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گفت وگوی » جوان « با برادر شهید حمیدرضا غالمی که پیکرش مدتی مفقود بود

  زینب محمودی عالمی
هادی شهر بابلسر یکی از شهرهای قدیمی استان 
مازندران اس�ت ک�ه قدمت�ی 400 س�اله دارد. این 
ش�هر کوچک با تقدیم 42 ش�هید در دوران دفاع 
مق�دس، نقش پررنگ�ی در دفاع از ایران اس�المی 
داشت. شهید حمیدرضا غالمی متولد 1347 و اهل 
روستای کله بست بابلسر یکی از شهدای این شهر 
است. کله بس�ت بعد ها به هادی شهر تغییر نام داد. 
حمیدرضا مانند اغلب جوانان و نوجوانان مکتب امام 
خمینی برای دفاع از دین و کشور سر از پا نشناخت و 
با اینکه دانش آموز دبیرستانی بود، درس و مدرسه را 
ر ها کرد و عازم جبهه شد. وی در تاریخ 21 دی 1365 
در سومین روز عملیات کربالی 5 به شهادت رسید. 
آنچه می خوانید حاصل همکالم�ی ما با محمدرضا 
غالمی برادر ش�هید اس�ت که از نظرتان می گذرد.

   
چند برادر و خواهر هس�تید و شهید چندمین 

فرزند خانواده بود؟
ما در خانواده چهار برادر و چهار خواهر بودیم که یک برادر 
و خواهرمان در زمان طفولیت از دنیا رفتند. سه دختر و دو 
پس��ر ماندیم. از میان ما یک برادرمان که حمیدرضا بود، 
زمان دفاع مقدس به شهادت رسید. حمید چهارمین فرزند 
خانواده بود و سه سال اختالف سنی داشتیم. من متولد 44 

هستم و حمیدرضا سال 47 به دنیا آمد.
اخالق شهید از کودکی چطور بود؟

چون پدرم کشاورز بود ما بچه ها از کودکی یار و یاور خانواده 
در تأمین معاش بودیم. حمیدرض��ا از نظر اخالقی خیلی 
نرم خو و مهربان بود. یادم است آخرین بار که می خواست 
به جبهه برود گفتم بیا روبوس��ی کنیم، گفت داداش مگر 
کجا می خواهم بروم؟ به جبهه م��ی روم و برمی گردم. اگر 
شهید ش��دم روز قیامت همدیگر را می بینیم. خجالتش 
می آمد روبوسی کنیم. دلم مانده آخرین وداعی که داشتیم 
رویش را ببوسم. آن روز از کله بست تا سر جاده پیاده رفتیم 
تا ماشین بگیرد و به جبهه برود. هنوز آن خاطره در ذهنم 

مانده است.
به نظر شما چه نکته هایی در زندگی شهید غالمی 

است که وی را به سوی جبهه و شهادت کشاند؟
مس��جدی نزدیک خانه مان ب��ود؛ چ��ون حمیدرضا بچه 
مذهبی بود، همیش��ه به مس��جد می رفت. بسیجی شد و 
آن قدر فضای مسجد و بسیج را درک کرد تا اینکه به جبهه 
اعزام ش��د. موقع اعزام 18 سال سن داش��ت، دانش آموز 
دبیرس��تان بود. ش��رایط خانوادگی در تربیت او بیش��تر 
مؤثر افتاد. عموی م��ا روحانی ب��ود. از اول مذهبی و اهل 
مسجد و قرآن بودیم. پدر و مادر ما با اینکه سواد چندانی 
نداش��تند ولی در رابطه با مس��ائل اخالق اسالمی بسیار 

حس��اس بودند. مثاًل اگر غروب  و نزدیک اذان  می شد و به 
خانه برنمی گش��تیم، آن روز برخورد تندی با ما داش��تند 
و می گفتند چه پس��ر و چه دختر باید قب��ل از اذان خانه 

