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سابقه همکاری چندین ساله با مرحومه بهجت افراز 
را دارد. حســن پور از ســال 1368تا 1398به مدت 
30سال در اداره اسرا و مفقودین فعالیت می کرد. او 
حال و هوای ایــن اداره در روزهای پرالتهاب جنگ 
تحمیلی و نقش مرحومه افراز در این اداره را چنین 
توضیح می دهد:»یکی از فعالیت های جمعیت های 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر، جست و جوی افرادی 
است که در جنگ ها، ســوانح طبیعی، مهاجرت  یا 
به هر دلیل دیگری از خانواده هایشــان جدا شــده، 
ارتباطشان با خانواده قطع یا در این مسیر گم شده 
باشــند. در چنین مواقعی خانواده هــای نگران به 
این اداره مراجعــه می کنند و به دنبال نشــانه ای از 
عزیزانشان می گردند. جمعیت ملی هالل احمر نیز 
از طریق دیگر جمعیت های ملی و کمیته بین المللی 
صلیب سرخ جست و جو برای آن فرد را آغاز می کند. 
زمانی که کمیته اسرا و مفقودین در هالل احمر شروع 
به فعالیت کرد، خانواده های بســیاری به ما مراجعه 
می کردند که نگران و مضطرب بودند اما مرحومه افراز 
که ریاست این اداره را برعهده داشت، در برخورد با 
خانواده ها بسیار صبور بود. او تجربه 30سال کار در 
آموزش و پرورش را داشت و به خوبی از پس مدیریت 
این اداره برآمد. مراجعه کنندگان به این اداره ناراحت 
و مضطرب بودند و گاهی برخی از آنها که هیچ نشانی 
از عزیزانشان پیدا نمی کردند، عصبانی هم می شدند 
ولی خانم افراز همیشه صبور بودند و سعی می کردند 
عکس العملی نشان ندهند که موجب رنجش بیشتر 
خانواده ها شود. ایشــان تا زمانی که در قید حیات 
بودند، فعالیت زیادی در جمعیت هالل احمر انجام 

دادند و حق زیادی به گردن جمعیت دارند. ارتباط 
عاطفی میان خانم افراز و خانواده ها به ویژه مادران و 
همسران خانواده اسرا، موجب شده بود تا خانواده ها 
بتوانند راحت تر مشکالت و درخواست های خود را 
بیان کنند. همســران، پدر، مادر و فرزندان اسرا اگر 
کاری داشــتند اول با خانم افراز تماس می گرفتند. 
او نیز سعی می کرد در حد امکان از طریق مسئوالن 
مربوطه مشکل خانواده ها را حل کند. این اعتماد و 
ارتباط عاطفی دوسویه بود. یادم هست یکی از اسرا 
به دلیل مشــکالت خانوادگی و درخواست طالق از 
سوی همسرش در ایران با اینکه خانم افراز را ندیده 
بود اما با ارســال نامه ای به او وکالت داد تا بتواند در 

دادگاه خانواده حضور یابد«. 

طعم شیرین خوشحالی خانواده ها 
طبق آمار حدود 43هزار ایرانــی در دوران جنگ 
تحمیلی در اردوگاه های عراقی به ســر می بردند 
و تعداد زیادي نیز در همان اردوگاه ها به شــهادت 
رسیدند. حسن پور خاطرات بسیاری از همکاری با 
مرحومه افراز در اداره اسرا و مفقودین هالل احمر 
دارد. در میان انبــوه خاطرات تلخ و ناراحت کننده، 
شــادی خانواده ها پس از ســال ها نگرانی و چشم 
انتظاری از خاطرات شیرین و به یادماندنی اوست 
که یکی از آنها را برایمان نقل می کند: »بی خبری 
از عزیزانی که به جبهه رفته بودند برای خانواده ها 
بسیار ســخت بود. بارها پیگیر می شدند و ما هیچ 
جوابی نداشتیم که به خانواده بدهیم. خلبان حسین 
لشکری از آزادگانی بود که 13ســال اسیر بود. او 
نخستین اســیر جنگی بود و آخرین نفری که در 
17 فروردین 1377به ایران برگشــت. خانواده اش 
بسیار پیگیر خبری از او بودند. هالل احمر از طریق 
کمیته بین المللی صلیب سرخ موضوع را پیگیری 
می کرد اما مقامات عراقی بنا به دالیلی هیچ پاسخی 
نمی دادند. روزی که نامه او از طریق کمیته صلیب 
سرخ به هالل احمر رسید، همه ما به خصوص خانم 
افراز خیلی خوشحال شدیم. خانم افراز خودشان گل 
و شیرینی خریدند تا به منزل او بروند و شخصا خبر 
را به همسر آقای لشکری بدهند.«  درطول جنگ 
تحمیلی، اداره اسرا و مفقودین حدود یک هزار گواهی 
شــهادت از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ 
دریافت و برای شناســایی آنهــا و تحویل مدارک 

