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نگاهي به زندگي جهادي شهيد سيدعطاءاهلل 
ميرمحمدي به مناسبت سالروز شهادتش

  ماندگار شدن در پادگان
س��يدعطاءاهلل در ۲۲ بهم��ن ۱۳۳۳ در محله 
خزانه بخارايي در جنوب تهران به دنيا آمد. در 
س��ال هاي منتهي به پيروزي انقالب به خاطر 
فعاليت هاي سياس��ي بازداشت ش��د و در روز 
ورود امام خميني به كشور يكي از اعضاي تيم 

انتظامات مراسم استقبال از امام بود. 
شهيد ميرمحمدي آن سال ها در شركت ساعت 
گالو فعاليت مي ك��رد، اما اي��ن كاري نبود كه 
عطاءاهلل را راضي نگه دارد سپس تصميم گرفت 
يك ماه بدون حقوق مرخصي بگيرد و به پادگان 
امام حسين برود تا آموزش نظامي ببيند. در اين 
مدت به خاطر پيشرفت هاي عطاءاهلل در كارش، 
در پادگان ماندگار ش��د و با شركت ساعت گالو 

تسويه كرد. 
پس از مدتي ش��هيد ميرمحم��دي در همان 
پادگان مربي س��الح ش��د و به رزمندگان تازه 
وارد آم��وزش مي داد ت��ا اينكه معض��ل ترور 
شخصيت هاي كشور پيش آمد و ايشان را براي 
حفاظت از شخصيت ها انتخاب كردند. آقاعطا 
محافظ آيت اهلل موس��وي اردبيلي رئيس وقت 
ديوان عالي كش��ور ش��د، اما پس از مدتي كه 
كشور رنگ آرامش به خود ديد به پادگان امام 
حسين برگشت تا آموزش نيروها را ادامه دهد. 
در اين مدت براي شركت در عمليات ها به جبهه 
مي رفت و دوباره براي آموزش نيروها به تهران 
برمي گشت. س��يدعطا در گردان ادوات لشكر 
سيدالش��هداء)ع( فعاليت مي كرد و متخصص 

سالح ۱۰۶ بود. 

  شهادت برادر
برادر سيدعطا، شهيد سيدعلي اكبر ميرمحمدي 
نيز كه از رزمندگان دوران دف��اع مقدس بود، 
پيش از او س��ال ۱۳۶۱ در عمليات مسلم ابن 
عقيل در منطقه قصر ش��يرين به درجه رفيع 
شهادت نائل آمد. با شهادت برادر به عزم و اراده 

سيدعطا افزوده شد. 
آخرين باري كه ش��هيد ميرمحمدي به جبهه 
رفت در ادوات لشكر ۱۰ حضور داشت. سيدعطا 
عاشق شهادت بود و احس��اس مي كرد كه در 
گردان ادوات احتمال شهادتش پايين است، به 
همين خاطر به عنوان نيروي پياده و گمنام به 
گردان قمر بني هاشم مي رود. هنگام عمليات 
خيبر سيدعطا به همراه ديگر رزمندگان سوار 
هلي كوپتر مي شود تا به سمت جزيره مجنون 

جنوبي و نزديكي طالئيه برود. 
ناگهان سروكله هواپيماي عراقي پيدا مي شود 
و هلي كوپتر را تهديد مي كن��د. چند بار هم به 
سمت هلي كوپتر شليك مي كند، ولي نتيجه اي 
نمي گيرد. در اين فضاي پر از استرس، سيدعطا 
همرزمانش را دلداري مي داد و با خواندن قرآن 
و دعا دلش��ان را آرام مي كرد تا اينكه در نهايت 
هلي كوپتر به سالمت به زمين مي نشيند و در 

