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شهيد غالمرضا صادقيان
  نخستين شهيد شهيدیه ميبد

  آرمان شریف
براي انج�ام دادن کارهاي ب�زرگ حتمًا 
نباید سن و س�ال زیادي داشت. گاهي 
مي توان در اوج جواني دست به کارهاي 
ب�زرگ زد و حماس�ه آفرید. ای�ن کاري 
بود ک�ه بس�ياري از رزمن�دگان در راه 
دف�اع از انقالب و مب�ارزه با دش�منان 
انجام دادند. آنها با س�ن و س�ال کم به 
دف�اع از انق�الب و کش�ور پرداختند و 
جانش�ان را هم در همين راه فدا کردند. 

  
  عشق به امام

ش��هيد غالمرضا صادقيان، در شهريور سال 
1342در روستاي شهيديه از توابع شهرستان 
ميبد متولد ش��د. ش��هيد صادقي��ان هنگام 
پي��روزي انقالب 15س��ال داش��ت و انقالب 
اس��المي او را در مس��ير بلوغ و پختگي قرار 
داد. غالمرض��ا در جري��ان مب��ارزات انقالب 
اسالمي، به س��هم خود نقش فعالي ايفا كرد 
و اعالميه ه��اي حضرت امام خمين��ي)ره( را 
به هر وس��يله ممكن به دس��ت مي آورد و در 
معابر و مس��اجد پخش مي كرد. او با وجودي 
كه مجبور ب��ود كار كند، تم��ام وقت اضافي 
خود را در تظاه��رات عليه حكومت پهلوي يا 
برپايي مجالس ارش��اد مي گذراند. عشق به 
ام��ام در روح و جان غالمرضا ريش��ه دوانده 
بود و او براي رهبرش خطرات هر كاري را به 

جان مي خريد. 
شهيد صادقيان در جريان دس��تگيري امام 
جمعه فقيد ميبد، آيت اهلل »اعرافي« از سوی 
س��اواك به يزد رفت و تا زمان آزادي آيت اهلل 
اعرافي در آنجا ماند و س��پس هم��راه با امام 
جمعه به ميبد بازگشت. او همچنين در جريان 
تش��ريف فرمايي حضرت امام خميني)ره( از 

پاريس به ايران، به تهران رفت و چند روز در 
فرودگاه مهرآباد منتظر امام)ره( ماند تا اينكه 
ايش��ان به ايران تش��ريف آوردند و غالمرضا 
در مراسم باشكوه اس��تقبال باشور و حرارت 
شركت كرد و چند روز بعد از پيروزي نهايی 
انقالب اسالمي در 22 بهمن 135۷ به ميبد 

مراجعت كرد. 
   اعزام به جبهه

پ��س از پي��روزي انق��الب فعاليت ه��اي 
شهيدصادقيان بيش از گذش��ته شد. او پس 
از مراجعت ب��ه ميبد در تمام��ي تظاهرات و 
راهپيمايي ه��ا و همچنين انتخاب��ات بعد از 
پيروزی فعاليت داش��ت و به  ط��ور جدي با 
عناصر ض��د انقالب برخورد مي ك��رد. در پي 
شروع جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، شهيد 
صادقيان همچنان فعاليت هاي انقالبي خود 
را دنبال و عزم نبرد با دشمنان اسالم و انقالب 
كرد. به  همين دليل به دنبال كسب رضايت از 
پدر و مادرش افتاد و توانست رضايت شان را 

