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وادی کتاب

خاطراتي از سردار شهيد محمدباقر منصوري در گفتوگوي «جوان» با خانواده و همرزمش

پاسدارنمونهكردستان عاشق امام و شهادت بود
غالمحسين بهبودي

س�ردار ش�هيد محمدباقر منصوري از جمله
شهداي اس�تان كردستان اس�ت كه برخالف
بسياري از شهداي اين خطه از كشورمان ،عالوه
بر حضور در جبهههاي غرب كشور ،به جبهه
جنوب نيز رفته و رزمندگان را در آن منطقه از
جبههها ياري رسانده بود .شهيد منصوري كه
متولد سال  43در بيجار بود ،از سن 15سالگي
ارتباط و هم�كاري افتخ�ارياش را با س�پاه
شهرش آغاز و پس از دو سال سربازي در ارتش،
مجددا ًبه سپاه ورود كرد و تا شهادتش در سال
 ،1371در اين نهاد انقالبي خدمت كرد .اخالق،
پش�تكار و منش ش�هيد منصوري به گونهاي
بود كه در س�ال  1367به عنوان پاسدار نمونه
از وي تقدير به عمل آم�د .در گفتوگويي كه
با خانواده و همرزمانش انجام داديم ،خاطرات
كوتاهي از وي را تقدي�م حضورتان ميكنيم.

فاطمه احسني مادر شهيد
عشق به امام
پس��رم محمدباقر س��ال  1343در بيجار به دنيا
آمد .از همان كودكي قانع و بيادعا بود .اگر از من
بپرسند بارزترين خصوصيت اخالقياش چيست،
ميگويم خيلي صبور و ش��كيبا بود .كمتر حرف
ميزد و سعي ميكرد كسي را از خودش نرنجاند.
در عين ساكتي ،پر جنب و جوش بود؛ براي انجام
نفس زيادي
هر كاري پيشقدم ميشد .اعتماد به ِ
داش��ت .من و پدرش به ياد نداريم كه او مشكل
جدي براي ما ايجاد كرده باشد .چون ذات خوبي
داشت و خوب هم تربيت شده بود ،ما را به خواندن
قرآن و پي��روي از حضرت امام تش��ويق ميكرد.
خيلي به حضرت امام عالقه داشت .ميتوانم بگويم
عاشق امام بود .وقتي انقالب پيروز شد ،پسرم فقط
14سال داشت .ما در يك استان و شهر دورافتاده
نسبت به مركز قرار داشتيم ،اما محمدباقر خيلي
زود جذب انقالب ش��د و هميش��ه ميگفت اگر
دس��تها و پاهايم را قطع كنند ،دس��ت از ياري
امام خميني(ره) بر نم��يدارم .آن قدر خودش را
گرم فعاليتهاي انقالبي و كار در سپاه كرده بود
كه وقتي از او ميخواس��تيم كمي هم به خودش
و كارهاي شخصياش فكر كند ،ميگفت« :مگر
حضرت امام با آن سن و س��الش به فكر خودش
اس��ت و براي خودش كار ميكند ك��ه من با اين
قدرت و قوه جواني فقط به فكر خودم باشم؟»
حمله به مأمور شاه
پسرم زمان انقالب مقطع راهنمايي بود و مدرسه
ش��اپور درس ميخواند .يكي از دوستانش بعدها
برايمان تعريف كرد« :محمدباقر يكي از نيروهاي
پرتحرك و پرتوان مدرسه بود .بيشتر اعتصاباتي
كه در مدرس��ه رخ ميداد ،يك��ي از پايهريزهاي
اعتصابات در آن زمان او بود .يادم اس��ت شعاري
به اين مضمون ميداد كه «تا انتقام نگيريم س��ر
كالس نميريم» .فكر كنم اواي��ل دي ماه بود كه
ش��هيد محمدباقر منصوري و تع��دادي ديگر از
دانشآموزان را به دليل اعتصابات مكرر از مدرسه
اخراج كردند ،وقتي از مدرسه بيرون آمديم ،شهيد
منصوري گفت بياييد برويم شيشه سينمايي را
كه فيلم مبتذل پخش ميكند بش��كنيم .ما هم
با آجرهايي كه در دست داشتيم ،تابلوي سينما
را پايين آورديم و شيش��ههاي آن را شكس��تيم
تا اينكه به چهارراه رس��يديم .آنجا ي��ك راننده
ژاندارم��ري پايي��ن ميآمد ،ش��هيد منصوري و
تعدادي از دانشآموزان جلوي ماشين آن شخص
را گرفتند .محمدباقر به طرف راننده رفت و گفت
بگو مرگ بر شاه ،راننده از گفتن خودداري كرد.
شهيد منصوري با تكه سنگي كه در دست داشت
به شيشه ماشين آن شخص زد و شيشه ماشين را

