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داشتيد؟
بله، خانواده اي مذهبي و متدين داشتيم. ما پنج 
برادر و دو خواهر بوديم. پدرمان كشاورز و دامدار 
بود و مادرمان زني مؤمنه. هر دو اهل رزق حالل 
بودند. در ميان بچه ها سيدهاشم تأثير خاصي 
روي اعضاي خانواده و اعتقاداتشان داشت. به 
گونه اي كه ما در دوران مبارزه با رژيم طاغوت 
و درگيري هاي انقالبي و بعد از آن حضور فعالي 

داشتيم. 
اينك�هميگويي�دسيدهاش�مروي
اعضايخانوادهتأثيربسزاييداشت

بهچهمعناست؟
سيدهاشم متولد1337 در شهرستان جويبار 
بود. دوران تحصيلش در مقطع دبيرس��تان با 

شروع انقالب همزمان ش��ده بود. لذا فعاليت 
گس��ترده و ش��بانه روزي برادرم در آن دوران 
مانع ادامه تحصيلش شد. سيدهاشم در جريان 
پيروزي انقالب جوان بسيار فعالي بود. با علماي 
منطقه به ويژه با حجت االس��الم س��روي كه 
پدر شهيد هست، همکاري تنگاتنگي داشت. 
سيدهاشم براي انقالب هر كاري كه از دستش 
برمي آم��د، دريغ نمي ك��رد؛ از شعارنويس��ي 
گرفته تا مشاركت در برگزاري راهپيمايي ها و 
تظاهرات عليه رژيم پهلوي. برادرم در كميته 
استقبال از حضرت امام حضور داشت. ما وقتي 
فعاليت هايش را مي ديديم تا حد توانمان با او 

همراه مي شديم. 
ازفعاليتهايايش�انبعدازپيروزي

انقاببگوييد.
بعد از پي��روزي انق��الب سيدهاش��م هم در 
عرصه هاي مختلف مثل تش��کيل كميته هاي 
انقالب اسالمي، سپاه و جهاد سازندگي فعال 
بود. سيدهاشم يکي از مؤسسان كميته انقالب 
اسالمي در قائمش��هر بود. در س��ازماندهي و 
اس��تحکام آن هم نقش ايفا كرد. ش��جاعت و 
ش��هامت ش��هيد در برخ��ورد ب��ا ضدانقالب 
مثال زدني بود.  در رويارويي با مزدوران طاغوت 
و ضدانقالب بارها تا پاي شهادت رفت. در اوايل 
پيروزي انقالب با توجه به ش��رايط شهرستان 
قائمش��هر جريان ه��اي ضدانق��الب فعاليت 
گسترده اي داش��تند. در حقيقت انقالبي ها و 
ضدانقالب روزانه با هم درگير بودند. سيدهاشم 
جزو معدود افرادي بود كه بعضاً به دل تجمعات 
ضدانقالب م��ي زد و آنها را مت��واري مي كرد. 
صدمات جس��مي فراواني هم در اين مس��ير 
ديد. چند باري مورد س��وءقصد منافقين قرار 
گرفت. يك مرتبه منافقين او را گرفتند و بعد 
از شکنجه هاي فراوان سيدهاشم را از پل 3تير 
قائمشهر آويزان كردند كه بعد از يك شبانه روز با 
كمك مردم و نيروهاي انقالبي نجات پيدا كرد. 
شهيددرهمانكسوتكميتهبهجبهه

رفت؟
ن��ه، سيدهاش��م از كميت��ه ب��راي خدمت به 
جهادس��ازندگي رف��ت و در بخ��ش فرهنگي 
مشغول ش��د. زماني كه جنگ تحميلي شروع 
شد، ماندن در پشت جبهه برايش سخت بود. 
همانطور كه در وصيتنامه اش نوشت: » لبيك به 
نداي حسين زمان خميني كبير« را بر خودش 

