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گفتوگوي «جوان» با همسر شهيد مدافع حرم محمد شاليكار در منطقه اطراف خان طومان

نگاه

زندگی ودرآمد خوبی داشتاما اعتقادش او را بهدفاعازحرمکشاند
حاج محمد بعد از  7پسر عمویش هشتمین شهید از خانواده «شالیکار»ها بود

آشنايي ش�ما با خانواده شهيد چطور
رقم خورد؟
ازدواج من با شهيد به صورت سنتي اتفاق افتاد.
بنده از شهرستان بابلس��ر و متولد  53بودم و
حاج «محمد ش��اليكار» هم متول��د  19آبان
 ۱۳۴۹در فريدونكنار از خانوادهاي متدين بود.
آشنايي ما با ش��هيد از طريق معرفي دوستان
انجام شد و زماني كه مدرسه ميرفتم محيط
بس��يج و فعاليت در مس��اجد را خيلي دوست
داش��تم .با وجود اينكه خواس��تگارم يك فرد
نظامي و پاس��دار و جانباز  50درصد بود قبول
كردم .آن موقع همس��رم با آنكه  19ساله بود
خيلي با اطمينان و شجاعانه صحبت ميكرد.
من آن زمان  15ساله بودم كه حرفهاي ايشان
خيلي بر دلم نشست و جواب بله دادم.
به دش�واري زندگي با يك نظامي فكر
كرده بوديد؟
سال  1366همسرم وارد سپاه شده بود ،من در
زندگي در تمام مسير با حاج محمد كنار آمدم
و مخالفتي با مأموريتهاي مرزياش نداشتم.
مأموريتهاي ايشان به اهواز و آبادان  40تا 45
روزه بود و بيش��تر اوقات كنارم نبود و مجبور
بودم تنها بمانم .همچنين ايشان مدتي هم در
دانشگاه امام حسين(ع) و بيت رهبري فعاليت
داشت و آخر هفته از تهران ميآمد شهرستان
فريدونكنار و به خانواده سر ميزد.
ويژگيهاي بارز همس�رتان را چگونه
توصيف ميكنيد؟
همسرم فرد بسيار باهوشي بود و من به شخصه
روي حرف ايشان حرف نميآوردم .ميدانستم
كه ايش��ان خوبي خان��واده را ميخواهد .براي
همين هميش��ه مطيع حرفهاي شهيد بودم.
با آنكه بيش��تر اوق��ات همس��رم در مأموريت
و از ما دور بود و من مجبور ميش��دم بيش��تر
سختيهاي زندگي را تحمل كنم ،ولي هميشه
خود را آدم خوشبختي ميديدم.
جانب�ازي ش�هيد ش�اليكار در كدام
عمليات رقم خورد و خط جهاد ايشان
از چه زماني آغاز شد؟
آقا محمد هميشه فعال بود .با آنكه در پيروزي
انقالب اس�لامي  9سال بيش��تر نداشت ،ولي
همراه م��ادرش در تظاهرات عليه رژيم پهلوي
شركت داشت .ايشان زمان جنگ در سن 15
س��الگي به جبهه رفته بود .در سال  1364در
نوار مرزي جنوب و غرب كشور خدمت ميكرد.
اولين بار در كربالي  4از ناحيه پا مجروح شده
بود .بعد از بهبودي ،دوباره روانه جبه ه ش��ده و
در ادامه عمليات كربالي 5حضور يافته بود .در
عمليات والفجر  10تيري به سر او اصابت كرده
و به كما رفته بود .همه فكر ميكردند ايش��ان
به شهادت ميرس��د اما مصلحت خداوند چيز
ديگري بود .همسرم پس از بهبودي در عمليات
بيت المقدس 7هم شركت كرده و از ناحيه شكم
مجروح شده بود.
چند س�ال با ش�هيد زندگي كرديد و
ثمره ازدواجتان چند فرزند است؟
ازدواجمان س��ال  69بود و  25س��ال با شهيد
زندگي كردم .ثمره اين وصلت س��ه يادگار به
نامهاي حسين ،كوثر و ابوالفضل است.
هنگامي كه ايش�ان به جبهه مقاومت
اسالمي اعزام شدند ،همچنان پاسدار
بودند؟
خير ،ايشان به دليل جانبازياش خيلي زود به
صورت حالت اش��تغال درآمد و بعد شغل آزاد
داش��ت .اتفاقاً درآمد خوبي هم داشت .منتها

