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  خانههاي سالمت :مهدي اميري ،معاون ارتقاي سالمت اداره كل سالمت شهرداري تهران خواهان
توجه سازمانها و نهادهاي مردمي به ظرفيتهاي خانههاي سالمت شد و اعالم
كرد :خانههاي سالمت شهرداري تهران نيازمند ارتباطات بين بخشي است.

بهصورت اتفاقي متوجه شد كه پسرش شهيد شده است .خودش
داس��تان آن روز را اينطور روايت ميكند« :مراسم ختم يكي از
شهداي محله بود و سخنران مسجد متوجه حضور من در مسجد
نبود و ش��ايد فكر ميكرد كه من هم ميدانم كه بهروزم ش��هيد
شده اس��ت .مش��غول خواندن قرآن بودم كه گفت خبر شهادت
به��روز قلياني را هم همين االن اهالي مح��ل به من دادند ،براي
شادي روحش صلوات .من بعد از شنيدن اين جمله يادم نميآيد
كه چه حال و روزي داش��تم .فقط وقتي چش��مم را باز كردم كه
روي تخت بيمارس��تان ب��ودم .باور كنيد س��خت و دردناك بود.
نميدانم آن روزها چطور من زنده ماندم و نمردم؟ بعد از شنيدن
خبر شهادت بهروز تا تشييع جنازهاش  18روز فاصله بود .بچهام
طوري پر پر شده بود كه از قد و باالي رعنايش فقط دو پا مانده
بود ».مادر از شهادت پسر دوم ميگويد« :همرزمهاي بهروز برايم
خاطرات قبل از شهادتش را تعريف كردهاند .پسرم قبل از شروع
عمليات يك طناب زير كمربندش ميبندد .دوستانش از او علت
بستن كمربند را ميپرسند و او بعد از كلي اصرار دوستان و قسم
دادنش��ان ميگويد خواب ديدهام و ميدان��م كه فردا در عمليات
ش��هيد ميشوم و هيچ چيز از بدنم جز پاهايم باقي نميماند .اين
طناب را بهعنوان يك نشانه ميبندم .همينطور هم شد و جنازه
مسعود را به نشانه همان طناب و اسمش كه به زبان گرجي گوشه
جيب شلوارش نوشته شده بوده توسط برادرم شناسايي ميشود.
نميتوانستم تصور كنم كه از قد رشيد و صورت زيباي پسرم فقط
دو پا مانده است .اما خدا اگر داغ را داد صبرش را هم داد و قدرت
تحمل من را هم باال برد».

قبري كه آخر به صاحبش رسيد
بهروز  8ماه بعد از ش��هادت مس��عود شهيد شد،
ام��ا قبر كنار ،قبر مس��عود در اين چند ماه خالي
مانده بود و آخر برادرها در كنار هم دفن ش��دند.
مادر ميگويد« :پسرم به رشادت معروف بود و سر
نترس��ي داشت و انگار به او الهام شده بود كه چه
زماني و كجا شهيد ميشود .همرزمانش ميگويند
يك بار وقتي دس��ته جمعي هم��راه رزمندههاي
ديگر به تهران ميآيند و س��رخاك ش��هيدان
ميروند .بهروز وقتي از س��ر قبر برادرش بلند
ميشود با نوك اس��لحهاش به قبر كناري مسعود
ميزند و ميگويد اين قبر هم مال من اس��ت و به
داداش��م گفتهام كه جاي من را به شهيد ديگري
ندهد .همينطور هم شد و بهروز كنار برادرش به
خاك سپرده شد ».خانم طهماسبي ادامه ميدهد:
«بع��د از تحمل اين همه داغ ديگر نميتوانس��تم
ببنيم ك��ه مجتبي هم برود و ديگ��ر بر نگردد ،با
هم��ه نگرانيهايم نميتوانس��تم و نخواس��تم كه
جلودارش باش��م .او هم رفت و بعد از مدتي خبر
مجروح ش��دنش را براي��م آوردند .ب��ه ما گفتند
كه مفقود االثر ش��ده اس��ت .م��ن و پدرش همه
بيمارستانهاي جنوب و اصفهان و يزد را دنبال او
گشتيم و باالخره پيدايش كرديم .مجتبي مجروح
و ش��يميايي ش��ده بود .طوري كه اميدي به زنده
ماندنش باقي نداش��تيم .تركش به قلبش اصابت
ك��رده بود .اما خدا با من بود و پس��رم را نجات
داد .هر چند چند س��الي تحت درمان بود
و نميتوانست فعاليتي انجام دهد .اما زنده
ماند و االن نور چش��م من و پدر ش است.
داغ مس��عود و بهروز هميش��ه و هر روز
با من اس��ت و هنوز هم فراقشان برايم
سخت و غيرقابل تحمل».
