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در عمليات كربالي4 من جزو گروه حاج ستار 
ابراهيمي بودم. ايشان فرمانده گردان بود و 
من مسئول آموزش مخابرات. قبل از عمليات 
قرار بود به عنوان فرمانده يكي از دسته هاي 
غواص وارد كربالي4 شوم كه بنا به داليلي از 
غواصي جا ماندم و قرار ش��د جزو گروه خود 

حاجي باشم و در قايق ايشان حضور يابم. 
ش��ب عمليات غواص ها زودتر از ما حركت 
كردن��د. آنه��ا از نهرهايي كه به نخلس��تان 
مي ريخت مس��تقيم به اروند زدند، اما ما كه 

17 قايق بوديم ابتدا از كارون حركت كرديم 
و سپس با گذش��تن از س��ه راه ام الرصاص 
خودمان را به اروند رسانديم. اغلب بچه هاي 
كادر گردان در قايق حاجي حضور داشتند. 
مثاًل دو بيس��يم چي و دو ديده بان و مسئول 
آموزشي گردان و البته پيك فرمانده گردان 
همگ��ي در اين قايق حضور داش��تند. پيك 
گردان هم كس��ي نبود جز صمد ابراهيمي 

برادر كوچك تر حاج ستار. 
قصه نام اين دو برادر حكايتي شنيدني داشت. 
از قرار نام شناسنامه اي حاج ستار، صمد بود 
كه او را ستار صدا مي زدند. نام شناسنامه اي 
صمد هم ستار بود كه او را صمد صدا مي زدند! 
هيچ وق��ت نفهميدم عل��ت جا به جايي اين 
اسم ها چه بود؟ هرچه بود اين دو برادر خيلي 
به يكديگر عالقه داشتند، اما محبت برادري 
باعث نمي شد حاج ستار فرقي بين برادرش 
و ديگران قائل شود. هر دو دوشادوش ديگر 

رزمنده ه��ا در عمليات ش��ركت مي كردند. 
خصوصاً حاج س��تار كه فكر نمي كنم اصاًل با 

واژه ترس آشنايي داشت! 
در عملي��ات والفجر8 كه من بن��ا به داليلي 
نتوانستم حضور داشته باشم، از بچه ها شنيدم 
كه حاج ستار در فاو غوغا كرده است. شجاعتش 
مثال زدن��ي و زبانزد همه رزمنده ه��ا بود. در 
عمليات كربالي4 به عينه تهور و شجاعتش را 
ديدم. موقع حركت وقتي كه نيروهاي دشمن 
زمين و زمان و آب و آسمان را به گلوله بستند 
حاج ستار دستور داد كف قايق ها دراز بكشيم، 
اما خودش سرپا ايستاد تا سكاندار را هدايت 
كند. گلوله هاي رسام همين طور به سمت ما 
مي آمد و حاجي بدون اينكه خم به ابرو بياورد 

ايستاده ما را هدايت مي كرد. 
با ه��ر زحمتي ب��ود خودمان را به س��احل 
دشمن رسانديم. مسلسل چي هاي دشمن 
هر جنب��ده اي را روي آب و س��احل هدف 
قرار مي دادن��د. چند تا از بچه ه��ا همان جا 
روي س��احل گلوله خوردند. يكي شان برادر 
حاج ستار، صمد ابراهيمي بود كه بدجوري 
زخمي شد. وقتي خودمان را به كانال دشمن 

رسانديم، من و چند نفر ديگر از بچه ها در يك 
سنگر بوديم. در جا به جايي ها ديدم حاج ستار 
خودش پيك��ر مجروح صم��د را روي دوش 

گرفته و اين طرف و آن طرف مي برد. 
صبح كه از راه رسيد، عراقي ها متوجه شدند 
ما به خطشان نفوذ كرده ايم. از همه جا ما را 
زير آتش گرفتند. تا حدود س��اعت 11 ظهر 
مقاومت كرديم و بعد كه گلوله هاي مان تمام 
شد، به ناچار تسليم شديم، اما از حاج ستار و 
حسين زاده مسئول آموزشي گردان و صمد 
برادر حاج س��تار خبري نب��ود. بعدها كه از 
اسارت آزاد ش��دم، ش��نيدم كه صمد بر اثر 
خونريزي و جراحاتي كه داش��ت، كنار خود 
حاجي به شهادت رسيده است. او هم وقتي 
از برادر قطع اميد مي كند، همراه حسين زاده 
از شكافي كه در سنگرش��ان وجود داشت، 
خودشان را به كشتي نيمه غرق شده اي كه از 
اوايل جنگ در كنار ساحل به گل نشسته بود 
مي اندازند و دو، سه روز بعد به طرف ساحل 

