
گفتوگو

گفتوگوي»جوان«باپدرومادرشهيدصفتاهللمقدم

راه و رسم شهادت را 
صفت اهلل به برادر كوچك ترش آموخت

  فريدهموسوي
چند وقت پي��ش بود كه مطلب��ي در خصوص 
ش��هيد جواد مقدم در گفت وگو با پ��در و مادر 
شهيد منتشر كرديم. پدر و مادري كه  جز جواد، 
فرزند ديگرش��ان صفت اهلل را نيز تقديم اسالم 
و انقالب كرده اند. ش��هيد صفت اهلل مقدم برادر 
بزرگ تر جواد بود و زودتر از او نيز به ش��هادت 
رس��يد. در واقع ع��روج او بود كه ج��واد را نيز 
جزو قافله بهش��تيان كرد. گزارش ما از ديدار و 
گفت وگو با حجت االس��الم اسداهلل مقدم پدر و 
صفيه حسيني مادر ش��هيد صفت اهلل مقدم را 

پيش رو داريد. 
 دانشآموزتيزهوش

خانواده مقدم آذري زبان هستند و مثل خيلي 
از آذري زبان ها مهمان نواز. هر جاي خانه شان 
را كه نگاه كني، تصويري از دو ش��هيد خانواده 
مي بيني. با اين پدر و مادر شهيد به زبان آذري 
گفت وگو مي كنم تا راحت تر باشند. پدرشهيد 
از اينكه يك همزبان از آنها مصاحبه مي گيرد، 
خوشحال اس��ت. مي گويد:جمع س��ن هر دو 
پسرم به 40 سال نمي رسيد. جواد تنها 17 سال 
داشت كه در شلمچه مفقود شد و صفت اهلل هم 

در 22 سالگي به شهادت رسيد. 
تصاوير هر دو شهيد كه يكي در نوجواني و ديگري 
در ابتداي سنين جواني شهيد شدند، روي طاقچه 
نگاه مان مي كنند. مادر مي گويد: صفت اهلل فرزند 
بزرگ خانواده بود. سال 1339 به دنيا آمد و سال 
61 هم ش��هيد ش��د. اگر االن مي ماند 58 سال 
داش��ت. به حتم براي خودش خانواده تشكيل 
داده بود و سري در سرها درآورده بود. صفت اهلل 
دانش آموز تيزهوشي بود و دو كالس درسي اش را 
طي يك سال خواند. مطمئنم اگر مي ماند االن از 

نظر تحصيالت رتبه بااليي داشت. 
پدر ش��هيد در تكميل صحبت هاي همسرش 
مي گويد: اين پسر عالقه عجيبي به كتاب خواندن 
داشت. پول توجيبي هايش را عوض اينكه هله و 

هوله بخرد، جمع مي كرد كتاب مي خريد. حتي 
پياده به مدرس��ه اش مي رفت و پياده مي آمد تا 
پول هايش را جمع كند. همين آگاهي باعث شد 
از جوان هاي انقالبي محله شود و بعد از پيروزي 

انقالب هم در سپاه مشغول خدمت گردد. 
 پيشكسوتجهاد

ش��هيد صفت اهلل مقدم از پيشكسوتان عرصه 
دفاع مقدس بود. اين را از حرف هاي پدر و مادر 
شهيد مي فهمم و با حس��اب سنش كه ابتداي 
جنگ 20 سال داش��ت، مي توان حدس زد كه 
از اولين روزهاي جنگ در جبهه ها حضور يافته 
بود. مادر ش��هيد مي گويد: پس��رم جزو اولين 
جوان هايي بود كه به جبهه اعزام شد. حتي قبل 
از جنگ در كردستان حضور يافته بود و با ضد 
انقالب مي جنگيد. دو سال تمام در كردستان 
ماند و فقط گاهي به مرخصي مي آمد. بعد از دو 
سال فكر كرديم ديگر به جبهه نمي رود. گويا تازه 
اول راه است و صفت اهلل حاال حاالها قصد ندارد 

جبهه  را رها كند. 
پدر شهيد ادمه مي دهد:پسرم دوستي داشت به 
اسم ناصر كاظمي كه خيلي به هم عالقه داشتند. 
عجيب است كه اين دو نفر با فاصله يك ساعت 
از هم ش��هيد ش��دند. انگار دوري هم را تحمل 
نمي كردند. البته پسرم اهل اين نبود كه بگويد 
حتماً شهيد مي ش��وم. مي گفت مي جنگم اگر 
پيروز شديم كه شديم اگر هم شهادت نصيبمان 

