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اهلكجاهستيدوشهيدمتولدچه

ساليبود؟
ما اهل تهران هس��تيم. چه��ار خواهر و دو 
برادر بودي��م كه ب��رادرم غالمحس��ين در 
سن21س��الگي به ش��هادت رس��يد. پدرم 
حاج علي ش��اگرد مغازه خواروبارفروشي و 
مادرم مليح��ه حاجيان خان��ه دار بود. همه 
توجه پدرم به رزق حاللي بود كه سر سفره 
خانواده اش مي آورد و مادر هم با تربيت اهل 
بيتي سعي داشت ما را آنطور كه شايسته يك 
خانواده مذهبي است پرورش دهد. الحمدهلل 
مادر و پ��در نتيجه زحمات خودش��ان را با 
عاقبت بخيري برادرم غالمحسين گرفتند. 

چطورش�دغالمحس�ينبهجبهه
رفت؟

برادرم بعد از گرفتن ديپلم به خدمت سربازي 
رفت و چند ماهي از خدمتش مي گذشت كه 
شهيد ش��د. پدر هم دوست داشت به جبهه 

برود ولي ش��رايط اجازه حضور نمي داد. آن 
زمان پدرم براي تأمين معاش خانواده تالش 
مي كرد و همين طور نگهداري از مادربزرگم 
كه بستري بود برعهده او قرار داشت و تمام 
وقتش را مي گرفت ام��ا مخالفتي با حضور 

برادرم در جبهه نداشت. 
پ��در معتقد بود غالمحس��ين باي��د برود و 
خدمت كند اما م��ادر نگراني هاي خودش 
را داش��ت. ما خواهرها ازدواج كرده بوديم و 
س��ر خانه و زندگي خودمان بوديم اما مادر 
بي تاب برادر ب��ود. يك بار هم ب��راي ديدار 
با غالمحس��ين تا كردس��تان رفت و وقتي 
برگش��ت به ما گفت آنجا ش��رايط سختي 
دارد، برادرتان ش��هيد مي ش��ود. ما مادر را 
دلداري مي داديم و مي گفتيم نه نگران نباش 
ان شا ءاهلل خيلي زود برمي گردد. دو هفته بعد 

از آن ديدار برادرم شهيد شد. 
چطوربچهايبود؟

غالمحسين برادري مهربان و دوست داشتني 
بود. كمك حال پدرم بود. هم درس مي خواند  و 
هم كار مي كرد. كارش هم لوله كشي ساختمان 
بود و اينگونه به پدرمان در تأمين معاش خانواده 
كمك مي كرد. با ما خواهرها رفاقت داشت و به 

والدين مان بسيار احترام مي گذاشت. 
خاطرهايازآخريناعزامشداريد؟
آخرين مرتبه اي كه آمد و داشت براي رفتن 
آماده مي شد، رفتم كمكش تا لباس هايش 
را بش��ويم. رو به م��ن كرد و گف��ت به مادر 
حرفي نزن اما مي دانم اين بار كه بروم ديگر 
برنمي گردم. اگر مادر متوجه ش��ود قبل از 
ش��هادتم بي تابي مي كند و بيمار مي شود. 
فقط از ش��ما مي خواهم من را حالل كنيد، 
من شهيد مي ش��وم. غالمحسين مي گفت 
ما در جنگ هس��تيم و ش��رايط خاصي در 

كردستان حاكم است. 
شهادتايشانچطوررقمخورد؟

برادرم دهم آذر سال 1٣٦2 در بانه به شهادت 
رسيد. مين ياب بود. در عمليات خنثي يكي 
از مين ه��ا منفجر مي ش��ود و در اين حادثه 
غالمحسين يك دست و يك پا و همين طور 
سرش را از دست مي دهد و شهيد مي شود. 
همسرم براي تشخيص پيكر برادرم رفت و او 

را شناسايي كرد. 
پيكر برادرم بعد از تشييع در قطعه 28 بهشت 
زهرا)س( به خاك سپرده شد. غالمحسين 
پيش از آنكه س��رباز ش��ود، بس��يجي بود. 
آموزش هاي نظامي را در مساجد ديده بود. 
بعد هم كه سعي كرد هم خدمتش را انجام 
دهد و هم در جبهه حضور پيدا كند. ش��كر 
خدا كه عاقبتش شهادت شد و خانواده را هم 