محم�د زم�ان جن�گ در س�ن 15
س�الگي به جبهه رفته ب�ود .اولين
بار در كربلاي 4از ناحيه پا مجروح
ش�ده بود .بع�د از بهب�ودي ،دوباره
روانه جبهه شده و در ادامه عمليات
كربلاي  5حض�ور يافت�ه ب�ود .در
عملي�ات والفج�ر  10تيري به س�ر
او اصاب�ت ك�رده و به كم�ا رفته بود

شكوفه زماني
شهيد محمد شاليكار اولين شهيد مدافع حرم شهرستان فريدونكنار ،از آن دست رزمندههايي بود كه جهاد و جانبازي در جبهههاي دفاع
مقدس را تجربه كرده بود و نهايت ًا با ادامه حضور در جبهه مقاومت اسالمي ،شهيد مدافع حرم شد .وي در حالي هشتمين شهيد شاليكار
نام گرفت كه در دوران دفاع مقدس از ناحيه كاسه سر جانباز شده بود و كسي توقع نداشت وي در ميدان رزم ديگري حضور يابد اما حاج
محمد دوباره رخت رزم پوشيد و اينبار در درگيري با نيروهاي تكفيري مورد اصابت گلولهاي از ناحيه كتف و ريه قرار گرفت و پس از چند
روز كه در كما بود در بخش آي سي يو بيمارستان دمشق ،در سن  47سالگي در تاريخ  21آذر  1394در شب شهادت امام رضا (ع) آسماني
توگوي ما با شهربانو نوروزي همسر شهيد حاج محمد شاليكار را در خصوص خاطرات و زندگي مشتركشان پيشرو داريد.
شد .گف 
ماديات او را از اه��داف و دغدغههاي اعتقادي
و عميقي كه در وجودش ريش��ه دوانده بودند
نه تنها دور نكرد بلكه س��عي ميك��رد آن قدر
كه در توانش است مشكالت ديگران را هم حل
كند .با چنين روحيهاي وقتي اخبار س��وريه به
گوش��ش رس��يد يك روز به خانه آمد و به من
گفت دارند سوريه اس��م مينويسند و من هم
ميخواهم ثبتنام كنم .بنده نيز هيچ مخالفتي
با رفتن ايشان نداشتم .حتي حاج محمد از من
خواس��ت بچهها را از رفتنش به سوريه مطلع
نكنم .س��ه روز بعد در آبان  94اعزام ش��د .بعد
از يكماه مان��دن در س��وريه در  21آذر  94به
شهادت رسيد.
فك�ر ميكرديد ك�ه رفتن ايش�ان به
سوريه منجر به شهادتش شود؟
اص ً
ال در مورد ش��هادت حاج محمد فكر نكرده
بودم .حتي موقعي كه به س��وريه اعزام شد با
خوشحالي بدرقهاش كردم .حاج محمد همراه

پسرعمويش در س��وريه بودند .پسرعمويش
به ايران برگش��ت ،ولي از ح��اج محمد خبري
نبود .مادر ش��وهرم گفت حتم��اً اتفاقي براي
پسرم افتاده كه نيامده اس��ت .همان زمان كه
ايشان چنين حرفي را ميزد ،حاج محمد تير
خورده و به كما رفته بود .من مطمئن بودم اگر
حاج محمد سالم بود با من تماس ميگرفت و
صحبت ميكرد  .حتي خودم به بچههاي سپاه
پيش��نهاد دادم با هزينه شخصي مرا به سوريه
ببريد تا حاج محمد را ببينم اما قبول نكردند.
ما ش��ب ش��هادت امام رضا(ع) با برنامهريزي
قبلي ش��هيد در مس��جد محله خودمان نذر
داشتيم كه شام بدهيم .حاج محمد هم در شب
شهادت امام رضا(ع) به شهادت رسيد و صبح
روز شهادت امام رضا(ع) به ما خبر شهادت او
را دادند.

