
  صغري خيل فرهنگ
س�ال ۶۶ روزنامه ها عكسش را منتش�ر كردند و 
نوشتند: معلم نمونه كشور بهروز محمدحسيني. 
وقتي متوجه شد، گفت معلم نمونه آنهايي هستند 
كه شهيد شدند. يك روز همراه دوستش به بنياد 
ش�هيد رفت و پرونده ش�هادتش را تكميل كرد 
و فقط كادر تاريخ ش�هادتش را خالي گذاش�ت. 
تاريخي كه كمي بعد در ۵تير ۱۳۶۶ پر شد. شهيد 
بهروز محمدحسيني در ماووت عراق و در عمليات 
نصر ۴ به شهادت رسيد. امروز در سالروز شهادتش 
دخترش ام البنين محمدحسيني كه خود نويسنده 
و صاحب كتاب در زمينه زندگي شهداس�ت با ما 
همكالم شد تا از پدر شهيدش برايم روايت كند. 
كتاب »خاطرات خوبان ۱«، روايتي از پدر و كتاب 
»حبيب حرم« خاطرات و زندگينامه شهيد مدافع 

حرم، شهيد حبيب روحي از آثار اوست.
      

بابا متولد 10 آبان 1335 شهر كالچاي از توابع شهرستان 
رودسر، استان گيالن است. ايشان در خانواده اي متولد شد 
كه پدرشان از بازاريان معتمد شهر كالچاي بود و هشت 
برادر و خواهر بودند. بابا پسر بزرگ خانواده و گل سرسبد 
خانواده محمدحسيني ها بود و پدرشان عالقه خاص و 
توجهی ويژه به او داشت. پدرم قبل از انقالب فعاليت هاي 
زيادي در جهت روشنگري جوان هاي منطقه و رساندن 
س��خنراني هاي امام و تبيين انديشه هاي ايشان در بين 

جوانان داشت. 
  معلم روستا

بعد از طي دوران دبيرس��تان س��ال 1356 به استخدام 
آموزش و پرورش در آمد و در مناطق اشكورات شهرستان 
رودسر مشغول تدريس شد. تدريس در روستاي تالبنك 
باعث آشنايي بابا با خانواده آقاجاني ها شد كه خانواده اي 
اصيل و اهل دانش بودند. پدربزرگ مادري من از بزرگان 
محل بود و هر غريبه اي كه وارد روستا مي شد، با آغوش 
باز از آنها استقبال مي كرد. به خصوص كه هواي معلم هاي 
تازه وارد را داش��ت. همي��ن توجه و رف��ت و آمد پدر به 
روس��تاي پدربزرگ بهانه رفت و آمد خانواده ها را فراهم 
كرد. آشنايي دو خانواده نهايتاً به ازدواج پدر و مادرم در 

سال 135۸ منتهي شد. 
  مفقوداالثر ۱۳ روزه!

دقيقاً يك سال پس از ازدواج مادر و پدر جنگ تحميلي 
شروع شد. بابا بر خود تكليف دانس��ت كه راهي ميدان 
جهاد شود. ايش��ان از اولين افرادي بود كه از شهرستان 
رودسر عازم جبهه هاي جنوب شد.  طي سال هاي دفاع 
مقدس دو نفر از عموهايم هم در جبهه حضور داشتند. 
البته يكي از پسرعموهاي بابا هم در جبهه حضور داشت 
كه در مرحله اي از جنگ حدود 13 روز مفقوداالثر شد. 
حتي برايش مراسم هم گرفتند كه بعد از 13 روز برگشت. 
از خانواده مادري هم يك��ي از دايي ها جبهه بود و عمو و 
پسرعموي مادرم هم از شهدا هستند. عالوه بر اين همسر 
عمه ام جانباز 70درصد بود كه از شدت جراحات جنگ در 

سال ۸3 به شهادت رسيد. 
  بچه هاي قدونيم قد  بابا 

بابا از سال 59 در جبهه هاي جنگ حضور داشت تا اينكه 
در سال 66 به شهادت رسيد. زمان شهادت بابا من چهار 
س��ال، برادرم مهدي پنج سال و عيس��ي 10 ماهه بود. 
پدربزرگ به خاطر عالقه شديدي كه به بابا داشت مخالف 
حضورش در جبهه بود ولي با اصرار و خواهش توانست 
پدرب��زرگ را راضي كند. بابا به پدرب��زرگ گفت فرمان 
امام است و من بايد بروم. او رفت و ما بچه هاي قدونيم قد 