شد كه قسمتمان بود. 
از مادر شهيد مي پرسم با اين همه حضورش در 
جبهه مجروح هم شده بود؟ مي گويد: بله بارها 
مجروح شده بود. ماجراي شهادتش هم اينگونه 
بود كه رفته بود يكي از دوستانش را نجات بدهد 
كه گلوله قناسه دشمن به گردنش مي خورد و به 
شهادت مي رسد. سال 61 بود كه خبر شهادتش 
را آوردند. اول به همسرم گفته بودند و او هم اين 
خبر را به من داد. صفت اهلل اولين فرزندمان بود. 
وقت دنيا آمدنش خيلي ذوق داشتيم. وقتي خبر 
شهادتش را شنيدم، تمام خاطرات كودكي اش 

مثل فيلم از جلوي چشم هايم عبور كرد. 
با وج��ود اينكه 36 س��ال از ش��هادت صفت اهلل 
گذشته است، هر وقت صحبت از شهادت به ميان 
مي آيد، مادر شهيد بغض مي كند. ديگر نمي تواند 
حرف بزن��د و پدر ش��هيد مي گويد:صفت اهلل از 
همان كودك��ي اش به فكر اف��راد نيازمند بود. با 
دوچرخه اش مي رفت نان مي گرفت و به سربازها 
مي داد. مي گفتيم چراغي كه به خانه رواست چرا 
خرج ديگران مي كني؟ مي گفت اين س��ربازها 
غريب هستند و نمي خواهم احساس غربت كنند. 
همين رفتارهايش باعث شد تا ديگر بچه هايم نيز 
از برادر بزرگ ترشان راه و رسم معرفت و مردانگي 
را ياد بگيرند. پسر ديگرم جواد هم دنبال صفت اهلل 
رفت و او هم در سال 65 در شلمچه آسماني شد. 
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قطعاً جنگ تحميلي عراق عليه ايران مانند هر واقعه 
تاريخي ديگري مملو از گفته و ناگفته هاي بسياري 
است. همين كه خاطرات يك ش��هيد تماماً عنوان 
نشده، يك جور ناگفته است. طور ديگرش هم همان 
به اصطالح رمزگشايي از برخي رويدادهاي اساسي 
است كه به جامعه ياد داده شده است ذهن خود را 
درگير آن كند! اين دسته از ناگفته ها روي چند سؤال 
اصلي سوار هستند. سؤال هايي كه از فرط تكرار به 

كليشه تبديل شده اند. 
آيا ش��روع جنگ اجتناب ناپذير بود؟ آيا بعد از فتح 
خرمشهر نمي ش��د جنگ را تمام كرد؟ چرا جنگ 
اينقدر طول كش��يد؟ در پايان ما برنده ش��ديم يا 
بازنده و اصاًل چرا امام تعبي��ر جام زهر را بيان كرد؟ 
ظاهراً اينها س��ؤاالت اساسي هس��تند. البه اليش 
ماجراهايي چون قضيه مك فارلين هم پيش مي آيد 
كه پيچيده تر است و با برخي  اصول مطرح شده در 

انقالب همخواني ندارد. 
اين س��ؤاالت اساس��ي و آن ماجراي كذايي )مك 
فارلين( بارها در داخل كش��ورمان مورد بحث قرار 
گرفته اند. يك وقت ساخت مس��تند »من روحاني 
هستم« دوباره ماجراي مك فارلين را بر سر زبان ها 
انداخت و از مرحوم هاشمي گرفته تا چهره هاي اين 
طرفي و آن طرفي در اين خصوص ابراز نظر كردند. 
صرف نظر از نتيجه مباحث كه موضوع اين يادداشت 

نيس��ت، تقريباَ مي توان گفت قضي��ه مك فارلين 
بسياري از ناگفته هاي خود را گفته شده ديد. 