جزيره فرود مي آيد. 
  برآورده شدن آرزو

محمود كريمي از دوس��تان ش��هيد تعريف 
مي كند: »براي استراحت به گوشه اي رفتيم. 
من دراز كشيده بودم كه سيدعطا با پوتين به 
آرامي به من زد كه كنار بروم تا او هم بخوابد. 
پتو را روي س��ر خود كش��يده بود كه ناگهان 
نزديكي ما خمپاره اي زدند و گرد و خاكي بلند 
شد. براي من اتفاقي نيفتاد، اما بلند شدم ديدم 
س��يدعطا تكان نمي خورد، نگاه كردم ديدم 
تركش خمپاره ب��ه صورتش اصاب��ت كرده و 
به شهادت رسيده اس��ت.« شهادت در خواب 
آرزوي س��يدعطا بود، چراكه مي خواست ياد 
و خاطره همس��ر و فرزندان باع��ث لحظه اي 
ترديد در او نش��ود. سرانجام س��يدعطا در 7 
اسفند ۶۲ در عمليات خيبر در منطقه عمومي 
جزاير مجنون در حالي كه ۲۹سال داشت، از 
ناحيه سر مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و به 

شهادت رسيد. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با خانواده شهيد ابراهيم قائمي که پيكرش به تازگي شناسایي شده است

می خواست جهاد عصر خمینی را در جبهه ها درک کند

جدول

  عليرضا محمدي
تقریب�ًا ی�ك م�اه پيش ب�ود ک�ه آیين 
شناس�ایي هویت ش�هيدابراهيم قائمي 
در پردیس مرکزي دانشگاه عالمه تهران 
برگزار شد. این ش�هيد در سال 1390 به 
عنوان شهيد گمنام در این دانشگاه دفن 
و 10س�ال بعد از طریق آزمایش دي ان اي 
شناسایي ش�د. در آیيني که به مناسبت 
شناسایي هویت ابراهيم برگزار شده بود 
با خانواده ش�هيد ارتباط گرفتم و از آنجا 
که ساکن مشهد هس�تند، قرار مصاحبه 
تلفني را گذاش�تيم. جواد قائمي،برادر و 
نرگس قائمي،خواهرش�هيد همكالممان 
شدند تا هرچه بيشتر با خاطرات و زندگي 
این ش�هيد 17س�اله دفاع مقدس آشنا 
شویم. ابراهيم هنگام رفتن به جبهه گفته 
بود مي روم تا عصر خميني را درك کنم. 

   
برادر شهيد

شما برادر بزرگ تر ش�هيد هستيد یا 
کوچك ت�ر؟ موقع شهادتش�ان چند 

سال داشتيد؟
ابراهي��م اولين پس��ر خان��واده اس��ت. بعد از 
خواهرمان نرگس، ايش��ان به دني��ا آمد و بعد 
از ابراهيم ي��ك خواهر هم ديگر ه��م داريم و 
م��ن چهارمي��ن فرزندخوانده هس��تم. بعد از 
من هم برادر ديگرمان به جمع خانواده اضافه 
شد. ش��هيد متولد س��ال 44 بود و من متولد 
سال 55. موقع ش��هادتش در سال ۶۱، شش 

سال داشتم. 
پس خاطرات زیادي از ایش�ان به یاد 

ندارید؟
بيشتر شنيده هايم از ايشان است تا خاطراتي 
كه خودم به ياد بياورم. يادم است برادرم كمي 
قبل از شهادتش يك دست لباس و شلوار لي 
برايم خريده بود كه در حياط خانه مان به من 
داد تا بپوشم. آن روز همگي خيلي خوشحال 
بوديم. يكبار هم برايم دوچرخه خريده بود. اين 
خاطرات را بعدها كه او رف��ت و ديگر به خانه 
برنگشت، خيلي در ذهنم مرور كردم. ابراهيم از 
مقطع پنجم دبستان درس و مدرسه را رها كرد 
تا در كارخانه نخ ريس��ي كه نزديك خانه مان 
است، كار كند و كمك حال خانواده باشد. دلش 
پيش برادر و خواهرهايش بود. دوست داشت 
خودش به دانش��گاه برود، اما چون مجبور به 
كار شده بود، مي خواست هر طور شده برادر و 

