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مقدمه ناشر

جنگ تحميلي  8سالهاي كه در ميانه سال  1359با حمايت همهجانبه دنياي استكبار

و س��ردمداران جاهليت قرن بيس��تم منطقه خاورميانه به جمهوري اسالمي نوپاي ايران
تحميل شد ،در كنار خسارات سنگين مادي و معنوي ،موجد فرهنگي برخاسته از ايمان و
اراده و اخالص مردان مجاهدي شد كه براي هميشه بر تارك فرهنگ و تمدن ايران اسالمي
خواهد درخشيد؛ فرهنگ ارزشي دفاع مقدس و  ايثار و شهادت .همانكه توصيههاي اكيد
رهبر فرزانه انقالب اسالمي و همه دلسوزان و آيندهنگران جامعه بر لزوم پاسداشت و ترويج
آن داللت دارد.
براي تثبيت و ترويج اين ميراث گرانبها راهكارهاي مختلفي مطرح شدهاست .برگزاري
يادوارههاي شهدا ،تجليل از فرماندهان دوران دفاع مقدس ،گردهماييهايي براي شنيدن
خاطرات رزمندگان و پيشكسوتان جهاد و شهادت ،توليد فيل م و اجراي تئاتر و برنامههاي
راديويي و  ...از آنجمل ه اس��ت؛ اما بيش��تر تالشهايي كه در اين حوزه صورت ميگيرد،
عالوه برآنكه جنبه شفاهي دارد ،جامعه هدف آن نسل فعلي است .اين مهم اگرچه امري
ضرورياست ،اما به دليل خاصيت اغلب شفاهي آن از تاثيرگذاري الزم و طوالنيمدت براي
تثبيت آموزههاي دفاع مقدس به عنوان يك فرهنگ برخوردار نيست.
ن ميدهد كه آنچه باعث پايايي
نگاهي به تاريخ فرهنگها وتمدنهاي مختلف نش��ا 
ارزشهاي اجتماعي و تبديل شدن آن به فرهنگ و تمدن شدهاست ،رابطه مستقيمي با
مكتوب شدن ارزشهاي جامعه دارد .فرهنگ غني ايثار و شهادت و انتقال آن به نسلهاي
آينده نيز براي ماندگاري و مصون ماندن از تحريف بايد بهصورت مكتوب و در قالب كتاب

9

سیب های
کوچه باغ
براي نسل حاضر و نسلهاي آينده درآيد تا امر تثبيت و ترويج آن تحقق پذيرد.
نشرستارهها كه با هدف تثبيت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ ميراث گرانقدر
ارزشهاي دوران دفاع مقدس شكل گرفتهاست ،به سهم خود تالش نموده تا اندكي از اين
بس��يار را در قالب گونههاي مختلف ادبي در اختيار عالقهمندان به اين حوزه مهم ارزشي
قرار دهد .تاليف صدها عنوان كتاب در قالبهاي خاطره ،داس��تان كوتاه ،خاطرهداس��تان،
داستانهاي نيمهبلند ،رمان ،شعر و كتاب كودك در نشر ستارهها ،بر پايه تجربيات ،آثار و
خاطرات رزمندگان خراساني و با همين هدف صورت گرفتهاست.
يكي از گونههاي ادبي مورد توجه در نشر ستارهها ،روايت زندگي فرماندهان  پرشمار
شهيد خراساني استكه هريك آينه تمامنماي انسان مومن مجاهد و بنده صالح خدايند.
دراثر حاضر كه بر اساس زندگي  10نفر از سرداران شهيد دوران دفاع مقدس ،منطقه
تربت حيدريه نگارش يافتهاس��ت ،تالش شدهاست با استفاده از منابع در دسترس تصوير
كوتاهي از زندگي و مجاهدت اين س��رداران ش��هيد خراس��اني در ميدان نبرد ارائه شود.
همچنين نگاهي خواننده با نگاهي به وصيتنامههاي اين فرماندهان رشيد و مرور گزيده
خاط��رات همرزمان و دوس��تان و اعضاي خانواده آنان با فض��اي كلي روحيات رزمندگان
برخاسته از آن خطه شهيدپرور آشنا ميشود.
كار تاليف و گردآوري مطالب اين كتاب چند سال پيش و زماني كه هنوز در تقسيمات
كش��وري بعضي از بخشهاي شهرس��تان تربت حيدريه مانند فيضآباد و زاوه مس��تقل
نشدهبودند انجام شده ،از اينرو فرماندهان شهيدي كه زندگي آنان مورد بررسي قرار گرفته
از بخشهاي مختلف شهرستان سابق تربت حيدريه ميباشند.
نش��ر ستارهها ،نقطهنظرات خوانندگان فهيم ،به خصوص خانواده معظم و نزديكان و
همرزمان شهدا و اصحاب فكر و قلم را براي انجام هرچه بهتر رسالت مقدس خويش ارج
مينهد و اميدوار است كه عالقهمندان به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  ،انتقادات سازنده و
پيشنهادات راهگشاي خويش را از ما دريغ ندارند.
نشر ستارهها
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خدابخش بخشي

سردارشهيـد

زندگي نامه
س��ردار شهيد«خدابخش بخش��ي» در دومين روز از مرداد ماه سال 1340
«ر َزگ» از بخش بايگ شهرس��تان
هجريشمس��ي در روس��تاي کوهس��تاني َ
تربتحيدري��ه به دنيا آمد .وی پس از آن که تحصي�لات دورهي ابتدايي را در
زادگاهش به پايان رس��اند ،ترک تحصيل کرد و به کار قاليبافي پرداخت .او در
کنار کار قالیبافی ،کمک به پدر در بادامستانهاي «رزگ» را هم تجربه کرد.
دورة س��ربازی «خدابخ��ش» در نیروی هوایی گذش��ت و يک س��ال بعد با
دخترداي��ياش ازدواج کرد .پس از پايان دورهي س��ربازي بهروس��تاي «رزگ»
بازگشت اما در سال  1362به استخدام سپاه پاسداران تربت حيدريه در آمد و
مس��ؤولیت ناحيهي ظفربخش بايگ را به عهده گرفت .او که در بسيج نيروها و
اعزام آنان به جبهههاي جنگ بسيار تالش کرد باالخره در تيرماه سال ،1362
بع��د از اعزام ب��ه جبهه ،فرماندهي يک گروهان رزمي را در لش��گر پنج نصر به
عهده گرفت« .خدابخش» پس از هش��ت ماه حضور در جبهه به تربت حيدريه
12

سيدعلي
موسوي
ي به انجام وظیفه پرداخت.
بازگشت ودر مسؤوليت قبل 
وی در دی ماه  1364دوباره به جبهه اعزام ش��د و در س��مت معاون گردان
انج��ام وظیفه ک��رد .در عملیاتهای «فتح المبین»« ،والفجر یک ،والفجر س��ه
و والفجر چهار» ش��رکت کرد و س��رانجام در   25اردیبهشت  1365در منطقة
«حاجیعمران» به شهادت رسید.
«خدابخش بخش��ی» در حالی به ش��هادت رس��ید که  30درصد جانبازی
داشت و مجروحیتهای نواحی پشت و سینة او در بدن نشانگر پایمردی او بود.
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خاطرات

