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پدر در جهاد افغانستان و پسر در دفاع از حرم شهید شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   صغری خیل فرهنگ
برای نوشتن از فرمانده ش�هید مفقوداالثر ابراهیم 
محمدی با نام جهادی جابر و خانواده چشم انتظارش 
بايد اين جمالت امام خامنه ای را که در و صف خانواده 
شهدای مفقوداالثر بیان داشتند مرور کنیم: » چقدر 
سخت است يک خانواده ای مفقوداالثر داشته باشد، 
خانواده ای که نمی دانند جوان ش�ان زنده اس�ت يا 
نه، هر لحظه ای برای آنها مثل ش�ب عملیات است، 
دائم در حال نگرانی اند آيا زنده اس�ت؟ آيا ش�هید 
شده؟ آيا زنده خواهند ماند؟ آيا او را خواهند ديد؟ « 
فرمانده ابراهیم محمدی خود فرزند شهید بود. عمو، 
پسرخاله و پس�ردايی اش هم در راه اسالم و دفاع از 
دين به شهادت رسیدند و بهتر آنکه بگويیم شهادت 
در می�ان خان�واده اش موروثی اس�ت. گفت وگوی 
ما با علی اکبر محمدی برادر ش�هید ک�ه اين روز ها 
چشم انتظار آمدن نیمه گمشده اش است، مروری بر 
مجاهدت های اين شهید و خانواده ايثارگرش دارد.

    
رابطه شما با برادر ش�هیدتان چطور بود؟ ايشان 

بزرگ تر از شما بودند؟
من چهارمین و آخرین فرزند پس��ر از خانواده محمدی ها 
هستم. ما چهار برادر و دو خواهر هستیم. من رابطه عاطفی 
خوبی با خواهر و برادرهایم داشتم. خصوصاً با برادر شهیدم 
ابراهیم که فاصله س��نی کمی با هم داشتیم. همیشه کنار 
هم بودیم از اول ابتدایی تا دوره راهنمایی تا اینکه من برای 
سربازی امام زمان)عج( به حوزه رفتم و ابراهیم برای سربازی 
اسالم به سپاه محمد رسول اهلل)ص( اعزام شد. هر زمان به 
مرخصی می آمد اول به خوابگاه حوزه زنگ می زد و با هم به 
زیارت امام رضا)ع( می رفتیم و بعد برای تفریح به اس��تخر 
ش��نا می رفتیم. بعد هم پیش مادر و خواهرمان می رفتیم. 
حتی بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ارتباط مان همان طور 

محکم ماند.
چه شد که به ايران مهاجرت کرديد؟

پدرم ش��هید غالمرض��ا محم��دی متولد س��ال ۱۳۲۰ از 
روحانیون مبارز علیه دولت کمونیس��تی بود که در س��ال 
۱۳۶۰ به دست منافقین کمونیست به جرم تبلیغ برای دین 
اسالم، مذهب شیعه و امام خمینی)ره( در افغانستان در سن 
۴۰ سالگی به شهادت رسید. کمی بعد یعنی در سال ۱۳۶۱ 
عموی مان اسحاق محمدی که ایشان هم یکی از مجاهدین 
مبارز علیه دولت کمونیستی بود به دست منافقین در سن 
۲۰ س��الگی ترور شد و به شهادت رسید. ش��هادت این دو 
بزرگوار و شرایط موجود در افغانستان باعث شد مادرم همراه 

فرزندانش مجبور به مهاجرت به ایران شود.
پس آقاابراهی�م راه پدر و عموی شهیدش�ان را 

ادامه دادند؟
بله دقیقاً. مجاه��دت و رزم و ایس��تادگی در برابر ظلم در 
خانواده ما موروثی بود. برادرم ابراهیم متولد س��ال ۱۳۵۸ 
بود که همراه برادر کوچک ترمان در مشهد در مدرسه شاهد 
دوره ابتدایی و راهنمایی را سپری کرد و در سال ۱۳۷۷ چون 
غیرت خاصی نسبت به دین و مذهب داشت و به نظامی گری 
عالقه خاصی داشت، وارد سپاه محمد رسول اهلل)ص( شد. 
نزدیک دو سال در آنجا آموزش نظامی، تخصصی و زرهی 
دید اما به دلیل اینکه مادر به ایشان اجازه اعزام به افغانستان 
ندادند در ایران ماند. ابراهیم به حرفه جوشکاری رو آورد و 
جوشکار اسکلت  ساختمان شد. آن قدر در این رشته مهارت 
پیدا کرد که یکی از بهترین استادکارهای این رشته شد. سال 
۱۳۸۱ فصل جدیدی در زندگی ابراهیم رقم خورد و ایشان 