شكست و راننده ژاندارمري فرار كرد».
علياصغر منصوري پدر شهيد
پاسدار نمونه
بع��د از پيروزي انقالب و تأس��يس س��پاه ،چون
محمدباقر س��ن كمي داش��ت ،ابت��دا به صورت
افتخاري با سپاه بيجار همكاري ميكرد .بعد كه
به سن سربازي رسيد ،اقدام كرد و از طرف ارتش
به خدمت سربازي اعزام ش��د .پسرم بعد از اتمام
خدمت نظام وظيفه ،بالفاصله به خدمت س��پاه
درآمد و در لباس سبز پاس��داري در پايگاههاي
عملياتي كردس��تان به مبارزه ب��ا گروهكهاي
ضدانق�لاب پرداخ��ت و خيل��ي زود لياق��ت و
شايس��تگياش را در س��پاه به نمايش گذاشت و
به عنوان قائم مقام و جانش��يني گردان عملياتي
حسينآباد شهرستان س��نندج مشغول خدمت
شد .پسرم از بدو حضورش در سپاه ،ديگر خودش
را كام ً
ال وقف انقالب كرده بود .هر جا كه نامي از ضد
انقالب ميآمد ،محمدباقر خود را آنجا ميرساند و
با آنها مبارزه ميكرد .آن قدر در كارش جدي بود
كه ديگر خودش را فراموش ك��رده بود .از طرفي
توان رزمي ذاتي داشت و آن طور كه همرزمانش
ميگفتند در عملياته��اي مختلف قابليتهاي
زيادي از خود نشان ميداد .مجموع خدماتي كه
محمدباقر انجام داد ،باعث شد در سال  1367به
عنوان پاسدار نمونه برگزيده ش��ود .بعد از پايان
جنگ تحميلي ،كردس��تان همچنان ناآرام بود.
پسرم با عزيمت به تيپ يك ويژه شهرستان سقز
يكي از نيروهاي فعال اين تيپ شد.
خبر ارتحال امام
جنگ كه تمام ش��د ،هرچند منطقه ما همچنان
آلوده ب��ه وجود ضد انقالب ب��ود ،ولي محمدباقر
توانست نفسي تازه كند و به فكر تشكيل خانواده
بيفتد .من و مادرش هم آستين باال زديم و پسرم

در همان شهرستان سقز ازدواج كرد اما به دليل
عدم تفاهم فكري و اخالقي آن وصلت يك سال
بيشتر طول نكشيد و منجر به طالق شد .پسرم با
تمام وجود خود را وقف انقالب كرده بود و به امام
و سپس مقام معظم رهبري عشق ميورزيد .سال
 1368كه خبر رسيد حضرت امام فوت كردهاند،
محمدباقر بس��يار ناراحت ش��د .با ش��نيدن اين
خبر س��ريع خود را به تهران رس��اند و در مراسم
تشييع پيكر امام شركت كرد .بعد كه به كردستان
برگش��ت ،آدم ديگري ش��ده بود .با شنيدن خبر
جانش��يني مقام معظم رهبري خيلي خوشحال
شد اما پسرم خودش را جامانده قافله شهدا و امام
خميني(ره) ميدانست .بنابراين با جديت بيشتري
به مبارزه با ضد انقالب پرداخت و عاقبت در سال
 1371پس از سالها ايثار و از خودگذشتگي در
چهارممهرماهساعتچهاربعدازظهرحينعمليات
و تعقيب گروهكهاي ضدانقالب خودروي حامل
پسرم به دره سقوط كرد و او به آرزوي ديرينهاش
كه شهادت بود ،رسيد.
آخرين ديدار
يادم است محمدباقر تنها يك روز قبل از شهادتش،
براي ديدار با ما و اقوام به شهر بيجار آمده بود .همه
را دور خودش جمع كرد و با ماشيني كه با خودش
آورده بود ،مادرش را بيرون برد .همسرم ميگفت
آن روز داخل ش��هر همه خيابانه��ا را دور زديم