مانديم و مادر. 
  نبود بابا و دلتنگي ها

نبودن هاي بابا و حضورش در جبهه براي مادر س��خت 
بود. شرايط جامعه، دلتنگي هاي مادر و شرايط سني من 
و برادرهايم مشكالت زيادي را س��ر راه مادر قرار داد. اما 
ايشان بانوي مقاوم و صبوري بود كه آن روزها را گذراند 
و براي ما از هيچ كاري دريغ نكرد. رس��يدگي به بچه ها، 

تأمين نياز خانواده و بسياري ديگر از مسائلي كه سر راه 
زندگي ما بود با درايت و صالبت مادر حل مي ش��د. مادر 
از آن روزها مي گويد: سه روز بعد از آغاز جنگ تحميلي 
توسط رژيم بعث عراق از اولين كساني بود كه از شهرستان 
رودسر جهت حضور در مناطق عملياتي عازم شد كه ابتدا 
براي طي دوره آموزش نظامي به پادگان المهدي چالوس 
و سپس به جنگل هاي مرزن  آباد عزيمت كرد و پس از سه 
ماه دوره آموزشي عازم مناطق عملياتي جنوب كشور شد. 
من كه حدود يك ماه از ازدواجمان مي گذش��ت زندگي 
برايم با همه آرزوهاي شيريني كه در ذهنم پرورانده بودم 
رنگ و بوي ديگري گرفت. توصيف آن روزها كار دشواري 

است. از آن به بعد تمام زندگي من شده بود انتظار و دعا 
براي سالمتي همسر عزيزم كه بيشتر از جانم دوستش 

داشتم و دارم. 
  شرم از خانواده شهدا

مادرم مي گويد: نيمه شب آنچنان به نماز مي ايستاد كه 
انگار ساليان سال مراحل سير و سلوك را طي كرده است. 
در برابر ظلم و ظالم كوتاه نمي آمد. همان زمان هم  شايعه 
مي ساختند كه به خاطر منافع شخصي به جبهه مي رود، 
در حالي كه در زمان ش��هادتش هيچ چي��ز از مال دنيا 
نداشت. هميشه شب ها از جبهه بر مي گشت و مي گفت 

شرمنده خانواده هاي شهدا هستم. 
  اخالص در عبادت

يكي از دوستان بابا بعد از شهادت ايشان براي ما از عبادت 
و خلوص شان اينگونه روايت كرد: شوش��تر  بوديم و در 
تعاون لشكر چادري بود كه خيلي به آنجا مي رفت، يك 
شب جمعه  با او رفتيم. دعاي كميل در همان چادر برگزار 
مي شد، دعا تمام شد. حدود نيم ساعت نشستيم. بهروز 
در سجده آنچنان گريه مي كرد كه انگار يكي از بستگانش 
از دنيا رفته باشد. اصاًل متوجه تمام شدن دعا نشده بود، 
عاشق شهادت بود و شيفته معبود و هيچ مزد و پاداشي 
جز شهادت راضي اش نمي كرد. بابا در عمليات كربالي ۲ 
مجروح شده بود. فرمانده گردان برايش تلگراف مي زند»با 
اينكه مي دانم درد داري ولي بيا كه حضورت براي نيروها 

روحيه است.« پدر عازم جبهه مي شود. 
  حفظ بيت المال 

همرزمش مي گفت: عمليات كربالي ۲ بود، عمليات از 
قبل لو رفته بود، داخل ستون ها را عراق مي زد. سه گردان 

پايين قله ها بوديم كه دستور عقب نشيني دادند.  هنگام 
عقب نشيني س��نگ بزرگي بود كه تك تك افراد از آن 
مي گذشتند. ناگهان ديدم بهروز با تعدادي اسلحه مي آيد. 
انگار پايش زخمي شده بود. از زير پوتينش همانطور خون 
مي آمد. رفتم كمكش كنم، گفتم تركش خوردي؟ چرا 
اس��لحه ها را مي آوري؟! گفت اينها نبايد دست دشمن 
بيفتد، كمكش كردم و با هم آمديم اسلحه ها را داديم يك 
ماشين برد. بعداً پيگير شد كه آنها را كجا تحويل داده اند. 

