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  تأثيرپذيري از شهيد محمدباقر صدر
از همان لحظات ابتدايی ديدارمان آرامش دروني اين دو خواهر عراقي 
عجيب به دلم نشست. متانت و صالبت شان در ميان مصاحبه مثال زدني 
بود. فاطمه و س��كينه كنار مان نشس��تند تا از خانواده ش��ان بگويند؛ 
خانواده اي كه ايمان و ارادتش به اهل بيت)ع( را با تقديم عزيزان ش��ان 

نشان دادند. 
فاطمه شيباني مي گويد: پدرم ابوجعفر از دوران كودكي ارادت بسياري به 
اهل بيت)ع( داشت. برادر بزرگ ترش با شهيد محمدباقر صدر همراه بود. 
همين مجاورت و همنشيني برادر، تأثير زيادي در روحيات بابا گذاشت. 
روحيه مقاومت در وجود او از همان دوران رشد كرد و در ادامه در روزهايي 
كه در ايران گذراند، پرورش يافت. ايشان زماني كه 15سال داشت راهي 
كويت شد، اما بعد از سه سال همزمان با جنگ تحميلي به ايران مهاجرت 
كرد. روحيه جه��ادي ابوجعفر او را به جبهه مبارزه با بعثيون كش��اند و 
همراه برادر بزرگ ترش لباس رزم بر تن كرد و همگام با رزمندگان ايراني 

به جبهه هاي جنگ اعزام شد. 
  رزم با بعثيون

ابوجعفر و همسرش هر دو اهل عراق هستند. آنها در ايران ازدواج كردند و 
حاصل اين ازدواج شش فرزند است: چهار دختر و دو پسر. ابوجعفر بعد از 
سقوط صدام به عراق بازگشت و يكي از دخترهايش در بغداد متولد شد. 
اگر چه او اصالتاً عراقي بود اما دفاع از حق و اس��الم برايش حد و مرزي 
نداشت. چرايي حضور ابوجعفر در سنگر رزمندگان اسالم در مصاف با 
صداميان س��ؤالي بود كه بارها ذهن بچه هايش را به خود مشغول كرده 
بود. فاطمه مي گويد: يك بار از بابا پرسيدم مگر شما عراقي نبوديد، مگر 
آنها هموطن هاي شما نبودند، چرا با آنها وارد مبارزه شديد؟! بابا نگاهي 
محبت آميز به من كرد و گفت: بابا جان برادري در دين است. وطن من هر 
كجا كه مي خواهد باشد، اگر با دين اسالم مخالف باشد چه بايد كنم؟! اگر 
برادر من هم دشمن دين محمدي)ص( باشد، من با او هم مبارزه خواهم 
كرد. فاطمه تأكيد مي كند: ما با همين اعتقادات، روحيه، تفكر مذهبي و 

نگاه ويژه به واليت فقيه پرورش پيدا كرديم.
  خوابي كه به پدرم آرامش داد

شهيد ابوجعفر هشت سال در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت. 
بارها طعم تركش بعثي ها بر جانش نشست تا اينكه نهايتاً 12سال پيش 
بر اثر عارضه هاي شيميايي به شهادت رسيد. دخترش در ادامه مي گويد: 
بابا آرزو داشت كه از ياران امام حسين)ع( باشد. خيلي شوق شهادت در 
ايام جنگ را داشت. در روزهاي دفاع مقدس يكي از دوستان بابا شهيد 
مي شود و او از ناراحتي تا صبح بيدار مي ماند. بابا مي گفت: براي شهادت 
دوستم آنقدر گريه كردم تا اينكه وقت نماز شب شد. نمازم را خواندم و با 
همان حال و هوا به نماز صبح ايستادم. بعد از نماز براي لحظاتي چشمانم 
سنگين شد و خوابم برد. دوست شهيدم به خوابم آمد و گفت: جعفر! چرا 
اينقدر بي طاقت شده اي؟ چرا اينقدر ناراحتی؟! گفتم: تو شهيد شدي و 
من جا ماندم، دوستم دستم را گرفت و با خود به آسمان برد. طبقاتي را در 
آسمان نشانم داد و گفت: ابو جعفر من در طبقه چهارم هستم. تو كوشش 
كن كه به طبقات باال تر از من برسي. تالش كن كه مدارج را خيلي خوب 
طي كني. اين خواب بس��يار به پدرم آرامش داده بود. بع��د از آن تمام 