ازدواج کرد و ماحصل این ازدواج دو دختر و یک پسر شد.
ايشان به حرف مادرتان به افغانستان برنگشتند، 

چطور شد که به جبهه دفاع از حرم اعزام شدند؟
سال ۱۳۹۲ برادر بزرگ مان علی عازم سوریه شد. علی در 
زمان شهادت پدر ۱۰ سال داشت اما از همان بچگی عاشق 
رزمندگی در راه اسالم بود. س��ن زیادی نداشت ولی برای 
خودش لباس بسیجی خریده بود و هر از گاهی در تشییع 
شهدا به تن می کرد. عالقه عجیبی به جهاد داشت. وقتی که 
بحث سوریه و دفاع از حریم آل اهلل به میان آمد مثل اسپند 

روی آتش خودش را به هر دری زد تا به سوریه برود و رفت. 
همزمان با اعزام علی، پسرخاله مان عباسعلی حمیدی هم 
راهی شد که بعد ها در سوریه به شهادت رسید. با رفتن علی، 
ابراهیم هم راهی شد. ابراهیم مرد میدان جهاد و مبارزه بود 
که سال ها پیش از این در سپاه محمد رسول اهلل آموزش دیده 
و به خاطر مخالفت مادر دست از رزم برداشت. اما حاال دیگر 

جای ماندن و تعلل نبود. این طور شد که او هم رفت.
عباسعلی پسرخاله تان چطور آدمی بود؟ خوب 

است يادی هم از اين شهید مدافع حرم بکنیم.
عباسعلی یک سال از من بزرگ تر و متولد ۱۳۵۹ بود. من 
تقریباً با ابراهیم، علی و کمال پس��ردایی ام ک��ه بعد ها در 
افغانستان به شهادت رسید، هم سن بودیم و در یک رده سنی 
قرار داشتیم. پسرخاله ام عباسعلی متأهل بود و یک فرزند 
پسر داش��ت. از راه خیاطی امرار معاش می کرد. یک انسان 
معمولی بود که فقط و فقط حضرت زینب)س( به ایش��ان 
عنایت کرد و شهید مدافع حرم شد. من و عباسعلی خیلی 
با هم رفیق بودیم. هر زمان با هم بودیم و فرصت داش��تیم 
به بهش��ت رضا)ع( می رفتیم و به مزار شهدا سر می زدیم. 
حتی پیش از اینکه بحث مدافعان ح��رم پیش بیاید من و 
عباسعلی و برادرم ابراهیم دیدار و زیارت مزار شهدای مان 
برقرار بود. یکی از بستگان ما که از اهالی افغانستان بود در 
عملیات کربالی ۵ به شهادت رسیده بود. به نام شهید یونس 
رحمانی، همیشه سر مزار ایشان و ش��هید کاوه که عالقه 