اهميت بيتالمال

نزديکيهاي غروب بود که با موتور بس��يج خسته از کار روزانه ،غبارآلوده ب ه
خانه برگش��ت .وقتی موتور را بر پايه اس��توار میکرد ،برای استقبالش بهحياط
آمدم سالم و خسته نباشيد گفتم .خدابخش به گرمي جواب سالمم را داد .بعد
ب��يآن که منتظر صحبت من باش��د گفت« :کمکم بايد فک��ر خريد يک موتور
براي خودمان باشيم ».با تعجب گفتم« :موتور! شما که موتورداريد» او بيدرنگ
گفت« :موتور که مال من نيس��ت؛ از بيتالمال اس��ت .موت��ور را براي کارهای
بسيج دادهاند ا ّما بعضي وقتها مجبورم دنبال کاري بروم که ربطي به کار بسيج
ندارد؛ کار ش��خصي اس��ت .آن وقت مديون خون ش��هدا ميشوم ».حق را به او
دادم و برای نوشيدن يک استکان چاي داغ دعوتاش کردم.
همسر شهيد
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سيدعلي
موسوي

فقط خطشکن

قرار ش��ده بود تغييراتي در ردهي فرماندهان صورت بگيرد .از جمله اينک ه
فرماندهان گردانهاي خطشکن به گردانهاي پدافندي بروند .يکي از آنانشهيد
بخش��ي بود که فرماندهي گردان خط ش��کن بود .وقتی به ايشان پيشنهاد شد
ک��ه به گردان پدافن��دي برود ،با ناراحتي گفت« :هرگ��ز! هرگز قبول نميکنم؛
فقط فرماندهي گردان خطش��کن،آن هم فرمانده��ي اولين گردانها ».در برابر
این خواس��تة او کسي چيزي نگفت و همه پذيرفتند که شهید بخشی همچنان
ک عمليات باشد.
خطشکن باشد .او دوست داشت هميشه در نو 
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

ي دارد
مگر دختر چه عيب 

راضیه در دو س��الگی خیلی ش��یرین بود .یک بار که او را در آغوش گرفته
بودم و با هم بازی میکردیم« ،خدابخش» به ما نزديک شد .با انگشت گوشهي
تبس��م باز ک��رد« .خدابخش» او
لب��ان راضيه را لمس کرد .دختر لبانش را به ّ
را از م��ن گرفت و در آغوش خويش فش��رد .آنها به جس��ت و خيز و بازی در
حياط مش��غول ش��دند .به حرکت در آمد .کمي آن طرفتر االغي ايستاده بود.
«خدابخش» دخترمان را بر پش��ت االغ س��وار کرد و االغ را به حرکت در آورد.
«راضيه» درجست و خيزهاي االغ به شادي خنديد« .خدابخش» االغ را دو سه
بار در حياطدور داد.
مادر شوهرم که مشغول تماشای آن دو بود به همسرم گفت« :چهحوصلهاي
داري که با بچه بازي ميکني اگر بچهات پس��ر بود چه ميکردي؟» خدابخش
ن��ه به اخم اما با کمي ناراحتي به مادرش گف��ت« :چرا کفران نعمت ميکني
يدارد؟
م��ادر؟  مگ��ردخت��رچ�� هعيب�� 
مادر آرام به پس��ر نگاه کرد« .خدابخش» دوباره االغ را به حرکت در آورد
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و صداي خندهاش با صداي دخترمان راضيه درهمآميخت.
همسر شهيد

ي با اراده
مرد 

اوایل ازدواج با خدابخش وضع اقتصاديمان چندان مناس��ب نبود به طوری
که در خانهي پدري ايشان زندگي ميکرديم .او مرد باارادهاي بود و توانست در
روستای «رزگ» خانة خوبی بسازد .براي به دست آوردن روزي از انجام هر کار
شرافتمندانهای دریغ نمیکرد و هرگز به خودش اجازه نداد زندگي مشترک ما
با کمبوديروبرو باشد.
همسر شهيد

فقط خانهداري

ت داشت م م 
ن
ي ميکرديم .دوس 
با حقوق اندکی که از س��پا ه میگرفتیم ،زندگ 
ي را بلد بودم .از خدابخش
ي بکنم .قاليباف 
ي زندگ 
ي در تأمین هزينهها 
ه��م کمک 
ل نکرد و گفت« :تو
ي بزند تا کار کنم .قبو 
ک دار قال 
ي من در خان ه ي 
خواست م برا 
قب ً
ت بچههاست.
ي و تربي 
ي تو خانهدار 
ال ب ه اندازهي کافي کار کردهاي ،حاال وظيف ه 
ي داشت ه باشم.همين
تجمل 
ي هستم؛ نميخواه م زندگ 
ن انداز ه راض 
ن بههمي 
م
ي با ّ
ن زندگي کنم کافياست».
ش ديگرا 
ن پي 
ت دراز کرد 
ن دس 
قدر ک ه بتوان م بدو 
همسر شهيد

اولين نفر

مسؤول سازماندهي بسيج بودم .براي ايجاد پايگاه به روستاي «رزگ»رفتيم.
خدابخ��ش اولين نف��ری بود که به ما مراجعه کرد و خيل��ي پيگير ايجاد پايگاه
بس��يج وپايگاه ورزش��ي بود .محبوبيتش به طوری بود که وقتي پايگاه بسيج را
16
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تشکيل داديم ميديديم که ايشان با يک اعالم کوچک مردم را در پايگاه جمع
ن سخنراني ميکرد.
ميکرد و برايشا 
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

ي هميشه تنها
برا 

ي بودم ،خبردار ش��دم ک ه ميخواهد ب ه جبه ه برود.
وقتی در خدمت س��رباز 
ي هستم .کسي کنار پدر و مادرمان نيست .شما
ن در سرباز 
ن زد م و گفتم« :م 
تلف 
ي ب ه جبه ه برويد ».نپذيرفت .از
ت در «رزگ» بمانيد و در وقت مناسبتر 
بهتر اس 
ط اعزام
سربازي ک ه آمد م خواست م دوبار ه ب ه جبه ه برو م ب ه خدابخش گفتم« :شراي 
مرا ب ه جبه ه فراهم کن».
ن خودم
ب پدر و مادر باشيد .م 
ت بمانيد و مواظ 
در جواب م گفت« :شما بهتر اس 
ي قبل
ش خیلی نوراني ش��د ه بود و با دفعهها 
ن روزها چهرها 
ب ه جبه ه ميروم ».آ 
ي هميش ه و ما
ش رفت ،برا 
ي نبرد .خود 
ن را ه ب ه جاي 
ي داشت .اصرار م 
فرق بسيار 
ي از اندوهاي دنيايي.
را تنها گذاشت .با انبوه 
علي اکبر بخشي «برادر»