براي رفتن به جبهه جلب كند. 
 غالمرض��اي جوان پ��س از كس��ب رضايت 
خانواده اش در تاري��خ 14آذر به جبهه غرب 
عزيمت كرد. در هنگام شروع جنگ به جبهه 
مريوان در غرب اعزام و در آنجا به عنوان خدمه 
خمپاره انداز مش��غول نبرد با دش��منان شد. 
پدر شهيد مي گويد هنگام خداحافظي به او 
گفتم حاال كه تو به جبهه مي روي پس ما چه 
كنيم؟ در جواب گفت ش��ما ها خدا را داريد 
و او ش��ما را تنها نخواهد گذاشت. پدر شهيد 
صادقيان همچنين مي گوي��د چندين  بار به 
وي پيشنهاد ازدواج كرديم و او هربار مي گفت 
بعد از پيروزي كامل انقالب و غلبه بر كافران 
بعثي ازدواج مي كنم. شهيد هميشه به مادرش 
مي گفت دعا كن كه من در راه خدا شهيد شوم 
و زماني كه خبر شهادت غالمرضا منتشر شد، 
مادر شهيد دست هايش را رو به آسمان بلند 
كرد و گفت شيرم بر تو حالل باد كه مرا به اين 

افتخار رساندي. 
سرانجام در اول بهمن  سال 135۹ حين نبرد 
با مزدوران ضد انقالب در 1۷سالگي به درجه 
رفيع ش��هادت نائل ش��د. اولين شهيدي كه 
جسد مطهرش در ش��هيديه به خاك سپرده 
شد، شهيد غالمرضا صادقيان بود و با به خاك 
سپردن بدن مطهر اين شهيد گلزار شهداي 

شهيديه شكل گرفت. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي»جوان« با مادر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون مجتبي عبداللهي 

درد يتيمي كشيده بود و نمي خواست بچه هاي ديگر يتيم شوند

جدول

همس�رتان چه س�الي مرحوم شدند، 
گوی�ا ش�ما پ�س از ف�وت ایش�ان 

سختي هاي زیادي کشيدید؟
من س��ال 1353 در افغانستان ازدواج كردم و 
سال 1360 به ايران مهاجرت كرديم. ماحصل 
زندگي مان هفت فرزند بود. همس��رم س��ال 
13۷4 به عل��ت ناراحت��ي قلبي ب��ه رحمت 
خدا رفت و ش��وك بس��يار عميقي به خانواده 
و به خصوص من وارد ش��د. بع��د از آن عالوه 
بر مس��ئوليت هاي م��ادري بايد ج��اي خالي 
پدرشان را هم براي ش��ان پر مي كردم. پسرم 
مجتب��ي آن دوران پنج س��ال و فرزند آخرم 
فاطمه يكسال داشت. سال ها از فوت همسرم 
گذش��ت و من براي بچه ها هم مادري كردم و 
هم پدري. نبودن هاي همس��رم راهم با لطف 
خدا و همراهي بچه هاي��م جبران كردم و همه 
اميدم در اين سال ها اين بود كه بتوانم بچه ها 
را سروس��امان بدهم. با نبودن همس��رم فشار 
مالي، اقتص��ادي و معنوي زي��ادي به خانواده 
وارد شد. حتي مهم تر از بحث مالي و مشكالت 
معيشتي، فقدان پدر براي بچه ها ملموس بود. 
الحمدهلل من در كنار فرزندانم اين مسير سخت 
را طي كردم. برادر بزرگ تر شهيد آقا مصطفي 
و خواهرانش حكيمه و معصومه خيلي كمك 
حالم بودند. يك شيفت مدرس��ه مي رفتند و 
ش��يفت ديگر در ي��ك كارگاه بافندگي فرش 
دس��تي كار يا نقش��ه خواني مي كردند يا قالي 
مي بافتند، آن هم با دستمزد ناچيز. خودم هم 
خياطي مي كردم تا كمك خرج خانه باشم. خدا 
خيلي به من كمك مي كرد و مخارج زندگي را 
هرطور شده تأمين مي كردم. مجتبي هم وقتي 
به نوجواني رس��يد كمك خرج خانواده ش��د، 
همه كنار هم با مش��كالت مبارزه مي كرديم. 
بچه ها ه��ر ك��دام در كنار كار ب��ه تحصيالت 
عاليه رس��يدند و مدارك و مدارج ش��ان را در 
سطح دكتري، كارشناسي ارشد وكارشناسي 