مادری با غم غربت 40هزار فرزند! 
نگاهی کوتاه به فعالیت های »بهجت افراز« که تا روزهای پایانی عمرش همراه خانواده های اسیران و مفقودان بود

برپایی کنگره ملی شهدای روحانی 
اولین کنگره ملی 4 هزار شهید روحانی کشور، چهارم خرداد 

امسال در مصالی نمازجمعه شهر قم برگزار خواهد شد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول 
روابط عمومی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، با اعالم 
این خبــر گفت: در تمام اســتان های کشــور یادواره های 
شــهدای روحانی برگــزار و در برخی از اســتان ها نیز این 
یادواره ها 2یا 3بار برگزار شــده اســت، اما مراسم و کنگره 
اصلی در قم با حضــور مهمانان ملــی و بین المللی برگزار 
می شود. سخنگوی ســپاه با بیان اینکه دشمن از ابزار های 
رســانه ای برای وارونه نمایی واقعیت ها اســتفاده می کند، 
افزود: بــا فعالیت های رســانه ای در کنگره ملی شــهدای 
روحانی به دنبال ارائه یک تصویر دقیق و جامع از شــهیدان 

روحانی هستیم. 
سخنگوی سپاه از توجه کنگره مذکور به خدمات روحانیت 
هنگام بالیای طبیعی، دســتاورد های روحانیت در راستای 
مقابله با ویروس کرونا و شــهدای روحانی مدافع حرم یاد 
کرد و گفت: برای شــهدای روحانی مدافع حرم مراســمی 
مستقل پنجشنبه این هفته )29 اردیبهشت( در جوار مزار 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار می شود. 
همچنین روحانیان آزاده در قزوین و روحانیان فرمانده در 
خوزســتان گردهم خواهند آمد و بــرای روحانیان جانباز 
مراسمی برگزار خواهد شد. او به سرکشی از 4 هزار خانواده 
شهید در نقاط گوناگون کشــور به عنوان یکی از برنامه های 
این کنگره اشــاره کرد و گفت: این برنامه تــا روز برگزاری 

کنگره ملی شهدای روحانی ادامه دارد.
وی ادامه داد: نماینده ولی فقیه در سپاه با مدیریت حوزه های 
علمیه نشست های مختلفی را تاکنون برگزار کرده است تا 
در راستای برگزاری این کنگره از ظرفیت حوزه های علمیه 

به شیوه مطلوب استفاده شود.

زیر خاکی های عزیز 
درد استخوان گرفته اند 

 یوسف هدایتی در نخستین کتاب شعر دفاع مقدس 
آستارا با عنوان »زیر خاکی های عزیز درد استخوان 
گرفته اند« با وجود نداشتن تجربه از دوران دفاع مقدس 
با زبان ساده احســاس و تخیل خود را در قالب شعر 
جاری کرده است. این مجموعه شعر در 97صفحه و 
شامل ۵0 قطعه شعر در قالب نو است. یوسف هدایتی 
متولد سال 1366 در آستارا و کارشناس ارشد زبان و 
ادبیات فارسی است و از اوایل دهه 80 در حوزه شعر و 
رسانه فعالیت می کند. هدایتی می گوید: »من دوران 
دفاع مقدس را درک نکرده ام اما همواره در طول سالیان 
گذشته با مطالعه مجموعه شعرهای مربوط به ادبیات 
پایداری، سفرهای مکرر به مناطق عملیاتی در قالب 
کاروان راهیان نور و شنیدن روایت های راویان جنگ 
به معنای واقعی رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان 
را حس کردم و ذوق شــعری ام بــا آن حس و حال، 
هوای تازه ای خورد.« این کتاب با تیراژ یکهزار نسخه 
توسط انتشارات »رج« )نشر تخصصی ادبیات معاصر( 
و با حمایــت اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های 