دقت و مراقبت كامل در نگهداري از بيت المال داشت. 
  پرونده شهادت 

بابا خودش پرونده شهادتش را پر و آماده كرده بود. دوست 
بابا مي گفت: بعد از شهادت برادرم به ما اطالع دادند براي 
تكميل پرونده به بنياد شهيد برويم. از پدرت خواستم  با 
من بيايد، بعد از انجام كارها كه چند ساعتي طول كشيده 
بود و به جاهاي زيادي رفته بوديم، ليست مداركي را كه 
نياز بود  از من گرفت و گفت مي خواهم پرونده شهادتم را 
خودم آماده كنم كه بعد از من خانواده ام به زحمت نيفتند، 
همين كار را هم كرد فقط تاريخ دقيق شهادت را خالي 
گذاشت و تحويل يكي از دوستان در بنياد داد و گفت اين 
امانت نزد شما باشد. اگر جنگ تمام شد و سعادت شهادت 

نيافتم مي آيم و از شما تحويل مي گيرم. 
  ۵ تير۱۳۶۶ 

پدرم حدود 60 ماه در جبهه حضور داش��ت و جانشين 
گردان امام حسين )ع( لشكر قدس گيالن بود. پنج تير  
1366 بابا و همرزمانش در راه بازگشت از عمليات نصر 
۴ همراه ماش��يني بودند كه بايد از تپه اي كه در تيررس 
دشمن قرار داش��ت عبور مي كردند. راننده ظاهراً قبول 
نمي كند پشت فرمان بنشيند. براي همين پدرم پشت 
فرمان مي نشيند. در حال عبور از تپه در منطقه ماووت 
عراق مورد اصابت خمپاره قرار مي گيرد و پدرم شهيد و 
بقيه زخمي مي شوند.مادرم  بعد از شهادت پدر به خاطر 
عالقه اي كه به او داشت به مدت دو سال به شدت بيمار 
شد. نهايتاً با عنايت ش��هيد و لطف خدا سالمتي اش را 

به دست آورد. 
  رؤياهاي صادقه

من هميش��ه حضور پدرم را در زندگي ام حس مي كنم.  
زماني برادرم آقا مهدي جراحي انجام داده بود و شب اول 
پزشك معالجش گفته بود به هيچ عنوان نبايد سرش را 
حركت دهد. من گفتم خ��ودم بيدار مي مانم و مراقبش 
هستم. تمام شب باالي سرش بيدار بودم، يكدفعه خوابم 
برد. در عالم خواب پدرم را ديدم كه مرا در آغوش گرفت 
و گفت بخواب تو خسته شدي من  مراقب مهدي هستم. 
براي ازدواجم موقعيت هاي زيادي وجود داش��ت. چند 
بار خواب پدرم را ديدم كه همس��رم را مي آورد و به من 
معرفي مي كرد. او را مي شناختم ولي او جزو خواستگارها 
نبود. حتي يك شب حلقه اي آورد و داد دست همسرم و 
به او اشاره كرد كه به من بدهد. فرداي همان روز يكي از 
همكاران پدرم از طرف خانواده همسرم تماس گرفت و 
قرار خواستگاري گذاشت. مادرم در جريان خواب من بود 

و متعجب مانده بود. 
  انسان فرزانه

شايد سختي هاي ما زياد بود، بدون حضور جسماني پدر 
بزرگ شدن سخت است و سخت تر اينكه بداني پدرت چه 
انس��ان فرزانه و بزرگي بوده و از نعمت داشتنش محروم 
شدي، ولي هميشه  افتخار مي كنم كه پدرم از نيكان و 
بزرگان روزگار خودش و همه اعصار است. ايشان در راهي 
قدم گذاشت كه امام حس��ين )ع( قدم گذاشت و مقابل 
ظلم ايستاد. ما در قرآن داريم: »ال تظلمون و ال تظلمون« 
يعني نه ظلم كنيد و نه اجازه بدهيد كه به شما ظلم شود. 
او درست تصميم گرفت و در راه دفاع از كشور و مردم و 
دينش جانش را فدا و با خدا معامله كرد و تا ابد باعث افتخار 
و سربلندي ما در اين دنيا و آخرت شد. پدر سال 1366 به 
عنوان معلم نمونه كشور معرفي شده بود و عكس او را در 
روزنامه چاپ كردند، ايشان در جبهه حضور داشت. وقتي 
به او خبر دادند ناراحت شد و گفت معلمان نمونه آنهايي 

بودند كه شهيد شدند. 
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مروري بر مجاهدت هاي سردار شهيد »اكبر ابراهيم زاده«  
 به مناسبت سالروز شهادتش