باشند.
مشوق شهید برای جبهه رفتن چه کسی بود؟

مرحوم آیت اهلل هادی روحانی همش��هری ما بود. سخنان 
ایش��ان تأثیر زیادی در اعتقادات مذهبی مردم داش��ت. 
خانواده ما تحت تأثیر صحبت های ایش��ان بودند. ایشان 
از لحاظ علمی و معنوی روی مردم تأثیر زیادی داش��تند. 
همچنین برادرم یک رفیق داشت به نام حسینعلی اصغری 
که در عملیات کربالی4 به ش��هادت رس��ید. چند س��ال 
پیکرش مفقود ب��ود. پیک گردان یارس��ول ب��ود. رفاقت 
حس��ینعلی و حمیدرضا هم در این خصوص تأثیر زیادی 
داشت. حسینعلی هم مثل برادرم ابتدا پیکرش مفقود بود 

که بعد از مدت ها پیکرش برگشت.
برادرتان در چند عملی�ات دفاع مقدس حضور 

داشت؟

یک بار به جبهه کردستان رفت، آنجا در عملیات پدافندی 
حضور داشت. بعد به هفت تپه رفت. چون آموزش غواصی 
دیده بود، ب��ه جبهه جنوب رف��ت و در عملیات کربالی5 
ش��رکت کرد. اولین عملیات بزرگی بود که برادرم در آن 

شرکت کرد و در همین عملیات هم به شهادت رسید.
پیکر برادرتان چه مدت مفقود بود؟

برادرم سال 65 شهید شد، 9 س��ال پیکرش مفقود بود تا 
اینکه س��ال 74 پیکرش را آوردند. حمید وقتی به جبهه 
می رفت 80 کیلو وزن داشت اما بعد از 9 سال گمنامی وقتی 
پیکرش برگشت فقط 8 کیلو استخوانش را برای ما آوردند. 

9 سال بعد یک بغل استخوان تحویل گرفتیم.
سال هایی که پیکر برادرتان مفقود بود پدر و مادر 

چطور با دلتنگی فرزندشان کنار آمدند؟
یادم است مادرم ش��ب ها نمی خوابید و گریه می کرد. اگر 
کوچک تری��ن یادی از برادرم  می ش��د اش��ک می ریخت. 
دو سال خدمت س��ربازی که در جبهه بودم، برادر دیگرم 
می گفت داداش من از گریه مامان خس��ته ش��دم. او اکثر 

ش��ب ها گریه می کند و دلش تنگ می شود. من این بار به 
جبهه می روم تو خانه باش و دل��داری اش بده. مادرم ابراز 
ناراحتی می کرد، ولی راضی بودند ما در راهی که هستیم 
باشیم. می خواستند راه های نامناس��ب نرویم یا کار هایی 
نکنیم که خالف شرع و عرف باشد. چاره ای نبود باید برای 

دفاع از وطن می رفتیم.
از بازگشت پیکر شهید چطور باخبر شدید؟

از بنیاد ش��هید اعالم کردند پیکر ش��هید تفحص شده و 
برویم او را تحویل بگیریم. برای شناس��ایی رفتیم؛ کارت 

و پالک شناسایی همراهش بود. به محل آوردیم و تشییع 
کردیم. بعد از مدت ها ک��ه پیکر ش��هید در بیابان غریب 
افتاده بود، حاال به خانه برگش��ته و خانواده با یادش گریه 
می کردند. اما همه زود آرام شدند. از اینکه به حالت عادی 
با تصادف و مریضی از دنیا نرف��ت راضی بودیم و آرامش را 
زود به دست آوردیم. پیکر برادرم در هادی شهر کله بست 

به خاک سپرده شد.
در صحبت های تان به حضورتان در جبهه اشاره 
کردید، در کدام منطق�ه عملیاتی بودید؟ بعد از 

اتمام دفاع مقدس چه فعالیتی انجام می دادید؟
سال 62 قبل از اینکه به خدمت سربازی بروم، در عملیات 
والفجر4 در منطقه پنجوین عراق بودم. بعد هم دو س��ال 
خدمت سربازی در جبهه بودم. بعد از فراغت از جنگ، به 
شغل اصلی ام که کشاورزی بود برگشتم. بعد از اتمام دفاع 
مقدس مدرک کارشناس��ی گرفتم و کارمند بانک شدم. 
چند سال رئیس بانک مسکن بودم و بعد از 30 سال خدمت 