ارتقا دادند. 
مجتبي متولد چه سالي بود و شغلش 

چه بود؟
20 فروردين136۹ در مشهد متولد شد. بعد 
از گرفتن ديپلم با برادرش س��ركار رفت و در 
حرفه نماي ساختمان مش��غول شد. 20بهار 
از زندگي اش گذش��ته بود كه بعد از ارتباط و 
آشنايي با بچه هاي بسيج و مسجد با مدافعان 
حرم لش��كر فاطميون آشنا ش��د. در جلسات 
مربوط به مدافع��ان حرم فاطميون ش��ركت 
مي ك��رد و به مس��ائل و اتفاق��ات منطقه آگاه 
بود. مجتبي گاهي من را در جريان حرف هاي 
دوستانش در مس��جد قرار مي داد. يك روز به 
خانه آمد و براي اولين باراز تصميمي كه براي 
دفاع از حرم اه��ل بيت)ع( گرفته ب��ود با من 
صحبت كرد. گفت مادرج��ان بچه های محل  
و دوستان مس��جدي ام براي دفاع از حرم اهل 
بيت)ع( به سوريه مي روند. من هم مي خواهم 
براي يكبار هم كه ش��ده، ب��روم. همانجا بود 
كه حالم دگرگون ش��د، گفت��م مجتبي براي 

چه مي خواهي بروي؟ ش��روع كرد به توضيح 
دادن ك��ه م��ادر جان اگ��ر بچه ه��اي مدافع 
حرم نروند، ممكن اس��ت ب��ه حريم حضرت 
زينب)س( جس��ارت و تعدي ش��ود. در حال 
حاضر بي بي زينب)س( به ما ني��از دارند. بعد 
هم با ص��داي بلند گف��ت: »كلنا عباس��ك يا 
زينب)س(« همه ما بايد عباس بي بي باشيم. 
خيلي خواهش كرد براي يكبار هم كه شده به 
منطقه برود و گفت ق��ول مي دهم خط مقدم 
نروم. همين كه خودم را به پشت جبهه برسانم 
و در امور تداركات و پش��تيباني كمك نيروها 
باشم، كفايت مي كند. مي خواهم بروم برايشان 
آشپزي كنم. من كه دستپخت خوبي هم دارم، 
اصاًل لباس هاي شان را مي ش��ويم و هرچه در 
توان دارم براي آنها انجام می دهم... هرچه من 
و برادر و خواهرهايش مخالفت كرديم، فايده اي 
نداش��ت. بچه ها گفتند ما پدرمان را از دست 
داديم، نمي خواهيم براي شما اتفاقي بيفتد، اما 
ايش��ان قبول نكرد. براي همين گفتم مجتبي 
جان همين يكبار را برو و مراقب خودت باش. 

به نظر شما چه ش�اخصه اي در وجود 
فرزندتان ایش�ان را به درجات تعالي 

رساند و شهيد شد؟
شايد برجس��ته ترين ويژگي پس��رم تواضع و 
ساده زيستي اش بود. همه بچه ها تحصيلكرده 
هستند، اما ايشان بزرگ ترين صفتش تواضع 
بود و با هر قشري مي جوشيد و گرم مي گرفت. 
هميشه دس��ت محبت به سمت افراد پايين تر 
از خودش دراز مي كرد و افراد را مورد تكريم و 
احترام قرار مي داد. پسرم درد يتيمي كشيده 
بود و نمي خواست بچه هاي ديگر يتيم شوند، 

به همين خاطر هم مدافع حرم شد. 
اولين بار چه تاریخي اعزام شد؟

خرداد س��ال 13۹3 براي اولين بار اعزام شد. 
مدتي بعد ب��ه مرخصي آمد، زم��ان مرخصي 
مصادف بود ب��ا اربعين امام حس��ين)ع(. ابتدا 
به قم رفت و از همانجا با م��ن تماس گرفت و 
گفت م��ادر من مي خواهم ب��روم كربال بعد به 
خانه مي آيم. مجتبي ب��راي اولين بار به كربال 
رفت. زماني كه از كربال به مش��هد برگش��ت، 
گفت مادر بي بي من را طلبيد و من را فرستاد 
پاب��وس برادرش��ان اباعبداهلل)ع( و پدرش��ان 
اميرالمؤمنين)ع(. وقت��ي او را بعد از مدت ها 
ديدم، بس��يار تغيير كرده ب��ود. مجتبايی كه 