دفاع مقدس گیالن چاپ شده است.
در بخشی از اشعار این کتاب می خوانیم:

مست شراب هشت ساله هستم
و در این دنیا به کدام حالم اشاره کنم

خوشه های خم پاره کار خودشان را کردند
تا من بعد از آن سال ها

هر وقت صدای خم را می شنوم
بند احساسم پاره می شود

پرواز در شب
مقاومت، صبر، ایثار و شــهادت 
مفاهیــم واالیــی در حماســه 
دفاع مقدس بود که با الگوگیری 
از حماسه کربال توسط رزمندگان 
به حقیقت پیوست. مرحوم رسول 
مالقلی پور در فیلم ســینمایی 
»پرواز در شــب « توانســته این 
مفاهیم را در قالب داستانی که در 
دل جنگ اتفاق می افتد به نمایش 

بگذارد. این فیلم به یادماندنی که نخستین تجربه تهیه کنندگی 
مالقلی پور به شمار می رفت، جایزه بهترین فیلم پنجمین جشنواره 
فیلم فجر را از آن خود کرد. در این فیلم می بینیم گردان کمیل 
به فرماندهی مهدی نریمان با بازی مرحوم سلحشــور برای یک 
حرکت ایذایی به خطوط دشمن یورش می برد. با این حال، فشار 
بی امان دشمن آنها را مجبور به پناه گرفتن در یک کانال می کند. 
در این بین، تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار 
می افتد و آب و آذوقه داخل کانال نیز جیره بندی می شود. گروهی 
از رزمندگان برای ارائه گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره 
گردان به طرف قرارگاه عزیمت می کنند. آنها باید از میان خطوط 
تازه مستقر شده دشمن بگذرند. 3نفر از گروه 4نفری در مصاف 
با دشمن شهید می شــوند. یک نوجوان رزمنده سرانجام پس از 
سختی های بسیار، خود را به قرارگاه می رســاند. از طرف دیگر 
مهدی نریمان و یارانش درون کانال در مواجهه با حمالت مکرر 
دشمن مقاومت می کنند. سرانجام مهدی برای تهیه آب، یک تنه 
به دشمن حمله می برد. در این قسمت از فیلم تشابه زیادی میان 
حماسه رزمندگان دفاع مقدس با حماسه علمدار کربال حضرت 
ابوالفضل)ع( نمایش داده  شده است. مرحوم فرج اهلل سلحشور، 
علی یعقوب زاده، تاجبخش فناییان، جعفر دهقان و جواد هاشمی 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

دوران افتخار
بازی »دوران افتخار« یکی از بهترین نمونه های اکشن تیراندازی 
در بین بازی های ایرانی است. بازی ساخته شرکت سپاسه فتح 
پارسه و درباره فردی است که عبدالرضا نام دارد و در سال های 
جنگ حضور فعالی داشته است. سازمان جاسوسی اسرائیل به 
ربودن او اقدام می کند و او را برای تحقیقات تکمیلی به سازمان 
ان اس ای تحویل می دهد. از طرفی یکی از هکر های ایرانی به این 
ســازمان نفوذ و فایل هایی درباره عبدالرضا به دست می آورد و 
متوجه می شود عبدالرضا در برخی از آن فایل ها خاطرات دوران 
جبهه خود را روایت می کند. در این بازی، بعد از کمی توضیحات، 
شما در نقش عبدالرضا و پشت خاکریز های جاده اهواز-خرمشهر 
قرار خواهید گرفت. بازی با روایت 2 عملیات مرصاد و عملیات 
بیت المقدس، بخشی از خاطرات عبدالرضا را بیان می کند. در 
طول بازی سؤال هایی درباره شخصیت عبدالرضا پیش می آید. 
چرا توسط موســاد ربوده شده اســت و این هکر کیست. آیا از 
مأموران نهاد های امنیتی ایران است؟ این پرسش وقتی پاسخ 
داده می شود که بازی با یک پایان به شما می فهماند این بازی 
ادامه دار است و این پرسش ها در فصل دوم پاسخ داده می شود. 
بازی دارای 3 سطح آسان، سخت و متوسط است و شما می توانید 

براساس مهارت خود، بازی را در 3 تا ۵ ساعت تمام کنید.