خواهرهايش را به دانشگاه بفرستد. 
پس شهيد قائمي از کودکي کار کرده و 

سختي کشيده بود؟
س��ال ها كار كرد و زحمت زيادی كشيده بود. 
پي��ش از ورود به كارخانه مدت��ي پيش يكي از 
اقوام كشاورزي كرد. بر اثر اتفاقي كه در زمين 
كشاورزي افتاده بود، تصميم گرفت خودش يك 
زمين كش��اورزي بخرد، بنابراين وارد كارخانه 
نخ ريسي ش��د و نهايتاً توانس��ت مقداري پول 
پس انداز كند. بع��د به اتفاق پ��درم يك زمين 
كش��اورزي در حومه مش��هد خريد. االن آنجا 
صيفي جات مي كاريم و هر وقت محصوالتش را 
به خانه مي آوريم، مادرم گريه مي كند و مي گويد 

اينها يادگاري هاي پسر شهيدم است. 
جالب اس�ت برادرتان دوست داشت 
به دانش�گاه برود، اما حاال پيكرش در 

دانشگاه دفن شده است؟ 
بله، همي��ن طور اس��ت. من ب��ه حكمت اين 
موضوع خيل��ي فكر ك��رده ام. ب��رادرم همان 
چند سال كه درس خوانده بود، شاگرد ممتاز 
بود. خيلي دوست داش��ت بزرگ تر كه شد، به 

دانش��گاه برود، اما همانطور ك��ه عرض كردم 
به دليل مش��كالت مالي خانواده نتوانسته بود 
ادامه تحصيل بدهد، بنابراين دوس��ت داشت 
ما را به دانشگاه بفرستد. وقتي كه شهيد شد و 
پيكرش سال ها مفقود بود، به خواست خدا او را 
در حياط دانشگاه عالمه دفن كردند. حتم دارم 
حكمتي در اين است. شهدا ستارگاني هستند 
كه نس��ل هاي بعد را هدايت مي كنند. ابراهيم 
اگرچه به دانشگاه دنيايي نرفت، اما در دانشگاه 

جبهه ها درس خواند و استاد شد. 
شهادتش را به یاد دارید؟

نه خيلي. يك سري خاطرات مبهم به ياد دارم، 
اما سال هاي چش��م انتظاري پدر و مادرمان را 
به خوبي يادم است. هر بار كه در مي زدند دل 
مادرم پر مي كشيد براي ابراهيم. هر بار شهيدي 
مي آوردند پدر و مادرم دلشان شور پسرشان را 
مي زد تا زماني كه تكليف اسرا مشخص نشده 
بود، ما منتظر بوديم برادرم همراه اسرا برگردد، 
اما وقتي همه اسرا آزاد ش��دند، مسلم شد كه 
هر كسي مانده جزو شهداست. مادرمان از ما 
مي خواست در تشييع پيكر تمام شهداي گمنام 
شركت كنيم. چون مي گفت شايد يكي از اين 
شهدا برادرتان باشد، پس شما بايد در تشييع 
برادرتان باشيد. هر وقت سركار بوديم و قرار بود 
همان روز شهداي گمنام تشييع شوند، طبق 
خواسته مادر مرخصی مي گرفتيم و مي گفتيم 
كار واجبي داريم. در تشييع شركت مي كرديم 

و دوباره به محل كارمان برمي گشتيم. 
  

خواهر شهيد
شما خواهر بزرگ شهيد هستيد و طبق 

گفته برادرتان، ش�هيد نزدیك ترین 
ارتباط را با ش�ما داش�ت، به نظر شما 
چه چيزي باعث شد، ابراهيم به مقام 