با شهادتش روسفيد كرد. 
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بازتابپيداكرد؟
به نظر من راز محبوبيت حاج احمد در اخالص و 
پشتكار ايش��ان بود. آنجا كه بحث تكريم و توجه 
به خانواده هاي شهدا مي شد، مرحوم ياللي از هيچ 
كوششي فروگذار نبود و خالصانه كار مي كرد. سال 
گذشته كه ما در آبادان حضور يافتيم، فيلم هايي 
از ايشان داشتيم كه فعاالن فرهنگي آنجا مشتاق 
بودن��د اين فيلم ه��ا را از م��ا بگيرن��د. دليلش را 
پرسيديم، گفتند به رغم فعاليت هاي بسيار آقاي 
ياللي ما هيچ فيلمي از ايشان نداريم! حاج احمد 
اهل تظاهر نبود و هركاري مي كرد با كمترين سر و 

صدا و واقعاً خالصانه انجام مي داد. 
ايشانفعاليتهايفرهنگيدرحوزهايثار

وشهادتراازكجاشروعكرد؟
قبل از هر چيز اين نكته را يادآور شوم كه مرحوم 
يالل��ي در يك خان��واده انقالبي و مذهبي رش��د 
پيدا ك��رده بود. دو س��ال پيش برادر خانم ش��ان 
شهيد صالحي در جريان گش��ت زني هاي بسيج 
توس��ط عوامل ضدانقالب به شهادت رسيده بود. 
با چنين پيش زمينه هايي مرحوم ياللي عالقه مند 
به بح��ث روايتگري بود و از دوران دانش��جويي با 
راوي هاي مؤسسه سيره شهدا ارتباط گرفت. بعد 
نه تنها در حوزه روايتگري كه در ديگر حوزه هاي 
مرتبط با شهدا و دفاع مقدس ورود  كرد و كم كم 
از فعاليت هاي فرهنگي به فعاليت هاي اجتماعي 
، هن��ري و...  رس��يد و با پش��تكاري كه داش��ت 

يادگاري هاي ارزشمندي از خود برجاي گذارد. 
چهيادگاريهايي؟اگرميشودبهموارد

مصداقيفعاليتهايايشانبپردازيد.

 نكته اي كه مرحوم ياللي بسيار به آن توجه داشت، 
فعاليت در حوزه تاريخ شفاهي بود. در اين حوزه 
ايشان بسيار كوشا بود و با بسياري از والدين شهدا 
در آبادان ديدار كرد و گنجينه اي از خاطرات اين 
عزيزان را ثبت و ضبط كرد و اين يادگاري ارزشمند 
را از خود برجاي گذاشت. از همين رهگذر مرحوم 
ياللي يك مراس��م تكريم براي والدين شهدا در 
آبادان برگ��زار كرد كه در نوع خ��ودش كم نظير 
بود. با همكاري منطقه آزاد اروند، ايشان يكسري 
تيم هايي از خانم هاي بس��يجي و فعال ش��هر را 
تشكيل داده بود كه اين تيم ها به دِر خانه مادران 
شهدا مي رفتند و اين عزيزان را از دِر خانه تا محل 
برگزاري مراسم مشايعت مي كردند. يك نكته ديگر 
توجه ايش��ان به حوزه روايتگري بود. هم خودش 
عالقه زيادي به اين بحث داشت و هم سعي مي كرد 
تا آنجا كه مي تواند جوان ترها را آموزش بدهد و به 
حوزه روايتگري وارد كند. وقتي در مراسم تدفين 
مرحوم ياللي شركت كرده بوديم، يكي از اساتيد 
حوزه روايتگري كه از دوستان نزديك حاج احمد 
بود برايم��ان تعريف مي كرد بعد از فوت ايش��ان، 
بسياري از جوان ها و نوجوان ها مراجعه مي كردند 
و مي گفتند حاال كه حاج احمد به رحمت خدا رفته 
است، شما دوره جديد كالس هاي روايتگري را برپا 
كنيد تا زحمات مرحوم يالل��ي بي نتيجه نماند و 
راهش ادامه پيدا كند. همين استاد تعريف مي كرد 
يك روز مرحوم ياللي پيش ما آمد و با ذوق گفت 

من يك نفر را براي روايتگري آموزش داده ام. وقتي 
ذوقش را ديديم مشتاق شديم ببينيم چه كسي را 
آموزش داده است. ديديم دختر خانمش كه كالس 
چهارم دبستان است با چادر از در وارد شد و شروع 
به روايتگري كرد. مرحوم ياللي بحث روايتگري را 
به حوزه علميه آبادان در بخش برادران و خواهران 
كشانده بود و قصد داشت آموزش روايتگري را به 
حوزه هاي علميه سطح استان خوزستان هم تسري 