فرض دانست و با اصرار خودش و به رغم مخالفت 
مسئوالن جهاد به منطقه عملياتي جنوب اعزام 
شد.  برادرم مداح هم بود. سيد هاشم سال 60 
به عن��وان رزمنده در يگان زميني لش��کر 25 
كربالي مازندران بود. در مرحله دوم در س��ال 
61 با مسئوليت ترابري عازم جبهه هاي جنوب 
ش��د و در يگان هاي جهاد س��ازندگي خدمت 
مي كرد.  يکي از همرزمان��ش نقل مي كند كه 
روز11ارديبهشت سال 1361 بچه ها در گيرو دار 
عمليات الي بيت المقدس بودند. هوا به شدت 
گرم بود و ما در تيررس و ديد دشمن بوديم. در 
همين اوضاع، سيدهاشم با شجاعت يك خاكريز 
جديد احداث كرد تا خودروها و ادوات جنگي 
براي حفاظ��ت از خمپاره هاي دش��من به آن 
خاكريز منتقل شوند. اين كار با موفقيت انجام 
شد. پس از پايان كار براي اينکه بچه ها خستگي 
به در كنن��د، در ورودي س��نگر در يك كلمن 
بزرگ، شربت درس��ت كرد و با صداي بلند به 
شوخي گفت: اين شربت شهادت است. هر كس 
اهل شهادت است، بيايد و از اين شربت بنوشد. 
خودش هم از آن نوشيد، دقيقاً در همان لحظه 
خمپاره 120 دشمن در نزديکي اش منفجر شد 
و بر اثر اصابت تركش به دست و صورتش، يك 
دست و پايش قطع شد و در سن 24سالگي به 

شهادت رسيد. 
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برادرش�هيدتان،سيدحس�يندرچه
فضايفكريواعتقاديرشدكرد؟

ما س��ه خواهر و پنج برادر بوديم. سيدحس��ين 
فرزند چهارم خانواده و متولد سال 45 بود. يك 
خواهر و يك برادرمان بعد از شهادت سيدحسين 
به دنيا آمدند. والدينمان نام حسين را براي برادر 
كوچکمان انتخاب كردند تا با خلق نيکو زندگي 
كند.  پدرمان راننده بود. يك ميني بوس داشت 
و بين نياسر و كاشان كار مي كرد. وقتي حسين 
بزرگ تر ش��د، كمك حال بابا ش��د. بابا تعريف 
مي كرد گاهي مسافري كرايه ماشين را نداشت، 
حسين مي گفت صلوات بفرست و برو. كودكي اش 
سراسر شور و شوق بود. به پدر و مادرمان خيلي 
احترام مي گذاشت. حسين به پدرمان وابسته بود 
آنقدر كه هميشه و در همه جا همراهش مي رفت. 
وقتي پدرم مي خوابيد براي اينکه از او جدا نشود، 
ريسماني به دست خودش و بابا مي بست تا موقع 

بلند شدن متوجه رفتنش بشود. 
داداش حس��ين نمازهايش را اول وقت و خيلي 
با خضوع و خشوع مي خواند. با توجه به فعاليت 
پدرمان در جريان انقالب قرار گرفت با اينکه 9- 8 
سال بيشتر نداش��ت اما همراه پدر در تظاهرات 
شركت مي كرد و بابا با زباني كه براي يك كودك 
هشت ساله قابل فهم باشد از ش��اه و اعتراضات 
مردمي و انقالب صحبت مي كرد. داداش حسين 
نمونه بارز اين شعر صائب بود: ما زنده به آنيم كه 
آرام نگيريم/ موجيم كه آسودگي ما عدم ما است.  
گاهي با خودم فکر مي كنم مگر مي شود چيزي 

جز شهادت را براي حسين تصور كرد. 
بهجزسيدحسينكسيديگرازاعضاي

خانوادهتاندرجبههحضورداشت؟
همه برادرها و دايي هايم سابقه حضور در جبهه 
دارند. برخي قبل از شهادت برادرم و برخي بعد از 

شهادتش به جبهه رفتند و جانباز هم شدند. 
برادرتانچهساليعازمجبههشد؟

سيدحسين جزو اولين گروه هاي اعزامي نياسر 
بود. البته براي اعزام به دوره آموزش��ي، خودش 
پاي برگه رضايت والدين را امضا كرده بود كه براي 
اين موضوع خيلي احس��اس ناراحتي مي كرد. 
براي همين براي اعزام به جبهه تصميم گرفت 
رضايت پ��در و مادرمان را جلب كن��د. آن زمان 

