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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
دکتر سيدحس�ين تقوي برادر ش�هيدان 
س�يدابوالفضل، س�يدعلي و س�يدمهدي 
تقوي است. هم او که درس طلبگي اش را از 
برادري مجاهد به يادگار دارد و رزمنده اي 
است که سال ها پيش دوشادوش برادرانش 
به جبهه رفته و جنگيده است. او از مادري 
متعبد و مهربان برايم�ان گفت که بي وضو 
به فرزندانش ش�ير نمي داد. م�ادر ذکر هر 
لحظه اش اين بود که فرزندانش سرباز امام 
زمان)عج( باشند و هر بار که خبر شهادت 
فرزندانش را شنيد سجده شكر بجا آورد. 
سيدحسين از پدرش هم گفت. از کاسبي 
اهل انصاف که رزق حالل و خمس و زکاتش 
مس�تمر بود. پدري که خير روستايش�ان 
بود و هم�ه او را به نام نيک مي ش�ناختند. 
گفت وگ�وي م�ا را ب�ا سيدحس�ين تقوي 
برادر شهيدان س�يدابوالفضل، سيدعلي 
و س�يدمهدي تق�وي پي�ش رو داري�د.

   
قطعًا شهادت سه برادرتان در دوران 
جنگ ريش�ه در خان�واده اي مجاهد 
و انقالب�ي دارد. کم�ي از خانواده تان 

برايمان بگوييد.
پدرم از س��ادات تقوي دامغان ب��ود که همه 
مردم از ایشان به خوبي و نیکي یاد مي کنند. 
پدر کاسب بود. در روس��تایمان مغازه داشت 
و مایحتاج مردم را تأمین مي کرد. ایش��ان40 
کیلومتر مسافت را به سمت کویر طي مي کرد 
تا اجناس مردم را تأمی��ن کند. پدرم از همان 
س��ن ازدواج یعني از س��ن 24س��الگي اهل 
پرداخت خمس و زکات اموالش بود. پدر مقلد 
امام خمیني )ره( و خیر روس��تا بود. ایشان و 
مادرم همیشه پیشقدم بودند تا وجوهات الزم 
را براي احداث مسجد، حسینیه و حمام روستا 
جمع آوري کنند. پدر درس نخوانده بود و سواد 
نداشت، اما در تقوا و خداترسي خیلي جلو بود. 

انسان صادقي بود. 
مادرم همیشه مي گفت من شما  را بدون وضو 
ش��یر ندادم. این حرف براي ام��روز که همه 
خانه ها به آب دسترس��ي دارند کار س��اده اي 
به نظر مي آید اما در گذشته که مردم مجبور 
بودند از چشمه آب بیاورند و درآن سرما و برف 
براي تأمین آب مورد نیازش��ان فاصله زیادي 
را طي کنند کار سختي بود. مادرم به این امر 
توجه داشت و هنگام جنگ مي گفت حاال خدا 
را شکر مي کنم که فرزندانم سربازان امام زمان 
)عج( هستند. مادر انسان متعبدي بود. به هیچ 
عنوان غیبت کسي را نمي کرد. عالقه زیادي به 
امام خمیني و راه شهدا داشت. ایشان همیشه 
ما و پدرم را به حضور در فعالیت هاي انقالبي و 

جبهه تشویق مي کرد. 
چند خواهر و برادر بوديد؟

ما 9 فرزند بودی��م. هفت ب��رادر و دو خواهر. 
یک��ي از برادرهای��م طلبه بود. س��ال 1351 
نیمه ش��ب با دوچرخه از قم برمي گش��ت که 
در مس��یر تصادف کرد و به رحمت خدا رفت 
که ان شاءاهلل اجر ش��هید دارند. چون برادرم 
طلبه بود. آی��ت اهلل گلپایگاني بر پیکرش نماز 
خواند. بعد از آن، پدرم به من گفت راه برادرت 
را ادامه بده و من حرف پ��در را گوش کردم و 
طلبه ش��دم. الحمدهلل دروس دانشگاهي را تا 
دکتري در رشته معارف اسالمي گرایش قرآن 
و حدیث گذراندم. از میان هفت برادر پنج برادر 
همراه پدرمان به جبهه رفتیم که سه برادرم به 

نام هاي سیدابوالفضل، سیدعلي و سیدمهدي 
به شهادت رسیدند. 