خودي شنا مي كنند. 
دو هفته بعد از كربالي4 كه عمليات كربالي5 
شروع مي شود، حاج ستار در اين عمليات هم 
حضور مي يابد و در مراحل پاياني كربالي5 
هم به ش��هادت مي رسد. عش��ق و عالقه اي 
كه بين اين دو برادر وجود داشت باعث شد 
خيلي دوري هم را تحمل نكنند و يكي بعد از 
ديگري به شهادت برسند. حاج ستار انساني 
واال، شجاع و عارف مسلك بود. برادرش صمد 
هم جوان س��ر به زير و مؤمني بود. همين ها 
اليق شهادت بودند و عاقبت سعادت شهادت 

را نصيب خودشان كردند.
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اتفاقهاييجستوجوكنيم؟
خانواده ما با مقوله شهيد و شهادت ناآشنا نبود. 
پسر دايي مان رضا باقري در عمليات والفجر 8 
به شهادت رسيده بود. پدرمان كه كارمند اداره 
برق بود، در تربيت بچه ها خيل��ي مقيد بود و 
رزق حالل سر س��فره مي آورد. هرچند وقتي 
غالمرضا 12 ساله بود، پدرمان از دنيا رفت. ما 
دو برادر و سه خواهر هستيم. من متولد سال 
1351 و فرزند بزرگ خانواده هستم. غالمرضا 
هم متولد سال 1365 و پسر بزرگ خانواده بود. 
برادرم از 14 سالگي به هيئت مي رفت. نوجواني 
و جواني اش در هيئت ها گذش��ت. مخصوصاً 
دهه فاطميه در ايام شهادت حضرت زهرا)س( 
ارادت خالصانه اش را به بي بي نش��ان مي داد. 
وقتي بحث دفاع از حرم پيش آمد و ش��نيد به 
حرم حضرت زينب)س( بي حرمتي مي ش��ود 
تصميم گرفت مدافع حرم شود. از آنجايي كه 
به مادر سادات خيلي عالقه داشت همسرش را 
هم از خاندان سادات انتخاب كرد. از كودكي در 
بسيج فعاليت مي كرد و عاشق امام حسين)ع( 
بود. اين طور نبود كه فقط به هيئت برود و يك 
سينه زن و عزادار معمولي باشد. پايه گذار و عضو 
هيئت امام علي)ع( پانصد دستگاه كرمان بود. 
به اردوي جهادي در روستاهاي محروم كرمان 
هم مي رفت و اسم اين اردو را به نام شهيد فرخ 

يزدان پناه گذاشته بود. 
چهش�دكهتصميمگرفتبهس�وريه
برودوعكسالعملخانوادهچهبود؟

 غالمرضا از ما سه خواهر خيلي كوچك تر بود. 
برادر ديگرمان دو س��ال و نيم قبل از شهادت 
غالمرضا بر اثر تص��ادف از دنيا رفت��ه بود و او 
تنها پسر خانواده بود. غالمرضا از كودكي عزيز 
دردانه بود. همه دوس��تش داشتيم. نبودنش 
براي ما سخت بود. مادرم هم خيلي به او وابسته 
شده بود. برايش سخت بود از تنها پسرش جدا 
ش��ود. چند مرتبه داداش اصرار كرد كه مادر 
اجازه بدهد به س��وريه اعزام ش��ود. حتماً بايد 
رضايتنامه از جانب مادر مي برد ولي مادرمان 
دلش نمي آمد رضايت بدهد. خيلي اصرار كرد 
و مامان ك��ه ديد اينجا ماندن برايش س��خت 
اس��ت رضايت داد ولي رفتنش جور نمي شد. 
پيش مي آمد تا فرودگاه مي رفت و برمي گشت. 
يك روز آمد و گفت مادر! شما از ته دلت رضايت 
ندادي فقط برگه را ب��راي اعزامم امضا كردي، 
دلت بايد راضي شود تا بتوانم بروم. مادر وقتي 
حال نزار غالمرضا را ديد همان جا نيت كرد و 
خطاب به حضرت زينب)س( گفت اگر غالمرضا 
به س��وريه بيايد و براي شما كاري انجام بدهد 
من راضي ام اما اگر همين طوري به سوريه بيايد 