در خصوص س��ؤاالت اساس��ي جنگ هم چندين 
سال پيش محمد دروديان از راويان و كارشناسان 
جنگ، چند كتاب مفصل با سرفصل و عنوان خاص 
هر سؤال نوشت. يعني هر كدام از سؤاالت ذكر شده 
)علل ت��داوم جنگ، روند پايان جن��گ و... ( عنوان 
يك كتاب شدند و روي آنها بحث شد. كار دروديان 
تنها يك اثر در اين زمينه ب��ود، كتاب هاي متعدد 
ديگري نيز از نويسندگان ديگر به چاپ رسيده  كه 
ريزه كاري هاي جنگ را مطرح مي سازند. به عنوان 

نمونه دستنوشته هاي س��ردار شهيد حسن باقري 
)غالمحسين افش��ردي( خيلي صريح روي بعضي 
از اختالفات سليقه اي در جبهه ها صحبت به ميان 
مي آورد. يادمان نرفته آن سكانس معروف مستند 
»آخرين روزهاي زمس��تان« را كه صداي حس��ن 
باقري مي گويد:»به فرمانده گردان مي گوييم از معبر 
عبور كنيد، مي گويد داوطلب مي خواهيم براي رفتن 
روي ميدان مين.« خيلي از شخصيت هاي سياسي 
داخل كشور نيز در بين بحث هاي خود حقايقي را 
مطرح س��اخته اند كه هيچ كجاي جهان نمي توان 
چنين صراح��ت كالمي را در بين ش��خصيت هاي 

سياسي ش��ان يافت. سلس��له بحث هاي هاشمي و 
محسن رضايي از دهه 80 ش��روع شد و تا دهه 90 
كشيد. ظاهراً قضيه سر نامه محسن رضايي به امام 
و تأمين مايحتاج جنگ در اواخر دفاع مقدس بود؛ 
موضوعي كه خيلي از اس��ناد و ناگفته ها را رو كرد. 
همين محمد دروديان با يكي از چهره هاي جرياني 
سياسي كه سردمدار اصلي طرح سؤال چرايي تداوم 
جنگ بعد از فتح خرمش��هر بود، سلسله مباحثي 
داشت. دورديان يك طرف و مرحوم ابراهيم يزدي 
در طرف ديگر. رك و راست در سايت تاريخ ايراني 
خيلي از حرف ها را به هم زدند و آخرش مش��خص 

ش��د كه هيچ حزب و گروه و تشكل سياسي تا قبل 
از شكس��ت در عمليات رمضان اعالميه اي مبني بر 
عدم ورود به خاك عراق صادر نكرده بود. )عدم الفتح 

رمضان نطق ها را باز كرد!(
خالصه اينكه هر بخش از جنگ را كه بخواهيم، در 
داخل كشور بارها روي  آن بحث شده است. حاال چرا 
يك گزارش از بي بي س��ي كه آن هم گدايي منابع 
داخلي را مي كند اينقدر مهم جلوه مي كند، سؤالي 
اس��ت كه به نظر نگارنده بايد بيشتر روي آن بحث 

شود تا به اصطالح ناگفته هاي جنگ. 
دهه هاي ديگ��ر، آن وقت كه به زم��ان ما هم تاريخ 
گفته شود، به حتم كسي دنبال اين نيست كه چرا 
جنگ بعد از فتح خرمش��هر ادامه ياف��ت يا نيافت، 
آن زم��ان توجه به عواط��ف انس��اني، قهرماني ها، 
حماسه آفريني ها و ايثارگري ها نمود بيشتري خواهد 
يافت. آدم بني بشر قرن ها به دنبال انسان مي گردد 
و به قول شهيد آويني: »ما در جنگ انسان ديديم. 
ما يافتيم آنچه را كه ديگران نيافتند« يادمان باشد، 
جنگ را كساني بردند كه با اعتقاد و ايمانشان در اوج 
يك جنگ ويرانگر و خشن نيز باالترين ارزش هاي 
انس��اني را حتي در مقابل اسيرانش��ان به نمايش 
مي گذاش��تند. ثبت احوال اين انسان هاي شريف، 

همان چيزي است كه تاريخ از ما طلب دارد.
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2هزارسالقدمت
روس��تاي پايگالن از توابع بخش ژاورود شهرستان 
سروآباد در 45 كيلومتري اين شهر واقع شده است. 
بر اساس شواهد موجود اين روستا حدود 2هزار سال 
قدمت دارد و از كهن ترين آبادي هاي كشور است.

