
خاطره

 خاطره اي از 3 دوست شهيد 
در گفت وگو با يكي از رزمندگان دفاع مقدس

محفليكهبويشهادتميداد
  غالمحسين بهبودی

متن پيش رو خاط�ره اي از رزمنده جانباز 
اكبر مقدم است كه در گفت وگو با صفحه 
ايثار و مقاوم�ت روزنامه »ج�وان« بيان 
كرده اس�ت. اي�ن خاطره مربوط به س�ه 
شهيد مي شود كه هر كدام از آنها در يك 
خطه از كش�ورمان به شهادت مي رسند. 
در پايگاه بس��يج محله مان س��ه نفر بودند 
كه حك��م بزرگ تري ب��راي بچه هاي محله 
داشتند. نه اينكه سن و سال شان زياد باشد، 
آن موقع فوقش هر س��ه نفرشان در سنين 

20 الي 22 س��ال بودند و بقيه ما در سنين 
نوجواني قرار داشتيم.

 اين س��ه نفر به نام ه��اي محرمعلي مقدم، 
عبدالهادي و قلي زاده سه دوست، بچه محل 
و سه همسن و س��ال بودند كه پايگاه بسيج 
محله را راه اندازي كردند و در مس��جد امام 
زمان)عج( به جذب جوانان و نوجونان محله 

پرداختند. 
عبداله��ادي از مهاج��ران عراق��ي بود كه 
خانواده اش به دليل مخالف��ت با رژيم بعث 
عراق به ايران پناهنده شده بودند. عبدالهادي 
فارس��ي را با لهجه خاصي ح��رف مي زد اما 
وقتي از دور او را تماشا مي كردي، هيچ فرقي 
بين عبدالهادي و يك جوان پرشور انقالبي 
ايراني نمي ديدي. اخالق و منش او بيش��تر 
شبيه بسيجي هاي خودمان بود تا يك عراقي 
كه بخش��ي از عمرش را در يك كشور ديگر 

گذرانده است. 
محرمعلي هم كه ب��رادر بزرگ تر خودم بود. 
يك جوان ورزشكار و  تر و فرز كه مثل شهيد 
قلي زاده شعور و سواد سياسي خوبي داشت و 
در التهاب هاي اوايل انقالب، خيلي وقت ها با 
توده اي ها و منافق ها بحث مي كردند و اجازه 
نمي دادند آنها از جوان هاي محله سمپاتي 

)يارگيري( كنند. 

يك شب من در محيط پايگاه با اين سه نفر 
مواجه شدم. آنها متوجه من شدند اما چون 
من را بچه فرض مي كردن��د كاري به كارم 
نداشتند و اجازه دادند در جمع شان حضور 

پيدا كنم. 
حال و هوايشان طور غريبي بود. داشتند از 
شهادت حرف مي زدند. آشوب هاي كردستان 
و برخي ديگر از نواحي مرزي تازه شروع شده 
بود و اين سه نفر به عنوان جوان هاي انقالبي، 
احس��اس وظيف��ه مي كردند تا ب��ه صورت 
داوطلبانه در اي��ن اتفاق ها حضور يافته و به 

اندازه خودشان تالش كنند. 
چن��د وقت بعد ش��هيد قلي زاده به س��مت 
شرق كشور رفت. او مي رفت تا در سيستان 
و بلوچس��تان عليه اش��رار و قاچاقچي ها و 
برخي جريان هاي جدايي طلب آنجا بجنگد. 
در همان دوران ب��رادرم محرمعلي مقدم به 

كردستان رفت. 
كمي بعد عبدالهادي هم به جنوب كش��ور 
رفت. هر كدام از اين سه دوست كه در شرايط 
عادي هميشه و همه جا با هم بودند به يك 
خطه از كش��ورمان رفته بودند ت��ا به اندازه 

خودشان از انقالب و كشور دفاع كنند.
 سرنوشت هر س��ه نفر اين عزيزان شهادت 
بود. قلي زاده در شرق كشور به شهادت رسيد 
و چون پيكرش مدتي زير آفتاب مانده بود، 
كبود و سوخته به تهران برگشت. برادرم به 
اسارت دموكرات ها درآمد و مدتي در زندان 

