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گفتوگو

رزمدرغرب
اهل دزفول و متولد 1341 هستم. پنج خواهر و 
سه برادر هستيم كه يكي از برادر ها به نام غالمرضا 
شريفي نسب در عمليات الي بيت المقدس در سوم 
خرداد 1361 به شهادت رسيد. من قبل از جنگ 
تحميلي همراه ب��ا يكي از برادران��م عازم غرب 
كشور شدم. ايشان اجازه مرا از پدر گرفت. دوره 
امدادگري را گذرانده ب��ودم اما قرارمان اين بود 
كه در غرب به امور فرهنگي رسيدگي كنم. راه 
اندازي نوار خانه، كتابخانه و... از كارهاي من در 
غرب بود. من بعد از دستور امام مبني بر شركت 
در جهاد وارد جهاد سازندگي دزفول شدم و در 
حالي كه 17 سال بيش��تر نداشتم مسئول امور 

كشاورزي جهاد در دزفول شدم. 
دوختودوزلباسهاينظامي

با تشكيل ستاد پش��تيباني خواهران در اواسط 
جنگ، براي فعاليت و خدمت رس��اني وارد اين 
حوزه شدم. ما با همت خواهران و ياري برادران 
بسيجي داوطلب لباس هاي نظام مي دوختيم. 
خوب به ياد دارم براي تغذيه بچه هاي تداركات 
دچار مشكل ش��ده بوديم. موضوع را با پدرم در 
ميان گذاشتم و ايش��ان كه روح بزرگ و انسان 
دست به خيري بود چندين كارتن و حلب خرما 
برايمان فرستاد و گفت اينها را روزانه بين بچه ها 
تقسيم و از آنها خوب پذيرايي كن. اگر همت و 

تالش اينها نبود، جبهه ها لنگ مي ماند. 
اصنافاهواز

همسرم جانباز احمد ملكي جهان، قبل از جنگ 
در كميته انقالب اس��المي بود و ب��ا آغاز جنگ 
مسئوليت اصناف اهواز را برعهده گرفت. اصناف 
اهواز به صورت شورايي اداره مي شد. ايشان متولد 
1331 و جانباز 50 درصد است. تمام هشت سال 
را در جبهه حضور داشت. گاه جهادش در سنگر 
رزم و جبهه بود و گاه در ستاد هاي پشتيباني و 
اصناف اهواز. بسيار فعال بود و كمك هاي بازاريان 
و مردم را به جبهه ها مي رساند. ايشان يك بار در 
ش��لمچه و بار ديگر هم بعد از پذيرش قطعنامه 
سال 1367هنگام رساندن آذوقه به رزمنده ها به 

مقام جانبازي رسيد. 
خرمافروش!

پدرم حسين شريفي نس��ب تنها كسي بود كه 
در دزفول مغازه عمده فروش��ي مي��وه و تره بار 
داشت. هر روز صبح ميوه ها را كه مي آورد كسبه 

دزفول ميوه ها را از پدر خريده و به مغازه هايشان 
مي بردند.  وقتي جنگ شروع شد برادرم غالمرضا 
)كه بعد ها در عمليات الي بيت المقدس در سوم 
خ��رداد 1361 به ش��هادت رس��يد( از اهميت 
تداركات و ستاد هاي پشتيباني در جبهه برايش 
صحبت كرد. خودش هم در اين زمينه كار هاي 
زيادي انجام داده بود. او به پدرپيشنهاد كرد به 
خاطر شرايط موجود و رساندن خرما به جبهه 
عمده فروشي ميوه را تبديل به خرمافروشي كند. 
پدر هم قبول كرد. هر روز كاميون هاي خرما وارد 
دزفول و مغازه هاي پدر شده و بعد از آن وانت هاي 
س��پاه و ارتش مي آمدند و خرما ها را خريداري 

می كردند و به مناطق مدنظر خود مي بردند. 
قبضهايتلفن

در كنار اي��ن كار، پدر تلفن مغ��ازه را در اختيار 
رزمنده ها گذاش��ته بود. هر روز شاهد صف هاي 
طوالني رزمنده هاي��ي بوديم كه ب��راي تماس 
ب��ا خان��واده در مغازه پ��در به انتظار نوبتش��ان 
مي ايس��تادند.  پدر با ديدن اي��ن بچه ها روحيه 
مي گرفت. گاهي وقت ها قبض هاي تلفن مغازه را 
مي ديديم، تقريباً با سودي كه پدر از فروش خرما ها 
به دس��ت مي آورد برابري مي كرد. حتي گاهي 
قبض تلفن از سود پدر بيشتر مي شد. پدر هر بار 
كه مبلغ قبض تلفن را مشاهده مي كرد لبخندي 

