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15  ساله اي كه بصيرتش از او شهيد ساخت
فريدهموسوي

يادم است اواسط دهه 70 بود كه خبر رسيد 
پيكر ش��هيد عظيم دانش��ور تفحص شده و 
به زودي تشييع مي ش��ود. قباًل بارها نام او را 
روي تابل��وي يكي از كوچه ه��اي محله مان 
ديده بودم. آن روز جمعيت زيادي از اهالي و 
بسيجي هاي محله براي تشييع پيكر عظيم 
آمده بودند. گذشت تا اينكه به طور اتفاقي با 
خانواده شهيد دانشور مرتبط شدم. خاطره 
آن روز و تش��ييع باشكوه ش��هيد در ذهنم 
تداعي ش��د. رحيم دانش��ور برادر بزرگ تر 
عظيم خ��ودش از رزمن��دگان دفاع مقدس 
است. ساعتي با او در مورد رزمنده شهيدي 
هم صحبت ش��ديم كه از نوجواني بصيرت 
زيادي داشت و همين بصيرتش نيز او را در 

قافله عاشوراييان دفاع مقدس جاي داد. 
 تهتغاريخانواده

من متولد س��ال 37 هس��تم و فرزند بزرگ 
خانواده هفت نفره مان ب��ودم. عظيم هم كه 
س��ال 47 به دنيا آمد، ته تغاري خانواده بود. 
پدرمان مرد حالل خوري اس��ت كه با درآمد 
كمش، معاش خان��واده را تأمي��ن مي كرد. 
مادرمان هم زن مؤمنه اي اس��ت كه خودش 
مي گويد هر وقت مي خواست عظيم را شير 
بدهد، با وضو به او ش��ير م��ي داد. عظيم در 
كودكي اش واقعاً بازيگ��وش بود. به حيوانات 
عالقه داشت و هميش��ه خدا از يك جانوري 
مثل مرغ يا خروس در خانه نگهداري مي كرد. 

يادم اس��ت با چه ذوق و شوقي به خروسش 
آموزش مي داد تا ه��ر روز او را قوي تر و بهتر 
كند. اينها را تعريف مي كنم تا بدانيد ش��هدا 
هم مثل همه ما انسان هايي معمولي بودند و 
كودكي هايشان فرقي با ديگران نداشت. منتها 
ذات پاكي كه داشتند در كنار تقوا و ايماني كه 
پيشه كردند، از آنها فرشتگاني زميني ساخت 

تا جايي كه به سعادت شهادت نائل آمدند. 
 انقالبي10ساله

زماني كه انقالب به پيروزي رسيد، عظيم 10 
سال بيشتر نداشت. با اينكه خيلي كوچك بود، 
اما فعاليت زيادي داشت. به نظر من يك هدايت 
خدايي در كار بود كه نوجوان هاي نس��ل اول 
انقالب اينقدر زود بزرگ مي شدند. يادم مي آيد 

عظيم با همان سن كمش براي تحويل گرفتن 
نوارها و اعالميه هاي حضرت امام، از محله مان 
در جنوب شهر به ميدان وليعصر)عج( مي رفت 
و آنه��ا را از يكي از بچه ه��اي انقالبي تحويل 
مي گرفت. چون سنش كم بود، مأمورها به او 
شك نمي كردند و عظيم نوارها و اعالميه ها را 