دهد كه متأسفانه اين فرصت را پيدا نكرد. 
گوياحاجاحمددربحثتربيتحماسي
كودكانونوجوانانبرنامهايراانجامداده
بودندكهموردتوجهرس�انههايبيگانه

قرارگرفتهبود؟
برنام��ه تربي��ت حماس��ي در جنوب كش��ور در 

قالب رزمايش هاي��ي برگزار مي ش��ود كه در اين 
رزمايش ها به نوجوان ها س��الح مي دهند و لباس 
رزم مي پوش��انند و با س��ازماندهي اين عزيزان، 
يك حمله فرضي را به پايگاه هاي دش��من انجام 
مي دهند. سال گذشته با ابتكار مرحوم ياللي اين 
رزمايش در بيمارستان امام علي)ع( در حاشيه شهر 
آبادان انجام گرفته بود. در اين برنامه كه عنوانش 
»فصل بيداري« بود، نوجوان هاي شركت كننده 
به پايگاه هاي اس��رائيلي حمله فرضي انجام داده 
بودند. اين برنامه آن قدر بازتاب داشت كه از طرف 
شبكه هاي صهيونيستي رصد شده بود و آنها در اين 
خصوص موضع گرفته بودند. ظاهراً اين طور عنوان 
مي كردند كه ايران دارد به نوجوان هايش ضديت با 

اسرائيل و حمله به آن را آموزش مي دهد. 
درخبرهاآمدهبودمرحوميالليازفعاالن

عرصهبهداشتوسالمتهمبودند؟
بله، ايش��ان چ��ون پش��تكار زيادي داش��ت، در 
بس��ياري از عرصه ها ورود ك��رده بود. متخصص 
علوم آزمايش��گاهي بود و اتفاقاً در مراسم تشييع 
پيكرش��ان كاركنان بيمارس��تان طالقاني آبادان 
سنگ تمام گذاشتند. از طرف ديگر مرحوم ياللي 
مسئول حوزه هنري استان خوزستان بود و آن قدر 
فعاليت فرهنگي گسترده اي در آبادان و خرمشهر 
داش��ت كه باعث ش��ده بود مؤسس��ه فرهنگي و 
اجتماعي سلمان در آبادان و خوزستان يك ماهيت 
مستقلي پيدا كند. حاج احمد يك بسيجي به تمام 

معنا بود و غير از فعاليت هاي فرهنگي، در عرصه 
جهادي هم خدمت مي كرد. 

نكتهايكهدرخصوصحاجاحمدمطرح
ميشود،توجهايش�انبهارتباطگيري
ب�اجوانتره�اوكارفرهنگ�يروياين
قشراست.خودشماهمگفتيددربحث
روايتگريتالشداشتندجوانهاراوارد
عرص�هكنن�د.دركلارتباطايش�انبا

جوانترهاچطوربود؟
ش��ايد االن كه ما داري��م درباره ايش��ان صحبت 
مي كنيم، اول به بركت توجه ش��هدا به ايشان به 
عنوان خادم الشهدا باشد و دوم به دليل تالش هايي 
باشد كه مرحوم ياللي در جهت تربيت نسل جوان 
انجام مي داد. ايشان در مسجد باقرالعلوم)ع( آبادان 
كانون فرهنگي- تربيتي باقرالعلوم را تشكيل داده 
بود كه اين كانون در دو حوزه فعاليت مي كرد. يكي 
در حوزه كتاب و نشر در خصوص شهدا بود كه در 
اين بخش آثار ارزش��مندي برجاي مانده است و 
دومين مورد تربيت افسران جوان جنگ نرم است 
كه در كانون باقرالعلوم نس��لي از جوان هاي پاي 
كار شهدا و ارزش ها و مفاهيمي چون ايثار، جهاد 
و ش��هادت تربيت شدند كه اين نس��ل ان شاءاهلل 
ادامه دهنده راه حاج احمد خواهند بود. به نظر من 
مرحوم ياللي نمونه بارزي از يك انسان تراز انقالب 
است. به رغم مش��غله هايش در حوزه اجتماعي 
به رف��ع محروميت مردم منطقه توجه داش��ت و 
از محرومان دس��تگيري مي كرد. يكي از آخرين 
يادگاري هاي مرحوم ياللي ورود خودجوشش به 
برنامه »روضه سيال« بود. امسال ماه محرم با توجه 
به شرايط كرونا، حاج احمد يك بلندگو روي ماشين 
شخصي اش نصب كرده بود و كوچه به كوچه به دِر 
خانه شهدا مي رفت و مراسم روضه خواني را براي 
والدين و خانواده هاي شهدا برگزار مي كرد. همين 
توجهش به شهدا بود كه به نظر من مرگي شهادت 
گونه را برايش رقم زد و رحلتش بازتاب زيادي در 

ميان دوستداران حوزه ايثار و شهادت داشت.

