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88498481ارتباط با ما

يادكرد

  هشت گلوله
حاج مجی��د از رزمنده های نوج��وان دفاع 
مقدس بود. ایشان از ۱۶ س��الگی به جبهه 
رفت و ب��ه عن��وان تخریبچ��ی کارش را از 
عملی��ات والفجر مقدماتی ش��روع کرد. در 
همین عملیات به لش��کر ۳۱ عاشورا مأمور 
ش��د. پازوکی تا آخر جنگ در جبهه ماند و 
چند بار مجروح ش��د. چون تخریبچی بود، 
مرتب در معرض خطر قرار داش��ت. یک بار 
عصب دست راستش قطع ش��د. زمانی که 
با او آشنا شدم، دستش تقریباً بی حس بود. 
عصب س��یاتیک پایش هم به صورت جدی 
آسیب دیده بود. بار دیگر در عملیات والفجر 
۸ هش��ت گلوله به ش��کمش خورد. مدت 
طوالنی در بیمارستان بس��تری بود. بعد از 
بهبودی به جبهه برگش��ت و تا آخر جنگ 

در جبهه ماند. 
  تن مجروح

شهید پازوکی عاش��ق ش��هادت بود. بعد از 
پایان جنگ به کردستان رفت تا ادامه جهاد 
بدهد. آنجا در درگی��ری با ضد انقالب دو نفر 
از دوستانش شهید شدند و یک ترکش هم به 
گردن حاج مجید خورد. ب��ا این مجروحیت 
یک مورد دیگر به کلکسیون مجروحیت های 
آقا مجید اضافه شد. ایشان از اوایل دهه ۷۰ به 
عنوان تخریبچی وارد یگان تفحص شد. ما کار 
تفحص را از اواسط سال ۶۹ یا اوایل سال ۷۰ 
شروع کردیم. مجید پازوکی و علی محمودوند 
جزو اولین تخریبچی  هایی بودند که داوطلبانه 
به یگان تفح��ص آمدند. حاج مجی��د با آنکه 

انواع مجروحیت ها را داش��ت، آدم خنده رو و 
شوخ طبعی بود. با وجود ۶۰درصد جانبازی، 
اخمش را نمی دیدیم و با روحیه باالیی کارش 

را انجام می داد. 
  دو همرزم قديمی

شهید پازوکی و شهید محمودوند از دوران 
دفاع مق��دس همدیگر را می ش��ناختند و 
همیش��ه همرزم بودند. زم��ان جنگ وقتی 
محمودوند مس��ئول دس��ته ش��د، پازوکی 
جانشینش بود. وقتی مسئول گروهان شد، 
شهید پازوکی جانشینش  شد و...  همینطور 
همه جا با هم بودند و در یگان تفحص هم با 
هم وارد شدند. این دو نفر خیلی با هم رفیق 
بودند و حت��ی بین شهادتش��ان هم خیلی 
فاصله نیفتاد. اول عل��ی محمودوند بهمن 
ماه ۷۹ به شهادت رسید و چند ماه بعد هم 
مجید پازوکی به او ملحق شد و به شهادت 
رس��ید. انگار که این دو نفر نمی توانس��تند 
خیلی دوری همدیگر را تحمل کنند و مجید 

زود به علی پیوست و آسمانی شد. 
  هوای جبهه ها

شهید پازوکی با وجود ۶۰ درصد جانبازی 
که داش��ت، می توانس��ت در تهران بماند و 
کارهای ستادی انجام بدهد. اما اصاًل در قید 
و بند دنیا نبود. می گفت وقت��ی به مناطق 
عملیات��ی می آیم حال و ه��وای جبهه ها را 
می گیرم و باعث می ش��ود روحم تازه شود. 
اصاًل اهل شهر ماندن نبود. می توانم بگویم 
تنها دغدغه دنیایی اش نحوه تربیت صحیح 
دو پسرش بود. دوست داشت آنها والیتمدار 
بار بیایند و در خط انقالب باش��ند. ش��هید 
پازوکی خ��ودش نمونه واقعی یک س��رباز 