وجود دو قلعه باستاني »القا« و »بايزيدي« گواهي 
بر قدمت اين روستا است. 

پايگالن داراي مردماني متدين، با شهامت و ايثارگر 

است و با ورود اسالم به منطقه جزو اولين مناطقي 
بوده كه دين اسالم را پذيرفته است. مسجد عبداللهي 
در روستاي پايگالن متعلق به سده اول هجري است 
و همچنين آورده شده كه اين روستا در قرن هشتم 
هجري يك��ي از مراكز تربيت علماي ب��زرگ بوده 
است. مرحوم مالقاسم پايگالني از عالمان مشهور 
قرن يازدهم اس��ت، كمي پيش��تر از او مرحوم مال 

احمد استاد و مال مصطفي بيس��اراني در اين ديار 
به تربيت طالب عل��وم ديني مش��غول بوده اند. تا 
40 سال قبل نيز روس��تاي پايگالن داراي يكي از 
حوزه هاي علميه شاخص و فعال بوده است. با چنين 
پيش��ينه اي اغلب اهالي پايگالن تحصيلكرده و از 
علما، پزشكان، مهندسان، اساتيد و دبيران استان 

ُكردستان هستند. 

 همراهانقالب
روس��تاي پايگالن تا 10 س��ال پيش داراي 3500 
نفر جمعيت بود. از اين حيث بيشتر به يك شهرك 
مي ماند تا روستا، اما به دليل مهاجرت، اكنون رشد 
منفي داشته و جمعيت آن حدود 1600 نفر است. 
مردم روس��تاي پاي��گالن با چنان پيش��ينه ديني 
محكمي، از اولين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي به 

دفاع از نظام نوپاي اسالمي برخاستند و با ورود عناصر 
ضدانقالب به منطقه در براب��ر آنها موضع گرفتند. 
ش��ايد ضد انقالب فكر مي كردند كه مردم يكي از 
قديمي ترين روستاهاي كردس��تان، به شعارهاي 
جدايي طلبانه آنها لبيك بگوين��د، اما پايگالني ها 
نه تنها با آنها همراه نش��دند كه به دليل ايستادگي 
قاطعانه در برابر اين گروهك ها، بس��ياري از مردم 

روستا مجبور به مهاجرت شده و در استان كرمانشاه 
به سازمان پيشمرگان مسلمان ُكرد ملحق شدند. 

جالب اس��ت بدانيم كه روس��تاي پاي��گالن با آن 
پيشينه و اصالت كردي اش، جزو معدود روستاهايي 
ُكردستان اس��ت كه مردم آن يكپارچه و متحد در 
برابر دشمنان انقالب اس��المي صف آرايي و در اين 
راه شهداي بسياري نيز تقديم كردند. اين روستا به 

تنهايي 41 شهيد دارد. شهدايي كه همه در مصاف 
با دشمنان انقالب اسالمي به ش��هادت رسيده اند: 
شهيد محمدصديق اميني، شهيد رحمان رحيم پور، 
شهيدحسن رحيم پور، شهيد شمس الدين مجيدي، 
شهيد رحمان حسني، شهيد محمدسعيد پورمحمد، 
شهيد محمدصادق پورمحمد، شهيد عرفان لطفي، 
شهيد بختيار اميني، شهيد ش��ادمان مرادي و... از 

جمله شهداي اين روستا هستند. 
خانوادهبختياري

پايگالن از بدو پي��روزي انقالب اس��المي تا كنون 
رزمندگان بسياري را معرفي كرده است. هم اكنون 
نيز داراي مجاهداني است كه مقابل توطئه هاي اخير 
ضدانقالب قد علم مي كنن��د. خانواده بختياري كه 
دو برادر شهيد در مس��ير آرمان هاي نظام اسالمي 
داده اند، نمونه بارزي از خانواده هاي پايگالني هستند 

كه تمامي اعضاي آن رزمنده اند. 
مرحوم كاك ول��ي اميني پدر ش��هيدان بختيار 
و محمدصديق امين��ي، زاده روس��تاي پايگالن 
اس��ت. او كه در دهه 30 به شهرس��تان سنندج 
مهاجرت كرده و در محله قطارچيان ساكن شده 
بود، از فعاالن انقالبي كردستان به شمار مي رفت. 
همسرش جيران حسامي عالوه بر اينكه مادر دو 
شهيد اس��ت، برادران رزمنده اي هم داشت. برادر 
كوچك ترش مرحوم حسين حسامي هم خودش 
از رزمندگان دفاع مقدس بود و هم پدر شهيد جالل 