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شهيد اول :حاج بابا وليزاده
ح��اج باب��ا بزرگ فاميل بود و يك محله احترامش را ميگرفتند .اوايل انقالب بود كه با هزينه خودش
مسجد فاطميه را در يكي از محلههاي تهران ساخت و به اوقاف هديه كرد .ناقوس جنگ كه نواخته
ش��د خاك بابا مثل جوانهاي  20ساله آن زمان شوري در دلش بود كه كسي نميتوانست مانعش
شود .به جبهه رفت و اولين شهيد خانواده وليزاده شد .پسرهاي خاك بابا هم هر كدام يك طورهايي
ادامهدهنده راه او شدند و به همين دليل هم يكي بعد از ديگري به جبهه رفتند و شهيد شدند .مادر
خم به ابرو نياورد ،اما دلش آنقدر بيقرار ش��د كه او هم روز تولد يكي از پس��رهاي شهيدش جان به
جانآفرين تسليم كرد و حاال كبري وليزاده دختر بزرگ خانواده وليزاده روايتگر شهادت برادران
و پدرش است .او و خانواده وليزاده  15سالي ميشد كه چشم انتظار ديدن پدرشان ماندند ،اما
سال  74پيكر پدرشان كه چند تكه استخوان بيش نبود آمد و آنها را از چشم انتظاري در آورد .حاج بابا
وليزاده در عمليات رمضان در سال  61شهيد ميشود و تا سالها مفقود االثر ميماند.
شهيد دوم :امير وليزاده
امير  16س��الش بود و تازه پشت لبهايش سبز شده بود .بيماري از بچگي همراه هميشگياش شده بود و
بعد از سالها درمان و لطف ائمه خدا سالمتي را به او هديه داد و توانست راه برود .شايد براي همين هم عزيز
كرده خانواده بود و روزي كه ميخواست به جبهه برود و شناسنامهاش را مثل همه نوجوانهاي آن زمان
دستكاري كرده بود مادرم نخواست و نتوانست مانع رفتنش شودو ميگفت :امير را خدا دوباره به ما داد و
شايد هم خودش بخواهد بگيرد .خواهر شهيد ميگويد « :مادرم براي خودش شيرزني بود و هنوز
هم نميتوانم تصور كنم كه چطور در برابر اين همه داغ كمر خم نكرد .وابستگي و عالقه خانواده
به امير بيش از تصور بود ،اما مادرم مانعش نشد .يادم ميآيد آخرين بار قبل از شهادتش كه به تهران آمده
بود موهايش را حنا زده بود و ميگفت كه اين حنا حناي شهادت است .برادرانم به مادرم ميگفتند مادر
نگذار برود .او مقري را شناسايي كرده است و بهزودي بايد عملياتي را آغاز كنند كه او هم بايد در آن عمليات
باشد .اما مادرم اين كار را نكرد و خبر شهادتش را چند روز بعد از رفتنش براي ما آوردند و چند ماهي بيشتر از
شهادت پدرم نگذشته بود كه خانواده وليزاده دوباره داغدار شد.
شهيد سوم؛ اصغر وليزاده
خواهر شهيدان وليزاده همچنان روايتگر روزهاي سختي است كه بر خانوادهشان گذشت؛ «اصغر سال
 62به لبنان رفت و بعد از شهادت امير به ايران آمد .انگار غم نميخواست از خانه ما رخت بر كند و در همان
زمان كه از دست دادن پدر و برادرمان خانه را به غمخانه تبديل كرده بود همسر اصغر هم زمان زايمان از
دنيا رفت .چند ماهي گذشت تا او را راضي كرديم و همسر يكي از شهدا را به عقدش در آورديم و كمكم
اوضاع داشت به حالت عادي بر ميگشت كه خبر شهادت اصغر در عمليات كربالي  5ما را مات و مبهوت
كرد .هيچوقت يادم نميرود كه آن روزها مادرم حال و روزي عجيبي داشت .ما فقط دعا ميكرديم كه
خدا به او و به ما طاقت و صبر دهد».
شهيد چهارم؛ اكبر وليزاده
اگر پدر شهيد شد و بعد از آن هم امير و اصغر ،دل همه اهل خانه به اين خوش بود كه اكبر پسر بزرگ خانوادهمان
هنوز هست و تكيهگاه ما و مادرمان است .اما نميدانستيم كه بهزودي بايد با او هم وداع كنيم .از خدا خواسته بوديم كه
ديگر داغي تازه را بر دلمان نگذارد .اخر كمر مادر زير بار اين غمهاي بزرگ خم شده بود ،اما مادرم از رفتن او هم ممانعت
نكرد و فقط دعا ميكرد و با دعا آرام ميش��د .كه او را در آن روزها آرام ميكرد .كبري وليزاده ميگويد« :اكبر در
آخرين ساعتهاي جنگ در شلمچه تير خورد و پايش قطع شد .اما پايش را در كاله خودش ميگذارد و به هر
زحمتي كه بوده خودش را به جايي قابل ديدن ميرساند و او را به بيمارستان ميبرند .پايش را پيوند زدند اما
عفونت كرد و بعد از چند سال درمان باالخره مجبور شدند آن را قطع كنند ».خواهر شهيدان وليزاده ادامه
ميدهد« :جنگ دو سه سالي بود كه تمام شده بود و او و چند نفر ديگر مأموريت داشتند كه براي
پاكسازي دريا و شناسايي كشتيهاي غرق شده به جنوب بروند .در اين سفر ديگر برگشتي در كار نبود
و اكبر كه جانباز بود به شهادت رسيد .اين ،آخرين داغي بود كه مادرم تحمل كرد و بعد از آن ديگر نتوانست
طاقت بياورد و از دنيا رفت تا به ديدن شوهر و پسرانش برود .حاال من ماندهام و خاطرات پدر و سه برادرم كه يك
لحظه رهايم نميكند و سنگيني داغشان هنوز بر دلم است».