رفت با مجتبايی كه برگشت خيلي فرق كرده 
بود. وقتي برگش��ت اخالقش عوض شده بود. 
نمي دانم در آن دو سه ماهه چه شد كه اينقدر 
تغيير كرده بود. وقتي از او  پرسيديم چه كردي 
كجا ب��ودي؟ مي گفت م��ن در بخش خدمات 
و كارهاي اداري بودم. قس��مت آش��پزي كنار 
بچه ه��ا خدمت مي كردم، م��ن حضور نظامي 
ندارم و در جنگ نيستم. با اين حرف هايي كه 
زد آرام گرفتم و دلم راضي ش��د. بعد از اتمام 
مرخصي به من گفت مي خواه��م بروم. اينبار 
خودم متوجه شده بودم كه شهادتش نزديك 
است. گفتم شما دفعه اول گفتي كه مي خواهي 
يكبار بروي و برگ��ردي. باز هم اص��رار كرد و 
نهايتاً راضي ش��دم. دي ۹3 دوباره رفت صبح 
روز  اعزام س��اكش را بست و راهي شد. رفت و 
6بهمن ماه خبر ش��هادتش را آوردند. در اعزام 
آخر مجتبي از مش��هد راه افتاد و رفت تهران. 

قبل از اعزام با دوس��تاي صميمي شان تماس 
گرفت و گفت اگر حقي به گردنم داريد، حالل 
كنيد. من اين دفعه كه بروم شهيد مي شوم... 

رفقا حاللم كنيد. 
چطور خبر شهادتش را شنيدید؟

تعدادي از دوستان مجتبي به همراه چند نفر 
از بچه هاي لشكر فاطميون به منزل ما آمدند و 
گفتند كه مجتبي عبداللهي در دمشق شهيد 
ش��ده و تا دو روز آينده پيكرشان از دمشق به 
مشهد فرستاده خواهد شد. وقتي پيكر پسرم 
آمد، ب��ا حضور خي��ل عظيمي از دوس��تانش 
و مردم تش��ييع و تدفين ش��د. بعد از تشييع 
پيكر مجتبي، تعدادي از دوس��تانش آمدند و 
در مورد نحوه ش��هادتش توضيح دادند. شب 
عمليات او و س��ه نفر ديگر از دوس��تانش كه 
مس��ئول نگهباني و مراقبت از چ��ادر بچه ها 
بودن��د، متوج��ه س��رو صداهايي مي ش��وند. 

رزمنده ها درحال استراحت بودند كه متوجه 
حمله داعش مي شوند. مجتبي و دوستانش با 
شنيدن صداي داعشي ها پيشروي مي كنند تا 
با آنها مقابله كنند  در همان درگيری مجتبی 

به شهادت می رسد.
روز ها بعد از ش�هادت پسرتان چطور 

گذشت؟
ش��هادت دو بُعد دارد. هم ش��يرين است و هم 
تلخ. ش��يرين از اين جهت ك��ه مقامي وااليي 
نصيب فرزندمان شد و او در راه دين و ائمه جان 
خودش را داد. خدا در قرآن بارها و بارها در مورد 
مقام شهدا صحبت كرده و فرموده است آنها نزد 
پروردگارشان روزي مي خورند. بعد از شهادت 
مجتبي دخترم او را در خواب ديده بود كه يك 
لباس سفيد دارد و و با يك آرامش خاص، ظاهر 
آراسته و لبخند زنان مي گويد: جاي من خيلي 
خوب است، غصه نخوريد و جوش نزنيد. فقط 
دعا كنيد كه خداوند اي��ن لياقت و نعمت را به 
شما هم بدهد. خودم خواب بي بي را ديدم كه 
با چادري س��فيد آمد و به من گفت چرا گريه 
مي كني؟ چرا غصه مي خوري؟ مجتبي پيش 
من است و عباس من شده و چه درجه اي باالتر 
از اين؟ ديدن اين خواب ها باعث آرامش مان شد. 
اينكه آدمي عند ربهم يرزقون باشد، نصيب هر 
كسي نمي شود. مجتبي به اين مقام رسيد. در 
مورد حضور شهيد در بين ما، بچه ها يكبار هم 
تصور نكردند كه برادرشان شهيد شده و نيست. 
مجتبي هميشه همراه ماست. آنقدر حضورش 
در زندگي ما جاري و ساري است كه براي سال 
تحويل، ش��ب يلدا و روز مادر انگار خودش هم 
در كنار ماست. من باور دارم كه مرگ با شهادت 
فرق مي كند. شهيد به لحاظ جسمي نيست، اما 