تالشش را گذاشت پاي طي كردن مدارج معنوي.
  زيارت مخفيانه عتبات حاج قاسم با ابوجعفر

آشنايي ابوجعفر با حاج قاسم و ابومهدي المهندس به روزهاي جبهه و 
جنگ برمي گردد. حاج قاسم به خانواده شهيد ابو جعفر مي گفت: كاش 
پدرتان را خيلي زود تر مي ش��ناختم. پدرتان از اولي��ااهلل بود. در دوران 
جنگ مرا براي شناس��ايي برد. ابو جعفر برايم عبايي خريد و پوش��يدم. 
توانستم به صورت مخفيانه و بدون اينكه كسي متوجه شود وارد عراق 

شوم. ما باهم به زيارت امام حسين)ع( مشرف شديم. من اين خاطره را 
هرگز از ياد نمي برم.

  مسجد »سهله« و عشق به امام زمان)عج(
فاطمه از رابطه قلبي و علقه عجيب ش��هيد به امام زمان)عج( مي گويد: 
زماني كه ما در عراق بوديم، بابا بسيار ما را به زيارت كربال، نجف، كاظمين 
و سامرا مي برد. ايشان عالقه زيادي به مس��جد سهله داشت. خوب ياد 
دارم يك بار بابا بعد از نماز جماعت در مس��جد سهله غيبش زد. خيلي 

پيگيرش شديم. 
بابا عاش��ق امام زمان)عج( و بسيار منتظر ظهور ايش��ان بود. هر بار كه 
اين حال و روحيه بابا را مي ديدم، مي گفت��م خدايا چه روحيه اي به بابا 
داده اي، صبح تا شب كار مي كند و پاس��ي از شب را مي خوابد! بعد بلند 
مي شود و براي رازونياز و نماز به درگاهت مي ايستد. من بارها زمزمه ها و 
رازونيازهاي پدرم را در نيمه هاي شب شنيدم. دستان لرزان پدرم را در 
قنوت نمازهاي شبش ديدم؛ دستاني كه برابر خدا به لرزه مي افتاد، در 
ميدان نبرد و در مصاف با دشمنان خدا محكم و باصالبت بود. بابا بسيار 
مؤمن و با خدا بود. آنقدر كه نمي دانم با چه كلماتي از ايشان و حال و هواي 

معنوي اش براي تان بگويم. شايد نتوانم حق مطلب را براي تان ادا كنم. 
  شركت در روضه هاي امام حسين)ع(

خانواده ابوجعفر بعد از سقوط صدام، به عراق بازمي گردند، اما به لحاظ 
امنيتي وضعيت ابوجعفر مناس��ب نبود و خانواده شرايط سختي را در 
عراق س��پري مي كنند. بچه ها نمي توانند تحصيل كنن��د و همه اينها 
بهانه اي مي شود كه در كمتر از چهار سال به ايران بازگردند. ابو جعفر در 
همان شرايط هم از جلسات اهل بيت)ع( و روضه امام حسين)ع( دست 
برنمي داشت. او در اين مراسم و مجالس شركت مي كرد و مردم را با همان 

ايمان و مهري كه داشت به سمت اهل بيت)ع( مي كشاند. 
  عوارض شيميايي او را آسماني كرد