17 سال داشت. 
خوب يادم هست سال اول دبيرستان كه نمراتش 
خوب نش��د، پدر بهانه پيدا كرد كه ديگر اجازه 
نمي دهد براي جبهه ثبت نام كند. آنقدر اصرار كرد 
تا مادر قول داد اگر نمراتش بهتر شود، موافقت 
پدرمان را بگيرد. عشق به حضور در جبهه حسين 

را دگرگون كرده بود. 
روزي كه بعد از آموزش به خانه آمد، نگاهش را 

از روي نگاه پدرم برنمي داشت. انگار منتظر بود تا 
بابا حرفي بزند و گله و شکايتي بکند. وقتي پدر 
جواب سالمش را به سردي داد، قرآن را از روي 
طاقچه برداشت و رفت آش��پزخانه پيش مادرم 
و گفت: مادر جان پدر راضي نشده؟ مادر گفت: 
راضي مي شود. وقتي براي آموزش مجدداً راهي 
شد، همه به بدرقه اش رفتيم. نگاه حسين آرام و 
قرار نداشت. گويي در ميان جمعيت دنبال كسي 
بود. وقتي چهره پ��در را در ميان جمع ديد، آرام 
شد. بابا از دور قامت جوان رعنايش را نگاه مي كرد 
و من را ياد وداع جانس��وز علي اكب��ر )ع (و امام 
حسين )ع( انداخت. اشك هاي بي امان پدرمان 
نش��ان از رضايت داش��ت. وقتي مخالفت هاي 
اطرافيان را براي حضور در جبهه مي ش��نيد، در 
پاسخ شان مي گفت: جبهه كالس مدرسه اي است 
كه درسش تقوا، كالسش سنگر و كتابش قرآن و 

مدركش شهادت است. 
مسئوليتشهيددرجبههچهبود؟

اول حسين راننده جهاد س��ازندگي پاوه بود. در 
كميته فرهنگي روس��تاي نودش��ه واقع در مرز 
ايران و عراق كار مي كرد. مسئول كتابخانه روستا 
بود و هر س��ه روز يك بار براي رساندن روزنامه 
كتاب، مجله و س��اير نش��ريات به رزمنده ها به 
ارتفاعات مي رفت. از آنجايي كه دست به قلم بود 
و نگارش خوبي هم داشت، لحظه لحظه حضور 
در جبهه را مي نوشت. قبل از رفتن به ما قول داد 
خاطراتش را ثبت كند براي همين دستخط هاي 
و دلنوشته هاي خوبي از داداش از مدت حضورش 
در جبهه داريم. بسيار زيبا حال و هواي رزمندگان 
را در ش��ب هاي عمليات توصيف كرده اس��ت. 
دستخط هايي كه مي تواند چند جلد كتاب شود. 
برادرم هميشه مي گفت تفاوتي نمي كند چه كاره 
باشي، مهم اين است كه در راه خدا جهاد كني و 
به خلق خدا كمك كني اما بيشتر به دنبال جهاد 

با اسلحه بود. 
وبهخواستهاشرسيد؟

بله، مس��ئول اعزام نيروها  زمان تقسيم نيروها 
گفته بود گروه تخريب نيرو مي خواهد و هركس 
داوطلب اس��ت اعالم آمادگي كند كه حس��ين 
هم داوطلب مي ش��ود. برادرم گ��روه تخريب را 
گروه جان نثاران خطاب مي كرد. در مدت خيلي 

كوتاهي سيدحسين تخريب چي ماهري شد. 
درچهعملياتيحضورداشت؟

حس��ين در عمليات مح��رم و والفجر مقدماتي 
حضور داش��ت. تعدادي از دوس��تانش از جمله 
محمدحسين مازوچي در عمليات محرم شهيد 