به لحاظ معنوي حضور دارد. 
وصيتنامه اي از شهيدتان دارید؟

آنچه از ش��هيد به عنوان توصيه براي هميشه 
در نزد ما به جاي ماند، اين اس��ت كه اس��الم 
مرز ندارد. دفاع از اسالم در سوريه و عراق و در 
ميدان جنگ تكليفي است كه برگردن ماست. 
مجتبي مي گفت مادر كاش م��ن 10 تا بودم. 
10تا مجتبي. مي رفت��م و در همه جا خدمت 
مي كردم. من فقط ي��ك نفرم كه به س��وريه 
مي روم تا از مظلوم دفاع كنم. اين رفتن ما براي 

حفظ آرمان هاي انقالب و دين مان است. 

بزرگ ترین صفتش تواضع بود و با هر 
قشري مي جوش�يد و گرم مي گرفت. 
هميشه دس�ت محبت به سمت افراد 
پایين ت�ر از خ�ودش دراز مي ک�رد و 
افراد را م�ورد تكریم و احت�رام قرار 
مي داد. پسرم درد یتيمي کشيده بود و 
نمي خواست بچه هاي دیگر یتيم شوند

خ�ودم خ�واب بي ب�ي را دی�دم که با 
چادري س�فيد آمد و به من گفت چرا 
گریه مي کني؟ چرا غص�ه مي خوري؟ 
مجتب�ي پي�ش م�ن اس�ت و عباس 
من ش�ده و چ�ه درج�ه اي باالت�ر از 
ای�ن؟ دی�دن ای�ن خواب ه�ا باع�ث 
آرامش م�ان ش�د. اینكه آدم�ي عند 
ربهم یرزقون باش�د، نصيب هر کسي 
نمي ش�ود. مجتبي به این مقام رسيد

مي خواست پس از پيروزي
 بر دشمنان ازدواج كند

شهيد هميش�ه به مادرش مي گفت 
دعا کن که م�ن در راه خدا ش�هيد 
ش�وم و زمان�ي ک�ه خبر ش�هادت 
غالمرضا منتشر ش�د، مادر شهيد 
دس�ت هایش را رو به آس�مان بلند 
کرد و گفت ش�يرم بر ت�و حالل باد 
که م�را ب�ه ای�ن افتخار رس�اندي

  صغري خيل فرهنگ 
براي مادر اگر چه دل کندن از مجتبي برایش س�خت بود، اما با اصرارهاي مجتبي راضي 
ش�ده بود تا فرزندش را به دفاع از حرم اعزام کند. مادر بود و هفت بچ�ه قد و نيم قد که 
بعد از فوت همسرش، به س�ختي آنها را بزرگ کرد. بچه ها در کنار مادر قاليبافي کردند 
و تار و پود عش�ق و رزق حالل را در هم تنيدند تا قد کش�يدند و بزرگ شدند، اما از همه 
محبوب تر نزد خ�دا، مجتبي بود! او ک�ه تعلقات دنيایي اش را ف�داي حریم اهل بيت)ع( 
کرد. ش�هيد مجتبي عبداللهي متولد س�ال ۶9 بود که شش�م بهمن 1393 در س�وریه 
به ش�هادت رس�يد. گفت و گوي ما را با بخت آور عبداللهي مادر ش�هيد پيش رو دارید.