همرزمان حاج محمد شهادت ايشان را
چگونه روايت كردهاند؟
همرزمان همس��رم كه دايي و پسرعموي حاج
محمد بودن��د اينطور به ما گفتن��د كه منطقه
عملياتي كه حاج محمد آنجا زخمي شد ،چند
سالي بود كه در دس��ت داعش بود و ميگفتند
اين منطقه محل عبور كاروان اس��را و حضرت
زينب(ع) در شهر حلب بوده است .حاج محمد
در آن عمليات خودش شجاعانه جلوتر از همه
قرار داشت و با فرياد اهلل اكبر عاملي براي روحيه
ديگر همرزمانش بود .هنگامي كه حاج محمد
زخمي ش��د ،دايياش سر ايش��ان را در دامن
خودش ميگيرد .ايش��ان به ما گفت هواي آن
منطقه خيلي س��رد بود .حاج محمد داش��ت
ميلرزيد و ذكرش نام بردن اس��امي ائمه بود و
ش��هادتين را بر لب جاري ميكرد .از آنجا حاج

ح�اج محمد هم�راه پس�رعمويش
در س�وريه بودند .پس�رعمويش به
ايران برگش�ت ،ول�ي از حاج محمد
خبري نب�ود .م�ادر ش�وهرم گفت
حتماً اتفاقي براي پس�رم افتاده كه
نيامده اس�ت .همان زمان كه ايشان
چنين حرفي را م�يزد ،حاجمحمد
تير خورده و به كما رفت�ه بود .چند
روز بع�د هم كه به ش�هادت رس�يد