مکتبی و یک انقالبی به تمام معنا بود. 
  شهادت در میدان مین

بعد از ش��هادت عل��ی محمودوند، ش��هید 
پازوکی آدم سابق نبود. انگار لحظه شماری 
می ک��رد خیلی زود به دوس��ت ش��هیدش 
بپیوندد. ح��اج مجید س��ابقه ماه ها حضور 
در دفاع مقدس را داشت. کسی از او انتظار 
نداشت دوباره به مناطق عملیاتی بیاید. اما 
آنقدر در مسیر شهادت اصرار کرد که عاقبت 
در یک عملیات برون مرزی تفحص، پش��ت 

پاسگاه وهب عراق به شهادت رسید. 

 آنقدر در جبهه ماند 
تا شهادت را در آغوش کشید

گفت وگوی » جوان « با دختر و پسر شهید محمدتقی عظیمی از شهدای دفاع مقدس

   دختر شهید
چند فرزند هستید؟ موقع شهادت بابا 

شما چند ساله بوديد؟
 پنج خواهر هس��تیم و یک ب��رادر داریم. من 
متولد ۱۳54 و فرزند سوم هستم. موقعی که 
پدرم شهید شد ۹ساله بودم. پدرم سال ۶2 به 
شهادت رس��ید. آن زمان فرزند اول خانواده 
۱۷ساله و آخری سه ماهه بودند. پدرم مداح 
بود. حرف ح��ق را می زد و ب��ه همین خاطر 
منافقین بلندگو را از مقابلش می کش��یدند و 
اذیتش می کردند. یا بلندگو را قطع می کردند 

که صدای مداحی به جمعیت نرسد. 
با وجود س�ن كمی كه داشتید، از بابا 

چه خاطره ای داريد؟
 پدرم خیلی به قرآن عالقه داشت. برای همین 
من هم به س��مت قرآن رفتم. پنج س��ال در 
آم��وزش و پرورش ق��رآن درس م��ی دادم و 
سال  ها فعالیت های قرآنی دارم. پدرم عاشق 
امام حسین)ع( بود. وقتی ش��هید شد، روی 
پیشانی اش پیش��انی بند یاحس��ین بود. بابا 
خیل��ی خانواده دوس��ت بود. چ��ون کارمند 
بهزیستی بود از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر 
س��رکار بود، بعد که به خانه می آم��د، بعد از 
صرف غذا ما را به دریا و پارک می برد. پیکان 
داشت و با آن مسافرکش��ی می کرد. شب که   
می ش��د در محله مان فردی بود که معلولیت 
جس��می داش��ت و روی ویلچر می نشست. 
کس��ی را هم نداش��ت که کارهایش را انجام 
بدهد. پدرم آن فرد معلول را به خانه می آورد 
حمامش می کرد و به او غذا می داد. رسیدگی 
می کرد و صبح با خودش بیرون می برد. بعد از 
شهادت پدرم چند نفر آمدند گریه می کردند 
که نیازمند بودند و پدرم کمک شان می کرد. 
می گفتند تازه فهمیدیم یتیمی یعنی چه. بابا 
حتی با حیوانات مهربان بود. مثاًل اگر گربه ای 
به حیاطم��ان می آمد، می گف��ت آن گربه را 

مواظبت کنید. 
پدرتان قبل از انق�اب علیه طاغوت 

فعالیت داشتند؟
قبل از انقالب پدر و مادرم ساکن تهران شدند. 
پدرم پای درس ش��هید مطهری می نشست. 
به خاطر فعالیت انقالبی که داش��ت از طرف 
س��اواک زندانی ش��ده بود. بعد به قائمشهر 
تبعید شد. بعد از تبعید، در مازندران فعالیت 
انقالبی اش اوج گرفت. بابا در همین مازندران 
وارد حوزه علمیه ش��د و از طرف حوزه مأمور 
ش��د بین بهائیانی که در بهنمیر فعال بودند 
نفوذ کند و اطالعاتش��ان را به ح��وزه انتقال 
بدهد. پ��درم و دو نفر دیگر داوطلب ش��دند. 
کتاب های بهائی��ان را می خواندن��د و نکات 
مهمش را می نوشتند و به حوزه علمیه تحویل 
می دادند. بع��د از انقالب و با ش��روع جنگ، 
بابا در جهاد س��ازندگی فعالیت می کرد. پدر 
و برادرم که ۱۷ س��اله بود، هم��راه عمویم به 

