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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠ ریت ١۴]تاریخ:[ 

 

 و عراق رانیجنگ ا ییبها دیمقدم؛ شه یلخچیا وسفی

  یرانیاز سربازان ا یاریمفقود شدن بس  ایشهادت  یاما چگونگ  گذرد؛ی و عراق م رانیجنگ ا  انیاز سه دهه از پا شیب

است که چند روز    ییبها نیمقدم«، روستانش یلخچیا وسفیشهدا، » نیاز ا یک یاز ابهام است.  یاچنان در هاله هم

خواندند؛   دیجنگ ابتدا او را شه ی. مسئوالن امور شهدادیبه شهادت رس یدر منطقه جنگ  اشی سالگ  ۲۲مانده به تولد 

نام  ،ییپاسخگو یباعث شد که به جا کیاز راه نزد اشقهیاصابت گلوله به شق یخانواده در مورد چگونگ  یریگیاما پ

 .دشده بو دیپادگان تهد یدتیکه کشته شود، از جانب مسئول عقاز آن  شی پ یمدت وسفیاو از فهرست شهدا حذف شود.  

 .است ییباخته بهاسرباز جان  نیاز سرگذشت ا یگزارش ریز مطلب

 به  ی شرق جانیاز توابع شهرستان اسکو در آذربا یلِخچیا یدر روستا ١۳۳۹سال   نی مقدم در فرورد یلخچیا وسفی

 ییبها یادی. تعداد زدادندیم لی( تشک ارسانیاهل حق )  روانیرا پ یلخچیا یها، اکثر سکنه روستاآمد. در آن سال  ایدن

 انییبها ن یاز جمله اول وسفی. پدربزرگ دیرسیاهل حق م روانیها به پکه نََسب آن کردندیم یزندگ ی لخچیهم در ا

  یلخچیا یروستا یاهال نیچه در ببود. آن دهیگرو ییبها نیبه د یاری نییکه از آ رفتیشمار م به  یلخچیا یروستا

 .بود ارسانانیو  انییبها نیمشهود بود، ارتباط دوستانه ب

در مزرعه   وسفی یو نوجوان یبود. کودک یکشاورز ،یلخچیا یروستا یو کار خانواده مقدم مانند اکثر اهال کسب

و بعد از مدرسه، همراه و   شدی پدرش در روستا گذشت. او پسر بزرگ خانواده بود و روزها در کالس درس حاضر م

 .همکار پدرش در مزرعه بود

مجبور  دهد،  لیتحص ادامه خواستیم یآموزکالس داشت و اگر دانش میقد کلیس هیتا پا یلخچیآن زمان، مدرسه ا در

در   لیتحص یکالس نهم برا انیخوان خانواده بود و پس از پافرزند درس  وسفیبود.  زیبه ترک روستا و رفتن به تبر

  زیثبت نام کرد. هنرستان وحدت تبر زیهنرستان وحدت تبر یشد. او در رشته برق صنعت زیتبر یراه رستان،یمقطع دب

 .کشور ثبت شده است یسال در فهرست آثار مل ۹٠کشور است که با قدمت  یخیاز جمله مدارس تار

  ،یشرکت کرد و پس از قبول ١۳۵۷ها در سال دانشگاه یدوره هنرستان، در کنکور سراسر انیمقدم پس از پا وسفی

  زیتبر برق از دانشگاه پلمیبا اخذ مدرک فوق د یها و انقالب فرهنگشدن دانشگاه لیاز تعط شیپ ١۳۵۹در سال  

  نیها، او را از انجام ادانشگاه یلیدهد؛ اما تعط  مهرا ادا یدانشگاه التیمصمم بود تا تحص وسفیشد.  لیالتحصفارغ

 .کار بازداشت

بود تا با فراغت بال   وسفی یبرا یرا در خانه پدر و مادرش در روستا گذراند. آن چند ماه فرصت خوب یچند ماه او

جوانان روستا به  نیبود، بپردازد. او در ب نیفلسفه و د نهیدر زم قیاش که مطالعه و تحقبه عالقه  یادغدغه  چیهیو ب

دوستانه سطح   یهایوگو و دورهم کتاب و گفت میقدبا ت کردیم یسع شهیباسواد و معلومات مشهور بود و هم یفرد

 .دانش جوانان روستا را باال ببرد

 ی به خدمت سرباز اعزام 
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  یبود، برا پلمیمدرک فوق د یکرد. او چون دارا یمعرف یخدمت سرباز یخود را برا وسفی، ١۳۶٠سال  لیاوا در