ابوجعفر خاطرات بسياري از امدادهاي غيبي جبهه و معنويات رزمندگان 
اس��الم براي خانواده اش تعريف كرده بود. از شهيد اسماعيل دقايقي و 
محبت و برادري اش نس��بت به مجاهدين عراقي ياد و نقل مي كرد كه 
شهيد دقايقي به مجاهدين عراقي گفته بود: اجر و ثواب شما در اين رزم 
بسيار باالتر از ماست. ش��ما پا به پاي ما دور از كشورتان در حال مبارزه 
هستيد. ابوجعفر در سال هاي پس از جنگ با عوارض شيميايي دست به 
گريبان بود، اما هرگز بروزش نداد و ناله نكرد. نمي خواست خانواده اش 
متوجه دردهايش بش��وند. همين اواخر بود كه خانواده متوجه شرايط 
جسمي و حاالت ابوجعفر شد. كبد و ريه ها بسيار درگير شده بود. تاول ها 
امانش را بريده بودند.  فاطمه از روزهايی كه پدرش در بيمارستان بستري 
بود به تلخي ي��اد مي كند و مي گويد: مدتي كه بابا در بيمارس��تان بود، 
ابومهدي و حاج قاسم به ديدارش مي آمدند و در آن لحظات سخت در 
كنار ما بودند. حاج قاسم به مسئوالن بيمارستان گفته بود: ابوجعفر خود 
من هستم. هر كاري مي توانيد برايش انجام دهيد، اما پدر بعد از آخرين 
عمل جراحي اش در بيمارستان به شهادت رسيد. دل مان خيلي سوخت. 

در مدت بيماري اش ما را به صبر دعوت مي كرد و به ما روحيه مي داد. 
  حضور حاج قاسم در كنار خانواده ابوجعفر

فاطمه از دلتنگي هاي بعد از شهادت پدر ياد مي كند و از تسلي خاطري 
كه حاج قاسم به آنها مي داد، مي گويد: بعد از شهادت بابا حاج قاسم اصاًل 
اجازه نداد ما احس��اس يتيمي كنيم. تمام روزهاي بعد از ش��هادت بابا 
را با حاج قاس��م گذرانديم. هر زماني كه فرصت داشت به ما سر مي زد. 
مي گفت: ابو جعفر بسيار شجاع و باغيرت بود. او يك فدايی بود كه در راه 

اسالم خودش را فدا كرده بود. پدرتان انسان بزرگي بود. 
هر بار كه دلتنگ مي شدم با حاج قاسم تماس مي گرفتم. ايشان مي گفت: 
فاطمه جان بابا! هميشه دلخوشي ات پدرت باشد. هميشه به او فكر كن. 

خودت را محكم و قوي كن. تو زني هستي كه به قبله گاه مي رسي. بايد 
صبور باشي و سختي ها را في سبيل اهلل تحمل كني. اگر اين كار را بكني، 
ان شا ءاهلل به حضرت زينب)س( مي رسي. آن روزها نمي دانستم معناي 

حرف هاي حاج قاسم چه بود.
   ازدواج با سجاد

 دو سال بعد از شهادت ابوجعفر، دومين شهيد خانواده شيباني ها به او 
ملحق مي شود. حاال نوبت به روايت از شهيد سجاد شيباني داماد خانواده 
ابوجعفر می رسد. اينجا ديگر اش��ك هاي فاطمه است كه لب به سخن 
مي گشايد و از عاش��قانه هايش روايت مي كند: س��جاد پسرعموي من 
است. زماني كه در عراق بوديم، ديداري داشتيم. كمي بعد از بازگشت 

ما به ايران، س��جاد به خواس��تگاري من آمد. او جواني مؤمن، س��اده و 
اهل كار و تالش بود. مغازه شيشه بري داش��ت و از اين راه كسب درآمد 
مي كرد. ارادت س��جاد به امام حسين)ع( و عش��قي كه نسبت به اهل 
بيت)ع( در دل داشت، مهري شد كه بر دل من نشست و جواب مثبت به 

