روایتیازشهدا ،جانبازان وایثارگران
افغانستانی دفاع مقدس

اهواز دبیرستانی بود که ما هم مدتی در یکی از
کالس هایش ساکن بودیم .زمانی که ما رفتیم
خرمشهر و آبادان دست عراقیها بود و سوسنگرد
تازه آزاد شده بود .احسان و دوستانش با زحمت
مجوز گرفتند و مرا با خودشان به خط بردند ،چون
اجازه گرفتن برای یک زن خیلی سخت بود .به
خانمها اجازه نمیدادند که در منطقه جنگی تردد
کنند ،ولی تجربه خوبی بود .همان دبیرستان مقری
بود که زیر نظر ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران
اداره میشد.احسان کارش بیشتر در ستاد واحد
اطالعات عملیات بود و جزو افراد شناسایی بود.من
تا نیمههای شهریور آنجا بودم ،اگر بشمرم روزهایی
که احسان آمده باشد تا من و پدرش را ببیند به
تعداد انگشتهای دست هم نبود .صبح میآمد و
استراحتی میکرد و عصر هم به خط بر میگشت.
گاهی اوقات هم دو هفته یا ده روز بعد میآمد و
شب میماند و برمی گشت.
اما من خودم خیلی مدیون احسان هستم .تفکر و
شناختم واقعا از این رو به آن رو شد .موقعی بود
که باید آنجا را ترک میکردم و میآمدم ،به دلیل
اینکه معلم بودم و بایستی خود را به مدرسه معرفی
میکردم ،شاید به پیشنهاد من بود که ایشان مجبور
شد از آنجا بیاید ،اگر نه خودش میگفت که من
آمده ام تا توان دارم بمانم .ولی من به دلیلی که
فکر میکردم اداره توبیخم میکند و باید بروم سر
کالسم آمدیم به محل زندگی مان .ولی من تا چند
ماه نمیتوانستم با شرایط زندگی معمولی که با آن
خوگرفته و بزرگ شده بودم کنار بیایم .به دلیلی که
آنجا زندگی ما شرایط خاصی داشت .یک اتاقی که
با یک پتو فرش میشد و دو تا پتوی سربازی هم
پرده هایش بود .یک زندگی خالصه شده در یک
کیف کوچک سامسونت .فقط همین.
بعد از برگشتن شما ،ظاهرا شهید پارسی دیگر
به جبهه جنوب بر نمیگردد و تا زمان شهادت
احسان احتماال با هم بودید ،از آن دوره و از
فعالیتهای شهید بگویید.
بعد از آن من به دلیل شرایط کاری برنگشتم و احسان
هم همین طور و درگیر شد با شرایط کاری که
دراطالعات سپاه داشت و ماند از آنجا هم سفرهای
درون استانی و برون استانی اش آغاز شد .یعنی
میشود گفت که از پایان شهریور ماه سال 1360
تا  8اسفند همان سال که حدود  5ماه و چند روزی
که ما با هم بودیم ،به دلیل شغلش یا ماموریتهای
درون استانی داشت یا خارج استانی .در همان ایام
از طریق دفتر نهضتهای آزادی بخش که در سپاه
بود به ماموریت پنجاه روزه در کشور پاکستان اعزام
شد .بعدها از یادداشت هایش متوجه شدم که در