شهادت برسد؟
برادرم خيلي ناموس پرست بود. با اينكه چند 
س��ال از من كوچك تر بود، اما هميشه به من 
احكام ي��اد مي داد و س��عي مي ك��رد خوب و 
بد زندگ��ي را به ما ياد بدهد. زمان ش��اه چون 
دانش آم��وزان در مدارس حجاب نداش��تند، 
پدرم اجازه نداد من به مدرسه بروم، اما ابراهيم 
خواهر كوچك ترمان را به مدرس��ه فرستاد و 
به معلم ش��ان گفته بود نبايد روسري را از سر 
اين بچه برداريد. وگرن��ه اجازه نمي دهم ديگر 
به مدرس��ه بيايد. خيلي غيرتي و ش��جاع بود 
با همين ش��جاعتش در س��ن كم وارد جريان 

انقالب شد و فعاليت مي كرد. 
پس آقا ابراهي�م فعاليت هاي انقالبي 

هم داشتند؟
بله داش��ت. يكبار چند برگ��ه كاغذ با خودش 
آورده ب��ود. پرس��يدم اينها چيس��ت؟ گفت 
اعالميه س��خنان آق��اي خميني اس��ت كه از 
پاريس آورده اند. مي گفت چون او و دوستانش 
س��ن كمي دارند و مأمورها كمتر به آنها شك 
مي كنند، انقالبي ها اين اعالميه ها را به بچه ها 
مي دهند تا در حي��اط خانه م��ردم بيندازند. 
ابراهي��م هم در پخ��ش اعالمي��ه و تظاهرات 
انقالبي فعال بود و ه��م در حفاظت از محله ها 

و درگيري با مأموران. بع��د از پيروزي انقالب 
چون يك مدتي ناامني بود، برادرم يك چماق 
برمي داشت و همراه ديگر بچه هاي انقالبي از 

محله ها و مردم محافظت مي كردند. 
تربي�ت خانوادگي و فض�اي خانه تان 
چق�در در رش�د فكري ش�هيد تأثير 

داشت؟
ما خانواده مذهبي داشتيم. يادم است مادرم در 
كودكي براي م��ا كتاب هاي مذهبي و اخالقي 
مي خواند. خيل��ي از ائمه صحب��ت مي كرد و 
هر بار روضه يا مراس��م مذهبي مي رفت، ما را 
همراه خودش مي برد. اينها در تربيت ما تأثير 
زيادي داشت. ابراهيم هم تحت تأثير اين جو 
و محيط رش��د كرد و در نوجواني به مس��جد 
صاحب الزمان)عج( رف��ت و آنجا فعاليت  كرد. 
بعد از شروع جنگ از همين مسجد و از طريق 

بسيج به جبهه اعزام شد. 
شهيد از نوجواني کار کرده بود، چطور 

شد که تصميم گرفت به جبهه برود؟
ابراهي��م از وقتي تصميم گرف��ت وارد جريان 
انقالب شود، همينطور در صحنه بود تا اينكه 
بعد از انقالب وارد بسيج شد و منتظر فرصتي 
بود كه به جبهه برود. اخبار جبهه را هم دائماً 
از طريق تلويزيون دنبال مي كرد. جالب است 
وقتي كه مادرم از او مي پرسيد چرا مي خواهی 
به جبهه بروی، می گفت مي ترسم عصر خميني 
تمام بش��ود و من نتوانم از آن خوب استفاده 

كنم. منظورش اين بود كه مي خواهم جهاد در 
عصرخميني را تجربه كنم. به نظر من برادرم 
هرچند سن كمي داشت و خيلي درس نخوانده 
بود، اما بصيرت الزم را داش��ت و صرفاً از روي 
هيجان براي جبهه رفتن اق��دام نكرده بود. او 
وارد جريان شده بود كه از قبل فكرش را كرده 