با توجه به بصيرت و آگاهي خانواده تان 
قطع�ًا در دوران انق�الب ه�م فع�ال 

بوديد؟
امام مغناطیسي بود که همه عالقه مندان را به 
سمت خودش جذب مي کرد. ما هم همینطور 
از همان سال 42 نام و یاد امام در خانواده مان 
بود و مقلد ایش��ان بودیم. ب��رادر بزرگ تر از 
من طلبه بود و نقش زیادي در این ش��ناخت 
داشت. ما در س��خنراني ها و پخش اعالمیه ها 
سهم زیادي ایفا کردیم. همه خانواده فعالیت 

داشتند حتي پدر و مادرم مشوق ما بودند. 
اولين ش�هيد خانواده کدام برادرتان 

بود؟
اولین رزمنده خانواده ما س��یدابوالفضل بود. 
ایشان از من چهار سال کوچک تر بود؛ متولد 
اول فروردین سال 43. عاقبت برادرم ابوالفضل 
بس��یار به صاح��ب نامش گ��ره خ��ورد بود. 
ابوالفضل تحصیالت دوره ابتدایي و راهنمایي 
را به پایان رساند، در حالي که 14 سال بیشتر 
نداشت و چهار ماه از شروع جنگ مي گذشت، 
دست از تحصیل و کار کشید و گوش  به  فرمان 
امام سپرد. مي خواست به جبهه برود و رفت. 
با تغییر در شناسنامه  اش توانست با ثبت نام از 

طرف بسیج به آبادان اعزام شود. 
از اعزام رزمنده 14س�اله خانواده تان 

چه خاطره اي داريد؟
آن روز وقتي مي رفت به مادرم  گفت: »ش��ما 
نمي خواهد به بدرقه من بیایی��د. براي اینکه 
بعضي از بچه ها ممکن است مادرشان نباشد 
و غصه بخورند. من دوست ندارم شما حضور 
داشته باشید.« 26 دي ماه سال 59 چهار ماه 
بعد از شروع جنگ نامه  اي از طرف ابوالفضل به 
دست مان رسید، نوشته بود: »من هم اکنون در 
جبهه آبادان هستم که مزدوران عراقي هر روز 
بر سر ما خمپاره مي اندازند و ما زیر خمپاره ها 
و گلوله هاي دشمن اس��تقامت مي کنیم و تا 
پیروزي نهایي اینجا مي مانیم و س��نگر را رها 
نمي کنیم.« س��یدابوالفضل وقتي  جبهه بود، 
باز هم به پدر و مادر فکر  کرده و برایشان دعا 

مي کرد. دوستانش مي گفتند: »آنجا دائماً از 
خدا مي خواست خدایا! من طوري شهید شوم 

که پدر و مادرم بتوانند مرا ببینند!«
همان اعزام اول شهيد شد؟

در 29 بهمن ماه 59 بین آبادان و خرمش��هر 
تیر مس��تقیم دش��من بهانه ش��هادتش شد. 
بع��د از ش��هادتش خبرن��گاري از روزنام��ه 
س��روش با عکس��ي که همراه داشت سراغم 
آمد. عکس س��یدابوالفضل بود. درباره زمان و 
چگونگي شهادتش مي گفت: »وقتي دوست 
سیدابوالفضل زخمي شده بود او براي نجات 
دوستش مي  رود که مورد اصابت تیرمستقیم 
دشمن قرار مي گیرد و درکنار دوستش شهید 
مي شود و هر دو از جام عشق دوست سیراب 

مي شوند.«
 سيدابوالفضل اولين شهيد خانه تان 
بود، چطور خبر ش�هادتش را به مادر 

رسانديد؟
این کار مهم بر عهده من بود. تا به مادر رسیدم 
ایشان را در آغوش گرفتم. قبل از کوچک ترین 
حرفي، م��ادر به من تبریک و تس��لیت گفت 
و ادامه داد: »من زمان تول��د بچه هایم از خدا 
خواسته بودم بچه هایم سرباز امام عصر)عج( 
باشند که خدا را ش��کر دعایم مستجاب شده 
است.« برادرم ابوالفضل سن کمي داشت اما 
خیلي شجاع بود و در نهایت زرنگي، هنرمند 
هم بود. کارهاي زی��ادي انجام مي داد؛ بنایي، 
الکتریک��ي و خیاطي مي ک��رد و گاهي قالي 
هم مي بافت. مهربان ب��ود به خصوص با پدر و 

مادرمان. 
   وصيتنامه شهيد سيدابوالفضل:

