا را با خود 
مسئوالن يا بين خودش��ان بررسي مي كردند، 

ايش��ان در اطراف تهران كش��اورزي مي كرد. 
آن زمان جانباز س��خي در مش��هد نب��ود، اما 
نزديكي هاي اعزام با توجه ب��ه روحيه اي كه از 
وی سراغ داشتند با ايش��ان تماس مي گيرند و 
مي گويند قرار است براي دفاع از حرم به سوريه 
اعزام ش��وند، برنامه شما چيس��ت؟ همان روز 
جانباز س��خي از محل كارش تسويه مي كند و 

راهي مي شود. 
مدت زمان ثبت ن��ام تا اعزام قريب به س��ه ما ه 
طول كشيد. من خودم ش��اهد بودم كه در اين 
سه ماه، ايشان با ابوحامد مدام تماس مي گرفت 
و مي گفت: »آقاي توسلي من اينجا هستم، نكند 

جا بمانم. «
 ايشان هر روز دو، س��ه بار تماس مي گرفت كه 
من هستم، من همه كارها را كرده ام، شما بيا ييد 
و من از تهران به شما ملحق مي شوم و الحمدهلل 
راهي ش��د و من خودم بارها و باره��ا از زبانش 
شنيدم كه مي گفت: »خدا بر من منت گذاشت 
تا از اولين هايي باش��م كه زير پرچم فاطميون 
در جبهه مقاومت حضور پيدا كنم و براي دفاع 
از حرم بروم و تا جايي كه ت��وان و جان در بدن 
دارم و نياز است و تا دستور امام خامنه اي باشد 
ما اين جبهه را ت��رك نمي كنيم؛ مگر به قيمت 

جانمان. «
بعد ها كه همراه خانواده رزمنده ها دور هم جمع 
مي شديم و ادعيه و زيارت عاشورا مي خوانديم 
و از دلتنگي هايمان با ه��م صحبت مي كرديم، 
همس��ر ايش��ان مي گف��ت: س��خی ب��ا وجود 
مجروحيت و بدحال��ي اش اص��رار دارد كه باز 
هم برود. مي گويد بچه ها آنجا تنها هستند. كار 
آن زمان بسيار سنگين و فش��ار زياد بود. اجازه 
نمي دادند كه مجروحان به منطقه بازگردند، اما 
ايش��ان مي رفتند و حضور افرادي چون غالمي 
با همان وضعيت مجروحيت در روحيه بچه ها و 

همرزمان بسيار مفيد بود. 
آخرين مرتبه اي كه ايش�ان را ديديد 

چه زماني بود؟
آخرين وعده ديدار ما همزمان با سالروز تأسيس 
فاطميون در 22ارديبهش��ت99 بود. ايشان در 
آن روز ها هم در بس��تر بيماري بودن��د و با اين 

وجود براي عالقه من��دان از خاطرات روزهاي 
رزم و جهاد فاطميون صحبت مي كردند. ايشان 
از شهيد حكيم، ش��هيدعلي ش��ارژي، شهيد 
فدايي مي گفت و مدام ياد دوستان و همرزمان 
ش��هيدش مي كرد و تأس��ف مي خورد از اينكه 
از قافله ش��هدا جا مانده اس��ت. جانباز غالمي 
با همه تجربيات��ش، فرمانده قابل��ي در جبهه 

مقاومت بود. 
ايش��ان مردي مهربان، دلسوز و خوش صحبت 
بود. هر زماني من را مي ديد، مي گفت: » نگران 
نباش��يد و دعا كنيد براي بچه ه��اي مقاومت. 
ما سفت و س��خت ايس��تاده ايم. ان ش��ا ءاهلل با 
دعاي شما بتوانيم در محضر اربابمان رو سفيد 
باشيم. « هر بار كه من اين جمله را از زبان ايشان 
مي شنيدم بسيار به وجد مي آمدم و اميدي در 
دلم ايجاد مي ش��د. ايش��ان آدم خوش مشرب 
و اه��ل صله رحم بودن��د، با توجه به ش��رايط و 
محدوديت هاي بيم��اري كرونا، مردم با رعايت 
همه مس��ائل حضور پررنگي در مراسم تشييع 

ايشان داشتند. 
جانباز غالمي پدر ش�هيد ه�م بودند؟ 
شهادت فرزندش خللي در اراده ايشان 

ايجاد نكرده بود ؟
آقاي غالم��ي خودش��ان پيشكس��وت جبهه 
مقاومت و جه��اد بودن��د و همسرش��ان واقعاً 
صبور و همراه بودند. ع��رق مجاهدت در ميان 
خانواده ش��ان به خوبي نمايان بود. ايشان پدر 
خوانده ش��هيد عباس عليزاده بودند. عباس از 
ش��هداي اوليه فاطميون بود. بعد از ش��هادت 
عباس همچنان اين روحيه مجاهدت و صبوري 