مي زد و مي گفت فداي يك تار موي رزمنده ها. 
آتشتروردرخرمافروشي

اقدامات برادرم و پدر در تأمين اقالم خوراكي و 
ارسال خرما به جبهه ها كام منافقين و ضد انقالب 
را تلخ كرده بود. گاهي برادرم غالمرضا در مغازه 
مي خوابيد تا به امور مغازه بيشتر رسيدگي كند. 
در يكي از شب ها كمي آن طرف تر از مغازه پدر، 
به يكي از محله ها موش��ك اصابت كرد. برادرم 
براي كمك به مردم، مهار آتش و بيرون آوردن 
شهدا از زير آوار از مغازه خارج شده بود. منافقين 
به تصور اينكه برادرم در مغازه به خواب رفته، آنجا 
را منفجر كردند و همه اجناس مغازه را به آتش 
كشيدند. انفجار مهيبي بود. منافقين نتوانستند 

غالمرضا را در آن حادثه به شهادت برسانند. 
 اما كمي بعد در عمليات الي بيت المقدس دقيقاً 
در روز آزادسازي خرمشهر او و دو نفر از دوستان 
هم محلي اش ش��هيدان محمدرضا نيلس��از و 
محمود ثابت قدم كه هر سه با هم به جبهه رفته 

بودند، به شهادت رسيدند. 

خرمافروشي كه به فكر
آذوقه رزمنده ها بود 

روایتيازشهادت40رزمندهتدارکاتتیپ12قائمدرگفتوگوبامسئولتدارکاتاینتیپ

چندسالداشتیدکهراهيجبههشدید
وچهمسئولیتهایيداشتید؟

من متولد 1339 و اهل س��منان هستم. اولين 
بار بهار  1359 عازم كردس��تان ش��دم. زماني 
كه جنگ تحميلي آغاز ش��د به عنوان پاس��دار 
در جبهه هاي غرب كش��ور بودم. بع��د از اتمام 
مأموريت در كردس��تان ب��ه جبهه هاي جنوب 
اعزام ش��دم.  من از تك تيراندازي شروع كردم 
و در يگان هاي مختلف از جمله لش��كر علي بن 
ابي طالب)ع( و 21 امام رضا )ع( با مسئوليت هاي 
مختلف خدمت كردم. سال 1365 بود كه با تدبير 
فرماندهي كل سپاه در پي گسترش سازمان رزم، 
تيپ 12 حضرت قائم تشكيل شد، بنده به عنوان 
مسئول تداركات )لجس��تيك( انتخاب شدم و 
يكي از اقدامات تداركات راه اندازي آش��پزخانه 

هفت تپه بود. 
آشپزخانهتدارکاتتیپ12حضرتقائم

درچهموقعیتيقرارداشت؟
 قبل از اع��زام نيرو به تيپ تازه تأس��يس الزم 
بود براي تهيه غذاي نيروها برنامه ريزي شود. 
با هماهنگي فرماندهي ي��گان هفت تپه براي 
ساخت آش��پزخانه در نظر گرفته شد. يكي از 
شرايط موقعيت آش��پزخانه اين است كه بايد 
به پادگان اس��تقرار نيروهاي نزديك باشد. با 
چنين ويژگي هايي هفت تپه براي تأس��يس 
آش��پزخانه در نظر گرفته ش��د. هفت تپه در 
چهل كيلومتري انديمش��ك و از بخش هاي 
تابعه شهرس��تان شوش اس��ت.  اين مكان به 
خاطر نزديكي به قرارگاه كربال، داش��تن آب 
كافي و امنيتي كه داشت، داراي اهميت بود. 
ش��ركت بزرگ كش��ت و صنعت هفت تپه در 
اين محل واقع اس��ت. محلي از زمين هاي اين 
شركت را كنار اس��تخر بزرگ انتخاب كرديم 
و آب و برق مورد نياز را از ش��ركت كش��ت و 
صنعت گرفتيم. زمين مورد نظر براي ساخت 
آشپزخانه زير درختان بزرگ اكاليپتوس قرار 
داشت و از نظر استتار هوايي موقعيت ويژه اي 
داش��ت.  10 روز قبل از آنكه نيروها از سمنان 
به جنوب اعزام شوند آش��پزخانه را راه اندازي 
كرديم. همزمان با اعزام 40 نف��ر از نيروهاي 
آشپز و كمك آش��پز اعزامي از استان سمنان 
و چند نفر سرباز از ش��هرهاي مختلف، نفرات 
آشپزخانه تكميل ش��دند. مسئول آشپزخانه 