شدند. شهادت دوس��تانش خيلي در روحيه او 
تأثير گذاشته بود. در جريان اين عمليات مدتي 
ما از حسين خبري نداشتيم. وقتي پيکر چند تن 
از شهداي عمليات محرم را به نياسر آوردند، باز 
خبري از حسين نشد. ما قرار گذاشته بوديم كه 
حسين هر ماه يك بار نامه بنويسد اما نزديك سه 
ماه بود كه نامه اي از او به دس��ت ما نرسيده بود. 
نگران بوديم تا اينکه خبر آمد رزمندگان عمليات 
محرم ب��ه مرخصي خواهند آم��د. چند روز بعد 

حسين هم به مرخصي آمد. 
شهادتشچطوراتفاقافتاد؟

 در عمليات والفج��ر مقدماتي. هن��گام خنثي 
كردن مين به شهادت رس��يد. نحوه شهادتش 
هم اينگونه بود ك��ه وقتي ب��راي خنثي كردن 
ميدان مين و آماده سازي زمينه انجام عمليات 
والفجر مقدماتي به همراه چند رزمنده ديگر به 
ميدان مين مي روند، خمپاره دشمن در ميدان 
مين و نزديك آنها منفجر مي ش��ود و مين هاي 
اطراف بچه ها منفجر مي شود. شهادت حسين و 

دوستانش اين طور رقم خورد. 

ايش��ان خيلي از خداوند طلب شهادت مي كرد 
و مي گفت دوس��ت دارم براي آرامش خانواده ام 
پيکرم به نياسر برگردد. همينطور هم شد. وقتي 
پيکرش را ديديم لبخند زيبايي به صورت داشت. 
برادرم همرزم  شهيد ابراهيم هادي بود و  هردو در 

يك عمليات شهيد شدند. 
درمي�اننامهه�اودستنوش�تههاي
برادرت�انچ�هنكات�يجل�بتوج�ه

ميكند؟
خيلي به امام عشق مي ورزيد. هميشه براي امام 
دعا مي كرد و ما را هم سفارش مي كرد كه براي 
امام دعا كنيم. در ميان نوش��ته هايش در ميان 
خاطرات جبهه و جنگش بارها و بارها نوشته است 
كه امام را تنها نگذاريد. اگر امام خميني نبود ما 
به اين مقام نمي رسيديم. بسيار شيفته امام بود. 
برادرم در نوش��ته هايش جبهه را كالس درس 
توصيف مي كرد كه معلمانش امام و ش��هيدان 
هستند و مي گفت من از امام درس شجاعت، تقوا 

و شهامت گرفته ام. 
خان�مميرصيف�يش�ماپي�شازاين
خواهرشهيدبوديد.امروزافتخارمادر
شهيدمدافعحرممهديلطفينياسر
همنصيبتانشدهاس�ت.ازآقامهدي

برايمانبگوييد.
من پنج فرزن��د دارم كه مه��دي فرزند چهارم 
خانواده ب��ود. از وقتي كه بح��ث جبهه مقاومت 
آغاز ش��د، مهدي در اين جبهه حضور پيدا كرد. 
هيچ وقت به خودم اجازه ندادم كه مانع تصميم 
مهدي براي حضور در جنگ ش��وم و بگويم نرو. 
مي دانس��تيم تکليفي بر عهده اش دارد كه بايد 
آن را ادا كند. هميش��ه دعا مي كردم و مي گفتم 
ان شاءاهلل بروي و از اسالم، مملکت و ناموسمان 

دفاع كني. من مهدي را به خدا و حضرت زينب 
)س( سپرده بودم. 

مه��دي در تاريخ 20فروردين ماه س��ال 1397 
در حمله هوايي جنگنده هاي صهيونيس��تي به 
پايگاه هوايي T4 سوريه به شهادت رسيد. مهدي 
هميشه به خواهر ها و خواهرزاده هايش مي گفت: 
سعي كنيد زبان عبري را بياموزيد چراكه دشمن 
اصلي ما كسي اس��ت كه زبان عبري مي داند و 
با زبان عبري حرف مي زند. مه��دي زبان عربي 
به لهجه ه��اي عراقي، س��وري و لبناني را خوب 
مي دانست و كاماًل مس��لط بود. پسرم داعش را 
نابود شده حساب مي كرد. براي نابودي اسرائيل 
برنامه ريزي كرده بود و خواس��ته قلبي اش اين 
بود كه اگر مي كشد اسرائيلي بکشد و اگر كشته 
مي شود به دست صهيونيس��ت ها كشته شود و 