»دوله تو« اسير بود. 
بعد از بمباران اي��ن زندان در ارديبهش��ت 
1360 مدتي همه فكر مي كردند او به شهادت 
رسيده است، اما محرمعلي همراه تعدادي از 
بازماندگان اين بمباران به زندان »آلواتان« 
منتقل ش��دند و س��پس آنجا محرمعلي به 
ش��هادت رس��يد و پيك��رش مفقود ش��د. 
عبدالهادي هم به جبهه ه��اي دفاع مقدس 
رفت و او هم مثل دو دوست ديگرش، شهادت 
را نصيب خود كرد و آسماني شد.  من بعدها 
باره��ا و بارها به محفل معنوي كه اين س��ه 
شهيد آن ش��ب در پايگاه محله برگزار كرده 
بودند فكر كردم. آن جلسه يك حس غريبي 

داشت؛ حسي كه بوي شهادت مي داد. 
آن هنگام و در آن سن و سال خيلي متوجه 
حرف هايشان نشدم اما بعدها حسي كه در 
آن جلسه گرفتم را بارها و بارها در جبهه هاي 
دفاع مقدس تجربه كردم. من هم در مقطعي 
از جنگ تحميلي جانباز ش��دم و تا آستانه 
شهادت پيش رفتم. آنجا بود كه به درستي 
درك كردم حسي كه آن شب در جلسه آن 
سه ش��هيد موج مي زد، جنس��ي فرازميني 
داشت. بوي شهادت مي داد و اين حال و هوا 

چقدر دوست داشتني بود. 
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد حاج شريف صالحيان از شهداي بومي كردستان

نامه »كدخدا شريف« آب پاكي را روي دست ضدانقالب ريخت

جدول

  عليرضا محمدي
»كدخدا شريف« لقبي بود كه در منطقه سقز 
به شهيد حاج ش�ريف صالحيان داده شده 
بود. كدخدا از بزرگان و معتمدان منطقه بود 
كه همه او را به بزرگ منش�ي مي شناختند 
و احترام ويژه اي برايش قائ�ل بودند. اوايل 
انقالب كه حزب دموكرات س�عي مي كرد از 
بين بزرگان كردس�تان براي خود ياركشي 
كند، نامه اي از طرف قاسملو دبيركل حزب 
به كدخدا شريف ارسال مي شود، ولي كدخدا 
در اولين بخش از نامه جمله اي مي نويس�د 
ك�ه آب پاك�ي را روي دس�ت ضدانق�الب 
مي ريزد. شهيد صالحيان ابتداي نامه نوشته 
ب�ود: »از جانب ش�ريف بنده خدا و س�رباز 
خميني...« حاج ش�ريف صالحيان در سال 
1291 در روس�تاي »كيله ش�ين« از تواب�ع 
شهرس�تان س�قز در خانواده اي متدين به 
دنيا آم�د و روز چهارم ارديبهش�ت 1362 
با مين گ�ذاري ضدانق�الب س�ر راهش به 
شهادت رسيد. در گفت وگويي كه با عثمان 
صالحيان فرزند شهيد انجام داديم، نگاهي 
به زندگي اين شهيد نام آور خطه كردستانات 
انداختي�م كه ماحصلش را پي�ش رو داريد. 

گوي�ا پ�در ش�ما از دوران طاغ�وت 
مبارزاتش را شروع كرده  و مدتي هم 

در آن دوران به زندان افتاده بود؟
بله، ايشان يك فرد سرشناس در منطقه سقز 
به شمار مي رفت و بسياري از مردم  به حرفش 
گ��وش مي كردند. خان��دان ما ي��ك خاندان 
مذهبي و پرنفوذ بود و به همي��ن دليل بابا از 
همان دوران جوان��ي مخالف رژيم پهلوي بود 
و اين رژيم را كه س��عي مي كرد مظاهر دنياي 
غرب را ترويج كند، يك رژي��م غاصب و فاقد 
مشروعيت مي دانست. بنابراين مبارزاتش را 
شروع مي كند و مدتي به زندان مي افتد. جالب 
است در همان زندان ايشان با يكي از نيروهاي 
گروه فدائيان اس��الم آشنا مي ش��ود و همين 
دوستي باعث مي گردد شهيد صالحيان با راه 
و مرام روحانيون مبارزي چون ش��هيد نواب 
صفوي و حضرت امام خميني)ره( آشنا شود. 