بازنشسته شدم.
چه نکته یا خاطره ای از برادر در ذهن دارید؟

بعد از شهادت حمیدرضا، یک شب پدرم خواب دید برادرم در 
مسجد امام حسین)ع( که در محل ماست، حضور دارد. پدرم 
از کنار مسجد می گذرد و برادرم پنجره مسجد را باز می کند 
و می گوید بابا کجا می روی؟ پ��درم می گوید چه کار داری؟ 
حمیدرضا می گوید مس��جد ما فرش الزم دارد یک فرش 
می توانی بخری بیاوری؟! پدرم تعجب می کند. من آن موقع 
سر کار بودم. پدرم زنگ زد و گفت جریان این است و چنین 
خوابی دیدم. مسجد فرش می خواهد، من نمی دانم چه خبر 

است؟ زنگ زدم به متولی مسجد که االن هم زنده هستند. 
گفتم پسرعمو برای مس��جد دنبال فرش هستید؟ گفت 
بله. چند ماه دنبال فرش س��جاده ای هس��تیم که مسجد 
را یکس��ره فرش کنیم چون جدید بنا کردیم فرشش را نو 
بخریم. تعجب کردم. گفتم ما خانواده شهید چند میلیون 
پرداخت می کنیم. اگ��ر امکان دارد در مس��جد هم اعالم 
کنید تا مردم سهیم شوند. در همان شب بقیه مبلغ خرید 
فرش جور شد. خاطرات زیاد اس��ت اما زمان که می گذرد 

از یادمان می رود.
شهید در وصیتنامه چه سفارشاتی داشتند؟

شهدا در چند موضوع اتفاق نظر داشتند. سفارش می کردند 
کاری نکنید منافقان خوشحال شوند، امام را تنها نگذارید، 
ق��رآن را س��رلوحه زندگی تان ق��رار دهید و به مس��ائل 
اسالمی مثل مس��جد و نماز اهمیت دهید. اکثر شهدا در 
وصیتنامه شان چنین سفارشاتی داشتند. ما به خاطر دین، 
میهن و ناموس رفتیم و خواستیم کشور را حفظ کنیم، شما 
ناله نکنید؛ عمل کنید. رهبری را تنها نگذارید و مس��ائل 
قرآن را مدنظر داشته باشید. همچنین در رابطه با حجاب 

اسالمی هم تأکید داشتند.

دلم ماند پیش آخرین وداعی که با هم داشتیم

نگاه

  غالمحسین بهبودی
15 مرداد 1367 عراق آتش بس را پذیرفت. اهمیت 
پذیرش آتش بس توس�ط ص�دام به ای�ن دلیل بود 
که عراق پس از قبول قطعنام�ه 598 نیز به صورت 
ضمنی برق�راری آتش ب�س را پذیرفته ب�ود، اما در 
یک عهدشکنی آش�کار دوباره به ایران حمله کرد 
و س�عی داش�ت با تصرف برخی از مناط�ق مهم در 
استان خوزس�تان، برگ برنده ای در مذاکرات آتی 
برای خود داش�ته باش�د. لذا قبول آتش بس توسط 
بعثی ها می توانس�ت به منزله پایان هش�ت س�ال 
درگیری و منازعه بین دو کشور ایران و عراق باشد.

   
جنگ تحمیلی که از 31 شهریور 1359 به صورت رسمی 

آغاز ش��ده بود، عقبه ای چندین ماهه داش��ت. در واقع از 
تابستان س��ال 59 تجاوزات عراق به حد اعلی رسیده بود. 
چنانچه هر روز اخباری مبنی بر تج��اوز زمینی، هوایی و 
دریایی عراق به گوش می رسید. بر همین اساس می توانیم 
این طور تصور کنیم که جنگ از تابستان سال 59 آغاز شد و 
تا تابستان سال 67، دقیقاً هشت سال تمام به طول انجامید. 
در این 2هزار روز جنگ، هیچ گاه جبهه ها ولو برای چند روز، 

