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88498481ارتباط با ما

   غالمحسین بهبودی
چندي پیش گفت وگويي با يزدان بخش ورپشتي از رزمندگان دفاع مقدس 
منتش�ر كرده بوديم. در اين مطلب وی خاطره اي از نحوه اولین حضورش در 

جبهه هاي جنگ تحمیلي بیان كرده است. 
    

   زنداني سیاسي
روستاي قميشلو از توابع شهرضا اهالي مذهبي داشت. در خانواده ما، من و دامادمان 
مرحوم قنبرعلي متين فعاليت انقالبي داشتيم. قنبرعلي تنها زنداني سياسي روستا 
بود. در بحبوحه انقالب با پاسگاه منطقه درگير شد و از طريق ساواك او را دستگير 
كردند و يك ماهي در زن��دان بود. با پيروزي انقالب قنبرعلي آزاد ش��د و همگي در 
مس��جد روس��تا دور هم جمع مي ش��ديم و فعاليت مي كرديم. اوايل انقالب  تأمين 
امنيت روستا و منطقه برعهده خود مردم و بچه هاي انقالبي بود. من آن موقع فقط 

13 سال داشتم. 
   جنگ و جثه كوچك

سال 58 براي اولين بار مدرسه راهنمايي در روستاي ما تأسيس شد. بچه هايي كه از 
سال ها قبل نتوانسته بودند ادامه تحصيل بدهند، در كالس اول راهنمايي جمع شدند 
و سي و خرده اي نفر در رده هاي سني مختلف كنار هم درس مي خوانديم. معلم هاي 
خوب و انقالبي هم از مباركه اصفهان به آنجا آمدند كه در تقويت روحيه انقالبي ما 
تأثير زيادي داشتند. همزمان بچه هاي سپاه مباركه مي آمدند و به ما آموزش كار با 
انواع اسلحه ها را ياد مي دادند. وقتي كه جنگ شروع شد، من 15 سال داشتم. از همان 
زمان شوق حضور در جبهه در وجودم شكل گرفته بود. اما پدر و مادرم اجازه رفتن 
نمي دادند. عالوه بر سن كم، جثه كوچكي هم داشتم كه مانع حضورم مي شد. حداقل 

دو سال در شوق رفتن به جبهه ماندم و نمي دانستم چه كار كنم!
   میدان تیر و بي هوشي

تا سال 61 درگير كالس هاي مدرسه راهنمايي بودم. خدا خدا مي كردم زودتر كالس 
سوم را پشت سربگذارم و به جبهه بروم. به محض اينكه امتحانات را پشت سرگذاشتم، 
براي آموزش نظامي و اعزام اق��دام كردم. 29 خرداد 61 رفتم اردوي آموزش��ي. ماه 
رمضان بود و روزه گرفتن و گرماي هوا توان جس��مي ام را به شدت تحليل داده بود. 
الغر اندام بودم و ناز پرورده. به همين خاطر وقتي در كالس تاكتيك، شهيد اسحاقي 
با كلت و س��رهنگ رحمتي با ژ. 3 همزمان فشنگ گازي شليك كردند، من از هوش 
رفتم! چشم كه باز كردم ديدم درمانگاه هستم. سر پا كه شدم دوباره برگشتم پادگان 
آموزشي. اما در برنامه كوهنوردي مجدداً بي هوش شدم. اين بار من را به خانه فرستادند 
و گفتند تو به درد جبهه و جنگ نمي خوري! احساس نااميدي مي كردم. هنوز چيزي 

نشده داشتم در آموزشي تلف مي شدم، چه برسد به اينكه جبهه مي رفتم. 
   برگه رضايتنامه