فرمانده تخريبچي  
كه جز ايثار و فداكاري نمي دانست

پي��روزي انقالب اس��المي ب��ه رهب��ري ام��ام خمين��ي)ره( بزرگ ترين و 
تأثيرگذارترين عامل رشد شخصيتي ش��هيد ابراهيم زاده بود. اگرچه او قبل 
از پيروزي انقالب اين خودسازي را شروع كرده بود، اما پس از انقالب به اين 
هدف بزرگش سرعت بيشتري داد. بودن كنار نيروهاي انقالبي و حضور در 
حزب جمهوري اسالمي تأثير مهمي در زندگي اكبر نوجوان داشت. با وجود 
سن و سال كم خود بسيار متدين، دلير و شجاع بود و براي رسيدن به اهداف 

واالي انقالب اسالمي بي محابا تالش مي كرد. 
كمي از فعاليت هاي اين شهيد واالمقام نگذش��ته بود كه جنگ تحميلي با 
حمله سراسري ارتش بعث شروع شد. حاال شهيد ابراهيم زاده بايد خودش 
را براي حضور در يك جبهه ديگر آماده مي كرد. شهيد با عضويت در بسيج، 

آموزش هاي نظامي ديد تا بتواند در جبهه نيرويي قابل اتكا باشد. 
در اولين اعزام بسيج شهر كالچاي استان گيالن همراه تعدادي از همرزمان 
خويش در همان نخستين س��ال هاي جنگ در منطقه سرپل ذهاب حضور 
يافت و مانع تحقق نقشه هاي دشمن بعثي شد. كمي بعد با فرمان تاريخي امام 
مبني بر شكست حصر آبادان در عمليات افتخارآفرين ثامن االئمه شركت كرد 

و در اثر انفجار مين از ناحيه كف پا مجروح شد. 
اين جانبازي سخت، شهيد ابراهيم زاده را در ادامه حضورش در جبهه مصمم تر 
كرد. پس از بهبودي نسبي و در سال 136۲ به عضويت سپاه پاسداران درآمد تا 
حضوري پررنگ تر در جبهه ها داشته باشد. او ابتدا به عنوان عضو ويژه و سپس 
به عنوان عضو رسمي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي رودسر به پاسداري از 

دستاوردهاي انقالب پرداخت. 
شهيد ابراهيم زاده پشت جبهه نيز بيكار نمي نشست و مسئوليت هاي مهمي 
در بس��يج كالچاي و مناطق اطراف داشت. با ش��دت گرفتن آتش جنگ و 
استفاده ارتش بعث از سالح هاي شيميايي، شهيد ابراهيم زاده پس از گذراندن 
مراحل آموزش تخصصي تخريب در منطقه شوشتر به مناطق عملياتي اعزام 
ش��د و به عنوان تخريبچي به ياري رزمندگان شتافت و در چندين عمليات 

حضوري فعال و تأثيرگذار داشت. 
   شهادت

به خاطر عملكرد درخشان شهيد ابراهيم زاده او جانشين تخريب لشكر قدس 
گيالن شد. شهيد در مسئوليت جديد با عشق و عالقه اي شديد كار مي كرد 
و هر عمليات برايش آوردگاهي مهم و حس��اس بود. نيروه��اي تخريب در 
عمليات ها نقشي مهم دارند و حضورشان جزو اركان اصلي هر عمليات است. 
ش��هيد روحيه ايثارگري، فداكاري و مديريت هم داشت. در عين قاطعيت و 

شجاعت، بسيار متواضع و دلسوز بود. 
شهيد ابراهيم زاده گمشده خويش را در عمليات ها و جبهه ها مي جست. در 
يكي از مناجات ها خطاب به معبودش مي گويد: »خداوندا! چنانچه تو محرومم 
كني پس اين كيست كه روزي ام دهد؟ و تو از ياري ام دست كشي پس كيست 
كه ياري ام دهد ؟ پس خداوندا به تو پناه مي ب��رم از غضبت. معبودا! الها، اگر 
من اليق رحمتت نيستم پس تو اليقي جود و كرم كني بر من. خداوندا! اگر 
علم مرا به تو نزديك نكرد پس من با اعتراف به گناه و تقصير به سوي تو تقرب 

مي جويم...«
سردار شهيد اكبر ابراهيم زاده سرانجام در مرحله دوم عمليات نصر۴ در ماووت 
عراق به تاريخ ۴ تير 1366 بر اثر اصابت تير مستقيم دشمن در سن ۲3 سالگي 
دعوت يار را لبيك گفت و به ديدار حضرت حق شتافت. پيكر پاك اين شهيد 
گرانقدر پس از تشييع باشكوه در گلزار شهداي كالچاي به خاك سپرده شد. 

بابابهشاگردانشدرسشهامتوايثارميآموخت
گفت وگوي »جوان« با فرزند معلم شهيد بهروز محمدحسيني از شهداي عمليات نصر ۴

پرونده شهادتش را آماده كرد و فقط جاي تاريخ شهادت را خالي گذاشت !