سنندج  ادهیپ ۲۸جهت ادامه خدمت به لشکر  وسفی  ،یبه تهران اعزام شد. پس از دوره آموزش یدارآموزش درجه 

 .فرستاده شد

. شناختندیاکثر سربازان پادگان، او را م لیدل نیصحبت و مودب بود؛ به همبرخورد، خوشخوش یجوان وسفی

خطرناک  تیکه او در آن وضع شدندیکنجکاو م دند،یدی خواندن م در حال کتاب یارا در گوشه وسفی یسربازان وقت

که  شدیم شتریب یها وقتآن ی. کنجکاوخواندیاست، چه م یجنگ  اتیعمل ای ییکه هر لحظه احتمال حمله هوا

خوان پادگان به  بکتا  ییِ جواِن بها آوازه  ،یاست. بعد از مدت یگروهبان مقدم در حال مطالعه کتب مذهب دندیفهمیم

 .و او را احضار کردند دیپادگان رس یاسیس-یدتیگوش دفتر عق

که  یکرد و زمان وسفی  یکردن و اهانت به اعتقادات مذهب مسئول شروع به مسخره یروحان ،یاسیس-یدتیدفتر عق در

او را از اتاق اخراجش کرد.   وسف،یبه صورت  یلیقرار گرفت، با زدن س وسفیرفتار و سخنانش مورد اعتراض 

بعد از   یماجرا را مدت نی. اد یخواهد د ا خود ر «یجواب »گستاخ یکرد که روز دی را تهد وسفیمزبور،  یروحان

 .کرد فیمقدم تعر یلخچیخانواده ا یبرا شیهایادورهاز هم  یک ی وسف،یشدن  کشته

را جمع کرد تا به منطقه برگردد. پدرش متوجه شد که   لشیوسا ،یمرخص ن یموعد آخر انیاز پا شیدو روز پ وسفی

آمده آن را با   شیپ یخاطر است. از او خواست تا اگر مشکل شانیو پر  ستین  یشگ یهم وسف ی ،یمرخص نیدر ا وسفی

به   یزیپادگان چ یاس یس-یدتیو برخورد عق ادگانکه تا آن زمان در مورد اتفاقات پ وسفیبگذارد.  انیخانواده در م

پادگان   یاسیس-یدتیبار به دفتر عق نیگذشته، چند یهاکه در ماه کندیم فیاش نگفته بود، با اصرار پدرش تعرخانواده

 یها، آخوند مذکور به اعتقادات مذهبمالقات  نیشده است. در ا دهیعق شیتفت یاسیس-یدتیاحضار شده و توسط آخوند عق

پادگان،  یاسیس-یدتیدر دفتر عق یدرپیجلسات بحث پ نیکرده است. ا دیهدو ت ریو ناسزا گفته و او را تحق نیتوه او

 .وجود آورده بود مقدم به  وسفی یبرا یخدمت سرباز  یرا در ط یاآزاردهنده  طیشرا

جا  بدهد و از آن  هیرفتن او را به ترک بیبه پادگان برنگردد تا ترت   آمدهشیپ تیداد با توجه به وضع شنهادیبه او پ پدرش

تا آزار و   دهدیو در پاسخ گفت که اجازه نم رفتی نپذ وسفیبرود. اما  یگریکشور د ای کایبه امر لیتحص یبرا

 .خدمت به وطن بازدارد فهیاو را از وظ ،یدتیآخوند عق یهاتیاذ

 شهادت  یگواه

دادند. بنا به گفته   لیاش در روستا تحوماه بعد، ماموران جسد او را به خانواده  کیبه محل خدمت بازگشت و  وسفی

کرد مسلح به   یهابا گروه یریدرگ ی در ط ١۳۶١  نیفرورد ۳١ خیفرزندش در تار وسف،یمامور مربوط، به پدِر 

 :عنوان شده است تشهاد  یبرا یگرید لیشهادت دل یاست. اما در گواه دهیشهادت رس

 .یتعال بسمه«

 ۷١۴  - ٠١- ۷۷ شماره

   ۶١  / ۲/  ۶ خیتار در

عراق   یسنندج در جنگ با کفار بعث ۲۸لشگر  یجمع  ، یمقدم فرزند عل یلخچیا وسفیگروهبان سوم  شودیم یگواه

 .شهادت نائل آمده است عیدر جبهه غرب کشور به درجه رف  ۶١  نیفرورد ۳١ خیدر تار

 »داریسروان پا زیدژبان پادگان تبر گانی: فرمانده امضاء

را با  دیشه  توانندیها مآن  دهند،یرا غسل نم دیکه چون شه کنندی ارتش به خانواده مقدم اعالم م  یطرف امور شهدا از

چون  ندی گویو م رندیپذیخانواده مقدم نم یدفن کنند. ول یلخچیا یخودشان در گورستان روستا یرویمخارج و ن

 .و کفن و دفن خواهند کرد لغس ییبها نییبوده، او را طبق مراسم آ ییپسرشان بها

با اعتقادات مختلف برگزار  انییاز روستا یریبا حضور جمع کث یلخچیا یمقدم در روستا وسفی یسپارخاک مراسم

مراسم با خواندن   نی. اسرباز هم از طرف ارتش در مراسم حضور داشتند بوسینیافسر، دو استوار و دو م کیشد. 