خواستگاري اش دادم.
خانه اي براي فاطمه و سجاد تهيه مي شود و آنها زندگي مشترك شان را 
در نجف در جوار حرم اميرالمؤمنين)ع( آغاز مي كنند. فاطمه و سجاد در 
كنار هم زندگي آرام و خوبي داشتند، اما چه كسي مي دانست اين زندگي 
مشترك چهار سال بيشتر طول نخواهد كشيد. همه چيز از يك خواب 
شروع شد. فاطمه مي گويد: يك شب خواب بابا را ديدم. آمده بود با يك 

عباي بلند و سفيد، اما پريشان بود. چشمم به خرابه هايي افتاد كه صداي 
ناله و ضجه زنانه و بي تابي دختركان از آن به گوش مي رسيد. همزمان 
روي ديوارهاي خرابه اين عناوين نوشته مي شد: لبيك يا زينب)س(... 
؟ را  لبيك يا حس��ين)ع( و ندايَهْل ِم��ْن ذابٍّ يَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُس��وِل اهللِهّ

مي شنيدم كه مرا مي خواند. 
همه اينها با صداي شيون بچه ها همراه بود. ناگهان مردي بلندقامت را 
ديدم كه سوار بر اسب به سمت بچه ها آمد تا آنها را نجات دهد. به يك باره 
از خواب بيدار شدم و بدون هيچ اراده اي گريه كردم. آن زمان بحث جبهه 
مقاومت اسالمي و دفاع از حرم اهل بيت)ع( نبود. از اين خواب يك سالي 

گذشت، اما هرگز از يادم نرفت. 
  سجاد و عزم دفاع از حرم

يك روز سجاد به خانه آمد و به من گفت: فاطمه جان من درخواستي از 
شما دارم و مي خواهم با درخواستم موافقت كني! گفتم: سجاد جان بگو، 
اگر بتوانم قبول مي كنم. سجاد رو به من كرد و گفت: من مي دانم تو به من 
نه نمي گويی. فاطمه جان حرم سيده زينب)س( و حرم سيده رقيه)س( 
در خطر است. تو به من اجازه مي دهي كه براي دفاع از حرم آنها به سوريه 
بروم؟ باورتان نمي شود وقتي اين كلمات بر زبان سجاد جاري مي شد، من 

ناخودآگاه به ياد خوابم افتادم و اشك  ريختم. آري! خوابم تعبير شد. 
دستان سجاد را بوسيدم و گفتم: من مانع تو نمي شوم. سجاد نگاهم كرد 
و گفت: فاطمه جان من مي روم. گفتم: خيالت از ما راحت باشد، برو. آن 
زمان پسرمان علي 2/5سال و مريم 1/5سال داشت. سجاد گفت: از پس 

بچه ها و زندگي برمي آيي؟ گفتم: بله ان شاءاهلل خدا توانش را به من بدهد، 
من از عهده اش برمي آيم و اينگونه سجاد راهي سوريه شد.

  دفاع از مدافعان حرم
سجاد مي رود و فاطمه مي ماند و دو يادگار عزيزش. روزها و شب ها اللهم 
رضاً برضائك و تسليماً المرك را زمزمه مي كند. فاطمه با صالبت، مرد 
خانه اش را راهي كرد، بهانه نياورد و اشك نريخت و گاليه نكرد كه نكند 
پاي مردش بلرزد و مانع عاقبت بخيري او شود. او هر بار كه به سجاد فكر 
مي كرد، سجده شكر به جاي مي آورد. خوشحال بود كه سجادش به ياري 

امام زمانش رفته است تا زني به اسارت نرود و حريمي نشكند. 
فاطمه اينگونه آن روزها را مرور مي كند: سجاد مدتي در جبهه مقاومت 
بود و دقيقاً در نيمه شعبان به خانه بازگش��ت. من هم مولودي گرفتم. 
تعدادي از بس��تگان كه متوجه حضور سجاد در س��وريه شدند، شروع 
كردند به خرده گرفتن كه چرا براي جهاد به كشور ديگر رفته است؟ من 
در پاسخ شان گفتم: هر جايي كه حضرت زينب)س( باشد، وطن ماست.