معرفی فیلم

معرفی بازی

کتاب شعر

خـبر

اداره اسرا و مفقودین هالل احمر نامی آشنا 
برای خانواده هایی بود که در طول 8ســال 
دفاع مقدس به دنبال نام و نشانی از فرزندان و 
همسرانشان بودند. تاریخ تشکیل این اداره که با نام »اداره جست وجو و بازپیوند خانواده« معاونت 
امور بین الملل جمعیت هالل احمر فعالیت خود را شروع کرد، به سال 1359برمی گردد؛ همان سالی 
که جنگ تحمیلی شروع شد. اهمیت رسیدگی به وضعیت اسرا و مفقودان موجب شد تا نام این 
اداره به »اداره اسرا و مفقودین« تغییر یابد. مرحومه بهجت افراز از همان ابتدای تشکیل این اداره 
ریاست آن را برعهده داشت. ارتباط مســتمر افراز با خانواده های اسرا و مفقودین، رسیدگی به 
مشکالت خانواده ها و تالش و پیگیری او برای احقاق حق آزادگان در طول 8سال جنگ تحمیلی و 
تا زمان مبادله اسرا موجب شد تا حجت االسالم »سیدعلي اکبر ابوترابی فرد« به او لقب »ام االسرا« 
دهد. این گزارش نگاهی کوتاه دارد به فعالیت های بهجت افراز که تا روزهای پایانی عمرش در سال 

1397همراه خانواده های اسرا و مفقودین بود.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

افراز متولــد 1312جهــرم بود. او پــس از تکمیل 
تحصیالت در آموزش و پرورش استخدام شد. از جهرم 
به شیراز و از شیراز به تهران مهاجرت کرد و در دوران 
انقالب اسالمی یکی از معلمان مبارز و فعال بود. افراز 
پس از 30ســال خدمت در آموزش و پرورش سال 
1360بازنشسته شد و یک سال در سفارت جمهوری 
اســالمی در هندوستان مشــغول به خدمت شد. او 
پس از بازگشت به ایران همکاری خود با هالل احمر 

را آغاز کرد.

جست وجوی اسیران و مفقودان
اداره اسرا و مفقودین زیرنظر اداره کل امور بین الملل 
فعالیت می کرد. یکی از مهم ترین وظایف این اداره، 
شناسایی مفقوداالثرها و اسرای ایرانی بود که از همان 
سال های نخست جنگ، در اردوگاه های عراقی گرفتار 
شده بودند. جست و جوی مفقودین و تبادل پیام های 
اسرای ایرانی، دریافت کارت اسارت، دریافت گواهی 
شهادت و...  از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ 
از مهم ترین وظایف این اداره بود. در کمیسیون اسرا 
و مفقودین نمایندگانی از تمام ارگان های درگیر در 
جنگ مثل نمایندگان هالل احمر، ارتش، بســیج و 
سپاه، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و دیگر ارگان ها 

حضور داشتند.

صبور مانند یک مادر
نجمه حســن پور، کارمند اداره اسرا و مفقودین که 
بعدها به معاونت این اداره منصوب شــد و پیش از 
بازنشســتگی، ریاســت این اداره را برعهده داشت، 

به خانواده ها اقدام کرد. اعالم شــهادت اســرا در 
اردوگاه از خاطرات بســیار تلخی بود که حسن پور 
به آنها اشــاره می کند؛ »وقتی اســرا در اردوگاه به 
شهادت می رســیدند، مدارک شــهادت از طریق 
کمیته صلیب سرخ برای هالل احمر ارسال می شد و 
باید به خانواده ها خبر می دادیم. البته مدارک شامل 
گواهی شهادت و عکسی از پیکر بود که ما باید برای 
تأیید به خانواده ها نشان می دادیم. یادم هست برای 
شناسایی و تأیید یکی از شهدا، نمی خواستیم خبر 
را به پدر و مادر شهید بدهیم که در شهرستان بودند. 
ابتدا از برادرش خواستیم به تهران بیاید. عکس را که 
دید بسیار بی تابی کرد. بعد رفت و آن برادر دیگر به 
تهران آمد و او هم عکس را تأیید کرد. از این موارد 
زیاد بود و در چنین شــرایطی رفتــار خانم افراز با 
خانواده های داغدار بسیار صبورانه بود. برای همه ما 
که در اداره مفقودین و اسرا فعالیت می کردیم تحمل 
چنین شرایطی سخت بود و عواقب ناگواری روی 
روح و روانمان می گذاشــت. اما شرایط جنگی بود 
و من احساس می کردم شاید بتوانم با حرف دلگرم 
کننده ای به خانواده های نگران کمک کنم تا بار این 
غم برای آنها قابل تحمل شود. اگر چه مثل خانم افراز 
نمی توانستم اما توصیه ایشــان این بود که شرایط 