گريه و خنده

يک بار وقتي که ميخواس��ت به جبهه برود؛ مرا همراه مادرم و خواهرشب ه
مش��هد ب��رد .مادرم و خواه��رش به حرم رفتن��د اما خدابخش م��را با خودش
بهبيمارس��تان قائم برای عي��ادت از مجروحان جنگي برد .م��ن گريه ميکردم
و او ميگف��ت« :تو را ب��ه اينجا آوردهام تا اين مجروح��ان را ببيني و خودت را
برايرويارويي با چنين شرايطي آماده کني ».با حرفهاي او گريه ميکردم و او
با خندههايش مرا به آرامش دعوت ميکرد.
همسر شهيد
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کوه آرامش

يادم ميآيد در يک عمليات که در خدمت ايشان بودم .خط شکست .عدهاي
از بچهها وقتي با اين مسأله روبرو شدند خيلي شتابزده بودند و حرکاتيانجام
ميدادند که شايس��تهي آنها نبود ،اما ش��هيد بخش��ي در آن لحظاتي کهخط
داش��ت شکس��ته ميش��د ،با اعتماد به نفس خاصي عمل ميک��رد .انگار هيچ
مشکلي پيش نيامده است .هر چند تعدادي از بچهها شهيد شده بودند اما او با
ت نميکرد.
صبر و متانتي که داشت احساس شکس 
اکبر عزيززاده «همرزم شهيد»

دست ما را هم بگير

زيارت مزار ش��هدا را خیلی دوست داشت و بس��يار به آنان متوسل ميشد.
س��ال  1362بود .قرار گذاش��ته بودیم با هم به ديدار ش��هيد «جعفر آخرتي»
برويم .به مزار ش��هدا که رس��يديم پس از خواندن فاتحهبراي يکايک شهدا ،به
مزار «شهيد آخرتي» که رسيديم ،کنار مزار زانو زد و گفت« :جعفر دست ما را
هم بگير ».سه سال بعد خواهش «شهيد بخشي» پذيرفته شد و او نيز به جمع
شهدا پيوست.
احمد ابراهيمي «همرزم»

ت روز به جاي دو ماه
بيس 

در عملي��ات «ب��در» مجروح ش��ده بود .دو م��اه مرخص��ي داده بودند تا ب ه
درمانخودش بپردازد و پس از استراحت کافي به جبهه برگردد .هنوز بيستروزي
از آمدنش نگذشته بود که به سپاه آمد و خواست تا همراه نيروها بهجبهه اعزام
ش��ود .به او گفتم« :تو دو ماه مرخصي داري و حتماً به اين اندازهطول درمان و
اس��تراحت نياز داري .به خانهات برگرد و استراحت کن .هنوزبدنت پر از ترکش
18
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اس��ت ».در پاس��خ من گفت« :من خودم بهتر از هركسديگري ميدانم که ب ه
چند روز استرحت نياز دارم .زخم من در جبهه همخوب ميشود .در حال حاضر
زمان دو ماه استراحت در خانه نيست ».اصرار منبيفايده بود .او به جاي دو ماه
استراحت ب ه بيست روز بسنده کرد و دوباره بهجبه ه برگشت.
احمد ابراهيمي «همرزم»

ت گلولهها
مأموري 

در عملي��ات «والفجر  »9که دش��من باالي ارتفاعي ش��بيه به يک کله قند
موضعگرفته بود ،ما پايين ارتفاع بوديم .آتش توپ و خمپاره و رگبار مسلس��ل
يکريز روي س��رمان ميريخت .شهيد بخش��ي اراده کرد که برای گرفتن نوک
ّتپ��ه مس��تقيم زير آتش دش��من باال برود .ب��ه او گفتم« :اين چه کاري اس��ت
محال ممکن اس��ت چه گون��ه ميخواهي بلندي
کهميخواه��ي انج��ام دهي؟
ِ
رابگيري ».در پاس��خم گفت« :خودم ،خودم را بهتر از تو ميشناس��م .منهنوز
آمادهي شهادت نيستم .آن گلولهها و ترکشها هم مأموريت ندارند بهسراغ من
بيايند و مرا شهيد کنند ».اين را که گفت دنبال کار خودش و فکر خودش رفت.
احمد ابراهيمي «همرزم»

هميشه در فکر جنگ

ش��هید بخش��ی روزها در کار جمعآوري کمک و اعزام نيروها به جبهه بود.
ش��بها هم لحظهای از کار باز نميايستاد .مداوم به خانهي بسيجيان رفتوآمد
داش��ت و با آنها دربارهي مشکالتش��ان صحبت ميکرد و تا ميتوانست سعی
میکرد گرهگش��ا باش��د .يک بخ��ش کارش اختصاص به سرکش��ی از خانواده
بسيجياني داشت که خودشان در جبهه بودند .او معموالً با خانواده این بسیجیان
صحب��ت ميکرد تا نيازهاي آنها را تا جايي که امکان داش��ت رفع کند .روز و
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ب در زندگي او يک معني داشت؛ تالش براي جبهه و جنگ.
ش 
احمد ابراهيمي «همرزم»

ک گلوله
فقط ي 

خبر رس��يد که خدابخش در جزيرهي مجنون به ش��دت مجروح شده و در
بيمارس��تان قم بستري است .مدتها بود که او را نديده بودم.خيلي دلم برايش
تنگ ش��ده بود؛ برای مالقاتش به قم رفتم .در بیمارس��تان يکايک مجروحين
را نگاه کردم تا س��رانجام خدابخش را يافتم .پيش��انياش را بوسيدم .کمي بعد
اش��کهايم جاري شد .دستانم را در دستش گرفت و با ضعف ناشي از گلولهاي
که در بدنش بود گفت :برايچه گريه ميکني؟ ش��هيد که نش��دهام! فقط يک
گلوله توي پايم فرورفته است .اين که چيزي نيست .گريهام را فراموش کردم و
با لبخندي حرفش را تأیید کردم».
همسر خواهر شهيد

حتي يک آه

خدابخش ،قبل از ش��هادت دو بار از ناحيهي پش��ت و دس��ت مورد اصابت
ترکش قرار گرفت ،اما با جراحتهايي که در بدن داشت ،حتي يک مرتبه هم آه
نکرد .هروقت دربارهي زخمهايش از او سؤال ميکردم یا حالش را ميپرسيدم؛
با لبخند ميگفت« :خوبم» .او هیچ وقت دردش را ظاهر نميکرد.
همسر شهيد

آقاي عارف بس است

در بين نیروها ،بچههاي مخلص تخريب ،جزء بهترينها بودند .بعضي وقتها
ميآمدند و ميگفتند« :ما به ش��هيد بخشيغبطه ميخوريم ،چون خيلي مؤمن
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اس��ت ».بعضي شبها بچهها به شهيد بخشي که مش��غول دعا خواندن بود به
شوخی ميگفتند« :آقاي عارف بساست ،چراغها را خاموش کن بگير بخواب».
وقتی ميديد که بچهها ناراحت هس��تند ،ناگه��ان غيبش ميزد .ميرفت روي
تپهي عمليات يا در گوشهاي خلوت ميکرد و دعا ميخواند.
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