نام فردي كه گفتيد از فدائيان اسالم 
بود و پدرتان با ايش�ان آشنا مي شود 

چه بود؟
راستش من نام ايش��ان را فراموش كرده ام. 
موضوع به خيلي وقت پيش برمي گردد. يادم 
است مرحوم پدربزرگم تعريف مي كرد وقتي 
پدرم از زندان آزاد مي ش��ود، از آن بنده خدا 
ياد مي كرد و مي گفت در زندان دو نفر بوديم 
كه خيلي ب��ه نماز و انج��ام واجبات اهميت 
مي داديم. يكي من بودم و ديگري فردي كه 
خودش را از فدائيان اس��الم معرفي مي كرد. 
اين آش��نايي باعث باال رفت��ن آگاهي هاي 
پدرم مي ش��ود و مبارزاتش را جلوه ديگري 
مي بخشد. بعد از آزادي پدر رژيم شاه سعي 
مي كند اين بار از در دوس��تي وارد شود و از 
نفوذ بابا در مي��ان اهالي اس��تفاده كند. لذا 
تيمسار اويسي به ايش��ان پيشنهاد مي دهد 
با جايگاه سرهنگي وارد ژاندارمري مي شود 
اما پ��درم نمي پذيرد و مي گوي��د من خودم 
پيه زندان هايتان به تنم خورده است و حاال 
نمي توانم در همان دستگاهي خدمت كنم كه 

خودم آن را قبول ندارم. 
پس ب�ا اي�ن ديدگاهي كه داش�تند، 
از هم�ان اوايل انق�الب در خط امام و 

انقالبيون قرار مي گيرند؟
بله، ش��هيد از همان بدو پيروزي انقالب براي 

ترويج انديشه هاي حضرت امام تالش مي كرد. 
اجازه دهيد نكته اي را بيان كنم. وقتي انقالب 
پيروز ش��د در بس��ياري از نق��اط دورافتاده 
كردستان مردم هنوز نمي دانستند  ماهيت اين 
انقالب چيست. حتي برخي اصاًل نمي دانستند 
انقالب شده است. اين موضوع باعث مي شد هر 
گروهي كه بيشتر بتواند تبليغات كند و خودش 
را زودتر به نقاط دورافتاده برس��اند، بيش��تر 
بتواند جوان هاي ساده را جذب خودش كند. 
در اين ش��رايط وجود افرادي مثل پدرم براي 
ضدانقالب يك خطر جدي محسوب مي شد. 
ايشان نه تنها با ضدانقالب همراهي نمي كرد 
كه س��عي مي كرد مردم را به س��مت انقالب 
بكشاند. پدر خيلي از جوان هاي منطقه را عضو 
پيشمرگان كرد مسلمان مي كند. آن قدر كه 
ضدانقالب بارها او را تهديد به مرگ مي كنند و 

مرتب برايش خط و نشان مي كشند. 
ماجراي نامه اي كه قاس�ملو دبيركل 
حزب دموكرات به پدرتان نوشت هم 
جزو همين خط و نش�ان كش�يدن ها 

بود؟
اين نامه مربوط به سال 62 مي شود. در آن زمان 
ديگر ضدانقالب از جذب پدرم نااميد شده بودند 
اما دموكرات ها مي خواستند با نوشتن اين نامه 
به نوعي اتمام حجت كرده باش��ند. اين نامه از 
طرف قاسملو بود. در بخشي از نامه نوشته بود: 
»اين حزب به وجود اش��خاصي همچون شما 
نيازمند است. سزاوار نيس��ت افراد برجسته و 
سرشناسي مانند ش��ما در برابر ملت ُكرد قرار 
گيرد. شما در دفاع از اين ملت سابقه اي طوالني 
داريد. شايسته نيست وجود خود را به خيانت 
آلوده كنيد. از شما دعوت مي كنيم به ما ملحق 
شويد...« پدر در جواب نامه جمله اي مي نويسد 
كه آب پاكي را روي دست ضدانقالب مي ريزد. 
ايش��ان نامه اش را اين طور شروع مي كند: »از 
شريف بنده خدا و سرباز خميني كبير. از نامه 
شما شگفت زده ش��دم، هنوز باورم نمي شود 
اين نامه را ش��ما برايم فرس��تاده باشي. من و 
شما از سال ها پيش همديگر را مي شناسيم و 
به اعتقادات يكديگر آشنايي كامل داريم. من 
به خدا و رسولش ايمان دارم، به دستورات دين 
اسالم پايبند بوده و هستم، من با گذشته هيچ 
فرقي نكرده ام. همان تعصبات را دارم. شما نيك 
مي دانيد كه من نژادپرستي را قبول نداشته و 
ندارم؛ چون نژادپرستي همان بت پرستي است. 
من و شما در هيچ شرايطي نمي توانيم در كنار 
هم قرار بگيريم...« شهيد با قاطعيت همكاري 
با ضدانقالب را رد مي كند و همين موضوع هم 
باعث مي شود تنها يك ماه بعد او را به شهادت 