خانواده ها را درک کنیم.«

باز بودن پرونده مفقودان
دولت عراق از بین اســیران آزادشده ایرانی تعداد 
20 هزار و 313 نفر از آنها را از نمایندگان کمیته 
بین المللی صلیب سرخ مخفی نگه داشت و تا زمان 
تبادل یعنی سال 1369 دولت ایران و خانواده این 
افراد از آنها هیچ گونه اطالعاتی نداشتند. براساس 
آمار ارائه داده شــده از سوی کمیســیون اسرا و 
مفقودین جنگ تحمیلی، کل اسرای بازگشتی به 
کشور تحت عنوان »آزادگان سرافراز« 39 هزار و 
140 نفر بود. زمان آزادی اسرا، خانواده ها با عکسی 
از فرزند خود به اداره اســرا و مفقودین می رفتند 
تا آنها را برایشان پیدا کنند. بسیاری از خانواده ها 
همچنان چشم انتظار یافتن نام و نشانی از عزیزان 
خود هستند. تبادل اسرا در شهریور 1369تمام شد 
و دولت عراق اعالم کرد هیچ اسیر ایرانی دیگری در 
اردوگاه ها باقی نمانده، اما پرونده مفقودان تا روشن 

شدن وضعیت همه مفقودان همچنان باز است.

یادی از دالوری که رزمنده ها به او لقب »ضدگلوله« داده بودند

فـرمانده فـراری

دوستانش لقب ضدگلوله به او داده بودند. برای اینکه یک جای سالم 
در بدن نداشت. جسمش پر از تیر و ترکش هایی بود که از هر عملیات 
نصیبش می شد. با این حال هیچ وقت نه از درد گله کرد و نه به دلیل 
کثرت شان خانه نشین شد. هر بار که برای مداوا گذرش به بیمارستان 
می افتاد دوستانش مراقب بودند که بعد از بهبودی فرار نکند. آنقدر 
در درگیری ها جراحت برداشته بود که گویا زخم ها، رفقای دیرینه اش 
شده بودند. برای همین دوست نداشت در هیچ شرایطی از جبهه دور 
بماند. عباس شعف، فرمانده جوان گردان میثم رشادت های زیادی 
از خود نشان داد و آرزویش آزادی خرمشــهر بود. بار آخر هم به 
دوستانش پیوست و می خواست که در فتح این شهر به خون کشیده 
شده سهمی داشته باشد. اما درست چند روز مانده به سوم خرداد 
حین جدال با دشمن به درجه رفیع شهادت نایل شد. 27اردیبهشت 

سالروز شهادت اوست.

عباس بچه اول خانواده بود. سال 1338به دنیا آمد. پدرش درآمد چندانی 
نداشت و از این رو چرخ زندگی شان آنطور که باید نمی چرخید. او که در 
خانواده جز مهر و وفا چیز دیگری نیاموخته بود نمی توانســت نسبت به 
شرایط زندگی شان بی تفاوت باشــد از این رو برخالف میل باطنی درس 
را رها کرده و پی کار رفت تا بتواند کمک خرجی برای پدرش باشــد. در 
کارخانه تولید چای مشغول کار شد و هر چه دستمزد می گرفت در اختیار 
مادر می گذاشت تا مبادا خواهر و برادرهای کوچک تر کم و کسری داشته 
باشند. اما این اتفاق دیری نپایید و عباس، پدرش را از دست داد. او که تا 
چندی پیش عصای دست پدر شده بود حاال باید نقش او را در خانه ایفا 
می کرد. مهربانی و عطوفت این پسر باعث شده بود مادر وابستگی زیادی 
به عباس داشته باشد. والحق که عباس برای مادر کم نمی گذاشت. با اینکه 
سن و سالی نداشت اما خیلی خوب از عهده مدیریت خانه برمی آمد و اجازه 

نمی داد مادر و خواهرها جای خالی پدر را احساس کنند.