به ديگر انقالبي ها تحويل مي داد. 
 عاشقجبهه

وقتي جنگ شروع ش��د، من، ابراهيم ديگر 
برادرم و حتي پدرمان به جبهه رفتيم. عظيم 
هم با اينكه 12 س��ال داشت، از همان اولين 
روز جنگ مي خواس��ت به جبهه برود. به او 
گفتيم ما س��ه نفر جبهه مي رويم و س��هم 
خانواده مان را ادا مي كنيم. تو فعاًل با اين سن 
كمت بايد در خانه بمان��ي و درس بخواني. 
گذشت تا اينكه به سن 15 سالگي رسيد. باز 
آهنگ رفتن كرد و باز ما مخالفت كرديم. اما او 
شناسنامه اش را دستكاري كرد و مجوز اعزام 
گرفت. روزي را كه مي خواست به جبهه برود 
به خوبي ياد دارم. آن روز براي نماز بيدارش 
كردم. پتو را كه كنار زدم، انگار از صورت اين 
بچه نوري تابيد و سراسر اتاق را گرفت. شايد 
هم ما اينطور خيال كرديم. چون مادرم هم 
پي به حاالت عظيم برده بود. خالصه بعد از 
خواندن نماز خوابيديم و صبح كه بيدار شديم 
ديديم عظيم رفته است. سعي كرديم برش 
گردانيم، اما نتوانستيم. پدرمان هم گفت اگر 
اينقدر دلش مي خواهد برود، بگذاريد برود. 

 عملياتخيبر
موقع اعزام عظيم زمان زي��ادي به عمليات 
خيبر نمان��ده بود. او به هم��راه همرزمانش 
در محور طالئيه وارد عمل شده بودند. چند 
روز بعد اطالع دادند كه حمله رزمنده ها در 
محور طالئيه ناكام مانده است، اما از عظيم 
خبري نشد. يك ماه بعد خبر دادند كه عظيم 
شهيد شده است. چون پيكرش نيامده بود، 
ما نمي خواستيم شهادتش را قبول كنيم. از 
آن زمان تا سال 76 كه پيكرش تفحص شد، 
انتظار بازگشتش را مي كش��يدم. خودم هر 
وقت خوابش را مي ديدم، در عالم خواب زنده 
بود. اميد به برگشتش داشتيم اما خب عظيم 

شهيد شده بود. 
 روزهايانتظار

فقط خانواده شهداي مفقوداالثر هستند كه 
درك مي كنند انتظار آم��دن خبري از يك 
عزيز چه حسي دارد. س��خت است سال ها 
در انتظ��ار آمدن عزيزترين ف��رد زندگي ات 
باشي و در آخر چند تكه استخوان تحويلت 
بدهند. خصوصاً براي پدر و مادرها اين حس 
انتظار واقعاً س��خت اس��ت. عظيم نوجوان 
15 ساله اي بود كه بصيرتش او را پيرو خط 
امام ك��رد و عاقبت نيز همين روش��ن بيني 
و بصيرتش باعث ش��د به س��عادت شهادت 

دست پيدا كند.
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باش�هيدموس�وينس�بتفاميلي
داشتيد؟

سيد سردار موسوي پس��ردايي پدرم بود. ما 
يكسري از سادات افغانستاني هستيم كه در 
شهر يزد ساكن شديم. االن خيلي از شهداي 
مدافع حرم لش��كر فاطميون كه از يزد اعزام 
ش��ده اند از سادات هس��تند و معموالً نسبت 

فاميلي با هم دارند. 
ش�هيدموسويس�اكنايرانبودكه

تصميمگرفتمدافعحرمشود؟
بله، ايشان متولد س��ال 61 بود و در كودكي 
پدرش را كه برنجكار بود از دس��ت داد. سيد 
در سن 22 سالگي تصميم گرفت براي كار به 
ايران بيايد. وقتي تصميم به ازدواج گرفت، به 
افغانستان برگشت و با دخترعمويش فرشته 
موسوي ازدواج كرد. بعد براي ادامه زندگي به 

ايران آمدند و در شهر يزد ساكن شدند. 
گويازندگيمشتركش�انخيليهم

طوالنينبود.
كاًل هشت ماه با هم زندگي مشترك داشتند. 
خانمش فرزند دو ماهه در ش��كم داشت كه 
سيد سردار عازم سوريه شد و بعد از شش روز 
ماندن در س��وريه در 13 شهريور سال 95 به 
شهادت رسيد. پيكرش در گلزار شهداي يزد 
دفن شد. آن زمان مادر س��يد سردار با ديگر 
بچه هايش در افغانس��تان زندگي مي كردند. 
چون اوضاع افغانستان خوب نبود، نتوانستند 
به ايران بيايند و در تشييع جنازه سيد شركت 
كنند، ولي براي چهلم سيد، مادرش توانست 