برسانند. 
قبل از اينكه به موضوع شهادت شان 
بپردازيم، اگر مي شود از فعاليت هايي 

ك�ه پدرت�ان در دفاع مق�دس انجام 
مي دادند، بگوييد. 

پيش از پاسخ به سؤال تان اين نكته را عرض 
كنم كه يكي از عموهايم به نام قادر صالحيان 
در تالف��ي اقداماتي كه پدرم انج��ام داده بود 
توسط ضدانقالب ترور مي شود. پدرم از لحظه 
پيروزي انقالب جهادش را ش��روع مي كند و 
ابتدا به جذب مردم در خط انقالب مي پردازد. 
رفته رفته كه آت��ش فتنه در كردس��تان باال 
مي گيرد، ايشان هم فعاليت هايش را گسترش 
مي دهد. س��ال 59 كه جنگ شروع مي شود، 
شهيد صالحيان به رغم آنكه در آن زمان وارد 
دهه شش��م زندگي اش ش��ده بود، هرجايي 
كه احس��اس نياز مي شد ش��خصاً وارد عمل 
مي ش��د و به كمك رزمنده ها مي شتافت. به 
عنوان مثال س��ال 59 وقتي پدر مي ش��نود 
تعدادي از رزمنده ه��اي غيربومي در كمين 
گروهك ه��اي ضدانقالب گرفتار مي ش��وند، 
سريع خودش را از ديواندره به صحنه درگيري 
مي رساند. آنجا كدخداش��ريف وقتي متوجه 
مي ش��ود رزمنده ه��ا از هر ط��رف در كمين 
ضدانقالب گرفتار شده اند، خودش و تعدادي 
از برادرانم همراه ش��هيد محم��د فرجي و دو 

نفر ديگر از رزمندگان، سينه شان را سپر تير 
دش��من مي كنند تا نيروه��اي كمين خورده 
بتوانند از كمين دش��من رهايي يابند. شهيد 
ش��ريف صالحيان در اين موقعيت، جنگ را 
به سمتي مي كش��اند كه تير دشمن فقط به 
سمت آنها شليك ش��ود تا رزمندگاني كه در 
حال عقب نش��يني بودند بتوانند با كمترين 
تلفات از تيررس دش��من خارج ش��وند. اين 

حركت ش��جاعانه كدخداش��ريف در حالي 
انجام مي ش��ود كه دو گروه��ك ضدانقالب 
يعني كومله و دموكرات عمليات مش��تركي 
را عليه رزمندگان اسالم تدارك ديده بودند. 
تعداد دشمن در اين عمليات بسيار زياد بود 
و م��دام هم نيروه��اي كمكي به آنه��ا اضافه 
مي شد اما با حركت ش��جاعانه پدر رزمنده ها 
مي توانند از كمين خالص شوند و به سالمت 