دو قدم جلوتر

از ویژگیهای ش��هيد بخش��ي این بود که نيمههاي ش��ب بلند ميشد آ 
ب
ميخ��ورد ،وضو ميگرفت و دوباره ميآمد و ميخوابيد .بعضي ش��بها که بلند
ميشديم داخل اردوگاهگشتي بزنيم ،به هر جا سرميزديم ،میدیدیم که معاون
گردان دوقدم از ما جلوتر بوده و قبل از ما به آن جا س��ر زده اس��ت .در طول
مدتي ک ه با اوبودم ،نماز شبش هیچ وقت ترک نشد.
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

ي اذان
اولين صدا 

ش��هيد بخش��ي به خواندن قرآن اهميت ميداد و صوت زيباي او همیش��ه
زبان��زد بود .در گفتن اذان هميش��ه بر ديگران پيش��ي ميگرفت .معموالً اولين
صداي اذان در پادگان از چادر ما بلند ميش��د و مؤذن چادر ما هم کس��ي غير
ي نبود.
از شهيدبخش 
در هر موقعیتی نماز و اذان را بر پا ميداشت .بعضي وقتها در اتاق گردان
جلسه بود .اما ميديدي که صداي اذان او بلند است.
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»
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تذکر در تنهايي

در حضور جمع عادت نداش��ت در برابر فرم��ان و اظهار نظر مافوق خود 
ش
مخالفتي بکند .اگر ميديد نظر مافوقش اشتباه است ،جلسه که تمام ميشد در
تنهايي به او ميگفت« :اين که ش��ما گفتيد درست نبود ».بعدهم نظر خودش
را ميگفت و بيشتر وقتها متوجه ميشديم که تشخيص او درست بوده است.
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

خ زد ه ميشالن
در برکهي ي 

در دامنهي ارتفاع «ميش�لان» بوديم .از شدت سرمای زمستان آبها کام ً
ال
يخزده بود .يخ برکه آن قدر ضخامت داش��ت که س��نگيني وزن آدمها را تاب
بياورد و نش��کند .جز آب خیلی س��ردي که در زير يخها بود آب دیگری وجود
نداشت .شهيد بخشي برای طهارت و غسل در جستوجوی آب بود ا ّما بهانتظار
ش��رايط مناسب و آب گرم نايستاد .سنگي برداش��ت و يخ برکه را به آن اندازه
که بتواند به زير آب برود ،شکست .آن وقت لباسهايش را درآورد و در سرماي
خ برکه رفت و طهارت کرد.
طاقتفرساي «ميشالن» به زير آب ي 
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

ک بسيجي ساده
مثل ي 

تعدادي از بس��یجیان به فرمان من مش��غول تمرين نظامجمع بودند .شهيد
بخش��ي که فرماندهي گ��ردان بود کار آنها را تماش��ا میک��رد .لحظهاي بعد
دیدم که بهافراد پيوس��ت و به اجراي فرمانهاي من پرداخت .به بچهها فرمان
س��ينهخيز دادم او هم فرمان را اجرا کرد .نزديکش ش��دم و گفتم« :ش��ما چرا
س��ينهخيز ميرويد ».تماشا کردن شما کافي اس��ت و مايهي دلگرمي ».شهيد
بخش��ي گفت« :وقتي من در کنار شما باشم اين بسيجيها دلگرمتر ميشوند و
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بيش��تر دل به کار ميدهند .شما از بابت من نگران نباشيد ».آن وقت مثل يک
بسيجي ساده تا پایان مسير با ديگران سينهخيز رفت».
اکبر عزيززاده «همرزم»

ل ديدار خانوادهی شهدا
او 

خبر دادند که خدابخش از جبهه آمده اس��ت؛ با ش��تاب خانه را جارو زدم
و س��ماور را روش��ن کردم .به انتظار آمدنش جلوی در حياط آمدم و چش��م به
راهماندم ا ّما خدابخش نيامد .با خود فکر کردم شايد در ميان راه به احوالپرسي
با مردم مشغول است و چند لحظه دیگر میآید .انتظارم طوالني شد .به کوچه
رفتم و از رهگذري س��راغ شوهرم را گرفتم .او گفت« :خدابخش را ديده که به
ديدار خانوادهي ش��هدارفته اس��ت ».به ياد آوردم که خدابخش هميشه هنگام
آمدن از جبهه پيش از آن که به خانهي خودمان بيايد به ديدار خانوادهي شهدا
ي او بود .ب ه انتظار آمدنش به خان ه برگشتم.
ن عادت هميشگ 
ميرفت .اي 
همسر شهيد

صبح خداحافظي

آن روز صب��ح ق��رار بود ب��رادرم به جبهه ب��رود .پدر ،م��ادرم و چند نفر از
همسايهها هم براي خداحافظي آمده بودند .خدابخش ابتدا پدرش را در آغوش
کش��يد و با او خداحافظي کرد ،س��پس با مادر و آنگاه با يکايک همس��ايگان
خداحافظ��ي کرد .همس��رش در حالي که قرآني در يکدس��ت و ظرفي آب در
دس��ت ديگر داشت دم در حياط ايستاده بود .خدابخش قرآن را بوسيد و از زير
آن گذشت .اش��ک در چشمان همسرش حلقه زده بود .خدابخش به او نزديک
ش��د و گف��ت« :عيبي ندارد تا ميتواني گريه ک��ن .در زنده بودنم گريه کن ،اما
مديون هس��تي اگر پس از شهادت من گريه کني ».بعد ساکش رابرداشت و به
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کوچه باغ

راه افتاد از خم کوچه گذشت و از نظرها ناپديد شد.
خواهر شهيد

آخرين سخن

صبح آخرين روزي که «خدابخش» در رزگ  بود ،مردم روستا را به مسجد
دعوت کرد .تا از همه خداحافظي کرده ،حالليت بطلبد .او مثل هميشه از جنگ،
از مظلوميت مصيبتزدگان و از تکليفي که بر دوش يکايک مردم گذاشته شده
بود صحبت کرد .از امام و اهميت پيروي از او و مثل هميشه از حضور مردم در
جبههها حرف زد .اما اين بار از يک نکته دیگر براي نخس��تين بار صحبت کرد:
«مردم من براي آخرين بار خود را در ميان ش��ما ميبينم .سنگر شهدا را خالي
نگذاري��د ».بعد از این کالم آخر او جمعيت به درد گريس��تند و براي آخرينبار
خدابخش را در آغوش فشردند و براي هميشه او را به خدا بخشيدند.
خواهر شهيد