به ايران بيايد و قبر فرزندش را زيارت كند. 
همسرس�يدبارداربودوميخواست
اولينفرزندش�انرابهدني�ابياورد،
واقعًاايشانچطورتوانستهمسرش
رادرچني�نوضعيتيره�اكندوبه

سوريهبرود؟
ما يك گردان در يزد داريم كه بچه هاي شيعه 
افغانس��تاني در آن كاره��اي فرهنگي انجام 
مي دهند. يكي از كارهاي فرهنگي كه توسط 
اين گردان انجام مي گيرد، بحث پاسخگويي 
به س��ؤاالت كساني اس��ت كه مي خواهند به 
دفاع از حريم اهل بيت)ع( بروند. فعاليت هاي 
اين گردان از سال 92 شكل گرفته است. وقتي 
خبر تعدي تروريست ها به حريم اهل بيت)ع( 

آمد، بچه هاي گ��ردان فاطميون يزد تصميم 
گرفتند نيرو به سوريه اعزام كنند. اعزام هاي 
خوبي داش��تند. چنانچه اكنون پن��ج نفر از 
شهداي مدافع حرم يزد از س��ادات موسوي 
و حسيني هس��تند كه با هم فاميل بودند. به 
هرحال سيد هم مثل خيلي از افغانستاني هاي 
ساكن يزد با درك خطر تكفيري ها احساس 
مس��ئوليت كرد و تصميم گرفت اعزام شود. 
شهريور 95 اولين اعزام سيد سردار موسوي 

با خودم بود. 
پسهردوباهماعزامشديد؟

بله؛ روز اعزام از بچه ه��اي فاطميون يزد 18 
نفر بوديم. به علت اينك��ه جنگ حماء خيلي 
شديد بود 200 نفر از بچه هاي تيپ فاطميون 
از تمامي گردان هاي 32 اس��تان به س��وريه 
اعزام ش��ده بودند. آنقدر اوضاع سوريه ناامن 
بود كه حت��ي خود فرودگاه س��وريه زير نظر 
تروريست هاي تكفيري بود. ظهر كه به سوريه 
رس��يديم به ما گفتن��د: كاًل 20 دقيقه وقت 
داريد كه حرم حضرت بي ب��ي زينب)س( را 
زيارت كنيد. بايد سريع به منطقه اعزام شويد 
زيرا دش��من آنجا را در نظر گرفته است. به ما 
تجهيزات جنگي و لباس دادند و فردا صبح آن 
روز اولين كار ما در منطقه جنگي شروع شد. 
ما در كمك رساني به رزمندگان وارد عمليات 
ش��ديم. با آنكه بچه ها از آن خ��ط منطقه با 
موفقيت عبور كرده بودند ولي در مرحله بعدي 

با كمين دشمن روبه رو شده بودند. 
قب�لازاينك�هخاطرهت�انراادامه
بدهي�داج�ازهميخواه�مس�ؤالي
بپرس�م؛هميناالندرافغانس�تان
جنگاست،چرايكافغانستانيبايد
جنگباتكفيريهاواعزامبهسوريه