و هيچ مشكلي از مشكالت شما حل نشود من 
همين يك پسر را دارم. جلو روي غالمرضا اين 
حرف ها را مي زد. خيلي طول نكشيد كه برادرم 
به سوريه اعزام ش��د. معلوم بود حضرت زينب 

انتخابش كرده بود. 
چهتاريخيبهسوريهاعزامشد؟

17 شهريور سال 1396 در حالي كه همسرش 
هشت ماهه باردار بود به س��وريه اعزام شد و 
پنجم بهمن به شهادت رسيد. برادرم دو فرزند 
دارد. دخترش مونس اول دبستان است. فكر 
مي كرديم غالمرضا براي به دنيا آمدن فرزند 
دومش به كرم��ان مي آيد، اما نتوانس��ت. از 
آنجايي كه به شهيد محمودرضا بيضايي خيلي 
عالقه داشت از همان س��وريه اسم پسرش را 
محمودرضا انتخاب كرد. بعد از اينكه پسرش 
محمودرضا به دنيا آمد، برادرم قصد داشت به 
ايران بيايد اما وقتي به فرودگاه دمشق رسيد 
درگيري سختي پيش آمد و دوباره به جبهه 
مقاومت بازگش��ت. از آنجا پيام كوتاهي براي 
پسرش مي فرستد و مي گويد بابا محمودرضا! 
من االن بعد از صد روز به فرودگاه دمشق آمدم 
تا بياي��م كرمان و تو را ببينم ولي دو س��اعت 
مانده به پرواز خبر دادند كه دوباره حمله شده 
و من بايد برگردم. محمودرضا من تو را خيلي 
دوست دارم. بابا كار بي بي زينب رو زمين است. 
بعد مي گويد محمودرضا من مي آيم كرمان تو 
را مي بينم يا با پيروزي يا با شهادت. در آخر دو 
بار گفت لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. بعداً 

كه اوضاع مناسب شد مادرم و همسر برادرم و 
فرزندانش به دمشق رفتند و غالمرضا را براي 
آخرين بار در سوريه ديدند. غالمرضا گفته بود 
اين ديدار آخرمان است و من شهيد مي شوم. 
15 روز بع��د از اين ديدار خبر ش��هادتش را 
آوردند. روزي كه مادر و همس��ر و فرزندانش 
به سوريه رسيدند با دسته گل به استقبالشان 
آمده بود. فرزندانش را در آغوش گرفته و آنها 

را غرق بوسه كرده بود. 
ازشهادتشحرفيميزد؟

يك سال قبل از آن كه به سوريه اعزام شود با 
همسرش به گلزار ش��هداي كرمان رفته بود. 
كنار قبر ش��هيدي را نش��ان داده و گفته بود 
اينجا جاي من اس��ت. وقتي پيكر غالمرضا از 
سوريه به تهران رسيد با خانمش تماس گرفتند 
و گفتند اگر قبر مش��خصي داري��د بگوييد ما 
همان جا شهيد را دفن كنيم. خانمش چيزي 
نمي گويد. بنياد شهيد قبري را در گلزار شهدا 
انتخاب مي كند. بعد كه عكسش را نشان دادند 
خانمش با صداي بلند گريه مي كند و مي گويد 
من يك سال پيش با غالمرضا گلزار شهدا بودم 
و همين قبر را به من نشان داد. مي گفت جاي 
من اينجاس��ت و اينجا دفن مي ش��وم. همسر 
برادرم به او مي گويد اين پيش بيني ها مربوط 
به انسان هاي عارف است و مال آدم هاي عادي 
نيست. اگر مخلص باش��ي همان جا كه گفتي 

دفن مي شوي. 
دو بار بدن غالمرضا در آتش س��وخت. يك بار 

زمان نوجواني اش بنزي��ن روي بدنش ريخت 
و تمام بدنش سوخت ولي هيچ آثار سوختگي 
در بدن��ش نماند. وقت��ي ما و دوس��تانش اين 
صحنه را در بيمارستان ديديم تعجب كرديم. 
مادرم گفت تعجب نكنيد غالمرضا سينه زني و 
زنجيرزني خالصانه اي كه براي امام حسين)ع( 
داش��ت و عرقي كه براي عزاداري در هيئت ها 
ريخت باعث شد تا آتش دنيايي او را نسوزاند. 
وقتي هم كه در سوريه شهيد شد و دست داعش 
افتاد حرامي ها بدنش را با بنزين سوزاندند، ولي 