ما قبل از اعزام دوم س��جاد به ايران آمديم. او ما را به زيارت امام رضا)ع( 
برد. چند باري هم ميان صحبت هايش به من گفت: فاطمه جان روزهاي 
آخر است كه باهم هستيم. من آنقدر از بودنش و حضورش در كنار بچه ها 
خوشحال بودم كه اصاًل متوجه منظورش نمي شدم. نمي دانم او در جوار 
امامش چه گفت و چه آرزو كرد. سجاد ماه مبارك رمضان براي بار دوم به 

سوريه اعزام شد. برادرم محمد هم همراه سجاد به سوريه رفت.
  خدايا راضي به رضاي تو هستم

 مأموريت شان كه در منطقه تمام شد، سجاد، محمد را به خانه فرستاد. 
نوز نيروي جايگزين سجاد به منطقه نرسيده بود، براي همين او بايد در 
سوريه مي ماند. سجاد به محمد سفارش كرده بود به خانه بازگردد و تا 
زمان بازگشت خودش مراقب خانواده باش��د، اما محمد از اين جدايي 

ناراحت بود، دوست داشت كنار سجاد باشد. 
فاطمه از روزهاي قبل از شهادت همسرش اينگونه روايت مي كند: چند 
باري با سجاد تصويري صحبت كردم. چهره سجاد در اين اواخر بسيار 
نوراني شده بود. حال و هواي عجيبي داشت. به من گفت: فاطمه جان 
خيلي مراقب خودت باش. من به داشتنت افتخار مي كنم. اينكه تو كنار 
بچه ها هستي، خيالم راحت است. اگر تو نبودي من در كنار مدافعان حرم 

نبودم و نمي توانستم به اينجا بيايم. 
وقتي سجاد اين حرف ها را به من مي زد، حس خوبي داشتم. حرف هايش 
به من عزت مي داد. همان روزها بود كه مجدداً خواب ديدم. ديگر داشتم 
به يقين مي رسيدم كه سجاد شهيد خواهد ش��د. به خدا گفتم: خدايا 

مي خواهد اتفاقي بيفتد؟ إلهي ان كان هذا يرضيك فخذ حتي ترضي.
خدايا! اگر مي خواهد، قرباني راه تو باش��د، من راض��ي ام. فقط تو از من 

راضي باش....
  به دلم آمد سجاد شهيد مي شود

فرداي همان روز سجاد با فاطمه تماس مي گيرد و مي گويد خوابي ديده 
كه بايد تعريف كند، ام��ا تماس تلفني قطع مي ش��ود و حرفش ناتمام 
مي ماند. فاطمه با بغض در گلو كه گاهي مي ش��كند، مي گويد: شهادت 
سجاد مصادف با شهادت حمزه سيدالشهدا بود. آن روز حالم اصالً مساعد 
نبود. نمي دانم چرا نفس��م به تنگ مي آمد. به دلم آمد كه سجادم امروز 
شهيد مي شود. خيلي دگرگون بودم. شهادتش را احساس كردم. همان 
لحظه  حياط را مي شستم، ناگهان به قلبم فشاري وارد شد كه همان جا 
رو به آسمان كردم و از اهل بيت)ع( مدد خواستم و گفتم يا زينب)س( 
يا ام البنين)س(، من سجاد را به شما سپردم، بعد هم دست سمت چپم 

كاًل بي حس شد....
  »مبروك الشهاده« سجاد

نگراني هاي فاطمه تمامي ندارد. تلفن را برمي دارد و ش��ماره س��جاد را 
مي گيرد. تماس برقرار مي شود اما فقط هياهو به گوش مي رسد. آن روز 
محمد در منزل پدري اش در نجف بود. او هم مانند خواهرش بي تاب شد، 

دائم از خانه خودشان به خانه فاطمه مي آمد و برمي گشت. 
فاطمه مي گويد: محمد با حالي پريشان به خانه آمد و گفت: فاطمه چرا 
پريشاني؟! گفتم احساس مي كنم سجاد در جايي است كه رهايي ندارد. 