مروري بر نقش گردان حضرت يونس
لشكر امام حسين(ع) در عمليات كربالي3

غافلگيريدشمن
از سوي غواصان هنگام سحر

محمد را به بيمارس��تان صحراي��ي ميبرند تا
اينكه بعد به بيمارس��تاني در دمش��ق منتقل
ميشود .بچهها اطالع نداشتند و بعد از چند روز
گشتن متوجه ميشوند حاج محمد را به كدام
بيمارستان سوريه منتقل كردهاند .همسرم در
همان بيمارستان به شهادت ميرسد.
چه خاطرهاي از شهيد شاليكار برايتان
ماندگار شده است؟
سه شب قبل از آنكه حاج محمد به سوريه اعزام
ش��ود ،خانه يكي از دوس��تانش دعوت بوديم.
دوست شهيد با اصرار خواست از ايشان عكس
بيندازد .حاج محمد زياد اهل عكس انداختن
نبود ،ولي اين عكس آخري را خواس��ت با من
بيندازد و دوس��ت ايشان س��ريع عكس را در
كامپيوتر درست كرد و زير عكس نوشت «شهيد
مدافع حرم حاج محمد شاليكار» .بعد عكس را
آورد به من نشان داد و گفت حاج خانم عكسي را
به شما نشان دهم ناراحت نميشويد؟ با ديدن
عكس و نوشته زير عكس لبخند زدم و چيزي
نگفتم .عكس را برد به حاج محمد نش��ان داد.
همسرم با ديدن عكس گفت« :ما سعادت شهيد
ش��دن را نداريم ».روزي هم ك��ه حاج محمد
ميخواست برود من خيلي خوشحال بودم .به
رفتن او افتخار ميكردم .حتي خود شهيد هم
خيلي خوش��حال بود كه ميرفت .برگشتم به
ايشان گفتم مواظب خودت باش .گفت خودت
را جاي حضرت امالبنين يا حضرت زينب (س)
بگذار .آن لحظه با گفتن اين حرف شهيد خيلي
خجالت كشيدم و برگش��تم گفتم تو را به خدا
ميسپارم.
فكر ميكرديد روزي ش�ما هم همسر
شهيد شويد؟
حاج محمد خيلي دير به دير تماس ميگرفت.
بع��د از اعزام��ش  10روزي بود ك��ه از زنگ
زدنهاي ح��اج محمد خبري نب��ود .نگران
شدم .به ياد گذشتهها كه در جبهه بود برايش
نامهاي نوشتم و دادم دايي حاج محمد كه به
سوريه اعزام ميشد ،ببرد .ايش��ان نامه را به
آقا محمد داده و پرسيده بود چرا به خانهتان
زنگ نميزني؟ بچهها نگرانت هس��تند .حاج
محمد با خواندن نامه با من تماس گرفت .من
مسجد بودم و براي آشپزي اربعين اباعبداهلل
الحس��ين(ع) به خواهران كم��ك ميكردم.
وقتي به ايشان گفتم حاج محمد كي ميآيي؟
به م��ن گفت گوش��ي را بده دوس��تت .حاج
محمد به دوس��تم گف��ت مراق��ب خانم من
باش��يد و او را آماده كنيد .ت��ا آن موقع هفت
شهيد از پس��رعموهاي حاج محمد در دفاع
مقدس تقديم اسالم ش��ده بود تا اينكه حاج
محمد هشتمين شهيد مدافع حرم از شاليكار
شد .حاج محمد خيلي در كارهايش متوسل
به امام رضا (ع) ميشد و شهادتش هم شب
شهادت امام رضا (ع) ثبت شد.

آرمان شريف
عمليات كربالي  3در دهه اول شهريور 1366
انجام ش��د ودو روز به ط��ول انجاميد .مكان
انجام عمليات با مديريت نيروي زميني سپاه
در جنوب شرقي راس البيشه  -شمال غربي
خليج فارس -با رمز عملياتي حس��بن اهلل و
نعم الوكيل انجام ش��د .اين عمليات با هدف
انهدام س��كوهاي نفتي البكر و االميه صورت
گرفت و هدف آن كاهش ت��وان اقتصادي و
نظامي دش��من بود كه نتايج بسيار خوبي بر
جاي گذاشت.
لشكر  14امام حسين(ع) حضوري تأثيرگذار
در اين عمليات داشت و به خوبي توانست به
اهداف مشخص شده برس��د .گردان غواصي
لش��كر به نام گردان حضرت يون��س در اين
عمليات بسيار خوش درخش��يد و بخشي از
موفقيت در عمليات كربالي 3مرهون شجاعت
و زحمات رزمندگان گردان بود.
قبل از عمليات ،شهيد حسين خرازي تشكيل
گردان حضرت يون��س را بر عه��ده اطالعات
عمليات لشكر گذاشت .با توجه به اينكه لشكر
در عمليات بدر اولين تجربههاي غواصي را در
شناساييها داشت و بچههاي اطالعات اولين
آموزشهاي غواص��ي را ديده بودند ،ش��هيد
خرازي تدبيري به خرج داد و نيروهاي خطشكن
گردانهاي پياده لشكر امام حسين(ع) را قبل از
عمليات والفجر 8از فرماندهان خواست.
اين نيروها نخس��ت به عنوان اينكه آموزش
ببينند و به گردانها برگردند آمدند ،ولي در
نهايت وقتي رزمندگان اطالعات عمليات به
آنها آموزش دادند ،تعدادي از كادر اطالعات
وارد اين گردان شدند و گردان حضرت يونس
به عنوان يكي از گردانه��اي آماده براي هر
عملياتي مطرح شد.
حاج حسين خرازي دلش ميخواست عمليات
كربالي 3در خش��كي باش��د ،چراكه معتقد
بود در آب يك دش��من اضافه ه��م داريم .او
به نيروهايش گفت به م��ا يك مأموريت داده
ش��ده اس��ت كه اس��كله االميه را كه در 20
كيلومتري دهانه خليج فارس است با لشكر
امام حسين(ع) اشغال كنيم.
مقدمات كار چيده و خيلي س��ريع آموزش
نيروهاي گردان يونس ش��روع شد .تعدادي
از رزمندگان از زمان عمليات والفجر 8آماده
بودند و تعدادي ني��روي جديد هم به گردان
اضافهشد .نفراتي كه اضافه ميشدند ،بايد براي
خطشكني آماده ميشدند و از لحاظ جسمي
و روحي در باالترين حد قرار ميگرفتند .در
مجموع افرادي كه قبل از عمليات كربالي3