را در خانواده مي ديديم. 
عباس در ماه رمضان به ش��هادت رسيد و پدر 
خوانده اش )جانباز غالمي ( خيلي زود قضيه را 
جمع كرد و مجدد راهي ميدان جهاد شد. اول 
تيرماه س��ال 1393 و اولين روزهاي مقاومت 
بود. من براي عرض تبريك و تسليت كه رفتم 
خدمت خانواده ايشان، مادر چنان مقاوم و صبور 
جلوي در ايس��تاده بود و به مهمان ها خوشامد 

مي گفت كه من متعجب شدم. 
آقاي غالمي مي گفت: ما پاي اين كار هستيم. 
شهيد داده ايم تا آخر اين قضيه با تمام وجودمان 
هستيم و همين را ثابت كردند. برادر هاي شهيد 
عباس هم در جبهه حضور داشتند و همه اينها 
به بركت خون شهيد عباس هاست كه توانستيم 
الحمدهلل در جبهه مقاومت موفق باشيم و اين 
افتخار نصيبمان ش��د. زماني هم كه در مراسم 
آقاي غالمي بودم همسرشان آن صبري كه توقع 

داشتيم را نشان دادند. 
      

   زه�را رضايي، همس�ر جانباز س�خي 
غالمي و مادر شهيد عباس عليزاده

ابتدا خودتان را ب�راي ما معرفي كنيد. 
چند فرزند داريد؟

من زهرا رضايي و همس��ر شهيد سخي غالمي 
هس��تم. هفت فرزند دارم كه يك��ي از بچه ها را 
در راه خدا هديه كردم و عباس��م شهيد مدافع 

حرم شد. 
در مورد شهيد س�خي غالمي برايمان 
بگويي�د، چطور ش�د ك�ه به س�وريه 

رفتند؟
همسرم مشغول كار و زندگي اش بود كه بحث 
دفاع از حرم عمه س��ادات پيش آمد. ش��غلش 
كش��اورزي بود. وقت��ي بچه ه��اي فاطميون با 
همس��رم تماس گرفتند موضوع را ب��ا من در 

ميان گذاشت. 

مدت زم�ان ثبت ن�ام تا اع�زام قريب 
به س�ه ما ه طول كش�يد. م�ن خودم 
ش�اهد ب�ودم ك�ه در اي�ن س�ه ماه، 
ايش�ان ب�ا ابوحام�د م�دام تم�اس 
مي گرفت و مي گفت: »آقاي توس�لي 
من اينج�ا هس�تم، نكند ج�ا بمانم. «

 ايش�ان ه�ر روز دو، س�ه ب�ار تماس 
مي گرفت كه من هستم، من همه كارها 
را كرده ام، شما بيا ييد و من از تهران به 
شما ملحق مي شوم و الحمدهلل راهي شد

گفت من مي خواهم به سوريه بروم. ابتدا مخالفت 
كردم، نمي دانستم منظور همسرم از اين هجرت 
چيست. من حرم بي بي را در شامات مي شناختم، 
اما تا آن روز نمي دانستم كه سوريه همان شامات 
است. همسرم هر چه داشت گذاشت و همراه با 
22 نفر از همشهري هايش به سوريه رفت. كمي 
بعد آقاي ابوحامد با يكي ديگر از رزمنده ها به در 
خانه ما آمدند و سالم همسرم را به ما رساندند و 

گفتند ايشان در سالمت كامل هستند. 
از ابو حامد پرس��يدم چرا خودش نيامده است، 
گفت بعداً مي آيد. دو ماه بعد در حالي كه از ناحيه 
دست مجروح ش��ده بود، به خانه آمد. من كمي 
از ايشان دلخور بودم، پرسيدم كجا رفتي چرا با 
اين حال آمدي؟ گفت من براي دفاع از اسالم و 
دفاع از زينب )س( رفتم. وقتي متوجه شدم كه 
به چه نيتي قدم در معركه جنگ گذاشته است، 
ديگر اعتراضي نكردم. اعزام هاي همس��رم يكي 
پس از ديگري انجام مي شد. گاهي پيش مي آمد 
كه هر دو پس��رم هم همراه ايش��ان در منطقه 

حضور داشتند. 

با توجه به شرايط موجود راضي به رفتن 
بچه ها بوديد؟

پس��رم عباس وقتي مي خواست به منطقه برود 
به ما اطالع ن��داد. به من گفته ب��ود براي كار به 
شهرس��تان مي رود. بعد از اينكه آقاي سخي به 
مرخصي آمد از من سراغ عباس را گرفت و من 
گفتم كه ايش��ان براي كار به شهرس��تان رفته 
است. چند روز بعد س��خي براي انجام كاري به 
شهرستان رفته بود كه بچه هاي دفتر فاطميون 
به ايشان گفته بودند آقاي سخي پسر خوانده تان 
هم در سوريه است؟ ايشان انكار كرده و گفته بود 
خانمم گفته براي كار به شهرستان رفته  است؟ 
گويا پرونده، فرم و عكس هاي مربوط به ايشان 
را ديده بود. وقتي آمد خانه به من گفت عباس 
به سوريه رفته است؟ من خودم فرم و پرونده اش 
را ديدم، اما من اصاًل در جريان نبودم. بعد از آن 
بچه ها همراه آقاي س��خي به جبهه مي رفتند و 

مي آمدند. 
از جانبازي همسرتان برايمان بگوييد. 