 افتخ��ارم حمای��ت و پش��تیباني و اعتق��اد 
به اس��الم و ... از آن قانون اساس��ي است. به 
رهب��ري امی��د درمان��دگان و مس��تضعفان 
امام  خمیني)ره( که ملت ما را از اسارت رهانید 
و ای��ن رهایي مقدم��ه  اي براي نج��ات دیگر 
به  بند  کشیده  ش��دگان اس��ت، عشق مي  ورزم 
و معتقدم همه ملت مس��لمان ما موظفند تا 
پاي جان از آرمان  هاي ای��ن رهبر عالي  مقام 
پش��تیباني و حمای��ت و براي حف��ظ جان او 
دعا کنند. ملت مس��لمان و متعه��د ایران با 

قاطعیت و جدیت تمام قب��ل از هر چیز باید 
مشت  هاي گره  کرده خود را به دهان مزدوران 
داخلي )ستون پنجم( آنچنان بکوبند که عقل 
و هوش از سر این مزدوران پریده تا فرصت این 
یاوه  گویي  ها که منظورشان جدایي ملت ما از 

والیت  فقیه است پیدا نکنند. 
سيدعلي چه زماني به جبهه رفت؟

هف��ت ش��ب از ش��هادت س��یدابوالفضل 
مي گذشت. براي مادر از همه شاید سخت تر 
بود. بي تاب ترین م��ان اما س��یدعلي بود. آن 
روز به بنیاد رفته  و وسایل س��یدابوالفضل را 
تحویل گرفته بود. هم��ه را یک به یک به مادر 
نش��ان داد. حتي لباس هاي خون��ي  اش را و 
گفت: »لباس هاي برادرم که خوني است، من 
همین لباس ها را مي خواهم بپوشم و به جبهه 
بروم.« مادر گفت: »تو با این سن کم نمي  تواني 
بروي!« اما سیدعلي کاري به اعداد شناسنامه 
نداش��ت. اعداد شناس��نامه اش را تغییر داد و 
رفت. سیدعلي متولد سال 45 بود. پدرم به او 
گفت سیدعلي جان! شما یا کار کن یا درست 
را بخوان.« بي معطل��ي رو به پدر کرد و گفت: 
»نه کار مي کن��م و ن��ه درس مي خوانم. امام 
فرمودند برو جبهه. من تا جنگ هس��ت هیچ 
کاري نمي کنم.« مي گفت ت��ا آخر جنگ در 

جبهه مي مانم. 
 چند بار اعزام شد؟

بعد از دوماه س��یدعلي برگش��ت. بعد از چند 

روز مجدد خودش را آماده رفت��ن  کرد. انگار 
مي دانست براي همیشه مي رود. نذري کرده 
بود ک��ه آن ن��ذر را ادا کرد. قرض��ي را هم که 
داشت، داد. با همه دوستان خداحافظي کرد. 
س��یدعلي آماده رفتن مي شد. آن زمان آماده 
رفتن به مش��هدالرضا بودیم و او هم به مشهد 
خودش مي رفت! براي بار دوم به جبهه  رفت. 
به او پیشنهاد دادیم همراه مان شود و به پابوس 
امام هش��تم)ع( بیاید. گفت: »من به مش��هد 
خودم م��ي روم!« و رفت. س��یدعلي در 5مهر 
سال 60 در عملیات حصر آبادان شرکت کرد و 
به مشهد شهیدان پیوست. او کمک آرپي جي 

زن بود، اما سیدعلي دو بار شهید شد. 
ماجراي دو بار شهيد شدن سيدعلي 

چه بود؟
پس از پایان موفقیت  آمیز عملیات ثامن  االئمه 
هنگام برگش��ت به ته��ران، پیک��ر او و دیگر 
دوستانش در هواپیمايC-130 بود. پنج نفر از 
مسئوالن و فرماندهان رده باالي ارتش و سپاه 
هم براي تقدیم گزارش ب��ه امام خمیني)ره( 
هم  س��فر همان هواپیماي حام��ل پیکر پاک 
شهدا بودند. هواپیما در ساعت 19:59 روز 7 
مهرماه در جنوب شرقي کهریزک دچار سانحه 
ش��د و به علت��ي نامعلوم هر چه��ار موتورش 
همزمان خاموش شد. خلبان تمام تالش خود 
را کرد تا هواپیما را در همان منطقه به زمین 
بنشاند. چرخ  هاي هواپیما با دستگیره دستي 
باز  شد و هواپیما در زمین ناهموار فرود   آمد اما 
پس از طي مسافتي، در نقطه  اي متوقف   شد 
و بال چپش به زمین اصابت  کرد. متأس��فانه 
هواپیم��ا آتش  گرفت و 49 نفر سرنش��ین آن 
ازجمله پنج نفر از سرداران به شهادت رسیده 
و پیکرهاي مطهرشان در انبوه دود و خاکستر 