انگار سجاد در محاصره است.
محمد با دوستانش كه در منطقه بودند، ارتباط مي گيرد. او منتظر خبري 
است كه شك دارد. گويا خبر شهادت ابومريم را داده اند اما هنوز قطعي 
نش��ده كه كدام ابومريم اس��ت. محمد رو به فاطمه مي كند و مي گويد: 

فاطمه چه در دل داري؟ فاطمه مي گويد: سجاد شهيد شده است.
همان لحظه تلفن محمد زنگ مي خورد، محمد لحظاتي به چهره خواهر 
خيره مي شود. ديگر جمله اي نمي تواند بر زبان بياورد، همين نگاه تكليف 
فاطمه را مشخص مي كند. محمد هر طور شده خودش را جمع و جور 
مي كند و ب��ه فاطمه مي گويد: فاطمه س��جادت، پ��در فرزندانت رفت. 

)مبروك الشهاده زوجك، شهادتش مباركت باشد.(
فاطمه مي گويد: حاال محمد بود و بي تابي هايش. اشك امانش نمي داد. 
مي گفت من بايد مي رفتم. من بايد شهيد مي شدم. من همسر و فرزند 
ندارم، بايد در منطقه و كنار سجاد مي ماندم و شهيد مي شدم. تو نبايد 

بيوه مي شدي. فرزندانت نبايد يتيم مي شدند.
به محمد گفتم: برادر جان! اين حرف ها را نزن. رس��الت س��نگيني بر 
دوش من گذاشته شده است. ان شاءاهلل به نحو احسن وظايفم را انجام 

مي دهم.
فاطمه در ادامه اين همسخني از صبر بعد از ش��هادت سجاد براي مان 
گفت؛ از موهبتي كه نصيبش شده و رس��التي كه با شهادت همسرش 

بر دوش دارد. 
  تشنگي و روضه عمو عباس)ع(

فاطمه نحوه شهادت سجاد را از زبان دوستانش براي مان اينگونه روايت 
مي كند: سجاد در منطقه مسئوليت نگهداري از سالح و تجهيزات را بر 
عهده داشت، اما وقتي متوجه مي شود دوس��تانش در محاصره داعش 
افتاده اند، خودش را به نيروهاي حزب اهلل مي رس��اند و با كمك 10نفر 
از نيروهاي حزب اهلل به ياري همرزمانش مي رود. در اين ميان سجاد از 
ناحيه دست چپ مجروح مي شود. با همين شرايط تيراندازي مي كند 
تا دوستانش بتوانند از حلقه محاصره رها ش��وند. همرزمانش از دست 
داعشي ها نجات پيدا مي كنند، اما او و دو نفر از نيروها در حلقه محاصره 
داعش مي افتند. ش��رايط براي سجاد سخت مي ش��ود. او با بي سيم با 
دوستش علي تماس مي گيرد و مي گويد به دادم برس. دارم خفه مي شوم. 
نمي توانم نفس بكشم. شيميايي زده اند. هر چند نفس كشيدن برايش 
دشوار است اما ارتباط را قطع نمي كند و به دوستش علي مي گويد: علي 
جان! مراقب همس��ر و دو فرزندم باش. امانتي هم كه به تو رسانده ام به 
همسرم فاطمه برسان. علي تشنه ام... ناگهان سجاد با صورت به زمين 

مي افتد و شهيد مي شود.
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گفت و گوي »جوان« با بانويي كه دختر شهيد، همسر شهيد و خواهر شهيد مقاومت است 