وارد گردان يونس شدند ،حدود  17سال سن
داشتند و كام ً
ال آماده بودند.
نيروها حدود يك م��اه در رودخان��ه كارون
آموزش ديدند و بعد بايد به منطقهاي كه به
آبهاي خليج ف��ارس نزديك بود ميرفتند.
اواسط مرداد  1365آموزش در دهانه خليج
فارس شروع ش��د و تا قبل از انجام عمليات
ادامه داشت .دماي هوا در آن روزها حدود 60
درجه و آنقدر شرجي بود كه لباسها خشك
نميشدند ،اما رزمندگان اين وضعيت و گرما
را تحمل ميكردند .بدنهاي آنها از گرما تاول
زده و عرقسوز شده بود و زماني كه داخل آب
شور ميرفتند ،بدنهايشان ميسوخت.
غواصها به س��مت اس��كله رفتن��د و بعد از
گذشت يك ساعت به دليل مشكالتي كه براي
ي بيسيمها پيش آمده بود ،ارتباطشان
گوش 
با فرماندهان قطع ش��د .هوا تقريباً به سمت
روشنايي ميرفت .لحظه ،لحظه بسيار سختي
براي فرمانده گردان بود.
در نهايت يكي از فرماندهان عربزبان توانست
بيسيمهاي عراقيها را ش��نود كند ومتوجه
ش��ود عراقيها ميگويند به ما حمله ش��ده
اس��ت .فرماندهان هم در قايق متوجه شدند
كه در اس��كله دارد تيراندازي ميش��ود .اين
خبر به عقب رس��يد و همه نيروها به سرعت
به سمت اسكله رفتند .بچههاي غواص وقتي
به سمت اسكله رفته بودند و ارتباطشان قطع
شده بود ،داشتند كار خودشان را ميكردند تا
به اسكله برسند.
غواصان در سه گروه قرار بود به اسكله برسند.
عوض شدن جريان آب كار را برايشان سخت
كرده بود .دو قسمت از گروهان با فشار آب از
اسكله خارج شدند و نتوانس��تند برسند ،اما
يك قس��مت از گروهان به فرماندهي مهدي
مظاهري خودشان را با تالش زياد به نزديكي
اسكله رسانده بودند.
زماني به اسكله رسيدند كه نزديك صبح بود.
بقيه نيروها هم زماني به اس��كله رسيدند كه
نگهبانان دش��من در حالت خواب و بيداري
بودند .آنها ب��ه چند نفري كه در پد اس��كله
بودند ،حمله كردند و دش��من متوجه ش��د،
سپس بقيه گروهان باال آمدند و نصف اسكله
را گرفتند .هنگامي كه نيروهاي ديگر رسيدند،
به نيمه دوم اسكله در روز حمله كرديم .حدود
 150اسير از آنها گرفتيم كه حدود  30تا 40
نفرشان در همان روز به وسيله موشكهاي
خودشان كشته شدند و نهايتاً تجهيزاتي كه
آنجا بود ،مورد بهرهبرداري قرار گرفت و سپس
منهدم شد.
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