بود. رفت و شهيد شد. 
در همان اعزام اول شهيد شد؟ 

بل��ه. در هم��ان اع��زام اول وارد عملي��ات 
الي بيت المقدس يا همان آزادسازي خرمشهر 
شد و در همين عمليات به شهادت رسيد. البته 
ما تا سال ها اميد به بازگشت او داشتيم. چشم 
انتظاري خيلي سخت است، خصوصاً براي پدر 
و مادرمان. بعدها كه اس��را آزاد شدند تا حدي 
پذيرفتيم كه شهيد شده است، اما باز تا وقتي 
كه خبر قطعي به ما برسد، منتظر بوديم. زماني 
كه راه كربال باز ش��ده بود، من به زيارت رفتم. 
آنجا مغازه ها و مردم را خ��وب نگاه مي كردم. 
اميد داش��تم ش��ايد در اردوگاه هاي دش��من 
ابراهيم دچار فراموش��ي شده و در عراق مانده 
اس��ت! مي دانم تصور محالي اس��ت، اما خب 
خواهر هستم و دلم را اينطور راضي مي كردم. 
يك ماه پيش كه خبر دادند او از طريق آزمايش 
دي ان اي شناسايي شده، خيالمان راحت شد 
كه ديگر نش��اني از برادرمان داري��م و دوران 
تقريباً چهار دهه اي چشم انتظاري تمام شده 

است. 
چ�ه خاط�ره اي از ب�رادر در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
همانطور كه برادرم جواد گفت، شهيد ابراهيم 
قائمي خودش را وقف خان��واده اش كرده بود. 
وقتي كه تازه ازدواج كرده بودم، ابراهيم پيش 
من آمد و گفت چرا به مسافرت نمي رويد. گفتم 
پولش را نداريم. گفت م��ن در بانك مقداري 
پول پس انداز كرده ام، اما چون به سن قانوني 
نرس��يده ام نمي توانم آن را بردارم. همراهش 
رفتيم و پول را برداش��تيم. ۲۰۰تومان به من 
و همس��رم داد و ما را به مس��افرت فرستاد. به 
ش��مال رفتيم و آنقدر اين پول بركت داش��ت 
كه اضافه هم آورديم. ابراهيم آن موقع ش��ايد 
۱4يا ۱5سال داش��ت، اما مثل يك آدم بزرگ 
رفتار مي كرد و خواهرش را كه چند سال از او 
بزرگ تر بود به سفر فرستاد. يك بزرگي خاصي 
در رفتارش بود. در نوجوان��ي وقتي خانم ها را 
در كوچه مي ديد، سرش را پايين مي انداخت. 
دوس��تانم مي گفتن��د ب��رادرت چ��را اينطور 
مي كند. به او گفت��م ابراهيم جان مردم حرف 
درمي آوردند چرا س��رت را پايين مي اندازي. 
گفت اوالً كار آن خانم ها خوب نيس��ت كه در 
كوچه مي ايستند. دوماً من نمي خواهم چشمم 
به نامحرم بيفتد. س��رم را باال بگيرم به اندازه 
س��تاره ها ثواب مي برم، اما وقتي س��رم پايين 
باش��د به اندازه تمام ريگ ه��ا و خاك ها ثواب 

مي برم. پس سرم را پايين مي اندازم. 

منتظ�ر بودی�م ب�رادرم همراه اس�را 
برگردد، اما وقتي همه اسرا آزاد شدند، 
مسلم ش�د که هر کس�ي مانده جزو 
شهداست. مادرمان از ما مي خواست 
در تش�ييع پيكر تمام شهداي گمنام 
ش�رکت کنيم. چون مي گفت ش�اید 
یكي از ای�ن ش�هدا برادرتان باش�د

م�ادرم در کودکي براي م�ا کتاب هاي 
مذهبي و اخالق�ي مي خواند. خيلي از 
ائمه صحبت مي کرد و ه�ر بار روضه یا 
مراس�م مذهبي مي رفت، ما را همراه 
خ�ودش مي ب�رد. اینه�ا در تربي�ت 
م�ا تأثير زی�ادي داش�ت. ابراهيم هم 
تحت تأثير این جو و محيط رش�د کرد

شهادت در خواب 
آرزويي كه در جزيره مجنون برآورده شد

آخرین باري که شهيد ميرمحمدي 
به جبه�ه رفت در ادوات لش�كر 10 
حضور داش�ت. س�يدعطا عاش�ق 
ش�هادت ب�ود و احس�اس مي کرد 
ک�ه در گ�ردان ادوات احتم�ال 
ش�هادتش پایين اس�ت، به همين 
خاطر به عنوان نيروي پياده و گمنام 
به گ�ردان قمر بني هاش�م مي رود