به گمنامي رسیدند. 
سرلشکر شهید فالحي )رئیس ستاد مشترک 
ارتش(، سرلشکر شهید موس��ي نامجو )وزیر 
دفاع(، سرلشکر شهید یوسف کالهدوز )قائم 
مقام سپاه پاسداران(، سرلشکر شهید فکوري 
)جانشین رئیس س��تاد مش��ترک ارتش( و 
سرلش��کر ش��هید جهان  آرا )فرمانده س��پاه 
پاسداران خرمش��هر و آبادان( شهداي شهیر 
این واقعه بودند. این ش��هیدان با هم و در یک 
مکان و در بهشت زهراي تهران در قطعه 24، 
ردیف98، قبر 31 در جوار شهیدان بهشتي، 
رجایي و باهنر به خاک سپرده شدند. سیدعلي 
و دیگر شهدا نیز سوختند. مادرم از روي نشاني 
که در ب��دن س��یدعلي ب��ود او را در حالي که 

سوخته بود شناسایي کرد. 
   وصيتنامه شهيد سيدعلي تقوي:

جامعه  اي که بخواهد حکومت اهلل در جامعه 
حکمفرما شود، امکان ندارد مگر با یک شرط؛ 
آن شرط این است که باید شهید بدهد و باید 
خون بدهد و باید هجرت کند. خوش��بختانه 
مکتب ما مکتب مبارزه است علیه مستکبران. 
حاال با میل و اشتیاق دیگر رزمندگان اسالم، 
مناطقي از خاک عزیزمان را از اشغال دشمن 
متجاوز بیرون بیاوریم. برادران! راه امام)ره( را 
رها نکنید که راه امام)ره( همان راه حسین)ع( 
است و بترسید از آن زماني که خداي نکرده 
یک وقت امام)ره( را تنها بگذارید که اسالم و 
امام   زمان)عج( را تنها گذاشته  اید و آن وقت 
اس��ت که مورد خش��م خداوند قرار خواهید 

گرفت. 
به فاصله کمي خانواده شما دو شهيد 
داد. سيدمهدي چه زماني به شهادت 

رسيد و متولد چه سالي بود؟
سیدمهدي آخرین ش��هید خانواده و متولد 
س��وم مهر ماه 1330 ب��ود. تحصیالتش را تا 
شش��م ابتدایي ادام��ه داد. تا قب��ل از دوران 
س��ربازي در روس��تا ب��ود و کار مي ک��رد. 
دوچرخه اي تهیه کرده بود. از ش��هر دامغان 
پارچه مي خرید و به قاس��م آباد و روستاهایي 
که در مسیرش بود مي برد و با قیمتي مناسب 

به مردم عرضه مي کرد. 
گويا سيدمهدي س�ابقه فعاليت هاي 

انقالبي چشمگيري هم داشت؟
مبارزات س��یدمهدي از سال هاي جواني اش 
آغاز ش��ده بود و در طول دوره سربازي و بعد 
از آن نیز ادامه داش��ت و از سال 1350شکل 
جدي تري به خ��ود گرفته بود. بع��د از چند 
سال موتوري تهیه کرده بود و با آن به دامغان 
مي رفت و به ش��غل قبلي خ��ودش که همان 
پارچه فروش��ي بود، ادامه م��ي داد. در کنار 

آن مثل گذش��ته به فعالیت هاي سیاسي اش 
نیز مخفیان��ه ادامه م��ي داد؛ ازجمله پخش 
اعالمیه ه��اي حض��رت ام��ام بی��ن جوانان 
روستاهایي که براي آنها پارچه عرضه مي کرد؛ 
پخش نوارهای��ي که خودش از ته��ران و قم 
آورده و تکثیر مي کرد. فعالیت هایش تا جایي 
ادامه داشت که سال 58تصمیم گرفت مسلح 
شود و شد. یک اسلحه کلت براي خودش تهیه 
کرد و هر جا که مي رفت با خود حمل مي کرد. 
چند سالي مي شد که ساکن دامغان شده بود. 
با پیروزي انقالب، فعالیت او چندین برابر شده 
بود طوري که از بنیانگ��ذاران کمیته انقالب 