خواب شهادت

يکي دو ش��ب به اعزام آخرش به جبهه مانده بود؛ مرا از خواب بيدار کرد و
گفت« :بلند شو! ميخواهم خوابي را که ديدهام برايت تعريف کنم :خواب ديدم
در باغ دايي روی يک درخت هستم .هواپيمايی آمد و و آن جا را بمباران کرد.
خواب دیدم با بمباران ،شهيد شدم .احتماالً اين دفعه که به جبهه ميروم شهيد
يا زخمي ميش��وم .دوست دارم آن قدر بيتابي نکنيد که کسي پشت سر شما
حرفي بزند ».اين را که گفت از جايش برخاست .صداي هوهوي باد خوابهاي
کوتاه شب تابستاني را به هم ميزد.
همسر شهيد
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سکوت شبانه

آخرين ش��ب مرخصياش بود تا نيمههاي شب با من صحبت کرد .سرانجا م
خوابم برد .پس از مدتي با ش��نيدن صداي گريههاي خدابخش ناگهان از خواب
بيدار شدم .ديدم در حالي که کتاب مفاتيح در دست دارد بهآرامي نجوا ميکند.
از او پرس��يدم چرا گري��ه ميکني؟ گفت« :اين بار که به جبهه ميروم ش��هيد
ميشوم و ديگر فرزندانم را نخواهم ديد».
با این حرفش بغضي گلويم را فش��رد .نخواس��تم با صداي گريهام س��کوت
ي او رابشکنم .دوبار ه خوابيدم و خدابخش ب ه دعا خواندنش ادامه داد.
شبانه 
همسر شهيد

ي از زنجير
رهاي 

خواب ديدم که دش��منان در خانهيمان را با زنجير بستهاند .خدابخش نيز
در وس��ط حياط با زنجير بس��ته شده بود هر چه تالش کردم تا او را از زنجيرها
آزاد کنم ،نتوانس��تم .در اين لحظه دو نفر از دوس��تان شهيد خدابخش  -يعني
عل��ي يوس��في و غالمرضا ن��وروزي  -آمدند و به آس��اني زنجيره��ا را بريدند و
ش را رها کردند.
خدابخ 
از خواب بيدار ش��دم ،دلم شکس��ت .ب��ه جاي خالي ش��وهرم در خانه نگاه
ي خواهد بود.
کردماحساس کردم که اين جايگاه براي هميشه خال 
همسر شهيد

آخرين حرفهاي خدابخش

راضيه تب شديدي داشت .ديگر تاب نياوردم .لباس پوشيدم و ازخانه بيرو 
ن
آم��دم تا دخترم را هر چه زودتر به دکتر برس��انم .آنروز همه چيز در نگاه من
غمگي��ن ب��ود .چند زن را در کوچه ديدم که به محض ديدن من در گوش��ي با
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هم صحبت کردند .نگرانيام بيشتر شد .مدتي بود که از خدابخش هيچ خبر 
ي
نداش��تم .با عجله خود را به ماش��يني که بهسمت ش��هر ميرفت رساندم .زن و
مرد در ماشين زير چشمي به من نگاهميکردند و به آرامي در گوش هم چيزي
ميگفتند .به تربت که رسيدم تبراضيه را فراموش کردم و يک راست به سمت
سپاه رفتم تا از وضعخدابخش آگاه شوم.
پا به س��پاه گذاشتم در جا خشکم زد .پدر و برادرم همه آن جا بودند
باچشماني گريان و پيراهني سياه بر تن ،ديگر چيزي نفهميدم ...پس از مدتيکه
چشم باز کردم ديدم مادرم باالي سرم ايستاده و پيراهن تن من نيز سياه شده
است .ميخواستم به صداي بلند گريه کنم اما آخرين حرفهايخدابخش را به
ن هستي اگر بعد از شهادت من گريه کني».
ياد آوردم ک ه گفته بود «مديو 
همسر شهيد
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وصيت نامه
الل ِ ُهم ُ الغالبون« .ب ه درستي ک ه گروه خدا غالب است».
ان َّ حزب هّ
ما وارثانمکتب س��رخ شهادتيم .با درود و سالم به پيشگاه خداوند بزرگ و
امام زمان(عج) و با درود و س�لام بر ناي��ب بر حقش پير جماران  -امامخميني -
وصيتنامه خود را مينويسم ،چون بر هر مسلماني واجب است کهوصيتنامهي
خود را بنويس��د .اول چند تا دعا ميکنم .خدايا به جالل و شوکتت سوگند که
مرا در هدفم که همان راه اهلل اس��ت ثابت قدم دار و اگر ميخواهي لطفي کني
که من ش��هيد شوم شهيد در راه تو باش��م .خدايا مرا تا آن لحظات شهادت به
خودم وامگذار.
سالم من اول بر امام امت و سالم و درود به خانوادههاي محترم شهيدانراه
حق و حقيقت ،س�لام من به ملت ش��هيدپرور و حزباهلل ايران اسالمي وسالم
من به پدر و مادرم که س��الها براي من زحمت کش��يديد و مرا به اينجامعهي
اسالمي معرفي کرديد .سالم بر تو اي مادر که شبها در کنارگهوارهام نشستي
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و مرا به بزرگي رس��اندي .م��ادرم! از تو ميخواهم که درش��هادتم گريه نکني.
مادرم! از تو ميخواهم که در شهادتم با روحيهاي کامل به ميان مردم بيايي تا
مردم به تو تبريک بگويند.
س�لام من به تو اي برادر عزيزم! پيام من به تو اين اس��ت که در ش��هادتم
لباس سيا ه نپوشي.
س�لام منبه تو اي خواهر مهربان! اميدوارم که در ش��هادتم مانند حضرت
زينب(س)  باش��ي و با صبر و ش��کيبايي خود مشت محکمي به دهن دشمن زده
باش��ي .خواهر و برادرم ميدانم شما هم آرزو داش��تيد که در دامادي برادرتان
ميسر نشد شما آن لباسي که در دامادي من ميخواستيد
لباس نو بپوشيد ولي ّ
بپوشيد در شهادتم بپوشيد .باري پيامي هم به نامزدم دارم که اگر موفق نشدم
با تو ازدواج کنم بدان که ش��هادت عروس��ي من است که صفير گلوله ،عقد من
و تو را ميخواند.
سالم من به تمام فاميل عزيز .اي قوم و خويشان! پيام من به شما اين است
که امام را تنها نگذاريد و با مرگ من از جبهه صرفنظر نکنید.
ام��ام اي��ن پير جماران را ي��اري کنيد .پدر و مادرم و برادر و خواهرم ش��ما
ميخواستيد که در کنارتان باشم و هميشه شاد و خوشحال باشيم و اين دنيا را
به خوشي بگذرانيم ولي امام حسين(ع)  ميفرمايد اگر انسان قرار است بميرد،
چرا در راه خدا کش��ته نش��ود.از زبان استاد ش��هيد مطهري که ميفرمايند اگر
انسان به دنيا بيايد و تمام عمر دنياي خود را صرف خوشي و خوشگذراني کند،
ت هستي پوچو آفرينش انسان از آن پوچتر است.
آن وق 
به اميد روزي که پرچم ال اله الاّ اهلل درتمام جهان برافراشته شود .خداحافظ
دوستدار شما بخشي.
امضاء                       
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اگر ش��هيد ش��دم دو ماه برايم روزه بگيريد .اگر ش��هيد ش��دم پولهايي يا
حقوقي اگر بدهند ،آن را در عروس��ي برادرم اکبر خرج و براي ازدواج او مصرف
کنيد.