باز هم آثاري از سوختن در پيكرش نبود. 
دركداممنطقهس�وريهبهش�هادت
رسيد؟پيكرشراچهتاريخيبهايران

آوردند؟
ب��رادرم فرمانده ضد زره بود. با آنكه بس��يجي 
بود اما قدرت نظامي بااليي داش��ت. س��ردار 
حاج قاسم سليماني تشويقش كرده بود و يك 
انگشتر به ايش��ان هديه داده بود. به خانمش 
گفته بود حاج قاس��م به هر كس انگشتر هديه 
بدهد او شهيد مي شود. غالمرضا پنجم بهمن 
در منطقه صالحيه س��وريه به شهادت رسيد. 
وقتي پيكرش را آوردند دستان و زير گلويش 
جاي بريدگي بود. چشمانش را تير زده بودند. 
حرامي ها مي خواس��تند مانند شهيد حججي 
سرش را ببرند، بيني اش شكسته و دندان هايش 
خرد شده بود. انگار داعشي ها وقت نكرده بودند 
پيكرش را با خودشان ببرند و اعضاي بدنش را 
ببرند. جايي كه درگيري ش��ده بود برادرم در 
ماشين بود. با ماش��ين او را مي برند 800 متر 
آن طرف تر جن��ازه را روي زمي��ن مي اندازند. 
دقيقاً از نحوه شهادتش به ما نگفتند. پيكرش 
را دهم بهمن روز ش��هادت حضرت زهرا )س( 
در كرمان تشييع و در قس��مت شهداي دفاع 
مقدس كنار شهيد فرخ يزدان پناه دفن كردند. 
همان شهيدي كه خيلي سر مزارش مي رفت و 

به او عالقه داشت. 
برادرت�انچ�هسفارش�اتيبهش�ما

داشتند؟
از خصوصيت بارز ب��رادرم اين بود كه هيچ گاه 
نصيحت نمي كرد. به من كه خواهر بزرگ ترش 
بودم مي گف��ت زهره نبايد كس��ي را نصيحت 
كني. بايد خصوصيت اخالقي ات طوري باشد 
كه طرف از تو ياد بگيرد. اگر خواس��تي عيب 
كسي را به او بگويي ببين اول آن عيب در وجود 

خودت نباشد. 
چهخاطرهايازبرادرتاندرذهنتان

ماندگارشدهاست؟
همان زمان ك��ه مادرم براي دي��دن برادرم به 
سوريه رفته بود، غالمرضا پرچمي كه روي گنبد 
حضرت زينب بود را به مادرم نشان مي دهد و 
مي گويد من با اي��ن پرچم به اي��ران مي آيم. 
سپس مي گويد شهيد بعدي من هستم. گويا 
هر كدام از نيروهاي گردان فاتحين، فاطميون 
و حزب اهلل شهيد مي شوند پرچم گنبد بي بي 
زينب را همراه ش��هيد به وطنش مي فرستند. 
اين پرچم همراه غالمرض��ا به وطن آمد. براي 
مادرم دوري از برادرم خيلي س��خت بود اما با 
بودن اي��ن پرچم در خانه اش چنان آرامش��ي 
گرفت كه باورمان نمي ش��ود. بعد از شهادتش 
خدا آرامش عجيبي به ما داد. مثالً اگر قبالً برادر 
كسي شهيد مي ش��د و از آرامش حرف مي زد 
ش��ايد باور نمي كردم، اما طبق گفته حضرت 
زينب كه فرمودند ج��ز زيبايي چيزي نديدم، 
به خود بي بي زينب قس��م، ش��هادت تمامش 

زيبايي است. 
مونسدخترشهيدكهششسالدارد
چهواكنشينس�بتبهخبرشهادت

پدرشنشانداد؟
همان طور كه اس��مش مونس است خيلي به 
پدرش انس و عالقه داش��ت. بعد از ش��هادت 
غالمرضا مانده بوديم چطور به او خبر بدهيم. 
وقتي به خانه مادرم آمد س��ه تا عمه به داخل 
اتاقي رفتيم تا با او روبه رو نشويم. مونس وارد 
اتاق ش��د گفت عمه من مي دانم پدرم شهيد 
شده. نمي دانس��تيم چطور باخبر شده است. 
گفته بود وقتي سوريه بودم بابا با من صحبت 
كرد و گفت ش��هدا هميش��ه زنده اند. من اگر 
شهيد شوم هميش��ه كنار تو هستم. مونس به 
ما گفت عمه جان گريه نكنيد باباي من نمرده، 

زنده است و شهيد شده.
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