خواسته اش كه با شهادتش محقق شد. 
بعدازداغبرادر،شنيدنخبرشهادت

فرزندبرايتانسختنبود؟
خبر شهادتش را هم پسر ها برايم آوردند. كنار من 
و پدرشان نشستند و گفتند شما به همه توصيه 
مي كنيد كه خمس مالشان را بدهند. شما پنج 
فرزند داش��تيد. مهدي خمس فرزندانتان شد. 
آن لحظه فقط به فکر نوه ام بودم. مهدي دو دختر 
و يك پسر دارد. فاطمه 9سال، زهرا حدود شش 

سال و محمد پسرش شش ماه دارد. 
آقامه�ديچق�درداييش�هيدشرا

ميشناخت؟
محمدمهدي از وقتي كه دس��ت چپ و راستش 
را از هم تشخيص داد، ش��روع به تحقيق درباره 
دايي شهيدش كرد. عکس هايش را جمع آوري 
مي كرد. نوشته هايش را مي خواند. خيلي به برادرم 
عالقه مند بود. اين عالقه او را به س��مت زندگي 
شهداي ديگر نظير شهيد چمران و شهيد سيد 
مرتضي آويني كشاند. به شهيد هسته اي مصطفي 

روشن ارادت خاصي داشت. 
گويامهديروايتگريهمميكرد؟

محمدمهدي وقتي در دانشگاه امام حسين)ع( 
قبول شد اولين كاري كه كرد تحقيقات درباره 
دوران دفاع مقدس بود. آنچن��ان در اين زمينه 
تحقيق و مطالعه كرد كه به يك معنا استاد شد. 
براي همين به عنوان راوي دف��اع مقدس براي 
كاروان هاي راهيان نور انتخاب شد. يك بار يکي 
از زائران از مهدي س��ؤال كرده بود مگر شما در 
دوران دفاع مقدس چند سال داشتيد كه اين قدر 
جامع و زيبا لحظه لحظه عمليات ها و اتفاقاتش را 

روايت مي كنيد؟ 
چهشاخصهايدروجودمهديبيشاز

هرچيزيخودنماييميكند؟
پسرم خيلي مهربان و اهل انفاق بود. بسيار به پدر و 
مادر احترام مي گذاشت. آنقدر كه دعا مي كرد بعد 
از شهادت پيکرش بازگردد تا من و پدرش كمتر 

غصه بخوريم كه بحمداهلل همينطور هم شد. 
شماخواهرشهيددوراندفاعمقدسو
مادرشهيدمدافعحرمهستيد.بهنظر
شماچهويژگيهايمشتركيبيناين

دونسلوجوددارد؟
ش��ايد يکي از ويژگي هاي مش��ترك و بس��يار 
مهم رزمندگان و ش��هداي دوران دفاع مقدس 
و مداف��ع حرم پي��روي از واليت فقيه اس��ت. با 
مرور وصيتنامه ها و دستنوشته هاي رزمندگان 
مدافع وطن و رزمن��دگان مدافع ح��رم به اين 
نکته مي رسيم كه آنها در پاسخ به نداي هل من 
معين امام زمان خويش راهي ش��ده اند. برادرم 
سيدحس��ين ميرصيفي و فرزندم شهيدمهدي 
لطفي هر دو به اي��ن امر مهم تأكيد داش��تند و 
ديگران را هم به پيروي از واليت فقيه س��فارش 

مي كردند. 

گفتوگوي»جوان«بامنيرهساداتميرصيفي،مادرشهيدمدافعحرموخواهرشهيددفاعمقدس

با تحقيق درباره دفاع مقدس، شهيد  مدافع حرم  شد

محمدمه�ديوقت�يدردانش�گاه
ام�امحس�ين)ع(قب�ولش�داولين
كاريك�هك�ردتحقيق�اتدرب�اره
دوراندف�اعمقدسب�ود.آنچناندر
اينزمين�هتحقيقومطالع�هكردكه
بهيكمعنااس�تادش�د.برايهمين
ب�هعن�وانراويدفاعمق�دسبراي
كاروانه�ايراهياننورانتخابش�د
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