«عزيزان اين جهان مهمانسرايي است
                                     که دل بستـن بـه آن کار خطايي است
خطـاکـاري بــود دنيـــا پــرسـتـــي
                                      خدا را ايـن چـه کـار ناروايـي اسـت»
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ي شاکري
مصطف 

سردارشهيـد



زندگي نامه

مصطفي شاکري در خرداد ماه سال  1343در روستاي َم ْن َظر از بخشمرکز 
ي
شهرستان تربت حيدريه به دنيا آمد .دوران کودکياش در روستايمنظر سپري
شد و در همان جا پا به مدرسه نهاد .پدر بنا به عهدي که کردهبود در تابستانها
که مدرس��ه تعطيل ميش��د ،مصطفي را براي آموختن علومديني به مدرسهي
علميهي تربت ميفرس��تاد .پس از پايان دورهي ابتداييمصطفي براي تحصيل
در مقطع راهنمايي به تربت حيدريه رفت .در سالسوم راهنمايي دچار بيماري
ش��د و براي درمان به مشهد منتقل گرديد .درمشهد عنايت امام رضا(ع)  شامل
حالش شد و ش��فا يافت اما اين امر سبببازماندن او از تحصيل گرديد .دورهي
نوجوان��ي او ب��ا کمک به پدر در کارکش��اورزي ،مطالع��هي کتابهای مذهبي،
ورزش و ش��رکت در فعاليتهاي انقالبهمراه شد در س��ال  1360وارد بسيج
ش��د و مدت شش ماه براي حفاظت ازمجلس ش��وراي اسالمي به تهران رفت.
او پس از بازگش��ت به زادگاهش درخرداد ماه س��ال  1361به طور رس��مي به
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سپاه پاسداران پيوس��ت و بالفاصلهبه جبهه اعزام شد .شاکری در لشکر  5نصر
س��مت معاون گروهان را به عهده گرفت و در عمليات رمضان ش��رکت نمود .او
در س��ال  1362به تربتبازگش��ت و مدت يک سال معاون بسيج تربت حيدريه
بود .اما در سال  1363دوباره به جبهه اعزام شد و مسؤول محور لشکر پنج نصر
گرديد .مصطفي ش��اکري در اين س��الها فرماندهي گروهان ،فرماندهي دسته
و معاون��ت گ��ردانرا تجربه کرد و مدتي نيز در بخ��ش اطالعات و عمليات بود.
او پس از مدتي بهلش��کر ويژهي شهدا پيوس��ت و همرزم شهيد کاوه گرديد در
طول اين س��الهااو در عمليات مختلف از جمله «مسلمبن عقيل»« ،والفجر »1
و «والفجر »2شرکت جست.
آخرين مس��ؤوليت او مس��ؤوليت محور کربالي  2ب��ود .در اينعمليات و به
هنگامي ک��ه همراه با همرزمش «محمود کاوه» ميکوش��يدچهارمين س��نگر
کمين عراقيها را از پيش رو بردارند ،بر اثر شليک يک چهارلول در ساعت يازده
شب مجروح گرديد و در ساعت يازده روز بعد در نهمشهريور ماه سال  1365به
شهادت رسيد .پيکر آن شهيد پس از انتقال بهشهرستان تربت حيدريه در مزار
ک سپردهشد.
شهداي روستاي منظر  به خا 
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خاطرات
يک تکه ابر سياه

چهل و هشت ساعت بود که در پشت خط نيروهاي دشمن مخفي شدهبوديم.
شبها قبل از آن که آسمان مهتابي شود کارها را انجام ميداديم وروزها در زير
س��نگالخها پنهان ميشديم .بيش��تر از آن نميتوانستيم در آنموقعيت بمانيم.
زيرا دشمن باالخره متوجه ما ميشد .بايد حرکت ميکرديم.شب حرکت ،شبي
کام� ً
لا مهتاب��ي بود به طوری که ت��ا فاصله  600-500متري ب��ه راحتي ديده
ميش��د .مصطفي رويش را به آس��مان کرد و گفت« :خداي��ا آبروي ما راحفظ
کن ».لحظهاي بعد ديديم يک تکه ابر س��ياه آمد و مقابل ماه را گرفت همهجا
کام ً
ال تاريک شد.
وضعی��ت براي حرکت ،آماده ش��د .نمنم باران ميباريد کهب��ه اولين پايگاه
دشمن رسيديم.
مصطفي فتوحيان «همرزم»
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با لباس نمدي

ت��رس در دل مصطف��ي نبود .بخش��ي از ارتفاعات «ميش�لان» و ارتفاعا 
ت
«ش��يخلطيف» را که از عراقيه��ا گرفته بوديم ،نيروهاي بعدي از دس��ت داده
بودن��د .مصطف��ي از اين اتفاق ،خيلي ناراحت بود .تم��ام فکر و ذکرش اين بود
ک��ه برايپس گرفتن اين ارتفاعات کاري بکند .يک روز غروب در حالی که يک
لباس نمدي و کالهي به س��ر گذاش��ته بود ،پيش من آمد و گفت« :ميخواهم
براي شناساييبه داخل خاک عراق بروم ».به او گفتم« :من هم با شما بيايم؟»
نپذيرفت وتنهايي رفت .پس از دو روز که برگشت گفت «تا نزديک «سليمانيه»
و«چوارته» رفته است».
مصطفي فتوحيان «همرزم»

غريب شهر

يک روز س��ر زده به س��پاه رفتم .شهيد ش��اکري در آن جا بود تا مرا ديد،
گفت« :من باز داشتم ».گفتم :چرا؟ پاسخ داد« :در حال موتورسواري با بچهاي
در خیابان تصادف کردم ».در آن زمان آقاي خراساني فرماندهيسپاه تربت بود،
به ايشان گفتم« :آيا اين آقا را (شاکري) ميشناسيد؟ گفت« :خير؛ از شهرباني
آمدهاند و گفتهاند که اين آقا تصادف کرده و چون پاسدار است ،از روی احترام
او را به سپاه آوردهايم ».گفتم« :اين آقاي شاکري در جبهه فرمانده است ».آقاي
خراس��اني گفت« :ولي ايشان هيچ صحبتي دربارهي خودش نکرد ».مانده بودم
در جواب آقاي خراساني چه بگويم.
مصطفي فتوحيان «همرزم»

در سنگر دعا

نيمههاي ش��ب بود .در سنگر خوابيده بودم .احساس تشنگي شديديکردم،
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بيدار ش��دم تا آب بخورم .شاکري را ديدم که در حال سجده است .آبخوردم.
دوباره به او نگاه کردم؛ همچنان در حال سجده بود .گمان کردم درهمان حالت
به خواب رفته اس��ت .برخاستم و نزدیک رفتم تا بيدارش کنم .خوب که گوش
کردم متوجه شدم که ذکر ميگويد و در حال راز و نياز است .چونخيلي خسته
ل رها کردم و دوبار ه خوابيدم.
بودم او را در همان حا 
علي اصغر حقاني «همرزم»