هدف برادرم از جبهه رفت�ن دفاع از
ارزشهاي اسلامي ب�ود .محمدباقر
خودش را مطيع امام(ره) ميدانست
و فتواي ام�ام(ره) راجع ب�ه جهاد را
تبليغ و خ�ودش هم عم�ل ميكرد.
ميگفت من به عنوان يك سپاهي اين
را وظيفه ش�رعي ميدانم و تا آخرين
قطره خونم ميجنگم .شهيد در سال
 1361عض�و فعال س�پاه پاس�داران
انقالب اسلامي ش�د .در ش�هريور
 1362دوب�اره ب�ه جبهه اعزام ش�د
تا جايي كه خس��ته شدم و گفتم پس��رم به خانه
برگرديم اما محمدباقر رو به من كرد و گفت« :مادر
صبر كن! شايد اين آخرين ديدار باشد ».فرداي آن
روز ،صبح زود بيدار شد ،نمازش را خواند و رفت.
بعدازظهر همان روز به شهادت رسيد.
حميد منصوري برادر شهيد
كتابخانه محمدباقر
وقتي انق�لاب اوج گرفت ،ب��رادرم ترك تحصيل
كرد و در تمامي تظاهرات و راهپيماييها شركت
فعال داش��ت .همچنين مردم را عليه رژيم ش��اه

محمدباقر پشت قرآني كه هميشه تالوت
ميكرد ،نوش�ته بود «خداي�ا رزق من را
ش�هادت قرار بده» .باقر عاشق شهادت
بود و س�الها در پ�ي آن ،كوههاي غرب
و بيابانه�اي جن�وب را طي ك�رده بود.
عاقبت هم خدا شهادتش را سالها بعد
از اتم�ام دفاع مق�دس نصيب�ش كرد و
س�رانجام در چهارم مهرماه سال  71در
درگيري با ضد انقالب به شهادت رسيد