بازگشت از معراج شهدا 
با شــکل گیری نیروی ســپاه او به عضویت این نهاد درآمد و بعد از مدت 
کوتاهی راهی جبهه شد. با اینکه خانواده درنظر او در جایگاه باالیی قرار 
داشت اما دفاع از وطن را به مراقبت از آنها ارجح می دانست. تصمیمش را با 
مادر در میان گذاشت. مادر مخالفتی نکرد. می دانست که پسر مسیر درستی 
را انتخاب کرده است. عباس راهی جبهه غرب شد و به منطقه قصرشیرین 
و سرپل ذهاب رفت. با شهید محسن وزوایی و شهید علیرضا موحددانش 
همرزم بود و اغلب همراه آنها برای شناسایی می رفت. یکی از جاهایی که 
مورد هجمه دشــمن بود و باید آن را پس می گرفتند ارتفاعات بازی دراز 
بود. عباس در همان عملیات دچار جراحت شــدیدی شد به گونه ای که 
دوستانش تصور کردند او شهید شده است. برای همین پیکرش را به معراج 
شهدا بردند. او را البه الی پیکر دیگر شهدا گذاشتند. در این حین یکی از 
مسئوالن که در سالن حضورداشت متوجه نفس کشیدن های عباس شد. 
سریع دیگر عوامل را صدا کرد و او را به بیمارستان رساندند. عباس زنده ماند 
اما ترکشی که به چشم راستش خورده بود باعث نابینایی اش شد با اینکه 

ظاهر چشم این را نشان نمی داد.

تیر خالص 
عباس مدتی در بیمارستان بستری بود و پزشکان مشغول مداوا اما هنوز 
از بیمارستان مرخص نشده بود که دوباره عزمش را جزم کرد تا به جبهه 
برگردد. تذکرهای پزشکان هم که اهمیت نداشت. او با همان شرایط دوباره 
خود را به دوستانش در سرپل ذهاب رساند. دوباره عملیاتی دیگر در راه بود 
و می طلبید که منطقه شناسایی شود. عباس که حاال فرمانده گردان میثم 
شده بود ترجیح می داد خودش این کار را برعهده بگیرد. اما در بین راه در 
محاصره دشــمن بعثی قرار گرفت. تیری به دستش شلیک شد و او روی 
زمین افتاد. سرباز عراقی باالی سرش آمد. قلب عباس را هدف گرفت تا تیر 
خالص را بزند اما تیر به کتف او خورد و استخوان شانه اش را خرد کرد. چند 
ساعتی به همان حال ماند و از شدت آتشی که روی سرش می ریخت فک 
و گلویش هم دچار جراحت شد، آنقدر که کمتر کسی طاقت دیدن آن را 
داشت. دوباره او را به پشت جبهه بردند و راهی بیمارستانش کردند. خبر به 
مادر رسید و سراسیمه خود را به پسر رساند؛ حالش منقلب شد از آن همه 

زخمی که عباس برداشته اما خم به ابرو نیاورد. کنارش ماند و 8 ماه بی وقفه 
از او پرستاری کرد. حتی غذا را با نی آن هم از گوشه لب به خورد پسر می داد.