مين کاري

ساعت  6/5بعدازظهر از قرارگاه حرکت کرديم .باران بهاري نمنمميباريد .تا
زير پاي عراقيها رفته بوديم .بچههاي تخريب جاده را مين كاشتهبودند .در آن
لحظه ما بين نيروهاي ايراني و عراقي بوديم .نفهميدم چهاتفاقي افتاد که اسلحه
يکي از بچهها ش��ليک کرد .س��نگر کمين عراقي متوجهحضور ما ش��د .تيربار
دشمن شروع به تيراندازي کرد .مصطفي ازآر.پي.جيزن گروه خواست تا سنگر
دش��من را بزند ،اما او گفت« :من نميتوانم ».این بود که خودش بدونتوجه به
حجم آتش کاليبر دش��من ،آر.پي.جي را گرفت و س��ر پا ايستاد و سنگردشمن
را هدف قرار داد .آتش دش��من خاموش شد .به راه افتاديم و ساعت يکشب به
جايي که قرار بود مين بکاريم رسيديم .باران بهاري همچنانميباريد.
محمود قرباني «همرزم»

فرمانده بيل به دست

يک روز در دش��ت «پنجوين» مصطفی شاکری را ديدم؛ آن روزها مسؤو 
ل
محور لشکر ويژهي شهدا بود .او بيلي در دست داشت و کوشش ميکرد ماشيني
را ک��ه در گل گير کرده بود ،بيرون بياورد .رانندهي ماش��ين هم ايس��تاده بود،
مثل اين بود که مافوقش را نميشناسد .مصطفي تا مرا ديد .چشمکي زده و به
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م و بگذارم او کارش را انجام دهد.
منفهماند که حرفي نزن 
مدت��ي پ��س از آن ماجرا روزي ب��ه من گفت« :من از آن جا رد ميش��دم،
وقتيديدم ماش��ين در گل گير کرده است ايس��تادم .راننده به من گفت« :چرا
ايس��تادهاي و کاري نميکني ».نوش��ابهاي هم به من داد و من هم به او کمک
ي وجود ندارد.
ن هيچ فرق 
کردم .بين من و ديگرا 
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

اندوه کاوه

يک روز به اتاق «طرح و عمليات» لش��کر ويژه ش��هدا رفتم .ش��هيد کاوه را
ديدم که س��رش را بر ديوار گذاش��ته اس��ت .بعد از مدتی دیدم که ماژيکي از
جيبش در آورد و شروعکرد به نوشتن روي ديوار:
رفتند ياران ،چابک سواران
بعد نوشت:
ياران چه غريبانه ،رفتند از اين خانه
غم از دست دادن شهيد شاکري کاوه را ب ه چنين حالتي رسانده بود.
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

حتي فرماندهي سپاه

کمتر کس��ي فکر ميکرد که مصطفي ،جانش��ين يا فرماندهي محور باش��د.
يادم ميآيد يک روز که در س��پاه تربت و در اتاق آقاي خراس��اني  -فرماندهي
سپاه  -بودم ،خبر آوردند که يک نفر جلو در ساختمان سپاه است و ميگويد با
فرمانده سپاهکار دارد .نگهباني او را دم در متوقف کرده بود .از پنجره به بيرون
نگاهکردم .ديدم شهيد شاکري است .گفتم« :اين آقايي که جلویش را گرفتهايد،
برادر ش��اکري؛ فرماندهي محور لشکر ويژه شهدا است .بگذاريد تا داخل بيايد».
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م او را نميشناخت.
حتي فرماندهي سپاه ه 
شهيد اصغر رمضاني «همرزم»

زخم و صبوري

س��حر روز بيس��ت و يکم ماه رمض��ان ،پس از آن که با ه��م از زیارت حر م
برگشتیم ،سحري خورديم ،مصطفي پس از سحري خوابيد ،پيش از خوابيدن از
منخواست که پس از دو سه ساعتي از خواب بيدارش کنم تا خود را برايرفتن
به جبهه آماده کند .وقتي خواس��تم از خواب بيدارش کنم ،هر چه صدايشزدم
بيدار نشد .دستم را روي بازويش گذاشتم و تکانش دادم .آخی گفت و از خواب
بيدار ش��د .گفتم« :مگر دستت چه کار شده؟» گفت« :چيزي نيست» با اصرار
زياد آستينش را باال زدم؛ ديدم زخمياست و ترکشي توي دستش مانده است».
او با همان دست ترکش خورده بهجبهه رفت.
خواهر شهيد