حسامي است. 
كاك ولي پدر شهيدان اميني در دوران انقالب 
همراه فرزند بزرگش شهيد محمدصديق اميني 
مرتب در راهپيمايي هاي عليه رژيم شاه فعاليت 
چشمگيري داش��ت. بعد از پيروزي انقالب نيز 
اميني ها همگي لباس رزم پوشيدند. كاك ولي 
از پاس��داران انقالب اسالمي ش��د و پسرانش را 
نيز با خود همراه كرد. نهايتاً در اين مسير بختيار 
و محمدصديق اميني به ش��هادت رسيدند و به 

آسمان ستارگان شهداي پايگالن پيوستند. 

سؤاالتاساسيجنگ،كليشهياناگفته؟
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41 شهيد پايگالن، سندي بر اتحاد اقوام ايراني است

جدول

پاسخجدولشماره5470

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5471

123456789101112131415
1   
2 
3  
4
5
6
7
8 
9
10 
11
12
13  
14
15

ازباالبهپايين
 1- اين دانشگاه ايران در زمان ساسانيان به اوج شهرت رسيده بود- پافشاري كردن  2- دندان تيز جانوران درنده- 
 مخترع پيل الكتريكي- نهال خرما  3- بازي محلي- واحدي براي خريد و فروش نفت- آوازه-  راس��ت و مستقيم 
 4- جاني- فرزندان؛ اوالد- زمين به اميد باران  5- محل پخت آجر و نان- داراي شيوه عمل فردي- اسب حنايي 
رنگ  6- همسايگي- دردها- ناپاكي  7- هنر فرنگي- خيس- مقدمه و ديباچه  8- در مثل غنيمت است- از 
جاده هاي كوهستاني و برفگير كشور- انگور نارس- حرف فاصله  9- از صور فلكي نيمكره شمالي- رمق آخر- ستون 
عرشه كشتي  10- عامل گروه هاي خوني- واحد ورزش تكواندو- پديدار  11- محل ذخيره اندوخته دنيوي- دليل 
آورده شده- قطعات كاغذ و مقوا كه روي آن چيزی نوشته  باش��ند  12- شش- احزاب براي به دست آوردن آن در 
مجلس تالش مي كنند- برده مونث  13- هنوز انگليسي- از آالت موسيقي- داروي زخم- پدر پدر  14- چيدمان 

بازيكنان يك تيم- بهشت- درخت مخروطي شكل  15- شعله ور- تعريف از كاال براي فروختن آن

ازراستبهچپ
 1- مرتفع ترين اهرام مصر- زماني شاهراه ارتباطي چين و غرب آس��يا بود  2- روييدن و رشد كردن- افزايش 
بي رويه و مداوم س��طح قيمت ها- پرچم  3- راندن مزاحم- كاريز- واحد شمارش پل- اسب تبريزي  4- ايمان 
و عقيده- فرق س��ر- متضاد اصل  5- بند گرگر كه قدمتي بيش از 1700 س��ال دارد در اين شهر خوزستان واقع 
 شده است- از لوازم التحرير- درجه نظامي محمدتقي خان پسيان  6- كشف رازي- درخت مسواك- ترويج دهنده 
 7- بليت، ورقه جواز- تپه و پشته- ماهر و كاردان  8- گشوده- فوتوگراف- مسابقه با وسايل موتوري- بنده و شما 
 9- از پرندگان بي پرواز- دختر كارتوني- كنار نيمكت  10- از نخس��ت وزيران هند- لوله گياهي- شيپور بزرگ 
 11- جهان باقي- تحريك كردن- يكي از ده فيلم برتر تاريخ سينما  12- واحد شعر- ايمني آن براي راكب موتور 
از ضروريات است- نام گلي است  13- فرمان خودرو- ممتد و طوالني- شهري در خراسان رضوي- عضو باالنشين 
 14- اديب نوبل برده 1995- محلي ب��راي عزاداري- گناه و خطا  15- كوچك ترين اقيانوس- صحرانش��ين و 
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