اسالمي بود که سپس وارد سپاه شد. 
اولين منطقه اي که حض�ور پيدا کرد 

کجا بود؟
سیدمهدي براي مقابله با کومله ها، مشتاقانه 

به کردس��تان ش��تافت و فرماندار کامیاران 
شد. یکي از همرزمانش مي گفت: »با هم به 
کردس��تان رفته بودیم. مأموریت سه ماهه 
داشتیم. س��ال 58مبارزه با اشرار کردستان 
ما را مهم��ان کامیارانش کرده ب��ود؛ اولین 
ش��هر قبل از س��نندج. در کامی��اران عالوه 
بر بچه هایي که از س��پاه و ش��هرهاي دیگر 
آمده بودند، ما هفت نفر هم از سپاه دامغان 
حضور داشتیم. پس از استقرارمان موضوعي 
مطرح ش��د که از میان بچه هاي رزمنده و از 
افراد غیربوم��ي، فردي را ب��راي فرمانداري 
شهر کامیاران انتخاب کنیم. با شنیدن این 
صحب��ت، ابتدا کمي خندیدی��م و گفتیم ما 
حتي نمي توانیم خانه خودمان را اداره کنیم! 
حاال اینجا فرماندار یک شهر شویم؟! هرکس 
حرفي مي زد. آقاس��یدمهدي از میان جمع 
بچه ها گویا خوب متوجه نش��ده بود؛ سؤال 
کرد و گفت موضوع چیست؟ یکي از بچه ها 
گفت به دنبال فرمان��دار مي گردند! یکي که 
واجد ش��رایط باش��د، مي خواهند فرماندار 
ش��ود و ادامه داد خب ش��ما چه مي گویید؟ 
بچه ها گفتند ای��ن حرف خیل��ي خنده دار 
است. آقاس��ید گفت اصاًل خنده دار نیست! 
من مي توانم ای��ن کار را انجام بدهم! گفتیم 
س��ید! ش��وخي نکن! گفت نه! مگر فرماندار 
چه کار مي کند که ما نمي توانیم انجام دهیم؟ 
من به او گفتم سید! تو چقدر سواد داري که 
مي خواهي فرماندار ش��وي؟گفت ببین من 
قب��ول و از راهنمایي دیگران هم اس��تفاده 
مي کنم! سیدمهدي با قاطعیت پذیرفت. یک 
روز بعد آقاسیدمهدي فرماندار کامیاران شد. 
شهري کردنش��ین که به دلیل وجود اشرار 
ناامن بود ام��ا او به بهترین ش��کل کارش را 
انجام مي داد. ما رفتیم سنندج اما او مدت ها 

فرماندار کامیاران بود و خدمت مي کرد.« 
سيدمهدي بازاري بود، چطور توانست 
کار و زندگي اش را رها کند و به جبهه 

برود؟
مهدي متأهل بود و ش��ش فرزند هم داشت. 
بازاري بود. درآمد خوبي هم داشت اما وقتي 
جنگ تحمیلي آغاز شد دیگر نتوانست بماند. 
مغازه فرش فروش��ي را که اج��اره کرده بود 
تخلیه و تمام حساب هاي مالي اش را تسویه 
کرد. خمس مالش را نیز پرداخت. دلیلش را 
که پرسیدیم، گفت: »وقت تسویه  حساب بود. 
این مغازه و این مالي ک��ه دارم هیچ به دردم 
نمي خوره!« حاللیت طلبی��د و خداحافظي 
کرد. مهدي چند مرتبه به جبهه اعزام ش��د 

گویي قرار بود تمام وجودش را نثار کند. 
مسئوليتي هم در جبهه داشت؟

مسئول تعاون تیپ حضرت معصومه)س( از 
لشکر 17 علي بن ابیطالب)ع( بود. تا اینکه در 
25 بهمن 64 در عملیات ایذایي براي تسهیل 
اجراي عملیات والفجر 8 به ش��هادت رسید. 
پیکر پاکش در گلزار شهداي دامغان به خاک 

سپرده شد.
 مادر هر بار خبر شهادت فرزندانش را شنید، 

سجده شکر بجا آورد. 
 در بخش هاي�ي از وصيتنام�ه ش�هيد 

مي خوانيم:
شهادت افتخاري بس عظیم است که نصیب 
هرکس نمي شود و شهید شاهد و آگاه است و 
مواظب باشید  پشت  پا به خون شهدا نزنید که 
خون شهید همواره مي جوشد و تو را دیر یا زود 

دفن مي کند. 
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