در خانه حال خوشي نداش��تم. مرحوم دامادمان دوباره من را به درمانگاه برد. دكتر 
فشارم را كه گرفت گفت: اگر اين بچه  را دير مي آورديد، امكان مرگش بود! هنوز جبهه 
نرفته داشتم شهيد مي شدم! ماجراي بيماري  و ضعفم در آموزشي مزيد بر علت شده 
بود تا پدر و مادرم ديگر اجازه ندهند به جبهه بروم. اما من دس��ت بردار نبودم. پدرم 
راننده كاميون بود و اگر به جاده مي زد چند روزي در خانه نبود. يكبار كه سركار بود، 
برگه اي را از دفترم پاره كردم و رويش از طرف مادرم نوش��تم: اينجانب مادر فالني 
رضايت مي دهم كه فرزندم به جبهه برود. بنده خدا مادرم س��واد نداشت و زيرش را 
انگشت زد. سريع با يكي از دوستانم به ش��هرضا رفتيم تا به كاروان اعزامي  برسيم. 
تابستان سال 61 بود و عمليات رمضان در جبهه ها جريان داشت. يك ميني بوس پر 
از رزمنده عازم اصفهان بودند. رضايتنامه را به مسئول اعزام نشان دادم؛ چون عجله 
داشتند، خيلي دقت نكردند و ما هم سوار ميني بوس شديم. عاقبت توانستم به آرزويم 
برسم و خودم را به جبهه  برسانم. شوق بچه هاي آن زمان و اصاًل حس و حالي كه آن 

موقع داشتيم تكرار نشدني است. 

گفت وگو

 هنوز جبهه نرفته 
داشتم شهيد مي شدم!

خاطره اي از نحوه حضور رزمنده نوجوان در جبهه
 در گفت وگوي »جوان« با يك راوي دفاع مقدس
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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از خانواده تان بگويید. شهید متولد چه 
سالي بودند و فاصله سني شما با ايشان 

چقدر است؟
ما در يك خانواده فرهنگي بزرگ شده ايم. پدرو 
مادرم هر دو معل��م آموزش و پ��رورش بودند. 
مادرم در س��ال 1383 به رحمت خ��دا رفت. 
ما چهار فرزند بوديم. شهيد پس��ر اول و فرزند 
ارشد خانواده بود. متولد دهم دي ماه 1357 در 
كرمان. من فرزند آخر خانواده هس��تم و هشت 
سال با شهيد فاصله س��ني داشتم. مادرم طبق 
عقايدي كه داشت هر دوي ما را در پايگاه بسيج 
به كالس قرآن فرستاده بود تا از معنويات قرآن 

كريم بهره مند شويم. 
چطور شد كه ش�هید به عضويت سپاه 

درآمد؟
من مقطع راهنمايي بودم كه داداش در دانشگاه 
اصفهان قبول شد و همان سال هم ازدواج كرد. 
ايشان ش��ش س��ال تمام در اصفهان مشغول 
تحصيل بود و در رشته كامپيوتر مدرك گرفت. 
به داداش پيش��نهادهای كاري فراواني ش��ده 
بود. از جمله معاونت كاري در يك ارگاني. ولي 
ايشان با توجه به اينكه از طريق بسيج با سپاه در 
ارتباط بود و عالقه شخصي هم داشت، گفت كه 
دوست دارد در سپاه فعاليت داشته باشد. سال 
1382 وارد سپاه شد و هشت سال در سيستان 
وبلوچستان فعاليت داش��ت. البته قبل از آنكه 
برادرم در ارگان سپاه استخدام شود به صورت 
بس��يجي و داوطلب ب��ا نيروه��اي انتظامي در 

مبارزه با موادمخدر كرمان همكاري مي كرد. 
جاي�ي عنوان ش�ده ب�ود ك�ه خدمت 
سیس�تان  اس�تان  در  برادرت�ان 
وبلوچس�تان ي�ك خواس�ته قلب�ي و 