 .برگزار شد ییبها یهادعا و مناجات
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  یاو در روستا سبب شد تا حت تیدوستانه داشت. محبوب  یاروستا رابطه  یو با اکثر اهال یاجتماع یمقدم، جوان وسفی

معروف بودند، با آوردن دسته گل در   یاداشتند و در روستا به توده یستیکمون شاتیهم که در روستا گرا یجوانان

 .افتندیدر مراسم حضور  یهم با دسته گل  ستارو یاللهجوانان حزب ن،یچنشرکت کنند. هم وسفیمراسم 

هم با ُمهر قرمز کلمه  وسفیجنگ ثبت کرد. در شناسنامه  یمقدم را در زمره شهدا یلخچیا وسفینام  د،یشه  ادیبن

شود، برادرش از خدمت   دیشه یآن اگر فرد یکه بر مبنا آمدی به اجرا در م یزده شد. در آن زمان قانون د«ی»شه

 .هم شروع شد وسفیتر برادر کوچک تیقانون، مراحل معاف نیمعاف خواهد شد. طبق ا یسرباز

 یشهادت تا اتهام خودزن از

که در محل اصابت  شودیمتوجه م وسفیپدر  دهند،ی را غسل م وسفیجسد  ی! وقتشودیختم نم جان یماجرا به ا اما

 .شده است جادیا یپسرش، سوراخ کوچک  یشانیگلوله به پ

. در ردیگیرا م یاتیو منطقه عمل یو گزارشات پزشک قانون کندیمراجعه م دیشه ادی به بن یبعد از سوگوار یمدت او

ذکر شده و در گزارش منطقه نوشته شده بوده که شهادت بر  قهیفوت اصابت گلوله به شق لیدل ،یگزارش پزشک قانون

 .اثر اصابت گلوله کردها از راه دور صورت گرفته است

  جادیها زخم بزرگ ااسلحه  نیبوده است و ا نکفیکالش ای ۳توجه به گزارش منطقه، اسلحه ضارب احتماال ژ با

و ارائه دو   یمقدم با مراجعه به بازرس یکوچک است. آقا یلیخ وسف،ی  یشانیگلوله بر پ یجا کهیدر حال کنند؛یم

 .شودیشهادت فرزندش م یشدن چگونگ  گزارش مذکور، خواستار روشن

که فرزندشان در منطقه   کندی اعالم م یادر نامه  یمقدم، بازرس وسفی ییپدر و دا ی متماد یهایریگیبا پ سرانجام

خود را   دیاست و او با ی برادرش هم منتف تیمعاف شود؛یجنگ حذف م یت و نامش از فهرست شهداکرده اس یخودزن

 .اعزام کند یجهت خدمت سرباز

با توجه به اندازه و   توانستهیبوده است و او نم ۳ژ وسفی یاسلحه سازمان رایکرد؛ ز جادیا یگریتناقض د ه،یجواب

  ثمریو مراجعات خانواده مقدم ب هایریگ یکند. پ کیقرار دهد و شل  یشانیوزن اسلحه مذکور، آن را بلند کند، مقابل پ

 .بستند شهیهم یپرونده را برا ،ییگوو پاسخ یبررس یبه جا ئوالنتناقض پاسخ داده نشد و مس نیبه ا وقتچیبود. ه

ها، منزل و مدارک، عکس هی، کل۶۵در سال  یلخچیا یروستا انییدار به بهاناشناس و نقاب یافراد ورشیدر  اما

مقدم هم شکسته  وسفی روستا شدند. سنگ قبر  یها مجبور به ترک اجبارمقدم سوزانده شد و آن  یلخچیخانواده ا نیزم

سال  ییبها رمردیپ نی نداد و ا جهینت  گاهچیه وسفیپدر  م،مقد یعل یهایریگی را ندادند. پ رشیاجازه تعم گریشد و د

 درگذشت. ١۹-دیکوو یماریبر اثر ابتال به ب ١۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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