شبكه ملي وارثون يا همان مجمع فعاالن جهاد و 
شهادت كشور در سال 87 با هدف سازماندهي، 
تجميع و تشكل س��ازي بين فعاالن مردمي در 
عرصه جهاد و ش��هادت تشكيل شد. در بسياري 
از س��ال ها ش��اهد بوديم كه فع��االن مردمي به 
صورت خودج��وش براي ش��هدا كار مي كردند، 
اما هيچ گونه تش��كلي وجود نداش��ت تا آنها را 
س��ازماندهي كند،بنابراين ش��بكه ملي وارثون 
براي سازماندهي اين فعاليت هاي پراكنده برآمد 
و سعي كرد به لحاظ عمومي يا تخصصي به اين 
امر مهم ورود كند. يك كار ارزشمندي كه توسط 
شبكه ملي وارثون انجام گرفت، برپايي دوره هاي 

آموزشي براي كساني بود كه عالقه مند به برگزاري 
يادواره بودند. خيلي از بسيجي ها، دانشجويان يا 
جوان هاي مشتاق و دوستدار ش��هدا در سراسر 
كش��ور، به صورت خودجوش اقدام به برگزاري 
يادواره مي كردند. ما س��عي كردي��م دوره هاي 
آموزشي را براي اين عزيزان در نظر بگيريم تا در 
مسير ارزشي كه به آن ورود كرده اند با ثبات قدم 

بيشتري طي مسير كنند. 
يكي از بركات آموزش هاي م��ا اين بود كه باعث 
شد در حركت فرهنگي راهيان نور، رد پاي تجليل 
و تكريم از ش��هداي مدافع حرم نيز ديده ش��ود. 
تاكنون در بس��ياري از برنامه هايي كه در خالل 

راهيان نور برگزار مي ش��د، بيش��تر به شهداي 
دفاع مقدس پرداخته مي ش��د اما با تالش هايي 
كه دوستان ما در مجمع فعاالن جهاد و شهادت 
انجام دادند، پرداختن به شهداي مدافع حرم نيز 
در برنامه هاي مردمي راهيان نور گنجانده شد كه 
بس��يار مورد توجه مردم و همين طور مسئوالن 

امر قرار گرفت. 
از آنجايي كه كار ما در شبكه ملي وارثون حمايت 
از فعاليت هاي مردمي و خودجوش اس��ت وقتي 
يكي از مؤسسات مردم نهاد، طرح زيارت اربعين 
به نيابت از شهدا را مطرح كرد، ما به اين طرح ورود 
كرديم و با مشاركت استان هاي مختلف اين طرح 

را تبديل به يك طرح ملي در سطح كشور كرديم 
كه خدا را شكر در س��ال هاي گذشته گسترش 
بس��ياري پيدا كرد و خيلي از زائران به اين طرح 

پيوستند و از جانب شهدا نايب الزياره شدند. 
ثبت و ضب��ط آثار معنوي دفاع مق��دس از ديگر 
فعاليت هاي شبكه ملي وارثون است. از مهم ترين 
آثار معنوي دفاع مقدس »سبك زندگي شهدا« 
است. براي اولين بار مؤسسه حماسه ثاراهلل كرمان 
با حمايت هاي حاج قاسم سليماني به ثبت و ضبط 
خاطرات والدين شهدا پرداخت. در اين شكل از 
كار، صرفاً خود شهدا مدنظر نبودند، بلكه رجوع 
به والدين ش��هدا براي جويا ش��دن از زندگي و 

خاطرات خود آنها انجام مي گرفت. هدف اين بود 
كه مشخص شود خانواده شهدا چه سبك زندگي 
را در پيش داشتند كه منجر به پرورش يك شهيد 
در دامان آنها شده اس��ت. ما كه به اين طرح وارد 
ش��ديم از اس��تان هاي مختلف فعاالن ارزشي را 
جمع آوري كرديم و در حال حاضر توانستيم به 
ضبط و ثب��ت خاطرات ٣0 هزار والدين ش��هيد 
نائل ش��ويم. پدران و مادران شهدا يادگاري هاي 
ارزشمندي هس��تند كه با توجه به كهولت سن 
اغلب اين عزيزان، ثبت خاطرات شان مي تواند در 
يك ِشماي كلي، تاريخ شفاهي دفاع مقدس را از 

خطر فراموشي در گذر زمان ايمن سازد. 
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آنتوج�هداش�ت،فعالي�تدرحوزه
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