  آرمان شریف
پيروزي انقالب اس�المي بخ�ش مهم�ي از توانایي و اس�تعدادهاي س�يدعطاءاهلل 
ميرمحم�دي را عيان ک�رد. اگر انقالب اس�المي به پي�روزي نمي رس�يد، عطاءاهلل 
ب�ه کارش در ش�رکت ساعت س�ازي ادام�ه م�ي داد و توانای�ي  و ش�جاعتش در 
مدیریت و آموزش نيروها کش�ف نش�ده باق�ي مي مان�د. ش�هيد ميرمحمدي در 
دوران انقالب و دفاع مقدس ش�كوفا ش�د و از یك زندگي یكنواخت به عالي ترین 
درجات انس�انيت رس�يد و ش�هادت بهترین تقدیري ب�ود که برایش رق�م خورد. 

پاسخ جدول شماره 6409

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6410

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

 

از باال به پایين
   ۱- عمليات شكس��ت حصر آبادان- واحد مقياس طول در انگلس��تان  ۲- خودداری از پرداخت وجه برات يا 
حواله- كوچك و جمع و جور- از گناهان كبيره  ۳- خبرگزاري عربس��تان- ستاره س��هيل- نوازنده- بندگی  
4- پهلوان- بيماری التهاب حنجره- بهترين بازيكن فوتبال جهان در س��ال ۲۰۰7  5- وسنی- مكر و حيله- از 
شخصيت های داس��تانی آگاتا كريس��تی  ۶- پايتخت چك- سردار- پس��ر مازنی  7- ديلم- آنفلوآنزا- نقره  
8- صنم- چكامه¬س��را- اجر اخروی- هواپيمای عجول  ۹- شيشه آزمايش��گاه- گداخته- وردنه  ۱۰- كرم 
شبتاب- دستكش چرمی شكارچيان- روش و اس��لوب  ۱۱- دروازه بان تيم ملی فرانسه- مار خطرناك- آلياژی 
از آهن  ۱۲- ويرگول- اورژانس- ساز شاكی  ۱۳- سفيد آذری- از برادران حضرت يوسف- بركت سفره- مهره 
حساس شطرنج  ۱4- جاده قطار- تكه چسبانی- بين آرنج و شانه  ۱5- بنيانگذار طب كودكان در ايران- پايتخت 

اروگوئه

از راست به چپ
     ۱- دوگانه پرس��تي- تنگه معروفی كه دريای مديترانه را به اقيانوس اطلس وصل می كند  ۲- پرخور- اسب 
كوتوله- از مشتقات نفت  ۳- موشي فرهنگس��تان- بانگ درنده- كافر- شلوار جين  4- برج كج- تمنا- پيمانه

  5- برنامه- ماهی فروش  ۶- كرمينه حشرات- تحمل كننده عذاب- شهر زادگاه انيشتين  7- عنوان شاهان 
ساسانی- ديرنشين- سخن بيهوده  8- پول ژاپن- پادشاه انگليسی- فيلمی به كارگردانی ساموئل خاچيكيان- 
عامل وراثت  ۹- قرارگاه- ميراث خوار- كوبيدنی مطبخ  ۱۰- مردن بر اثر حادثه- ش��هر پليس اينترپل- لقب 
حاكم و فرمانروا در هند  ۱۱- كبوتر صحرايی- راه رفتن آهسته و با پنجه پا  ۱۲- نخجير- سرما- حرف فقدان

  ۱۳- خار سر ديوار- از سوغات تبريز- درجه ای در كاراته- خوشحال  ۱4- لوس-  دستگاهی برای توليد آب 
گرم- حزب هيتلر  ۱5- احوالپرسی كردن- تيم فوتبالی در ايتاليا
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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