  87

این سفر اطالعاتی خیلی ا ّذیت شده بود و خیلی هم
سختی کشیدند تا افراد خرابکاری را که با خرابکاران
داخل ایران مرتبط بودند شناسایی کنند.
من مدّ ت بسیار کمی سعادت داشتم که در کنار ایشان
باشم .زندگی ما که با ایّام جنگ شروع شد خیلی
کوتاه بود .حتی در پنج ماهی که ما رسم ًا در زاهدان
با هم زندگی میکردیم ،اگر روز شماری کنیم حدود
سه ماه را در سفرها و ماموریتها گذرانده بودند.
حتی ماموریت پنجاه روزه پاکستان هم در همین
پنج ماه صورت گرفت .البته حمایتهای خانواده
عموی بزرگوارم هیچ وقت مرا تنها نمیگذاشت
ولی برای من همه اش تنهایی بود.
خانم پارسی ،از فعالیتها و همکاریهای شهید
پارسی با مجاهدین افغانستان شما آگاهی داشتید،
آغاز این همکاریها از کجا شروع شد ،یادتان
مانده؟
بله ،فکر میکنم این همکاری قبل از جنگ ایران با
عراق آغاز شده بود .آن زمانی که نیروهای اشغالگر
روس به افغانستان استیال داشتند ،میدانستم که با
مجاهدین افغانستان همکاری دارد .بعد از پیروزی
انقالب هنوز جنگی در ایران رخ نداده بود ولی
به دلیل این که گروهکهای ضد انقالب هر روز
در یک نقطه از کشور بلوایی را به پا میکردند ،یا
یکی از شخصیتهای انقالب را ترور میکردند،
ایشان هم در داخل ایران برای شناسایی ضد انقالب
فعالیت داشتند و هم با مجاهدین افغانستان از سال
 58همکاری میکردند .من آگاهی داشتم.
از شهادت احسان چگونه با خبر شدید؟
شب یکشنبه بود .من در منزلمان تنها بودم و خوابم
نمیآمد .آخر شب طبق معمول کتابی را برداشتم
تا مطالعه کنم ،هر چه که مطالعه میکردم بیشتر
اعصابم خرد میشد و بی مورد ناراحت بودم.
برخاستم دو رکعت نمازخواندم و به خودم تسلی
دادم شب بسیار عجیبی بود .تازه به خواب رفته
بودم که خواب وحشتناکی دیدم .دور از جان،
خواب جنازه مادرم را دیدم .خواب دیدم که وارد
اتاقی میشوم که نه خانه خود ماست و نه خانه
مادرم .ولی جنازه مادرم در وسط اتاق است ،شوکه
شده و داد زدم .با همان داد زدن از خواب بیدار
شدم و دیگر تا صبح نتوانستم بخوابم .خیلی خودم
را تسلی دادم و حتّی با خودم گفتم که میگویند
کسی که خواب مرگ ببیند در بیداری خوشحالی
میبیند و...
صبح که بیدار شدم عمویم به خانه ما آمده بود ،اما
هر چه گفتم چیزی نگفت و خالصه من به مدرسه
رفتم و همچنان نگران بودم نزدیکهای ظهر بود
که واقعیت را به من گفتند که در یک عملیات
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برون مرزی به شهادت رسیده اند .من دخترم را
باردار بودم خیلی حال مرا مراعات میکردند تا از
نظر روحی بر من فشار نیاید .به آنها گفتم که من
شهادت احسان را همان هشت ،نه ماه پیش که با
هم اهواز رفتیم پذیرفته بودم .احسان هر لحظه که
از خط برمی گشت در کالسی که اتاق ما شده بود،
گوشه تخته سیاه با خطی زیبا یک آیه از قرآن را
مینوشت .گاهی ترجمه اش را هم مینوشت .هر
آیه تا آمدن دوباره  احسان روی تخته بود .اما در
سومین یا چهارمین آمدنش بود که در موقع رفتن
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بر روی تخته اتاق ما بود .من در زاهدان به عمویم
گفتم :هر بار که شهید احسان در اهواز به دیدن من
در آن دبیرستان میآمد ،وقت رفتن یکی از آیات
قرآن را روی تخته سیاه اتاق ما مینوشت که یعنی
من برای همه مصائب آماده باشم .اگر شهادت
است ،اسارت است و یا مجروحیت .اگر چه من
کوچکتر از آنم که بگویم عوض شده بودم ،نه مثل
یک ذ ّره از گرد خاک پای آنها هم نشدم .ولی خودم
را از همان موقع آماده شنیدن این خبر کرده بودم.
ولی در عین حال باورش خیلی سخت بود.
شما حتما شناختی ازاندیشه و نوع نگاه شهید
احسان داری��د .بعد از شهادتش آیا به این
اندیشیدید که چرا افغانستان؟
نه ،هیچ وقت .چون یکی از تزهای ایشان بود
وگاهی هم آن را در صحبت هایشان تکرار میکرد.
شاید او هم از بزرگان آموخته بود که اسالم مرز
نمیشناسد .شاید کشورها مرزبندی شده و حدود
و ثغور دارند ،اوالً انقالب اسالمی ما بر پایه انقالب
یک کشور اسالمیِ ایران نیست .هدف و ایده امام
(ره) بیداری جامعه اسالمی ودر نهایت بیداری
کشورهای دیگر را هم در بر میگیرد .من از قبل با
تفکر احسان آشنا بودم و میدانستم که با مجاهدین
افغانستان همکاری دارد .یکی از آرزوهایش این
بود که سفری به لبنان برود .موقعی که احسان به
ماموریت پاکستان اعزام شد ،یکی از دوستانش به
نام آقای مقدوری که بعدها به شهادت رسید ،به
ماموریت لبنان اعزام شد .بعدا به من گفت که خیلی
دوست داشتم که جای من و جای آقای مقدوری
عوض میشد و اول سفر لبنان را تجربه میکردم.
نه ،رفتن ایشان به افغانستان برای من سوال برانگیز
نبود به دلیلی که میدانستم هدفی که آنها دارند
برایشان فرق نمیکند که ایران باشد ،افغانستان
باشد ،لبنان باشد و یا فلسطین.