مرحوم نادعلي جمعه اي بود. 
انتخابافرادتدارکاتش�رایطخاصي
داش�ت؟یعنياینافرادازتیپیاقشر

خاصيبودند؟
نيرو ه��اي آش��پزخانه معم��والً از خادم��ان و 
دست اندركاران حسينيه ها و تكايا بودند كه در 
امر آشپزي تخصص داشتند. خادمان آشپزخانه 
برنامه هاي زيادي براي خودش��ان داشتند. در 
اين مجموعه مرتب مس��ائل عبادي، دعا و نماز 
ش��ب مانند خطوط مقدم برقرار بود.  هر مرتبه 
كه براي سركش��ي از وضعيت بچه ه��ا و كار به 
آشپزخانه سر مي زدم درخواس��ت اكثر بچه ها 
حتي پيرمردها اين بود كه آنها را در ش��ب هاي 
عمليات به خط اعزام كنم. من هم در پاسخشان 
مي گفتم اگر راضي مي شويد يك شب رزمنده ها 
گرس��نه بمانند حرفي نيس��ت! بعضي هايشان 
قانع مي ش��دند و بعضي ديگر هم راه حل نشان 
مي دادند و مي گفتند دو دس��ته مي شويم يك 
دسته مي مانيم تا آش��پزي كنيم و دسته ديگر 
به منطقه مي رويم. آنها شوق زيادي براي حضور 
در خطوط مقدم داشتند اما عماًل براي ما مقدور 
نبود. روال كار هم اين طور بود كه هر روز بعد از 
پخت غذا ديگ ها به خط منتقل مي شد و آنجا 
به وسيله ظروفي كه در اختيار گردان و واحدها 

بود تقسيم مي شد. 

گوی�اچه�ارم�اهبع�دازراهان�دازي،
آش�پزخانهبمبارانش�دوتعدادياز

خادمانبهشهادترسیدند؟
بله، در بحبوحه عمليات بوديم كه از مخابرات خبر 
آوردند كه امشب فكري براي شام كنيد، از هفت 
تپه شام نمي آيد، با تعجب از بچه ها پرسيدم براي 
چه؟ گفتند هفت تپه بمباران شده است. شنيدن 
اين خبر برايم تلخ و غير قابل باور بود. همان لحظه 
چهره پيرمرد هاي پر جنب و جوش و حال و هواي 

آشپزخانه با آن روحيه محكم كه دائم در تقال براي 
رسيدن به خطوط مقدم و رزم با بعثي ها بودند در 
نظرم تداعي شد. آشپزخانه در گرماگرم عمليات 
كربالي 5 بمباران شد. غير از دو سربازي كه حدود 
20 سال سن داش��تند، حدود 40 نفر از عزيزان 
خادم در آشپزخانه به شهادت رسيده بودند. فوراً 
يكي از معاونين خود به نام عباس صفا را به هفت 
تپه فرستادم تا اوضاع را بررسي كند. وقتي برگشت 
مرتب واي! واي! مي كرد. گفتم چه شده؟ گفت بگو 
چه نشده! چنان آشپزخانه را بمباران كرده اند كه 
جنازه شهدا تكه تكه شده و بسياري از آنها روي 
درختان پرتاب شده اند. بچه هاي تعاون با مشقت 
توانسته بودند تكه هاي جنازه ها را جدا كنند. تنها 
افرادي كه در آن زمان در منطقه نبودند از جمله 
مسئول آشپزخانه مرحوم نادعلي جمعه اي شهيد 
نشدند.   نادعلي پيرمرد بسيار شوخي بود، سيگار 
مي كشيد و آن روز هم همراه سرباز هاي همراهش 
براي تهيه سيگار به شوش رفته بودند. ما هميشه 
به ش��وخي به نادعلي مي گفتيم س��يگار نكش 
نادعلي، آخرش سيگار تو را مي كشد و ما از شر تو 
خالص مي شويم. او هم در پاسخ ما مي گفت من 
پلوي شما را مي خورم. بعد از بمباران و شهادت 
همرزمانش درآشپزخانه مي گفت به من مي گويند 