زیادی هم به ایشان داش��ت حاضر  می شدیم. من خیلی به 
شهادت عباسعلی فکر می کنم. با خودم می گویم من طلبه 
بودم و زی��ارت جامعه کبیره هایم در نیمه ش��ب حرم امام 
رضا)ع( ترک نشد. اما عباسعلی با آن دل صاف و خدایی اش 
خیلی زود به عاقبت به خیری یعنی شهادت دست پیدا کرد. 
او ارادت زیادی به اهل بیت)ع( داش��ت و جنگ داعش و 
تکفیر در سوریه و تهدید به 
تعدی ب��ه حریم آل اهلل 
باعث شد تا او از پشت 
چ��رخ خیاطی اش 
بلند ش��ود و سالح 
ب��ه دس��ت بگی��رد. 
نمی دانم چه جاذبه ای بود که 
او و مدافعان حرم و شهدای مدافع حرم 
را به س��وی جهاد کش��اند. خوب به یاد دارم وقتی 
عباس��علی می خواس��ت برای بار دوم به جبهه اعزام شود 
مادرش مانع شد و گفت پسرم دیگر نرو! شما زن و بچه داری. 
دین خودت را ادا کرده ای. عباس��علی گفت مادرجان شما 
شش پسر داری، در این راه باید از این شش پسر یک یا دو 
نفرشان را بدهی! همسرش می گفت بعد از اینکه به مرخصی 
آمد حال و هوایش تغییر کرده ب��ود. آن قدر خالص بود که 
خریدنی شد و در روز وفات حضرت زینب)س( به شهادت 
رسید. عباسعلی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ به شهادت رسید 
و در جوار همرزمان و دوستان شهیدش در بهشت رضا)ع( 
مش��هد، جایی که مأمن و ملجأ روزهای دلتنگی اش بود به 

خاک سپرده شد.
زمان ش�هادت عباس�علی، برادرتان ابراهیم در 

جبهه بود؟ 
بله، عباس��علی در ملیحه سوریه به ش��هادت رسیده بود و 
همزمان با ش��هادتش ابراهیم هم در جبهه بود. ابراهیم بار 
اول که اعزام شد در سمت معاون گردان به فرماندهی شهید 
جعفری در حین عملیات  در حلب سوریه با اصابت ترکشی 
به سرش به شدت مجروح شد و به علت موج انفجار پنج روز 
در کما بود. باز هم با عنایت ائمه اطهار)ع( و شهدا چشمانش 
را باز کرد و در بیمارستان بقیه اهلل تهران بستری و از ناحیه 
سر جراحی ش��د تا ترکش  هایی که در سرش داشت خارج 
شود. ابراهیم بعد از عمل به مشهد آمد و چند ماهی بیشتر 
استراحت نکرد و مجدداً برای بار دوم اعزام شد. در این مرحله 
در سمت معاون زرهی مشغول خدمت شد. در حین انجام 
مأموریت و هنگام رانندگی با خودرو چ��پ کرد و به لطف 
حضرت زهرا)س( بدون آسیبی از خطر جان سالم به در برد. 
گویا باید به اذن الهی ذخیره می ماند تا روزی که شهادتش 
فرابرسد. ایشان به مرخصی آمد که خداوند فرزند سوم شان 
را به او و همسرش اعطا کرد. زهراخانم سه ماه بیشتر نداشت 
که پدرش برای بار س��وم ب��ه جبهه اعزام ش��د. ابراهیم در 
اعزام سوم به عنوان فرمانده گردان شهید کمال محمدی 
و جانشین محور و معاون تیپ دوم فاطمیون به فرماندهی 
شهید فدایی به خط مقدم اعزام شد. الزم می دانم در مورد 
شهید کمال محمدی هم برای تان بگویم. ایشان پسردایی ام، 
طلبه و همکالسی من هم بود که آموزش های الزم را در سپاه 
محمد)ص( دید و به افغانستان اعزام شد و در سال ۹۳ در 
افغانستان در سمت فرمانده امنیت مشغول خدمت به مردم 

شده بود که در همان جا به شهادت رسید.
چه اتفاقی منجر به مفقوداالثری برادرتان شد؟

برادرم چند روز قبل از شهادت با من تماس گرفت. من تازه 
از کربال برگشته بودم. ایشان گفت چند روز دیگر عروسی 
در پیش داریم. گفتم داداش! شما مجروح هستی، بنشین 
عقب تا بچه ها وارد میدان شوند. شما فرماندهی ات را انجام 
بده! گفت نه من باید حضور داشته باشم. همان طور هم شد. 
ایش��ان در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ همزمان با سالروز شهادت پدرم 
همراه با ۱۲ نفر از همرزمانش در شهر حلب منطقه بانص 
مفقوداالثر شدند. دوستان و همرزمانش برای مان این گونه 
روایت کردند که بچه ها وارد عمل ش��دند اما دشمن آتش 
بسیار سنگینی روی محور عملیاتی و منطقه ای که بچه ها در 
آن حضور داشتند ریخت. بچه هایی که پیش از گردان ابراهیم 
حرکت کرده بودند در منطقه مانده بودند. ابراهیم رو به بچه ها 