   آرمان شريف
دهه ۴0، تاريخي است كه بسياري از سربازان خميني كبير در آن چشم 
به جهان گشودند. شهيد اكبر ابراهيم زاده نيز يكي از همين سربازان دهه 
چهلي بود كه در تير ۱۳۴۳ در شمال كشور به دنيا آمد. دست تقدير بر اين 
بود تا او در 2۳ سالگي و در چهارم تير ۱۳۶۶ با عنوان جانشين تخريب 

لشكر قدس گيالن رداي سرخ شهادت را به تن كند و آسماني شود. 

يادكرد

جدول

پاسخ جدول شماره ۶۵۱۳

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6514

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

 د ر و ك ر  ل ي ا ح  ل گ ن ج 13
 ا ت ا ي  ر ا د ر ب خ  ر م ا 14
 م ا ر  ي ژ ل ا ت س و ن  ا ز 15

 

 

از باال به پايين
     1- نوعی خاك رس- اسب كمياب كبودرنگ- آوانس   ۲- سرزمين خونبار عاشورا- ستاره كشتی ايران در المپيك 
آتالنتا- روز اميدواری  3- مظهر لطافت در طبيعت- رود مرزی- از انبيای بنی اس��رائيل- رها و آزاد  ۴-  خلق و 
خو- قرن  5- موشك ضدتانك- نوعی عدسی- مقابل ناسوت  6- تبرزين- زمين ورزش كاراته و جودو- از نام های 
انسان در قرآن   7- گاو بی دم-  مرواريد- اندازه لباس-  صمغ   ۸-  از موجودات تك سلولی- عصبانی  9- شيرينی 
خامه ای لوله شده- همان ش��كم اس��ت- بوييدن- يونجه  10- جيب و گريبان- تتمه- سمت چپ  11- معادل 
فارسی كروموزوم- سرب- كشت و زراعت  1۲- دانه كش بی آزار- مداوا  13- اثر چربی روی لباس- درجه بهسوزی 
بنزين- سازمان بين المللی هواپيمايی كشوری  1۴- الفت گرفته- زره ساز- معموالً معذور  15- قهوه ای مايل به 

زرشكی- اشعه فرابنفش- دريازی غول پيكر 

از راست به چپ
   1-     داكتيلوسكوپی- عمل ضد مقررات و قوانين  ۲- گروه اسبان- صدويازده- از سنت های اسالمی و جزو برترين 
ثواب ها- شهر و تيم فوتبالی در آلمان   3- رنج ناتمام- مربی ورزش��ی- تلقين كردن- سلطه و نفوذ   ۴- سوغات 
زلزله- سربازی- هم رأی  5- كشتی بان ماهر- همسايه تهران- رود شمال شرقی ايران  6- حياط- نهنگ- رساله 
دكتری  7- آب منجد- سنگ انداز- نمازی كه فقط بر پيامبر واجب بود- ادويه تند    ۸- سگ ماده- تخت روان- 
كشتی جنگی  9- مرغ سليمان- خط كش مهندسی- مقابل مبدأ- اولين نت  10- ترك استخوان- ضروری- قدرت 
و توان  11- زبان-  هر يك از اخالط چهارگانه- ناحيه ای نامعلوم در قلب!  1۲- يكی از ابزار پخت نانوايان- نوعی 
استخدام- كشاورز  13- با شكوه- موجوداتی كه برای زنده ماندن نياز به اكسيژن دارند- آب لرزه  1۴-  نام قديم 
توكيو پايتخت ژاپن- نوعی برادر و خواهر- برف آذری- ذره باردار  15- واحد ش��مارش صابون و يخ-  شهر زادگاه 

پوتين

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع
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  شهيد محمد حسينی از زيرقرآنی كه همسرش نگه داشته به جبهه اعزام می شود

نبودن هاي بابا و حض�ورش در جبهه براي 
مادر سخت بود. شرايط جامعه، دلتنگي هاي 
مادر و شرايط سني من و برادرهايم مشكالت 
زيادي را س�ر راه مادر قرار داد اما ايش�ان 
بانوي مقاوم و صبوري بود ك�ه آن روزها را 
گذراند و براي ما از هي�چ كاري دريغ نكرد. 
رس�يدگي به بچه ها، تأمين نياز خانواده و 
بسياري ديگر از مسائلي كه سر راه زندگي 
ما بود با درايت و صالبت مادر حل مي ش�د 