پاسخ جدول شماره ۶407

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6408

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س م  ش ا ر و ك  ر ا د م ل ع 1
 ر ق ن  ت و ا ل ت  ر ي ل و م 2
 س ر ق ن  ا ن و ا ر  د و ر و 3
  ب ي ج ع  ت ن ر ي ب ا ل  ز 4
 د  ب ا ر ت  ي ك ن ا ر  ا ن 5
 و ت  ر ش ر ش  و هـ ي  ل ب ج 6
 ر ي م  هـ ن ا س ف  ن ا هـ و ي 7
 ب ر ج م  ر ت ت س م  ل ا ج ر 8
 ي ب و ي ا  و ي ك و ت  ت هـ ب 9
 ن ا س  د ر ب  ي ك ا ر  ل ا 10
 ع ر  ف ي ك ر س  ل ز ا ن  ف 11
 ك  ر ا ت ا ي ا ر  ي س و ر  12
 ا ط س و  ب ا ل ا ت  ن ا ي ك 13
 س ا و س و  ن ا س ك ي  ب م ب 14
 ي ر ا ت ا ل  ر خ ل ا م  ا ك 15

 
 

از باال به پایين
  1�  برجس��ته- پرحرفی  2� از ش��هدای كربال- جزا- كش��ور اروپايی- بله نج��ار  3- لوس- س��ليقه-  تكرار 
حرفی - ترديد  4-يك و يك- نياز صنف نانوا- پش��ته و تپه- نگاه خيره  5- رمان توماس مان، نويسنده آلمانی
  6- رواديد- جدار غش��ايی در بافت ها- سزاوار  ۷- از صنايع ادبی- مراسم- فلس��فه ارسطو  8-  عدد اول- نخ 
جراحی- گوجه- كوزه بزرگ  ۹�   از حروف مقطعه قرآنی- خزنده خون آشام- فرياد تشويق  10-   سرنيزه- گوزن 
ايرانی- حرف هفتم يونانی  11-فلسفه اصالت وجود   12-  شعير- دختر لر- گوارا- كتف  13- بدی- يار گفت- 
چاره درد- پيمانه  14-خميازه- ترش و شيرين- سبزی خرد كردنی- قلعه؛ حصار     15- از القاب ابن سينا- از 

ابزار دقيق اندازه گيری

از راست به چپ
  1-   تيم فوتبالی در  فرانسه- قانون مغولی- از حبوبات  2-گروهبان نيروی دريايی- وصف خانه قديمی- تصديق 
ايتاليايی  3-  تيره- صدای رعد- البيرنت- سالح زيبای گوزن  4- نماد روشنايی- عطرمايه- كشور نيامی  5- 
مكزيكی اش معروف تر است- رد پا- نور اندك- صابون خياطی  6- تجارت- صحت و تندرستی- هويج  ۷- همراه 
روزی- منقار كوتاه- رود و ايالتی در امريكا  8- گشاده- قهوه خانه فرنگی- اتومبيل باری سبك- خط كش مهندسی
  ۹-گلبول سفيد- سست و بی حال- عبرت  10- مخمصه- گوهر بی همتا- خدای يهود  11- راندن مزاحم- به 
دنيا آوردن- كشتی جنگی- مادر آذری  12- ميوه تابستانی- از ابزار بيمارستانی- ضمير غايب  13- تيم فوتبالی 
در يونان- اس��ب چاپار- خرس آذری- دوش  14 – درخت انگور- در هر زمان- وكيلی كه دادگاه خود برای متهم 

می گيرد  15- سريع خودمانی- ماسك- ليگ فوتبال امريكا

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 

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

جدول کلمات متقاطع

2 7 ۶ 5
۶ 9

7 2
1 ۶ 8
3 1 7

3 1
8 ۶ 1

4 3
4 5 ۶

43278۶519
۶18529374
95734128۶
1۶5837492
384192۶57
2794۶5831
893۶14725
52۶978143
7412539۶8