می کند و به آنها می گوید من می روم، هر کس دوست دارد 
همراه من بیاید. ابراهیم همراه ۱۲ نفر از بچه های داوطلب 
راهی می شود. بعد از شکستن خط در میانه راه محاصره شده 
و می مانند و دیگر نمی توانند به عقب برگردند و تا امروز که 
من با شما صحبت می کنم همچنان مفقوداالثر هستند. بعد 
از رفتن برادرم ابراهیم به خط درگیری، فرمانده تیپ )شهید 
فدایی( از راه می رسد و سراغ ابراهیم را می گیرد و می گوید 
جابر کجاست؟! نام جهادی برادرم جابر بود. وقتی متوجه 
می شود که معاونش راهی میدان شده او هم به دنبال برادرم 
می رود که نرسیده به خط بر اثر اصابت ترکش به شهادت 
می رسد. با شهادت ابراهیم و فرمانده اصلی محور خط به هم 
ریخته و دستور عقب نشینی داده می شود. بعد از آن بنیاد 
شهید و لشکر فاطمیون به ما اعالم کردند که ایشان به همراه 
۱۲ نفر از نیرو های داوطلب همراه شان به شهادت رسیده اند 
اما پیکرشان مفقوداالثر است. حتی وقتی منطقه آزاد شد 
و بچه های تفحص برای پیدا کردن پیکر یا نشانی از شهدا 
رفتند چیزی پیدا نشد. شنیدن خبر شهادت برادرم خیلی 

سخت بود. من برای زیارت امام رضا)ع( به حرم رفته بودم 
که در برگش��ت برادرم به من گفت ابراهیم گم شده است! 
نمی دانم آن روز و روزهای بعد از آن چطور بر من گذشت. 

نمی دانم تا امروزم را چطور سپری کرده ام.
چشم انتظاری سخت اس�ت ، اين روز ها را چطور 

سپری کرديد؟
حضرت آقا در مورد خانواده ش��هدای مفقوداالثر فرمودند: 
» چقدر س��خت اس��ت یک خانواده ای مفقوداالثر داشته 
باشد، خانواده ای که نمی دانند جوان شان زنده است یا نه، 
هر لحظه ای برای آنها مثل شب عملیات است، دائم در حال 
نگرانی اند آیا زنده اس��ت؟ آیا شهید شده؟ آیا زنده خواهند 
ماند؟ آیا او را خواهند دید؟« دقیق��اً طبق فرموده رهبری 
بر ما می گذرد. از همان ابتدا شهادت شان قطعی نشده بود. 
مادر سال ها به امید آمدنش چشم به در مانده است. ابراهیم 
طور خاصی در می زد همیشه! حاال هر کس شبیه ابراهیم 
در می زند مادر بی درنگ می گوید » خود ابراهیم است. آمد. « 
منطقه ای که ابراهیم و دوستانش در آن مفقوداالثر شدند 
همین اواخر آزاد ش��د. بچه های تفحص رفتند اما خبری 
نشد. شهادت پسرخاله ام عباس��علی برای من که همچون 
دوست و برادر بود سخت گذشت اما شهادت برادرم بیشتر 
سخت گذشت چون پیکری از او نداشتیم که وقت دلتنگی 
به زیارت مزارش برویم و آرام بگیری��م. ما هنوز امید داریم 

شاید زنده برگردد.
کمی از شاخصه های اخالقی ايشان بگويید.