فرار از بیمارستان 
پس از بهبودی نسبی دوباره عازم شــد. عملیات آزادسازی خرمشهر در 
پیش بود و او می خواست به هر نحوی شده خود را به همرزمانش برساند. 
اما از اعزامش چند روزی نگذشــته بود که دوباره حین درگیری ترکشی 
به شکمش اصابت کرد و روده هایش به شدت آسیب دید. دوباره روز از نو 
روزی از نو. عباس راهی بیمارستان شد. دوستانش مراقب بودند که مثل 
دفعات قبل فرار نکند. آنها در فکر سالمتی فرمانده و آقای فرمانده به فکر 
فرار. انگار مجروح شدن برایش یک امر عادی شده بود با همه زخمی که 
در بدن داشــت باز هم دلش آرام نمی گرفت تهران بماند. برای همین به 
محض مرخص شدن از بیمارستان نگذاشت دوره نقاهتش طی شود. یک 
روز که مادر به جمکران رفته بود به خواهرش لیال گفت می خواهد به جبهه 
برود. او حتی منتظر نماند تا برای آخرین بار با مادر وداع کند. نمی خواست 
عاطفه مادری مانع رفتنش شود. خود را به جبهه جنوب رساند. آرزوی فتح 
خرمشهر را در سر می پروراند اما چند روز مانده به آزادسازی آن به درجه 
رفیع شهادت نایل شد. وقتی خبر شهادت عباس را به مادر دادند او محکم 
و مقاوم ایستاد. با اینکه تنها پسرش بود و عصای دست اما عجز و البه نکرد. 
نقل خرید و روی پیکر پسر پاشید تا به دشمن نشان دهد که برای دفاع از 

اسالم و میهن وهب ها زیادند.
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شهید مبارزه با قاچاق کاال
شهید حســین محمدی 
آرپاچایــی در چهــارم 
اســفند ســال 1374 در 
خلخال اردبیل متولد شد. 
او که فرزند آخــر خانواده 
بــود، از کودکــی عالقه 
زیادی به شــهید حسین 
فهمیده داشــت و همیشه 
از رشــادت های او صحبت 
می کرد و دوســت داشت 

راه او را ادامه بدهد. تحصیالت خود را تا راهنمایی ادامه داد و 
به دلیل عالقه ای که به مکانیکی داشت، جذب این حرفه شد. 
چند سال بعد به خدمت سربازی رفت. دوران آموزشی را در 
پادگان زین الدین ابهر زنجان گذراند و دوران خدمت به پاسگاه 
مرزی دوالمان منتقل شد. این شهید احترام به پدر و مادر را 
الگوی زندگی خویش قرار داده بود. با دیگران به مهربانی رفتار 
می کرد و کمک حال مادر و دیگر اعضای خانواده بود. در ایام 
محرم ایستگاه صلواتی دایر می کرد و با این کار عالقه شدیدش 
به اهل بیت)ع( و ساالر شهیدان را نشان می داد. او اهل کمک به 
دیگران بود و شخصیت صبوری داشت. در سختی و مشکالت، 
فکر خانواده بود. برادر شهید درباره او می گوید: »پدرم برای 
حسین کاپشن خریده بود. روزی حسین بدون کاپشن به خانه 
آمد و مادرم سؤال کرد که کاپشــن را چه کرده ای؟ او گفت: 
یکی از دوستانم پدر ندارد که برایش کاپشن بخرد، به همین 
دلیل کاپشنم را به او هدیه دادم که در زمستان سرد خلخال 
بیمار نشود«. شهید محمدی در بیست و هفتم مرداد ماه سال 
1393 در پاسگاه دوالمان در منطقه هنگ مرزی ارومیه حین 

درگیری با قاچاقچیان کاال به شهادت رسید.

یـاد

خاطره از بانو افراز 
کتاب »ام االســراء« از سوی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی 
در 329صفحــه چــاپ و 
خاطــرات بهجت افــراز در 
7بخش گــردآوری شــده 
است. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: »هنگام تنظیم 
آیین نامــه ســتاد آزادگان، 
وقتی به این بند رسیدیم که 
به ازای هر یک سال اسارت، 

یک سال خدمت دولتی برای اسرا محســوب شود، من به 
این بند اعتراض کردم و گفتم: یک سال خدمت و یک سال 
سابقه برای کسی صحیح است که روزی 8ساعت در اداره کار 
می کند؛ پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است و سالی یک ماه 
مرخصی دارد. شــب ها هم در کنار خانــواده اش در کمال 
آرامش و آسایش خوابیده است و حقوق خود را هم دریافت 
می کند. ولی اسرا در شبانه روز، 24ساعت در اسارت هستند، 
حقوق ندارند، مرخصی ماهانه و ساالنه ندارند. حاال اگر هر 
یک سال را 3برابر حساب نمی کنید، حداقل 2برابر حساب 
کنید. همه پیشنهاد مرا تأیید کردند و قرار شد هر یک سال 
اسارت، 2سال خدمت دولتی محسوب شود و الحمدهلل در 

مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت«.

بخشی از یک کتاب