راترجيحبدهد؟
همه بچه ه��اي فاطميون ك��ه وارد جنگ در 
سوريه مي شوند به علت اعتقادي است كه به 
اين كار دارند. وقتي تكفيري ها در مستندات 
خودشان مي گويند: »اگر شش تا شيعه بكشيد 
ظهر س��ر س��فره پيغمبر مهمان مي شويد.« 
بر اين باور ش��ديم كه يزيده��اي دوران امام 
حسين)ع( هنوز در دنيا وجود دارند و به دنبال 
از بين بردن شيعه و اسالم هستند. فقط تاريخ 
آنها عوض شده اس��ت. اينجا بود كه بچه هاي 
فاطميون به صورت خودجوش وارد جنگ با 
تكفيري ها شدند. از طرف ديگر ببينيد همين 
االن در افغانس��تان به خاطر ش��يعه بودن با 
مشكالتي مواجه هس��تيم. در صورتي كه در 
ايران رفتار با شيعه برعكس اين قضيه است. 
ما اينها را به خوبي درك مي كنيم. من هميشه 
مي گويم چ��را نبايد ش��كرگزار نعمت بزرگ 
واليت فقيه باشيم. ما در افغانستان در محلي 
به نام »تَخار« كه محله اي بس��يار دورافتاده 
اس��ت زندگي مي كرديم. اين محله هم مرز با 
جوار تاجيكستان است. شش شهر بزرگ در 
اطراف آن ديده مي ش��ود. متأسفانه بين 20 
هزار خانواده ساكن در آن منطقه، 2 هزار نفر 
آدم مذهبي پيدا نمي ش��د. اغلب آنها وهابي 
هستند، ولي در روس��تاي تخار 72 خانواده 
زندگي مي كنند كه همه سيد و شيعه هستند 
و تمام مراسم مذهبي را در مسجدي كه آنجا 
دارند برگ��زار مي كنند. بارها و بارها مس��جد 
مس��لمانان مورد حمله وهابي ها قرار گرفته 
است، ولي ما همچنان در مقابل زورگويي هاي 
آنها ايستاده ايم. چون ما شيعه هستيم و زير 

بار هيچ ظلمي نمي رويم. 
س�يدچط�ورآدميب�ودك�هلياقت

شهادتراپيداكرد؟

اينكه مي گويند هميشه خدا شهدا را گلچين 
مي كند واقعيت دارد زيرا سيد سردار موسوي 
خيلي بچه مؤمني بود و كارهاي خوبش زبانزد 
همه بود. اگر بهتر از ما نبود شهادت قسمتش 
نمي شد. من خودم با داشتن دو بچه كوچك 

دو بار به منطقه در س��ال هاي 95 و 96 اعزام 
ش��ده ام، ولي فقط مجروح ش��دم. ش��هادت 
قس��متم نش��د. بعد از شهادت س��يد سردار 
موس��وي، س��يد مرتضي برادر بزرگ شهيد 
نيز دو بار براي جهاد با تكفيري ها به س��وريه 
اعزام شد. هم اكنون نيز در سوريه است. چون 
اعتقاد دارد نبايد با رفتن دو و سه نفر از اعضاي 
خانواده اش مسير را نصفه رها كرد. همانطور 
كه مس��ير حق از زمان امام حسين)ع( ادامه 
پيدا كرده اس��ت. بايد آنقدر اين مسير ادامه 
پيدا كند تا ان شاءاهلل بتواني در صف سربازان 

امام زمان)عج( قرار بگيري. 
شماشاهدلحظهشهادتسيدسردار
بودي�د؛اگ�رميش�ودآنلحظاترا

توصيفكنيد.
هميش��ه فرماندهان به ما تأكي��د مي كردند 
كه دو فاميل ي��ا دو برادر ب��ا يكديگر در يك 
عملي��ات ش��ركت نكنند، چ��ون نمي توانند 
لحظه رنج و از بين رفت��ن يكديگر را ببينند. 
اما آن روز قس��مت شد من و س��يد سردار و 
سيد مهدي سادات كه از دوستان نزديكمان 
بود با يكديگر در عملي��ات جهادي حماء در 
پايين تل��ه زين العابدين ش��ركت كنيم. آن 
روز از طرف دش��من آتش سنگيني روي سر 
رزمندگان مي باريد. صبر كردم كه از ش��دت 
آتش كاس��ته ش��ود. در ميدان نبرد با س��يد 
سردار تنها هشت متر فاصله داشتم. در همين 
لحظات ديدم كه س��يد مج��روح روي زمين 
افتاده اس��ت. ظاهراً گلول��ه تك تيرانداز به او 
اصابت كرده بود. س��يد مهدي هم كمي آن 
طرف تر به شهادت رس��يده بود. هرطور شده 