چه سالی جانباز شدند؟ 
از همان ابت��داي حضورش در س��ال 1392 در 
عملياتي كه در اطراف حرم و با هدف پاكسازي 

انجام شد، تا زماني كه در منطقه حضور داشت، 
بارها و بارها مجروح مي ش��د كه براي گذراندن 
دوره درمان مي آم��د و بعد از بهبودي نس��بي 

مجدداً راهي مي شد. 
همس��رم اصاًل دنبال درصد و اين چيز ها نبود. 
آنق��در تركش در ب��دن برخ��ي از رزمنده هاي 
فاطميون وج��ود دارد كه آهن ربا به بدنش��ان 
مي چسبد، اما برايش��ان مهم نبود كه بخواهند 

دنبال پرونده و درصد بروند. 
آقاي سخي به ما هم اجازه نمي داد پيگير درصد 
جانبازي اش شويم. دس��ت و پا و بدنشان تماماً 
جراحت برداش��ته بود و يادگاري هايی از دوران 
جبهه بر تن داش��ت. اين اواخر ايش��ان در گير 
بيماري و زمينگير ش��دند. س��رطان گرفتند و 
ديگر از دست كس��ي كاري بر نمي آمد. مشيت 
الهي اينطور رقم خ��ورد كه به رحمت خدا برود 
و اميدواريم كه بتوانيم راه��ش را ادامه بدهيم. 
به گفته مس��ئوالن فاطميون اجرشان كمتر از 

شهادت نيست و نبوده است. 
حض�ور ايش�ان و اف�رادي كه ب�ه قول 

معروف مو در لش�كر فاطميون س�پيد 
كرده بودند، چه تأثيري بر روحيه ديگر 

رزمنده ها داشت ؟
بله، حض��ور امثال آقاي س��خي در منطقه و در 
گروه فاطميون بس��يار مه��م و قابل توجه بود. 
همان گروه 22 نفره اوليه خدا را شكر توانستند 
در فتوحات جبهه مقاومت با نثار ش��هدا نقش 
بي بديل��ي در منطقه ايف��ا كنن��د. گروهي كه 
امروز ب��ا عنوان »لش��كر فاطميون« ش��ناخته 
مي شود، مرهون شجاعت رزمندگان و خون هاي 
شهدايي است كه براي حفظ اسالم ريخته شد. 
اكثر آنهايي كه در گروه اول بودند، به ش��هادت 
رس��يد ند، اما امثال آقاي س��خي غالمي گوهر 
نايابي بودند كه بچه ها همواره از ايمان و تجربه 
و صحبت هايشان بهره مند می شدند. اميدواريم 
كه بتوانيم ادامه دهنده راه سخي هايي باشيم كه 
براي تشكيل فاطميون س��ختي ها و مشكالتي 

زيادي تحمل كردند. 
از پسرتان بگوييد، چه مدت در جبهه 

حضور داشت و چه زماني شهيد شد؟
پسرم كه به بهانه كار در شهرستان به سوريه رفته 
بود، در سن 26سالگي در اول تير ماه سال 1393 

در منطقه مليحه دمشق به شهادت رسيد. 
عباس بسيار ش��جاع بود. ابتدا نمي دانستم كه 
در سوريه است، اما وقتي پدر خوانده اش سخي 
پرونده اعزام و فرم ه��اي ثبت نامي اش را ديده 
بود، متوجه شديم كه به سوريه رفته است. اول 
شهريور 92 رفت و تقريباً 10ماه بعد از حضورش 

به شهادت رسيد. 
خبر ش��هادت را هم خيلي دير متوجه شديم. 
قرار ب��ود به مرخص��ي بيايد كه پ��درش آمد و 
گفت فرمانده عب��اس در ايران حض��ور دارد و 
مجروح شده است. بعد از بهبودي و برگشت به 
سوريه نامه عباس را امضا خواهد كرد و پسرمان 
مي آيد. چشم انتظار آمدنش بودم كه پيكرش را 
برايم آوردند. خدا را ش��كر مي كنم كه حضرت 

زينب )س( اين هديه را از من پذيرفت. 

عب�اس در م�اه رمض�ان به ش�هادت 
رس�يد و پ�در خوان�ده اش )جانب�از 
غالمي ( خيلي زود قضيه را جمع كرد 
و مجدد راهي ميدان جهاد ش�د. اول 
تيرماه س�ال 1393 و اولي�ن روزهاي 
مقاومت بود. من ب�راي عرض تبريك 
و تس�ليت كه رفتم خدم�ت خانواده 
ايش�ان، مادر چن�ان مق�اوم و صبور  
جلوي در ايس�تاده بود و به مهمان ها 
خوشامد مي گفت كه من متعجب شدم
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