جبهه رفتند. 
مادرتان با وجود چند بچه قدو نیم قد 
چطور اجازه می داد پدرتان به جبهه 

برود؟
مادرم مش��کلی با این موضوع نداشت. حتی 
پدرم هر موقع جبه��ه می رفت به ما می گفت 
برای ش��هادتم دعا کنی��د. هر موقع س��الم 
برمی گشت می گفت برایم دعا نکردید شهید 
نشدم. خدا حرف بچه  ها را گوش می دهد. بار 
آخر که بابا به جبهه می رفت به من و خواهرم 
گفت برای ش��هادتم دعا کنید. گفت می دانم 

دعا نمی کنید، وگرنه شهادت نصیبم   می شد. 
خواهرم گفت اگر دعا کنیم شهید شوی بدون 
پدر می شویم. بابا ش��روع کرد به حرف زدن 
در مورد ش��هادت و اش��عاری برایمان خواند 
که مضمونش این بود: من اگر ش��هید ش��وم 
پیر خمین امام خمینی بابای ش��ما می شود. 
ما وقتی ش��نیدیم قرار اس��ت ام��ام خمینی 
بعد از شهادت بابا پدر ما شود، دست هایمان 
را باال بردیم و ب��ا صدای بلن��د از ته دل صدا 
زدیم که خدایا بابای ما را ش��هید کن. آنقدر 
جیغ زدیم که مادرم��ان از باغچه دوید و آمد 
اتاقمان. وقتی ما را دید اش��ک ریخت. لحظه 
سختی برای مادرم بود. االن که یادم می آید 
می دان��م بهترین دعا برای پ��درم بود. مادرم 
گف��ت می دانم که ای��ن دفعه دیگر ش��وهرم 
برنمی گردد. ۱2 روز بعد بابا شهید شد. مادرم 
هیچ وقت با جبهه رفتن پدرم مخالفت نکرد. 
حتی زمان طاغوت اعالمیه های امام را که بین 
مردم پخش می کردند مادرم همراهی می کرد. 
دستگاه چاپ را پشت بام خانه جاسازی کرده 
بودند و اعالمیه  ها را چاپ و پخش می کردند. 
مادرم به عن��وان تنه��ا زن در بهنمیر در این 
فعالیت های انقالبی شرکت می کرد. حتی در 
مواجهه پدرم با ساواکی ها، مادرم اعالمیه  ها را 

زیر چادرش مخفی می کرد. 
نحوه شهادتشان چگونه بود؟

در عملی��ات والفج��ر۶ چیالت دهل��ران که 
عملی��ات ایذایی بود، گ��روه اول ب��ه عنوان 
داوطلب جلو رفتند و دیگر برنگشتند. دشمن 
منطقه را به آب می بندد و پیکر ش��هدا آنجا 
می ماند. بعد از ۱۰ سال یعنی سال ۱۳۷2گروه 
تفحص جنازه  ه��ا را پیدا کردن��د. پیکر پدرم 
و همرزمانش س��ر نداش��تند. دستانش��ان از 

پشت بس��ته بود. از پدرم و ش��هید بندری و 
بقیه همرزمانشان اسکلت باقی مانده بود اما 
لباس هایشان از بین نرفته بود. می گویند شاید 
زنده دستگیر شدند که سر نداشتند. بابا اسفند 
سال ۱۳۶2 شهید ش��د و پیکرش هم اسفند 