ایش��ان به حضرت ابوالفضل العب��اس)ع( و حضرت فاطمه 
الزه��را)س( ارادت عجیب��ی داش��تند و در زندگ��ی از این 
بزرگواران الگو می گرفتند . به مادر و خانواده بس��یار احترام 
می گذاش��تند و در تمام امور برای کمک به فامیل یا غریبه 
پیشقدم  می ش��دند و در تمام کارهای خیر مشتاق بودند و 
به همه خدمت رسانی می کردند. مادر با ما زندگی می کند، 
هر مرتبه که ابراهیم به دیدارشان می آمد با ایشان شوخی 
می کرد. هیچ وقت نمی گذاشت که مادر ناراحت و غمگین 
باش��د. ابراهیم برای خانواده بهترین همسر و پدر و برای ما 
بهترین برادر و رفیق و برای فرزندان ما بهترین عمو بود و در 
کل یک انسان نمونه در بین خانواده و جامعه بودند. از کوچک 
و بزرگ همه دوستش داشتند. علقه زیادی بین ما بود و من 
فکر می کنم نیمی  از من گم ش��ده و در واق��ع تمام وجودم 
نیست. در مورد کارش خیلی دقیق بود. مقید به روزی حالل 
بود و به همه کمک می کرد. خصوصاً مساجد و حسینیه ها را 
مجانی کار می کرد و اگر خودش نمی رسید وسایل جوشکاری 
را به همکاران خود می داد تا کار لنگ نماند. من به شوخی 
به او می گفتم اسمت ابراهیم اس��ت و این همه خانه خدا را 
ساختی. واقعاً که این اس��م برازنده توست برادرم. برادرم در 
ایام عزاداری اهل بیت)ع( و ای��ام محرم و صفر هیئت داری 
می کردند. ابراهی��م در اربعین ۹۳ خود را ب��ه کربالی امام 
حسین رساند و آنجا با اربابش عهدنامه برای خدمت عمه جان 

حضرت زینب را بست و بعد راهی جبهه سوریه شد.
ارادت زيادی به شهدا داشت؟

همیش��ه به او می گفتم حاج ابراهیم هم��ت. می خندید و 
می گفت من کجا و حاج ابراهیم همت کجا؟ به شهدا ارادت 
خاصی داشت، از جمله به جاویداالثر حاج احمد متوسلیان، 
شهید ابراهیم همت و شهید کمال محمدی پسردایی مان. 
ایشان به عموی شهیدم و مخصوصاً به پدر شهیدم خیلی 

ارادت داشتند و همیشه شب جمعه آنها را یاد می کردند.
سخن پايانی؟

راستش همان ابتدا وقتی ابراهیم می خواست به سوریه برود، 
مادر مخالفت کرد. ابراهیم رو به مادر کرد و گفت پس خودت 
در قیامت جواب حضرت زینب)س( را بده، مادر گفت برو 
پسرم تو را به حضرت زینب)س( بخشیدم. هر دفعه که اعزام  
می شد من با ایشان بودم ولی دفعه آخر جور دیگری بود و 
دائم از نیامدن حرف می زد. انگشتر عقیقم را دادم که ببرد 
متبرک کند و بیاورد. ساعت های مان را عوض کردیم. جدایی 
س��خت بود. ما نه تنها برادر بلکه با هم رفیق بودیم. وقتی 
اتوبوس اعزام به طرف تهران حرکت کرد، فکر کردم جانم 
دارد می رود. این ابیات در ذهنم تداعی شد که: دامن کشان 

رفتی دلم زیر و رو شد/ بیا برگرد خیمه  ای کس و کارم.

مجاه�دت و رزم و ايس�تادگی در براب�ر 
ظل�م در خانواده م�ا موروثی ب�ود. پدرم 
ش�هید غالمرضا محم�دی از روحانیون 
مبارز علیه دولت کمونیس�تی بود که در 
سال 1360 به دست منافقین کمونیست 
به ج�رم تبلیغ برای دين اس�الم، مذهب 
ش�یعه و امام خمینی)ره( در افغانستان 
در س�ن 40 س�الگی به ش�هادت رسید برادرم در 17 آذر 1394 همزمان با سالروز 

ش�هادت پدرم مفقوداالثر ش�د. آن روز 
دشمن آتش بسیار س�نگینی روی محور 
عملیات�ی و منطق�ه ای که بچه ه�ا در آن 
حضور داشتند، ريخت. ابراهیم همراه 12 
نفر از بچه های داوطلب راهی می شود. بعد 
از شکستن خط در میانه راه محاصره شده و 
می مانند و ديگر نمی توانند به عقب برگردند 
و تا ام�روز همچنان مفقوداالثر هس�تند
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