شخصي هم بوده است. 
ب��رادرم زاده كرمان بود و دوس��ت داش��ت در 
مناطق محروم جنوب شرق كشور فعال باشد. 
ابتدا از سپاه كرمان لباس سبز پاسداري به تن 
كرد. دوسال اول فعاليتش را هم در كرمان بود. 
زمان درگي��ري ريگي و گروهكش به اس��تان  
سيس��تان وبلوچس��تان منتقل ش��د و بعد از 
اتمام آن حوادث، ايش��ان را به ته��ران منتقل 
كردند. در واقع به آنجا مأمور ش��د. اما خودش 
دوست داش��ت دوباره به جنوب شرق برگردد. 
همرزمش مي گفت: »براي ش��هيد درخواست 
كرده بودند مسئوليتي در تهران داشته باشد، 
اما خودش گفته بود در جنوب ش��رق زحمت 
كشيدم و مي خواهم مزد زحماتم را در خدمت 
به همان مناطق بگيرم«. برادرم به خصوص در 
زمان شهيد سردار شوش��تري ارتباط خوبي با 
سران طوايف داشت. بعد از سه سال ماندن در 
تهران طي حكمي او را به سيستان وبلوچستان 
منتقل كردند كه در واقع مش��هدش هم همان 
جا بود. شهادتش��ان بعد از هشت سال فعاليت 
در سيس��تان وبلوچس��تان و 17 سال خدمت 
صادقانه در س��پاه اتف��اق افتاد. بعد ه��م كه با 
تشييع باشكوه در گلزار شهداي كرمان به خاك 

سپرده شد. 
گفتید ايش�ان س�ال ها پی�ش ازدواج 

كردند، فرزندي هم داشتند؟
شهيد س��ال 80 ازدواج كرده بود وي فرزندي 
نداش��ت. در تمامي اين مأموريت ها همسرش 
همراهش بود. ايشان بعد از ش��هادت اخوي به 

كرمان برگشت. 
شما از س�مت برادرتان در سپاه استان 

سیستان و بلوچستان با خبر بوديد؟
نه، ما حت��ي از درج��ه نظامي ب��رادرم بي خبر 
بوديم. با اينكه فرمانده اطالعات سپاه بود، ولي از 

شنيدن لقب فرمانده بيزار بود. 
شهادت شان چطور رقم خورد؟

روز جمعه هش��تم مهرماه بود كه بع��د از اتمام 
نماز جمع��ه و با س��خنراني امام جمعه ش��هر 
زاهدان. آشوبگرها به خيابان ها ريختند و شروع 
به راهپيماي��ي كردند. بعضي از آش��وبگران كه 
همراهش��ان هم ع��ده اي از فريب خ��وردگان 

بودند، به يك پاسگاه حمله كرده و وارد ميداني 
مي شوند كه در كنارش مركز بهداشتي و درماني 
ب��ود. آش��وبگران در آنجا چن��د نف��ر را گرفتار 
مي كنند و قصد كشتن شان را داشتند. برادرم با 
همرزمانش آنها را نجات مي دهند. چند زن و بچه 
بي گناه بودند كه آنها را از معركه دور مي كنند. 
بعد يكي از دوستان شهيد از فك و صورت گلوله 
مي خورد. اخوي او را بلند مي كند و به ماش��ين 
مي رساند تا به بيمارستان برسانند. دوباره سيد 
حميدرضا وارد معركه مي شود تا با اغتشاشگرها 
مقابله كند. همرزم ديگرش ب��ه او مي گويد نرو 
كه تو را هم با تير مي زنند. ولي شهيد در جواب 
مي گوي��د: »بزنند! باي��د اين معرك��ه بخوابد«. 
خالصه مي رود و برادرم هم توسط تيراندازي كه 
در يك ساختمان مخروبه بود، مورد اصابت قرار 
مي گيرد. تير از گردنش به سمت چپ و قلبش 
مي خورد. او را روانه بيمارستان مي كنند اما آنجا 
به شهادت مي رس��د. همچنين دوست برادرم 

هم كه به فكش تير خورده ب��ود يك روز بعد از 
شهادت برادرم به شهادت رسيد. 