تحريك ميك��رد .از هم��ان زم��ان وارد مبارزات
شد و به نيروهاي انقالبي پيوس��ت و شبانهروز در
صحنههاي انقالب در مس��اجد و اماك��ن به طور
مستقيم حضوري فعال داشت .محمدباقر در پخش
اعالميهه��ا و عكسهاي امام(ره) نقش بس��زايي
داشت .بعد از انقالب ميخواست وارد سپاه شود ،اما
به خاطر سن كمش موفق نشد و به صورت افتخاري
در كتابخانه س��پاه خدمت كرد .برادرم به مطالعه
عالقه زيادي داش��ت .كتابهاي��ي نظير مفاهيم
قرآن ،كتابهاي مذهبي و همين طور كتابهايي از
شهيدان مطهري و بهشتي را مطالعه ميكرد .حتي
يك كتابخانه شخصي داشت كه در آن  500جلد
كتاب نگهداري ميكرد .برادرم به ورزشهاي رزمي
و كوهنوردي عالقه داشت .در نماز جمعه شركت
ميكرد و در ماه رمضان كالسهاي فوقالعاده براي
بچههاي مذهبي مسجد برگزار و هميشه توصيه
به خواندن نماز اول وقت ميكرد .در تشييع پيكر
شهدا شركت ميكرد و در خواندن ادعيههاي ديني
در مسجد حضوري فعال داشت .سرانجام در سال
 1360در  17سالگي به جبهه رفت.
مجروحيت پي در پي
هدف ب��رادرم از جبهه رفتن دف��اع از ارزشهاي
اسالمي بود .محمدباقر خودش را مطيع امام(ره)
ميدانس��ت و فتواي ام��ام(ره) راجع ب��ه جهاد را
تبليغ و خودش هم عم��ل ميكرد .ميگفت من
به عنوان يك سپاهي اين را وظيفه شرعي ميدانم
و تا آخرين قطره خونم ميجنگم .شهيد در سال
 1361عضو فعال سپاه پاسداران انقالب اسالمي
شد .در شهريور  1362دوباره به جبهه اعزام شد.
عالوه بر رشادتهايي كه در جبهههاي نبرد داشت
در پشت جبهه هم از هيچ كوششي دريغ نميكرد
و با توجه به تخصص خاصي كه در زمينه آموزش
نظامي داشت ،به آموزش نظامي نيروهاي بسيج و
س��پاه ميپرداخت .در تاريخ پانزدهم آبان 1362
در منطقه عملياتي سومار به علت اصابت تركش
به ساق پاي راست مجروح شد كه بعد از چند روز
استراحت در بيمارستان به منزل منتقل شد و بعد
از اس��تراحت كوتاه دوباره به جبهههاي س��ومار
برگشت .بار ديگر در يك درگيري ديگر در منطقه
عملياتي سومار در تاريخ سيزدهم دي  1362به
علت اصابت تركش به ران پاي چپش مجروح شد.
محسن ميرزايي همرزم شهيد
ايثار به خاطر سرباز مجروح
روحيه ايث��ار محمدباقر به حدي ب��ود كه حاضر
ميش��د خودش را ب��ه خاطر آس��ايش ديگران
متحمل رنج و زحمات كند .ي��ك روز در ميدان
تير ،يكي از س��ربازها تير خورد .مس��ئول ميدان
اجازه نميداد كه سرباز تير خورده را به بيمارستان
انتقال دهند و ميخواست مشخص كند چه كسي
او را زخمي كرده است.
در اي��ن هنگام ش��هيد محمدباق��ر منصوري به
خاطر آنكه س��رباز درد زي��ادي را تحمل نكند و
جان س��الم به در برد ،به مس��ئول ميدان گفت
شما فرض كنيد من او را زدم ،اجازه بده سرباز را
زودتر به بيمارستان ببرند .مسئول ميدان گفت تو
مس��ئوليت او را قبول ميكني؟ محمدباقر بدون
اتالف وقت قبول كرد و س��رباز را برداش��ت و به
بيمارستان برد .اما متأسفانه آن سرباز فوت كرد.
شهيد محمدباقر منصوري به خاطر همان موضوع
چند ماه بازداشت شد .محمدباقر پشت قرآني كه
هميشه تالوت ميكرد ،نوش��ته بود «خدايا رزق
من را ش��هادت قرار بده» .باقر عاشق شهادت بود
و س��الها در پي آن ،كوههاي غرب و بيابانهاي
جنوب را طي كرده بود .عاقبت هم خدا شهادتش
را سالها بعد از اتمام دفاع مقدس نصيبش كرد و
سرانجام در چهارم مهرماه سال  71در درگيري با
ضد انقالب به شهادت رسيد.