جمهوري اسالمي »سفينه النجاه« است 

» مقاومت« در خانه ما موروثي است

پدرم ابوجعفر از دوران كودكي ارادت بس�ياري 
به اهل بيت)ع( داشت. برادر بزرگ ترش با شهيد 
محمدباق�ر صدر هم�راه بود. همي�ن مجاورت و 
همنش�يني برادر، تأثير زي�ادي در روحيات بابا 
گذاش�ت. روحيه مقاومت در وج�ود او از همان 
دوران رش�د كرد و در ادام�ه در روزهايي كه در 
اي�ران گذراند، پ�رورش ياف�ت. ايش�ان زماني 
كه 15س�ال داش�ت راهي كويت ش�د، اما بعد از 
س�ه س�ال همزمان با جنگ تحميلي ب�ه ايران 
مهاجرت ك�رد. روحيه جهادي ابوجعف�ر او را به 
جبهه مب�ارزه با بعثيون كش�اند و هم�راه برادر 
بزرگ ت�رش لب�اس رزم بر ت�ن كرد و هم�گام با 
رزمندگان ايراني به جبهه هاي جنگ اعزام شد

تمام روزهاي بعد از ش�هادت بابا را با حاج قاسم 
گذراندي�م. ه�ر زماني ك�ه فرصت داش�ت به ما 
س�ر مي زد. هر بار ك�ه دلتنگ مي ش�دم با حاج 
قاسم تماس مي گرفتم. ايش�ان مي گفت: فاطمه 
ج�ان بابا! هميش�ه دلخوش�ي ات پدرت باش�د. 
هميش�ه به او فكر كن. خ�ودت را محكم و قوي 
كن. ت�و زني هس�تي كه ب�ه قبله گاه مي رس�ي. 
بايد صبور باش�ي و س�ختي ها را في س�بيل اهلل 
تحم�ل كني. اگ�ر اي�ن كار را بكني، ان ش�ا ءاهلل 
ب�ه حض�رت زين�ب)س( مي رس�ي. آن روزه�ا 
نمي دانستم معناي حرف هاي حاج قاسم چه بود
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  صغري خيل فرهنگ
به مناس�بت س�الروز مقاومت اس�المي پيگير مصاحب�ه با بان�وان جبهه مقاومت ب�ودم. بخش 
اعظم اين بانوان، مادران و همس�ران شهداي اين جبهه هس�تند كه به گفته شهيد مدافع حرم 
محمودرضا بيضايی زمينه س�از ظهور ام�ام زمان)عج( هس�تند. در اين ميان توئيت�ي از الهام 
عابديني، خبرنگار صداوس�يما به دست مان رس�يد كه قابل توجه بود. ايش�ان تصويري از يك 
بانوي عراقي را منتش�ر و با متن ذيل معرفي كرده بود: »ايش�ان خانم فاطمه شيباني اهل عراق 
است. فرزند ابوجعفر ش�يباني كه در دفاع مقدس دوش�ادوش همرزمان ايراني جنگيد، جانباز 

شد و به شهادت رسيد. همسر مدافع حرم كه در الذقيه شهيد ش�د و خواهر محمد شيباني كه 
راننده خودروی ابومهدي المهندس بود و شهيد شد؛ زينب هاي امروزمان....«پيگيري هاي مان 
نتيجه داد و توانستيم با خانم ش�يباني ارتباط بگيريم. بعد از هماهنگي هاي الزم براي ساعاتي 
در دفتر روزنامه ميزبان فاطمه و خواهرش س�كينه بوديم تا از پدرشان شهيد ابوجعفر شيباني، 
مجاهد و جانباز شهيد روزهاي جنگ تحميلي، سجاد ش�يباني داماد خانواده و شهيد الذقيه و 
برادرشان محمد شيباني كه همراه حاج قاسم و ابومهدي در فرودگاه بغداد به شهادت رسيدند، 
براي مان روايت كنن�د؛ خانواده اي مجاهد كه شجاعت ش�ان در محور مقاوم�ت مثال زدني بود. 
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