خانواده به واس�طه حضور در كرمان از 
ش�هید دور بودند، آخرين ديدارتان با 

برادر كي بود؟
چون از هم دور بوديم سالي دو يا سه بار همديگر 
را مي ديديم. ولي تلفني بيشتر در ارتباط بوديم. 
برادرم دو ماه قبل از ش��هادتش به كرمان آمد. 
دفعات قبل س��ه روز مي ماندند و بعد مي رفت. 
اين دفعه كه داداش آمد بيش��تر ماند. پنج روز 
پيش ما ب��ود. داداش به هيچ وج��ه از جايگاه و 
كارش به نفع خودش اس��تفاده نمي كرد. حتي 
در درگيري ه��ا هم خودش جلوت��ر از نيروهاي 
زير دس��تش به دل خطر مي رفت. وقتي هم كه 
داداش به ش��هادت رس��يد خيلي از دوستانش 
و خودمان خبر نداش��تيم كه پست فرماندهي 
دارد. همه فكر مي كرديم كه يك پاسدار معمولي 

است. 
رابط�ه قلب�ي برادرت�ان ب�ا همرزمان 

شهیدش چطور بود؟
يكي از همرزمان برادرم چند سال پيش در انجام 
فعاليت بازرسي در زاهدان به شهادت رسيد كه 
اين موضوع باعث ش��ده بود روحي��ه داداش به 
طور كلي عوض شود. با آنكه ايشان اهل واتساپ 
نبود، اما بعد از شهادت دوستانش، فعاليتش در 
واتساپ زياد شد و پيام هاي مقام معظم رهبري، 
مطالب و عكس شهدا را بارگذاری می كرد. حتي 
مطلع ش��ديم كه با خانواده دو ش��هيد بزرگوار 
كه در استان مازندران بودند نيز تماس داشته 
و با آنه��ا ديدار كرده بود. مي دي��دم كه داداش 
مي گفت از اي��ن حادثه ها ناراحت هس��ت و با 
چش��م خود مي بيند كه تك تك دوستانش به 
فيض شهادت مي رس��ند و خودش هنوز زنده 
اس��ت. من به دلم افتاده بود كه عاقبت برادرم 
هم به شهادت ختم مي ش��ود. حتي همرزمش 

مي گفت: »سيد حميدرضا به من مي گفت داغ 
س��ه نفر كمر مرا خم كرد؛ مادرمان و  شهيدان 
حس��ني و طباطبايي كه از همرزمان او بودند و 
عكس های اين عزيزان را يا در جيب يا در اتاق 

كار خود داشت«. 
چه كسي خبر ش�هادت برادرتان را به 

شما و خانواده داد؟
بعد از آن حادثه ترويس��تي، همسر برادرم زنگ 
زد و متوجه ش��دم كه اتفاقي براي سيدحميد 
رضا افتاده است. ايشان به من گفت كه داداش 
زخمي شده اس��ت و او را به بيمارستان منتقل 
كرده اند. من سريع به دوستش زنگ زدم گفتم 
هرچي شده به من بگوييد. ايش��ان هم گفتند 

سيد حميدرضا به شهادت رسيده است. 
با توجه ب�ه اينكه چندين ماه اس�ت با 
اغتشاش�گران در مملكت م�ان درگیر 
هس�تیم ش�ما در اي�ن خص�وص چ�ه 
صحبتی با افرادي داريد كه فريب  آنها 