سال ۱۳۷2 تفحص شد. 
يادتان است خبر شهادتش را چطور 

به شما دادند؟
 مادرم بعد از رفتن پدرم به جبهه به نیت ۱2 
امام آش نذری می پخ��ت و بین مردم پخش 
می کرد. یکبار رفته بود بازار سبزی آش بخرد 
که چند نفری از او می پرسند چه کار می کنی؟ 
مادرم می گوید می خواهم آش پشت پا بپزم. 
خانم  ها که خبر ش��هادت بابا را زودتر شنیده 
بودند، می گویند همسرت شهید شده است. 
همانطور که گفتم ما از روی حرف های بابا فکر 
می کردیم بعد از شهادت او امام خمینی)ره( 
پدرمان می ش��ود. در عالم بچگ��ی ام از اینکه 
امام پدرم می ش��ود، خوشحال بودم. خواهرم 
محبوبه بلند شد عکس امام را گرفت. گریه و 
لج کرد که این عکس امام را به من بدهید. از 

امروز به بعد امام بابای من است. 
آخري�ن ديدارتان با پدرت�ان چطور 

گذشت؟
من همیشه آرزو داشتم در دانشگاه مازندران 
درس بخوانم. چون آخرین خاطره ام با پدرم 
در دانش��گاه مازندران بود. اعزام رزمنده  ها از 
همین دانش��گاه بود. من و خواهرم روز وداع 
خیلی گریه کردی��م. رفتیم کن��ار نرده های 
دانش��گاه بابا را ببینیم. چون پ��درم جلو بود 
مادرم سفارش کرد دست های هم را بگیرید تا 
گم نشوید. پدرمان را نگاه می کردیم. موقعی 
که مجلس تمام شد، خواهرم دستم را ر  ها کرد 

و گم شد. پدرم سراغ خواهرم را گرفت. مادرم 
گفت نگران نباش برو. پدرم همین که داخل 
جمعیت رفت دست خواهرم را گرفت آورد و 
دس��تش را در دس��ت مادرم گذاشت و گفت 
مواظب سکینه من باش. خواهرم هنوز بعد از 
س��ال  ها گریه می کند و می گوید من اگر پیدا 

نمی شدم، شاید پدرم نمی رفت. 

   پسر شهید
گويا شما هم همرزم پدرتان در جبهه 

بوديد؟
بله، من به اتفاق پ��درم و دامادمان به جبهه 
رفتیم. اولین بار س��ه ماه در عملیات ذوالفقار 
ایالم بودیم. سال ۱۳۶۰ به عملیات فتح المبین 
رفتیم که مس��یر م��ن و پدرم جدا ش��د. من 
قس��مت دیگری از جبهه بودم و بابا قس��مت 
دیگر. من از س��ال ۱۳۶۰ پاسدار شدم و االن 
بازنشسته هستم. زمان شهادت پدرم در غرب 
کشور در عملیات بزرگ وحدت بودم. پدرم در 
چیالت دهلران غروب پنجم اسفند ماه ۱۳۶2 
به شهادت رسید. ایشان ۹ بار به جبهه رفت و 

در عملیات محرم و والفجر۶ حضور داشت. 
چند بار به جبهه رفته بوديد؟

من این افتخار را دارم که یکی از نوجوان   ترین 
رزمنده های دفاع مقدس هستم. قبل از جنگ 
ایران و عراق به کردستان رفتم. از ۱۳سالگی 
در جبهه بودم. متولد 2۶ بهمن ۱۳45 هستم. 
اوایل سال 5۹، 2۰نفر از بابلسر به کردستان 
اعزام شدیم. تا پایان جنگ و تا سال ۷۰ بعد از 