به صورت س��ينه خيز خودم را باالي سر سيد 
سردار رساندم. بدنش بي حس و سر و صورتش 
خوني بود. گويا از كمر قطع نخاع ش��ده بود. 
چفيه ام را به طرفش انداختم و گفتم محكم 
بگيرش تا بتوانم به عقب بكش��مت. سيد اما 
حال نداش��ت و حت��ي نمي توانس��ت چيزي 
را بگي��رد. در همين اثنا بوديم كه احس��اس 
كردم س��يد ديگر تكان نمي خورد. خوب كه 
نگاه كردم متوجه ش��دم به ش��هادت رسيده 
اس��ت. همانطور مات مانده بودم كه ناگهان 
تك تيرانداز بعدي به طرف من شليك كرد. از 
ناحيه پا مجروح شدم. تك تيرانداز دست بردار 
نبود. چند بار ديگر شليك كرد تا ببيند كسي 
تكان مي خورد يا نه. من بي حركت سر جايم 
ماندم. وقتي تك تيرانداز مطمئن ش��د كسي 
تكان نمي خ��ورد، صحنه را ت��رك كرد. من 
در كنار پيكر بي جان س��يد سردار)پسردايي 
پدرم( و سيد مهدي سادات از ديگر دوستان 
و همرزمان��م همينط��ور مانده ب��ودم. حجم 
آتش دش��من كه كمي فروكش ك��رد، با هر 
مش��قتي بود پيكر بي جان ه��ر دو را به عقب 
منتقل كردم. خواس��ت خدا بود كه توانستم 
اين دو پيكر مطهر را از دست داعشي ها نجات 
بدهم، وگرنه آنها از پيكرها استفاده تبليغاتي 

مي كردند. 
بامجروحيتسختيكهداشتيد،كي

بهايرانبرگشتيد؟
من همان ش��ب وقت��ي كه به خ��ط خودي 
برگش��تم، س��اعت تقريباً 8:30 ش��ب شده 
بود. رزمندگان ديگر با دي��دن وضعيتم من 
را به بيمارستان منطقه حماء فرستادند. دو 
روز در بيمارس��تان حماء بودم و يك روز در 
دمشق تا اينكه مرخص ش��دم. بعد توانستم 
همراه اجساد سيد س��ردار و سيد مهدي به 
ايران و ش��هر يزد برگردم. البته با خواس��ت 
خودم از بيمارستان مرخص شدم، وگرنه تير 
به عصب سياتيك پايم خورده بود و دكترها 
مي گفتند بايد هرچه سريع تر جراحي كنم. 
من قبول نكردم و گفتم اينطوري كار من 15 
روز طول مي كشد. من كار مهمي دارم و بايد 
خودم را به تشييع سيد سردار و سيد مهدي 
س��ادات برس��انم. خالصه به ايران آمدم و تا 
سوم شهدا در يزد ماندم و بعد براي جراحي 

در بيمارستان بستري شدم. 
ازطعنههاييكهبهرزمندگانمدافع
حرمميزنند،چيزيهمنصيبشما

شدهاست؟
بله؛ خيل��ي از اي��ن طعنه ها به م��ا مي زنند. 
مي گويند چرا به آنجا مي رويد. سوريه كه وضع 
حجاب آنطور اس��ت، يا حكومت اسد اينطور 
است. من هم جواب مي دهم كه ما براي احقاق 
حق مي رويم. براي حفظ اسالم مي رويم. براي 
اين مي رويم كه االن سوريه خط مقدم جبهه 
مقاومت اسالمي اس��ت. ما براي ظلمي كه به 
مسلمانان و شيعيان مي ش��ود مي رويم. اگر 
مدافعان حرم نبودن��د، االن داعش همچنان 
سر جاي خودش مانده بود. ايران در خطر بود 

و خيلي اتفاق هاي ديگر مي افتاد. 
سخنپاياني.

من و شهيد در حين فاميل بودن با هم همكار 
بوديم. جوش��كاري مي كرديم و از نظر مالي 
مشكلي نداشتيم. هميشه اعتقاد داشتيم كه 
با اتكا به خدا مي شود با كمبود ها ساخت و سر 
اين اعتقاد نيز باقي مانديم. معتقد بوديم بايد 
براي حق جنگيد و برايش خون داد، اما انگار 
خدا سيد را در عهد و پيمانش راسخ تر ديد و او 

را با سعادت شهادت با خود برد.
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