سيگار نكش! اگر سيگار نبود كه االن شما پلوي 
من را خورده بوديد. هميش��ه اي��ن را مي گفت و 

مي خنديد. 
آشپزخانهکهدرمحلامنيقرارداشت
چطورهدفحمالتهوایيقرارگرفت؟

در رابطه با هدف دش��من از اين بمباران دو نظر 
متفاوت وج��ود دارد. بعضي از دوس��تان معتقد 
هس��تند هواپيماها به قصد بمباران لش��كر 25 
كربال كه در نزديكي آش��پزخانه مستقر بود وارد 
منطقه شده و به اش��تباه اين منطقه را بمباران 
كرده بودند. عده اي ديگر معتقد بودند عراق براي 
زدن عقبه هاي خط و نرسيدن امكانات به جبهه 
اين محل را توس��ط عناصر داخلي شناس��ايي و 
با گرا دادن ب��ه عراقي ها اين منطق��ه را بمباران 
كردند. در نهايت ما آن ش��ب به رزمنده ها غذاي 
س��رد داديم و از فردا با هماهنگي قرارگاه كربال 
غذا را از آشپزخانه قرارگاه تهيه كرديم. تا اينكه 
كنار رودخانه كارون در موقعيتي به نام موقعيت 
وليعصر، آشپزخانه جديدي تأسيس و از آن به بعد 
از آش��پزخانه وليعصر براي رزمنده ها تأمين غذا 
كرديم.  اگر چه ش��رايط سني پيرمردهاي هفت 
تپه به حضور در عمليات نمي خورد اما ش��هادت 
به دنبالشان تا كنار ديگ غذا آمد. پيرمردهايي كه 
كنار ديگ هاي غذا به شهادت رسيدند حسرت و 
غبطه را براي هميشه در دلمان گذاشتند. شهيد 
محمداسماعيل نوري پيرمرد حدوداً 60ساله اي 
كه بارها براي جبهه آمدن اق��دام كرده بود اما به 
خاطر سنگيني گوشش او را به جبهه نمي بردند، 

يكي از همان ها بود. 
اگ�رام�كانداردکم�يازش�هید
محمداسماعیلنوريوعاقبتبخیري

کهنصیبششدبرایمانبگویید.
محمداس��ماعيل متولد 1308 و اهل روستاي 
امام آباد دامغان بود. ايشان بس��يار اهل قرآن و 
تفكر در آيات بود. ق��رآن را از مكتبخانه آموخته 
بود.  كشاورز بود و مشغول كار و زندگي كه جنگ 
شروع شد. با آغاز جنگ پسرها به جبهه رفتند و 
محمداسماعيل ماند و يك كوه حسرت.  خيلي 

به اين در و آن در زد تا برود اما شرايط سني اش 
به مسئوالن اجازه نمي داد تا با رفتنش موافقت 
كنند. همس��رش تعري��ف مي كرد ي��ك روز به 
محمداسماعيل گفتم تو 57 سال داري، بچه ها 
كه مرتب به جبهه مي روند، جبهه كه به تو واجب 
نيس��ت! رو به من كرد و گفت ه��ر كس تكليف 
خودش را دارد. بچه ها براي خودش��ان مي روند. 

تكليف من گردن من است. 
گفتم تو س��ه تا بچه را مي خواه��ي بگذاري و 
بروي؟ اينها سرپرست نمي خواهند؟ گفت آنها 
را به تو مي س��پارم و تو را به خ��دا. ديگر حرفي 
نزدم. هم خودش دوست داشت برود و هم مرا 
به حضور در ستاد هاي پشتيباني جبهه تشويق 
مي كرد. يك بار هم تلويزيون داشت صحنه هايي 
را نش��ان مي داد كه خانم ها داش��تند درجبهه 
كارهايي انجام مي دادند گف��ت زهرا من را كه 
نمي گذارند بروم، بيا تو ب��رو! گفتم چه كاري از 
من ساخته است؟ البد اين خانم ها كاري بلدند 
كه به درد جبهه بخورد! گفت مي تواني مثل مادر 
رزمنده ها لباس هايشان را بشويي، هزار جور كار 
آنجاست، فقط جنگيدن كه نيست! در نهايت 
محمداسماعيل نوري به عنوان كمك آشپز به 
همراه تعدادي ديگر از خادم الحسين هاي تيپ 
قائم با اشتياق راهي آشپزخانه هفت تپه شدند 
كه در 25 دي  1365م��ورد هدف بمباران قرار 