را مي خورند؟
متأس��فانه ع��ده اي از م��ردم حافظ��ه تاريخي 
ضعيفي دارند. زماني كه س��ردارحاج قاس��م به 
شهادت رسيد يكي از ش��عارهاي مردم اين بود 
كه پيرو رهبري هس��تند. اگر اين عده از مردم 
به حرف ش��هدا گوش مي كردند و راه انقالب را 
ادامه مي دادند، اين طور مظلومانه بس��يجي ها 
و نيروهاي امنيتي به ش��هادت نمي رس��يدند. 
اينطور كه برخي از كارشناسان معتقد هستند، 
فقط پنج درصد افراد اغتشاشگر منافق هستند 
و 95 درصد معترضين، افراد ناداني هستند كه 
خودشان را قرباني دسيسه هاي دشمن كردند. 
اينها نياز دارن��د راهنمايي ش��وند. اين طور كه 
همرزمان داداش مي گفتند اخوي توانسته بود 
اقدامات خوب��ي در خصوص تأمي��ن امنيت در 
استان سيستان و بلوچستان انجام دهد و به تمام 
فعاليت هاي تروريس��ت ها در اين استان اشراف 
اطالعاتي پيدا كرده بود. تروريس��ت ها چندين 
مرحله براي ضربه به ش��هيد اقدام كرده بودند، 
اما هم��ه طراحي هاي آنها منجر به شكس��ت و 
اقدامات كور ش��ده بود. البته كه ش��هادت آرزو 
و شوق شيرين ش��هيد هاش��مي در سال هاي 

اخير بود. 
تروريس�ت هايي كه برادرتان و همرزم 
ايشان را به شهادت رساندند دستگیر 

شدند؟
آن طور كه ما مطلع شديم، دو روز بعد از شهادت 
برادرم و همرزمش آن تك تيراندازها به دس��ت 
بچه هاي سپاه پاسداران به هالكت رسيدند. اين 
تروريس��ت ها كس��اني بودند كه در كشورهاي 
همس��ايه آموزش ديده بودند و از عوامل گروه 
ُجن��داهلل )جند ش��يطان( به ش��مار مي رفتند. 
اينها خودش��ان را مدافع حقوق م��ردم منطقه 
معرفي مي كنند اما از كش��تن همين مردم هم 
دريغ نمي كنند. خوش��بختانه اهالي سيستان 
وبلوچس��تان به خوبي از ماهيت اينه��ا با خبر 

هستند. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهید سیدحمیدرضا هاشمي فرمانده اطالعات سپاه سیستان و بلوچستان كه مهرماه امسال آسماني شد

گفت: بگذار به من تیر بزنند، باید این معرکه بخوابد!

يكي از همرزمان برادرم چند سال پیش 
در انج�ام فعالیت بازرس�ي در زاهدان به 
شهادت رسید كه اين موضوع باعث شده 
بود روحیه داداش به طور كلي عوض شود. 
خودش مي گفت »داغ س�ه نف�ر كمر مرا 
خم كرد؛ »مادرم و ش�هیدان حس�ني و 
طباطباي�ي« ك�ه از همرزمان�ش بودند

يك�ي از دوس�تان حمیدرض�ا از ف�ك 
تیر مي خ�ورد. اخ�وي او را بلند مي كند 
و به ماش�ین مي رس�اند تا به بیمارستان 
برس�انند. دوب�اره خ�ودش وارد معركه 
مي شود تا با اغتشاش�گرها مقابله كند. 
همرزم ديگرش به او مي گوي�د نرو كه تو 
را هم با تیر مي زنن�د. در جواب مي گويد: 
»بزنن�د! باي�د اي�ن معرك�ه بخواب�د«

  شكوفه زماني
هشتم مهرماه در اغتشاشات زاهدان، سرهنگ پاسدار سید حمیدرضا هاش�مي معاون اطالعات سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان 
مجروح شد و بعد از انتقال به بیمارستان به شهادت رس�ید. سید حمیدرضا با اسم امنیتي »سید علي موس�وي« در دوران خدمت در سپاه 
پاسداران، خدمات قابل توجهي به مردم مناطق محروم جنوب شرق كشور داشت و در تأمین امنیت استان سیستان وبلوچستان و همچنین 
مقابله با اقدامات ضدامنیتي، نقش عمده اي ايفا كرد. او در طول خدمت خالصانه اش ضربات مهلكي به تروريس�ت ها وارد كرده بود. شهادت 
سید حمیدرضا بازتاب گسترده اي چه در رسانه هاي داخل و چه در رسانه هاي خارج از كشور داشت. در گفت وگويي كه با برادر شهید داشتیم، 

گذري هرچند كوتاه به زندگي اين سردار رشید سپاه انداختیم. 
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