پذیرش قطعنامه هم در جبهه ماندم. 
در م�ورد مب�ارزات قب�ل از انق�اب 

پدرتان بگويید.
بابا در این خصوص سرآمد منطقه مان بود. من 
در حدود ۳۰ساعت مصاحبه در مورد مبارزات 
قبل از انقالب پدرم انجام دادم. شهید عظیمی 
حدود ۸۰۰صفحه آثار قلمی دارد که سپاه کل 
کشور نوشته هایش را چاپ کرده است. پدرم از 
شهدای اهل قلم است. اهل سواد و مطالعه بود. 
ایشان قبل از همه آثار دکتر شریعتی را تمام 
کرد. همچنین کتاب مقام معظم رهبری در 
مورد صلح امام حسن)ع( را مطالعه کرده بود. 
به خاطر این مطالعات گسترده بصیرت زیادی 
پیدا کرده و یک انقالبی تمام عیار ش��ده بود. 
به خاطر سخنرانی  هایی که بابا انجام می داد، 
مأمور  ها او را دس��تگیر و تبعید کردند. بعد از 
آن پدرم در بین بهائیان که در بهنمیر مستقر 
بودند نفوذ کرد و کل کتاب های بهائیان را به 

دست آورد. 
 مبارزه پدرتان با بهائیت از چه سالی 

بود؟
ایشان از س��ال ۱۳4۳ در بین بهائیان نفوذ 
کرد. بع��د چون لو رفت مجبور ش��د مخفی 
بش��ود و به ته��ران مهاجرت کند. از س��ال 
۱۳4۶ ت��ا س��ال ۱۳54 تهران ب��ود. بابا در 
ته��ران در انجمن ملی حمای��ت از کودکان 
به عنوان انباردار کار می ک��رد. چون همان 
زم��ان مبارزات ستمش��اهی داش��ت دو بار  
دستگیر ش��د و به زندان اوین رفت. من آن 
زمان تقریباً پنج س��اله بودم. صاحبخانه ای 
داش��تیم که مادرم متوجه ش��د صاحبخانه 
ساواکی است. از آن خانه بیرون آمدیم و به 

قائمشهر مهاجرت کردیم. 

حاج مجید سابقه ماه ها حضور در 
دفاع مقدس را داشت. با 60 درصد 
جانبازی كسی از او انتظار نداشت 
دوباره به مناط�ق عملیاتی بیايد. 
اما آنقدر در مسیر شهادت اصرار 
كرد ك�ه عاقبت در ي�ک عملیات 
برون مرزی تفحص، پشت پاسگاه 
وهب ع�راق به ش�هادت رس�ید

من ب�ه اتف�اق پ�درم و دامادمان به 
جبه�ه رفتی�م. اولی�ن بار س�ه ماه 
در عملی�ات ذوالفقار اي�ام بوديم. 
س�ال 1360 به عملیات فتح المبین 
رفتی�م. آنج�ا مس�یر م�ن و پدرم 
جدا ش�د. من قس�مت ديگ�ری از 
جبهه ب�ودم و باب�ا قس�متی ديگر

موقع�ی ك�ه مراس�م اع�زام تمام 
ش�د، خواهرم دس�تم را ر  ها كرد و 
گم ش�د. پدرم داخل جمعیت رفت 
و دس�ت خواهرم را گرف�ت آورد و 
دستش را در دست مادرم گذاشت. 
خواهرم هنوز بعد از س�ال  ها گريه 
می كن�د و می گوي�د من اگ�ر پیدا 
نمی ش�دم ش�ايد پ�در نمی رف�ت

باباازبچههایشطلبدعایشهادتمیکرد

   غامحسین بهبودی
شهید مجید پازوكی از رزمندگان دوران دفاع مقدس لشکر27 محمدرسول اهلل)ص( 
بود كه پ�س از پاي�ان جن�گ در قالب يک نی�روی تفح�ص در مناط�ق عملیاتی 
دفاع مق�دس ماند و عاقب�ت در هفدهم مهرم�اه 1380 بر اثر انفج�ار مین برجای 
مان�ده از دوران جن�گ تحمیلی به ش�هادت رس�ید. متن زي�ر خاطرات�ی از اين 
ش�هید از زب�ان همرزمش س�ید احم�د میرطاهری اس�ت ك�ه پی�ش رو داريد. 