شاهد آتش بس موقتی نبود.
پذیرش آتش بس توس��ط عراق در 15 مرداد 67، آرامشی 
را در جبهه های جنوب برقرار کرد که اتفاقاً پس از پذیرش 
قطعنامه توسط دو کش��ور، بیش از هر زمان دیگری برهم 
خورده بود! پ��س از اینکه ایران در 27 تی��ر 67 قطعنامه را 
پذیرفت، عراق یک یا دو روز بعد با فشار قدرت های بزرگ 

آن را قبول کرد. ب��ه این ترتیب انتظ��ار می رفت جنگ به 
سرعت پایان یابد. حسرت رزمندگانی که خود را جا مانده 
قافله شهدا می دانستند، حاکی از همین امر است که در تصور 

همگان، جنگ با پذیرش قطعنامه به پایان رسیده بود.

اما عراق در یک خلف وعده آش��کار، از 31 تیر 67 مجدداً 
به مرزهای کش��ورمان حمله کرد. آنها قصد داش��تند در 
جبهه های غرب تا می توانند اسیر بگیرند و در جبهه های 
جنوب خاک! در غرب، عراق توانست تا حدودی به اهداف 

خود برسد اما در جبهه مهم جنوب، با ایستادگی رزمندگان، 
واحدهای زرهی دشمن عقب نشینی کردند.

پس از حمله ناکام عراق بود که منافقین به عنوان آخرین تیر 
ترکش صدام رهسپار ایران شدند. هنگامی که جبهه های 
جنوب پس از چند روز کش��مکش ش��اهد عقب نش��ینی 
نیروهای دشمن بود، یک گروه حدود 5هزار نفره از منافقین 
از جبهه های غرب وارد کشور ش��دند تا دو روزه خود را به 
تهران برس��انند. این گروه که دو روزه شکست خوردند و 

باقی مانده ش��ان فرار کردند، مردادماه ب��ه روز پنجم خود 
رس��یده بود. از آن به بعد تا چند روز دش��ت ها و کوه های 
کرمانشاه شاهد تعقیب و گریز رزمندگان با معدود منافقانی 
بود که پیاده قصد فرار به کشور عراق را داشتند. در این سو، 
در جبهه جنوب نیز عراق پس از عقب نشینی به آن سوی 

مرزها، هر از گاهی آتش پراکنی می کرد.
با توجه به وقایعی که در جبهه های غ��رب و جنوب رخ داد، 
می توان این طور تص��ور کرد که تا روز ده��م مرداد 1367، 
وضعیت جنگی همچنان در مرز ها حاکم بود. معدود شهدایی 
نیز از سوی کشورمان تقدیم  می شد. اما با گذشت دهه اول 
مرداد، به موازات اینکه صدام دریافت دیگر توان ورود به خاک 
کشورمان را ندارد، تیم ها و هیئت های سازمان ملل یکی پس 
از دیگری به دو کشور ایران و عراق سفر می کردند تا آتش بس 
را برق��رار کنند. از ای��ن رو صدام در 15 م��رداد پذیرفت که 
آتش بس به صورت عملی در مرز ها برقرار شود. اندکی بعد نیز 
دبیر کل سازمان ملل اعالم کرد روز 20 آگوست )29 مرداد( 
به عنوان روز پذیرش رسمی آتش بس در نظر گرفته شود. به 
این ترتیب جنگی که هشت سال تمام با شدت ادامه داشت، 
از روز 15 مرداد به صورت عملی به آتش بس گرایید و از روز 

29 مرداد نیز به صورت رسمی به پایان رسید.