گرفته و به شهادت رسيدند. 
سخنپایاني؟

ما در آن روز تعدادي از خادمان امام حسين )ع( را 
از دست داديم. پيرمردهاي دوست داشتني تيپ 
12 قائم )عج(. ش��هدايي چون محمداسماعيل 
ن��وري، محمدعل��ي كاظمي)كش��اورز و متولد 
1298(، محمدجعفر صادقي )كارگر ذوب آهن  
و متولد 1301(، محمدباقر صفري)كارگر و متولد 
1300(، حاج نوروز علي قرباني و برادران شهيد 
حسين و محمدحسن حالجي و تعدادي ديگر كه 

اسامي شان را در خاطر ندارم. 
دوران دف��اع مقدس و پيروزي م��ردم ايران در 
آن زمان نتيجه نقش بي نظي��ري بود كه مردم 
ما در سراسر كش��ور ايفا كردند. از سوي ديگر 
بايد گفت ش��هداي ما از آحاد مختلف بودند. از 
نوجوان تا پير غالمان حس��يني، بنابراين بايد 

قدردان شهدا بود. 

ف�وراًیك�يازمعاونی�نخ�ودبه
ن�امعب�اسصف�ارابههف�تتپه
فرستادمتااوضاعرابررسيکند.
وقتيبرگش�تمرت�بواي!واي!
ميک�رد.گفت�مچهش�ده؟گفت
بگوچهنش�ده!چنانآش�پزخانه
رابمب�ارانکردهان�دک�هجن�ازه
شهداتكهتكهش�دهوبسیارياز
آنهارويدرختانپرتابش�دهاند

م�ادر25دی65تع�داديازخادمان
ام�امحس�ین)ع(راازدس�تدادیم.
پیرمردهايدوستداشتنيتیپ12قائم
)عج(.شهدایيچونمحمداسماعیل
نوري،محمدعليکاظمي)کش�اورزو
متول�د1298(،محمدجعفرصادقي
)کارگ�رذوبآه�نومتول�د1301(،
محمدباقرصفري)کارگرومتولد1300(

پيرمرد هاي آشپزخانه هفت تپه پاي ديگ غذا شهيد شدند 

صغريخیلفرهنگ
پنجمینروزازهفتهدفاعمقدسبهنقشاصنافوپشتیبانیمردميازجبهههااختصاصیافتهاست.درروزهايحماسهوایثاربسیار
مشاهدهميشدکهمردمعاديباحضوردرستادپشتیبانيازجنگبهحمایتازرزمندگانميپرداختند.چنانچهدرسال1365عدهاي
ازپیرمردهايخادمحسینیههاوهیئتهايعزاداريسیدالشهدا)ع(کهسنزیاديداشتند،دربخشآشپزخانهتیپ12قائماستان
سمناندرهفتتپهمشغولفعالیتشدندتابتوانندغذايگرمبهرزمندههابرس�انند.اماآشپزخانههفتتپهدر25دي65بمباران
شدوحدود40نفرازرزمندگانتدارکاتاستانسمنانحینپختوآمادهسازيغذابهش�هادترسیدند.باعبداهللدخانیانکهآن
زمانمسئولتدارکاتتیپ12حضرتقائمبودهمكالمشدیمتامروريبراحواالتپیرمردهاي»آشپزخانههفتتپه«داشتهباشیم.

مبیناشانلو
درهفتهدفاعمقدسبافاطمهشریفينس�برزمندهاهلدزفولآش�ناشدم.اواز
خانوادهاشکهتمامزندگيش�انراوق�فخدمتبهجبههک�ردهبودندبرایمگفت.
گویاهمهاهلخانهشریفينس�بهابایكدس�تاسلحهبرميداش�تندوبادستي
دیگردرتداركوتهیهاق�المخوراکيوارس�الآنهابهجبههبودن�د.دلماننیامد
درچنی�نروزيکهب�هنقشاصنافوپش�تیبانيمردم�يازجبههه�اميپردازیم
ازاینخان�وادهی�ادنكنیم.آنچ�هدرپ�يميآیدماحص�لهمكالميماب�افاطمه
شریفينس�ببانويدزفول�يازروزهايپش�تیبانيرزمن�دگاندرجبههاس�ت.
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