معرفي كتاب تكاور ،زندگينامه
داستاني شهيد مدافع حرم سروان صادق شيبك

تكتيرانداز ماهر
زهرا محمدزاده
ارتش جمه�وري اسلامي اي�ران در دف�اع از حري�م اهلبيت(ع) ،چند ش�هيد
داد كه س�روان صادق ش�يبك يك�ي از اين ش�هدا ب�ود .وي ك�ه دوران تكاوري
را در ارت�ش گذران�ده ب�ود ،ب�ه عن�وان ي�ك ني�روي ورزي�ده و تكتيراندازي
ماهر ،اس�فند ۹۴راهي جبه�ه دفاع از ح�رم ش�د و  ۳۱فروردي�ن  ۹۵در منطقه
زي�دان حلب ب�ه ش�هادت رس�يد .كت�اب «ت�كاور» زندگينام�ه داس�تاني اين
ش�هيد بزرگوار اس�ت كه به قل�م ثريا منصور بيگي و توس�ط انتش�ارات س�وره
س�بز منتش�ر ش�ده اس�ت .معرفي اين كت�اب را تقدي�م حضورت�ان ميكنيم.
بيماري صادق در هش��ت ماهگي و شفاي
او با توسل خانواده به امام رضا(ع) ميشود
را ميخوانيم:
«برادر و خواهرهاي صادق را به مادرش��ان
س��پردم ،صادق را در آغ��وش گرفتم و به
طرف ضري��ح بردم .ازدح��ام جمعيت مانع
ميشد كه به ضريح نزديك شوم .صادق را
روي دستهايم باال بردم :يا ضامن آهو ،من
پسرم رو اين همه راه آوردم كه شما شفاش
بدي ،ما رو از اينجا ناامي��د برنگردون . . .در
همين حين نفر جلويي بچه را از من گرفت
و به جلويياش داد ،همي��ن طور صادق رو
دستها جلو رفت تا به ضريح رسيد»...
شهيد صادق شيبك بعد از رسيدن به دوران
بزرگس��الي ،به خاطر عالقهاش به خدمت
در نظ��ام ،وارد ارتش ميش��ود و دورههاي
سخت تكاوري را پشت سر ميگذارد .او در
تيپ  ۶۵نوهد مش��غول ميشود و دهم تير
 ،۱۳۹۲در سن ۲۴س��الگي رخت دامادي
به تن و زندگي مش��تركش را آغاز ميكند.
يك زندگي شيرين اما كوتاه مدت كه تنها
دو سال و چند ماه ادامه مييابد و صادق با
حضور در جبهه دفاع از حرم ،فروردين ۹۵
در حلب به شهادت ميرسد.
كتاب ت��كاور كم حجم اس��ت و تنها س��ه
فصل دارد ،در همين س��ه فصل داس��تان
زندگي مردي را مرور ميكنيم كه در زمانه
نامرديها و ظلم و ستمي كه به مسلمانان
و مستضعفين ميشود ،راه و رسم مردانگي
را ميپيمايد و داوطلبانه و مش��تاقانه ،براي
دفاع از حريم اهل بيت و مسلمانها به ديار
غربت ميرود و همانجا نيز پاياني قهرمانانه
براي زندگي ۲۷سالهاش رقم ميزند:
«به خودم كه آمدم ،قطرههاي اشك كاغذ را
خيس كرده بود .عاطفه سرش پايين بود و
شانههايش ميلرزيد .دنيا در نظرم تيره و تار
شده بود ...در همين حين صداي گريه يسنا
بلند ش��د .به اتاق رفتم .يس��نا را از گهواره
بيرون آوردم و در آغوش فش��ردم .دخترم
يادگاري بود از همسرم».

صادق متولد هش��تم آبان  ۱۳۶۸در بخش
عرب بوران شهرس��تان گاليكش اس��تان
گلس��تان بود .هم اينك مزار او در روستاي
«ينق��اق» همين شهرس��تان محل زيارت
دوستان ش��هيد و راه شهداس��ت .معرفي
اجمالي شهيد شيبك ،اول كتاب به صورت
شناسنامهاي آمده است .بعد از آن بيهيچ
توضيح اضافهاي ،نويسنده فصول كتاب را
آغاز ميكند و با روايتي داس��تاني ،صادق و
زندگياش را به خواننده معرفي ميكند.
فصل اول ،با روايت همس��ر ش��هيد و نحوه
آشنايي و خواس��تگاري صادق از همسرش
شروع ميشود .چون روايت داستاني است،
خواننده ابت��دا در خص��وص ماهيت راوي
و مقط��ع زماني كه او رواي��ت ميكند گيج
ميشود .كمكم رشته كار به دست خواننده
ميآيد و با قلم رواني كه نويسنده دارد ،خود
را درون داس��تان احس��اس ميكند و با آن
همراه ميشود.
«س��كينه با مادرم در تبريز تماس گرفت.
آنها هم نظر من برايش��ان مه��م بود و در
صورت موافقت من ،مخالفتي نداش��تند.
فكرم بدجور درگير ش��ده بود .آقا صادق
ارتش��ي ب��ود و زندگ��ي كردن ب��ا چنين
شخصي مشكالت خاص خودش را داشت
كه نميشد به راحتي از كنارشان گذشت.
آقا نعمت از محل زندگي و محل كار صادق
تحقيق كرد .نظرش در م��ورد اين ازدواج
مساعد بود».
رواي��ت راويهاي كت��اب ترتي��ب زماني
ندارند .پس از آشنايي با نحوه خواستگاري
و ازدواج شهيد ش��يبك با همسرش كه در
فصل يك آورده ش��ده اس��ت ،در فصل دو
به ن��اگاه به زمان تولد ص��ادق برميگرديم
و از زبان پ��درش ،قصه روز تولد و ش��رايط
و خانوادهاي كه ص��ادق در آن دنيا آمده را
ميخوانيم .صادق اهل يكي از روس��تاهاي
استان گلستان بود و در خانواده روستايي و
مذهبي رش��د و نمو يافته بود .با هم بخشي
از همي��ن فص��ل از كتاب را ك��ه مربوط به
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 -1بی نظم و ترتیب -س��وغات قاینات  -2چوب پنبه صنعتی -از گلهاي خوش��بو به رنگ زرد -آخرين نت
 -3نوعی پسوند شباهت -اجاق گاز -پيشكش -از شما دور باد  -4جا و زمین آذری  -پراکندگی -وسيله تزريق
داروي مايع -نام قديم مشكينشهر  -5فرار حیوان -برنج شوش��تر -بنيانگذار ساساني  -6مجلس قانونگذاری
آلمان -در بازار بورس معامله مي ش��ود -مادر لر  -7کلمه آرزو – پادگان تهران -تهوع -نویس��نده آلمانی یوسف
و برادرانش  -8نوعی پخت برنج  -جاذبه س��ياحتي انزل��ي -درخت مو  -9تقویت رادیویی -خداي خورش��يد
مصريان -رخسار -امیدش در افریقای جنوبی اس��ت  -10نقش تئاتری -مدافع چپ بارسلونا -حیوانی كه سرش
را خوب نبريده باشند  -11خبرگزاری چینی -واحد مسافت دریایی -حرف پیروزی  -12برجستگی صفات-
سرماخوردگی -کاکل اسب -ترك اس��تخوان  -13ماهی دریای خزر -افس��ار و لگام  -صندلي فرنگي -تابستان
 -14خط کش مهندسی -سعی و تالش -باتالق نزديك اصفهان  -15ترکیبی که در ساختمان شیمیایی خود
دارای آب باشد -روزنامه اشرفالدين گيالني