ناامیدی صدام از دستیابی به اهداف استراتژیک
15 مرداد 1367 پذیرش آتش بس توسط عراق

یادم است مادرم ش�ب ها نمی خوابید و گریه 
می کرد. اگر کوچک ترین یادی از برادرم  می شد 
اش�ک می ریخت. دو س�ال خدمت سربازی 
که در جبه�ه بودم، ب�رادر دیگ�رم می گفت 
داداش من از گریه مامان خسته شدم. او اکثر 
ش�ب ها گریه می کند و دلش تنگ می ش�ود

 برادرم سال 65 شهید ش�د، 9 سال پیکرش 
مفقود ب�ود تا اینک�ه س�ال 74 پیک�رش را 
آوردن�د. حمی�د وقتی ب�ه جبه�ه می رفت 
80 کیل�و وزن داش�ت ام�ا بع�د از 9 س�ال 
گمنام�ی وقت�ی پیک�رش برگش�ت فقط 8 
کیلو اس�تخوانش را برای ما آوردند. 9 س�ال 
بعد ی�ک بغ�ل اس�تخوان تحوی�ل گرفتیم

دبی�ر کل س�ازمان ملل اع�الم ک�رد روز 20 
آگوس�ت )29 مرداد( به عن�وان روز پذیرش 
رس�می آتش بس در نظر گرفته ش�ود. به این 
ترتیب جنگی که هشت س�ال تمام با شدت 
ادام�ه داش�ت، از روز 15 م�رداد ب�ه ص�ورت 
عمل�ی ب�ه آتش ب�س گرایی�د و از روز 29 
مرداد نیز به صورت رس�می به پایان رس�ید
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از باال به پایین
 1-  داروی چکاندنی- داستانی نوشته گورکی- میوه ترش و شیرین 2- از گیاهان دارویی- نور اندک- همنشین 
برهما 3- بیماری مسری خطرناک- بام دنیا- زمینی که در آن کشت نشده باشد- کجاست 4- چسبناک- از مواد 
لبنی- آشپز ضحاک 5- تصدیق انگلیسی- قرآن کریم آنها را برادر شیطان و اهل جهنم معرفی می کند 6- کوسه- 
شهری در جنوب شرقی عراق- عالمت استاندارد بین المللی 7- زین و برگ اسب- مسابقات سراسری- از دروازه های 
قدیمی تهران 8- ضرر رساننده- ذریه- ساز جاری- باتری 9- زیباروی- شجاع- اولین قومی که در ایران تشکیل 
 حکومت داد 10- بازی راکتی- اسب چاپار- الستیک خودرو 11- از أثار دوره صفویه در اصفهان- انبار کشتی

12- همسایه اوگاندا، بوروندی و تانزانیا- ضمیر جمع مخاطب- ضربه سر در فوتبال 13-  بخیه درشت- بچه دان- 
روسیاه مطبخ- یک حرف و سه حرف 14- بین- مرکز کنترل فنی صدا و تصویر در صدا و سیما- تیم فوتبال مهدی 

طارمی 15- مبدل شیر به پنیر- وسیله ای برای نشان دادن تصویر روی پرده- کرم برنج و لوبیا

از راست به چپ
 1- دادستان کل ش��هید انقالب اسالمی- آبدست- جیوه  2-  شادمانی- دش��نام- نویسنده اسکاتلندی خالق 
جزیره گنج  3-  خاکستر- قمر سیاره اورانوس- درنوردیدن  4- نفس خسته- شکسته بند طب قدیم- وسطی

 5- کاله فرنگی- فرمان کشتی- وسیله آهن کوفتن  6-  دست نخورده- سوگند- ناشایست  7-کشف کردن- 
سزاوار- تنبل جالیز 8- آب آذری- ماهی دریای خزر- دیگر ندارد- پسوند خریدار  9- نخودی رنگ- بیابان- در 
تمام آیه های این سوره نام مبارک اهلل آمده است 10- س��دی روی نیل- محلی در زورخانه- گوارا  11- بندری 
 در بلغارس��تان- ناحیه پرجمعیت در مصر- گفت وگوی خودمانی 12- تداوم بخش��یدن- دسته هاون- قورباغه

 13- مساوی- نویسنده شازده کوچولو- در مثل الزمه دوستی است 14- فیلسوف ایتالیایی که او را به عنوان پدر 
اندیشه سیاسی غرب می شناسند- صورت- سازمان جدایی طلبان باسک اسپانیا 15- از سازهای موسیقی- مزه 

حقیقت- قبر غیر مسلمان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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