به مقرها يشان برگردند. 
خود شما هم ايشان را در ميدان جنگ 

همراهي مي كرديد؟ 
بله، من هم در مقاطعي سعادت همراهي شان 

را داشتم. 
چه خاطراتي از حضور پدر در مناطق 

جنگي دفاع مقدس داريد؟
يادم اس��ت فروردين 1360 كه پدرم به سقز 
منتقل ش��د بعد از س��ه ماه اولين پايگاه را در 
روس��تاي »ميرده« بين س��قز و بانه تأسيس 
كرد و هم��راه 11 نفر از بهتري��ن نيروهايش 
فعاليت خ��ود را در اين پايگاه ك��ه در يكي از 
خطرناك تري��ن نقاط قرار داش��ت، آغاز كرد. 
كدخداش��ريف با انجام اين كار مي خواس��ت 
قدرت رزمندگان اسالم را به رخ دشمن بكشد. 
مردم منطقه كه از ظلم و س��تم گروهك هاي 
ضدانقالب به ستوه آمده بودند فكر مي كردند 
ضدانقالب در همان روزه��اي اول اين پايگاه 
كوچك را نابود مي كنن��د. هر چند اين پايگاه 
بارها مورد تهاجم گروهك ه��اي ضدانقالب 
قرار گرفت اما مقاومت جانانه كدخداش��ريف 
و نيروهايش باعث  ش��د ضدانقالب با تحمل 
تلفات س��نگين مجبور به عقب نشيني شوند. 
كدخداش��ريف بعدها با انتقال اي��ن پايگاه به 
داخل روس��تا مردم اين روس��تا را با كارهاي 
فرهنگي س��پاه بيشتر آش��نا كرد و باعث شد 
مردم روس��تا با ميل و رغبت بيشتري جذب 
سپاه ش��وند. يادم اس��ت در كمتر از چند ماه 
تعداد زيادي از جوانان اين روستا به استخدام 
س��پاه درآمدند و به اين ترتيب ب��ا اين اقدام 
مناسب پدر، بساط ظلم و ستم گروهك هاي 

ضدانقالب از منطقه برچيده شد. 
شهادت ايشان چطور رقم خورد؟

شهيد صالحيان قبل از اينكه در ارديبهشت 62 
به شهادت برسد، يك بار از سوي ضدانقالب 
به اسارت درآمده و در مهاباد زنداني شده بود. 
دشمن براي ايشان حكم اعدام در نظر گرفته 
بود كه به خواس��ت خدا پي��ش از انجام آن، 
رزمنده ها سر مي رسند و زنداني ها را خالص 
مي كنند. پدرم مدتي در مهاباد س��رگردان 
مي شود و بعد با كمك يك خانواده مهابادي 
چند روزي را در خانه ش��ان مي ماند و سپس 
از بيراهه خ��ودش را به روس��تاي خودمان 
مي رساند. ش��هادت پدرم هم به اين نحو بود 
كه يك ماه پس از نامه نگاري حزب دموكرات 
با ايشان و پاس��خي كه پدر به آنها مي دهد، 
ضدانق��الب روز چهارم ارديبهش��ت  62 در 
مس��ير ايش��ان ميني كار مي گذارند كه اين 
تله انفج��اري موج��ب جراحت و ش��هادت 
پدرم مي ش��ود. كدخدا شريف زمان شهادت 
71سال داشت، اما در ميدان هاي نبرد مثل 
يك جوان حضور پيدا مي كرد و غيرتمندانه 
مي جنگيد. شهادت ايشان هرچند خسراني 
بود اما ايشان آن قدر از جوانان منطقه جذب 
سپاه و پيشمرگان ُكرد مسلمان كرد كه پس 
از شهادت اسلحه اش هرگز روي زمين نماند و 
يادگارهاي او كه همان جوانان غيرتمند ُكرد 
بودند، سال هاي س��ال براي ايران عزيزمان 

جنگيدند و افتخار آفريدند.  
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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وج�ود اف�رادي مثل پ�درم براي 
ضدانق�الب ي�ك خط�ر ج�دي 
محسوب مي ش�د. ايشان نه تنها 
ب�ا ضدانقالب همراه�ي نمي كرد 
ك�ه س�عي مي ك�رد م�ردم را به 
سمت انقالب بكشاند. پدر خيلي 
از جوان ه�اي منطق�ه را عض�و 
پيش�مرگان كرد مس�لمان كرد 

حركت شجاعانه كدخداشريف در 
حالي انجام مي شود كه دو گروهك 
ضدانقالب يعني كومله و دموكرات 
عملي�ات مش�تركي را علي�ه 
رزمندگان اس�الم ت�دارك ديده 
بودند. تعداد دشمن در اين عمليات 
بسيار زياد بود و مدام هم نيروهاي 
كمكي ب�ه آنه�ا اضافه مي ش�د

آن هنگام و در آن س�ن و س�ال 
خيل�ي متوجه حرف هايش�ان 
نشدم اما بعدها حسي كه در آن 
جلسه گرفتم را بارها و بارها در 
جبهه هاي دف�اع مقدس تجربه 
ك�ردم. من ه�م در مقطع�ي از 
جنگ تحميلي جانباز ش�دم و 
تا آستانه ش�هادت پيش رفتم
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