جدول

 خاطراتی از شهید مجید پازوكی از زبان همرزمش
 به مناسبت سالروز شهادتش در 17 مهر 1380
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پاسخ جدول شماره 6317

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6318

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

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

 
 
 

از باال به پايین
 ۱- تلف کردن وقت- سردار و فرمانده س��پاه قدیمي 2- پایتخت آش��ور- راز خود را به کسي اظهار نمي کند- 
 بخشش ۳- نت بیمار- غذاي ژاپني ها- ابریشم مصنوعي- درخت انگور  4- میزان عمر- بازیکن  هم تیمي- فهرست

 5- رویش- مجمع الجزایر میان امریکاي جنوبي و شمالي- سجده کننده ۶- دستگاه ضبط مغناطیسي تصویر 
و صدا و پخش آن از طریق گیرنده تلویزیوني- خاکس��تر- جوان ۷- س��ایه- تابه نان پزي- پیامبر صبور- وسط و 
میان  ۸- خواب آلود- طبع و ذوق ۹- کتاب هندوها- ش��نونده و از نام هاي خدا- سریع خودماني- یک بر روي 
یک  ۱۰- بي عیب و نقص- همسایه غربي کشورمان- پرداخت وجه به حساب بانکي ۱۱- عدم حضور- نگراني 
و اضطراب- نوعي سالح سرد ۱2- کرمینه حش��رات- بیماري دیابت- تکرار حرفي ۱۳- نوعی رنگ مو- پایگاه 
اینترنتي- خداي خورشید در اوستا- شهر برج طغرل ۱4- تنه درخت- سرش را ببرید تا زنده شود- مؤسس سلسله 

گورکاني ۱5- مضمون اصلي- قرمز مایل به نارنجي

از راست به چپ
 ۱- نقاش هلندي قرن نوزدهم خالق گل هاي آفتابگردان- اس��ب بادپا  2- همراه قال- گوس��فند ماده- بسیار 
 گرم- جرقه آتش ۳- کنسرو ماهي- بهره- خویش��اوند- ورزش مادر 4- بالش، بالشتک- دانه تسبیح- تن پوش

 5- نویسنده بذله گوي ایرلندي- ارفاق- بیماري عفوني ملتحمه قرنیه چشم ۶- یک حرف و سه حرف- مسجد 
بزرگ ش��هر- روادید ۷- نمایش روي س��ن- خلق و خو- نوعي برادر و خواهر ۸- به معنای واحد کار جداسازی 
 اورانیوم سبک از سنگین اس��ت- کرگدن- دلداده- عدد روست ا ۹- نان آور خانه- س��زاوار- شهر آرامگاه مولوي 
۱۰- ترسناک- گویند دوستي مي آورد- دستي ۱۱- شست و شو و تعمیر اتومبیل و ماشین های دیگر- به اغما 
رفته- واحد طول ۱2- نسب شناس- مادربزرگ همه انسان ها- هیجان آور ۱۳- نوعی حلوا- مهارت اکتسابي- 
عدد و شماره- بنده و جنابعالي ۱4- ارسباران قدیم- ناکس- مرد زن مرده- تست و امتحان ۱5- تبعیدگاه ابوذر 

غفاري- قیاس و سنجش

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

   زينب محمودی عالمی
شهید محمدتقی عظیمی متولد 1325 و اهل بهنمیر از مبارزان انقابی بود كه عاوه بر مخالفت با رژيم طاغوت، سعی می كرد با جريان های 
انحرافی نیز مبارزه كند. وی پس از پیروزی انقاب به جبهه های جنگ رفت و عاوه بر خطراتی كه او را در خط مقدم نبرد تهديد می كرد، 
در پشت جبهه نیز بار  ها از سوی منافقین تهديد شد. شهید عظیمی كه يک سخنران مذهبی و مداح اهل بیت بود، عاقبت در اسفند ماه 
1362 در چیات دهلران به شهادت رسید و سال 1372 پیکر بی سر او و همرزمانش در دشت های دهلران پیدا شد و به آغوش خانواده 
بازگش�ت. آنچه می خوانید حاصل همکامی ما با خديجه عظیمی دختر و محمدعلی عظیمی پس�ر شهید محمدتقی عظیمی است. 
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