پاسخ جدول شماره6234

7
1
3
2
9
8
7
4
5
6

8

جدول کلمات متقاطع

4
1 5 2
6
7
4
3
5
2
1
9
8

7

9

6

3
6
7
2
1
5
9
8
4

6

5 8

3 1
9

4
8
5
7
3
9
6
1
2

5

4
6
1

3
6

2
1
9
6
4
8
7
3
5

4

 -1پرجمعیتترین ش��هر امریکا -مالباخته تجارت  -2س��وغات زلزله -تیم ش��جاعی در یونان -زرد روشن
 -3از لوازم تبلیغات -واحد اندازه گیری زمین لرزه -جنین به وسیله آن تغذیه می کند  -4آب آذری -طالی
قالبی -جانوری با زهر کشنده -ناشنوا  -5مهربانی -دارچین هندی – میوه باب گلو -پرچم  -6سید و آقا -وسیله
پرواز انفرادی -عودت و مراجعه  -7همراه آشغال -کیف مسافرتی -نظرات انتخاباتی -کلمه آرزو  -8قطعه زمين
كوچك زراعي -فلز لحيمكاري -فاصله میان دو نت موسیقی  -9گودال -جاسوسخانه امريكا -ترد و شکننده -مزه
ترش و شيرين  -10سرزمين مادري -دوختن شكاف زخم -نوشيدني داغ  -11شود سبب خير اگر خدا خواهد-
اهلي و دستآموز -نفس -فلزی است نقرهای رنگ و براق و بسیار محکم  -12در كشتي ميزنند -دركنار توليدات
اساس اقتصاد يك كشور را تشكيل ميدهند -نام دو تن از روسای جمهور امریکا -مادر زن و مادر شوهر  -13گاهی
با کم می آید -شهری در فرانسه -پول ازبكستان  -14عكس نمايشداده شده روي پرده با دستگاه خاص -نوعی
بستنی -پرنده سخنگو  -15كاخ شمال تهران -سبزينه گياه

ارقام1تا 9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

7
2
6
8
9
3
5
4
1

3

جدول سودوکو

4 2

8
4
1
5
7
6
3
2
9

2

از راست به چپ

5

5
9
3
1
2
4
8
6
7

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

طراح:علیرضا سجادی فر

شماره 6235

1

5
9 4