ک شيش ه گالب
يک مهر کربال ،ي 

ق��رار ب��ود پس از آمدن به مرخصي ،همس��رش را به خان��هي خودش ببرد
و عروس��ي کند .با اين همه ميگفت اگر از جبهه برنگش��تم و ش��هيد شدم ،در
تعزيهي من لباس مش��کي نپوش��يد و هم��ه لباسهاي رنگي به ت��ن کنيد .از
حرفش ناراحت شدم .ناراحتي من را که فهميد ،گفت« :آخر لباس عروسي من
س��فيد است ».بعد هم اش��اره کرد به بقچهاي که داخل خانه گذاشته شده بود
و ادامهداد :عالوه بر پارچهي س��فيد ،يک مهر کربال و يک شيش��هي گالب هم
داخل بقچه است .هر وقت شهيد شدم ،از آنها براي جنازهي من استفاده کنيد.
خواهر شهيد
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وصيت نامه
والتَحس��بن الذين ُقتلوا في س��بيل اهلل امواتاً بل احيا ٌء عن��د ربّهم يُرزقون.
گمان نکنيد آنهايي که در راه خدا کش��ته ش��دهاند مردهاند بلکه آنان زندهاند
ونزد پروردگارشان روزي ميخورند.
ق ستايشش
س خدا را ک ه ح 
ن شهيدان .س��پا 
ت خو 
ب ه نا م خدا پاس��دار حرم 
ي انسانها و
ت و با سال م ب ه حضرت مهدي(عج) منج 
ن اس 
ق ستايش��گرا 
باالتر از ح 
ي شاکري
ب مصطف 
ن جان 
ب اس�لامي .اي 
ي رهبر کبير انقال 
با س�لامب ه اما م خمين 
ي دارم ک ه بر روي کاغذ مينويسم .در حالي کهراهي
ت عمر م مطالب 
ن لحظا 
درآخري 
ب را در سالمت کامل مينويسم.
ن مطال 
ش را داشتم .اي 
را ميروم ک ه آرزوي 
«هر کس که تو را شناخت جان را چه کند
                                      فـرزند و عيـال و خانمان را چـه کنــد
ديوانه کنـي هـر دو جهانـش بخشــي
                                       ديوانهي تو هر دو جهـان را چـه کنـد»
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اکن��ون که م��ن به جبههي حق عليه باطل ميروم ،اين اميد در من اس�� 
ت
کهبتوانم ضربهاي بر کافرين وارد نمايم و با س�لاحم قلب صداميان را نشانهروم
ک خود درخت اسالم را آبياري کنم.
و با خون اند 
ش��هيد مانند قطرهيآبي ميمان��د که وقتي به دريا ميپيوندد ،جوش��ان و
خروشان ميشود.
بارخداي��ا! ت��و آگاهي که تالش و پيکارمان برای این نيس��ت که به پايگاه و
ي دنيا به دست آوريم.
قدرتيبرسيم و يا چيزي از کاال 
بلکه برای این اس��ت کهنش��ان و پرچم دين تو را برافرازيم و در ش��هرهاي
تو شايس��تگي را هديه کنيمتا بندگان ستمديدهي تو امان يابند و ستمگران به
کيفرشان برسند.
خدايا! ميداني آن چه تو ميخواهي ،انجام ميدهم .مرا بر آن راهي بگذارکه
مصلحت تو است.
خداي��ا! تو جان��م دادي و جانم را خواهي گرفت .مرا در آنصراطي بگذار که
ت نکنم.
ن غفل 
هيچ گاه در لحظهي جان داد 
خدايا! به مننعمت دادي نه قدرش را دانس��تم و نه لياقتش را داشتم .پس
مرا زماني ده که سپاسگزار تو باشم.
خدايا به من دانش بده که تو را بهتر بشناسم و زباني دهکه بهتر تو را وصف
کنم .خدايا به حدي گناه کردهام و از فرمان تو س��رپيچيکردهام که شرمندهام.
ن در گاهت قرار بده.
مرا ببخش و از عفو شدگا 
خداي��ا! هرگز م��را به خود وامگذار که بي تو هيچ��م .خدايا به من آني عطا
کنکه از مقربين تو باشم.
بار خدايا! خودت ميداني چه قدر گناه کردهام .خدايا!به لطف و کرمت مرا
ببخش که اگر تو مرا نبخشي به که پنا ه ببرم؟ استغفارميطلبم.
خدايا به من نرسد آن روزي که در زير شالقهاي دوزخ صداي«ارحم ضعف
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بدني» سر دهم.
مادر! س�لام مرا بپذي��ر و حاللم کن .مبادا درفقدان م��ن گريه کني .مرا به
خاطر اذيتهايي که کردم ،ببخش ،مادرم! هرگونه افسردگي و ناراحتي مطمئناً
باعث عذاب روح من ميباش��د .خوش��حال باش چون در راه هدف مقدسي گام
برداشته و جان باختم.
مادرم! کوه باش و چون کوه اس��تقامت کن و خداي را ش��کر کن که من به
مقام واالي ش��هادت رسيدم .به خدا لذت شهادت از دامادي و عروسي برايمن
شيرينتر است.
از ش��ما ميخواهم که در مرگ من گريه نکنيد ،زيرا باعثش��ادي دشمنان
ميشود.
مادر جان! حال وقت آن رسيده است که رسالتزينبوار خود را نشان دهي.
اي پدر عزيزم! اميدوارم که براي از دس��ت دادن منغصه و افسوس نخوريد
که شهادت حد نهايت تکامل انسان است.
پدرم!درود بر تو که چون ابراهيم فرزند خويش را بر فرمان خداي بزرگ به
قربانگاه فرستادي.
بدان و آگاه باش که پس��رت هرگز از فرمان خدا سرباز نميزندو حتي مرگ
در راه خدا را جز س��عادت نميدانم و زندگي را جز جهاد در راهعقيده درس��ت
نميشناسم.
از ش��ما ميخواهم در مراسم تش��ييع جنازهي منذکر خدا بگوييد و لباس
مشکي نپوشيد چون شب دامادي من است و ازخواهرانم ميخواهم زينبوار با
ناماليمات دست و پنجه نرم نمايند و ازبرادرم و برادرانم ميخواهم حسينوار و
قاطعانه امام را ياري کرده ،راه شهيدان را ادام ه دهند.
از ش��ما ميخواهم که رهبر را تنها نگذاريد و از اوتبعيت کنيد .ميخواهم
ک��ه قدر اي��ن نائب مهدي را بدانيد که اطاعت از او وواجب اس��ت و از ش��ما
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ميخواه��م که هرگز به من ناکام نگوييد چ��ون در نهايتکامم را گرفتهام ک ه
بهترين نعمتهاس��ت و از ش��ما ميخواهم پش��تيبانروحانيت و واليت فقيه
باشيد.
«والسالم»
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ي حافظيانفر
عل 

سردار شهيـد



زندگي نامه
سردار ش��هيد«علي حافظیان فرد» در سال  1334در روستاي «عبدلآباد،
از بخش مهوالتشهرس��تان تربت حيدريه به دنيا آم��د .کودکياش با بازي در
انارس��تانهاي عبدلآباد و کمک به پدر در کارهای کش��اورزي س��پري شد .او
ش��ش ساله بود که پا به مدرسه گذاش��ت ،اما به دليل مشکالت مالي نتوانست
بيش��تر از دو سال همدم کتاب و دفتر باشد .از این رو مدتي بعد ترک تحصيل
کرد و به همراه برادر کوچکش برای يافتن کار ترک ديار کرد .سالهاي نوجواني
او در راه به دس��ت آوردن روزی حالل س��پري ش��د .در سال  1352بهخدمت
س��ربازي رفت ،اما از خدمت معاف ش��د و در بيس��ت س��الگي با دخترعمويش
ازدواج کرد .راه کسب درآمد او در اين سالها خريد و فروش پشم و پوست بود.
ش��رکت در جلس��ههاي مذهبي تربت حيدريه به تقوي��ت باورهاي ديني او
انجامي��د و ب��راي حضور در صحنهي انقالب او را بیش��تر آماده نمود .حافظیان
فعاالن��ه در تظاه��رات ش��رکت میکرد و در برپايي حماس��هينهم دي ش��هر
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تربتحيدري ه نقش به سزايي داشت.
او با پيروزي انقالب و تش��کيل س��پاه پاس��داران در س��ال  1358به سپاه
پيوست و دو سال متوالي درپاسگاه «بيدخت» و «گناباد» خدمت کرد و پس از
آن س ه بار حضور درجبههها را تجربه کرد.
شهيدحافظیان در سال  1360مسئولیت معاون گروهان تيپ  21امامرضا(ع)  
را به عهده گرفت و از سال  1361تا  1362مسؤول قسمت دانشآموزي بسيج
تربتحيدريه گرديد و در تابس��تان  1362ابتدا معاون گردان لش��کر  5نصر و
ي گردان شد.
سپسفرمانده 
وي در عملياته��اي مختل��ف از جمل��ه «طريقالق��دس»« ،فتحالمبين»،
«بيتالمقدس»« ،پاکس��ازي دش��ت ذهاب»« ،عمليات رمضان» و«والفجر »3
ش��رکت داشت .سرانجام در سال  1362در عمليات والفجر  3بههنگام فتح يک
قلّهي مهم در منطقهي مهران از ناحيهي کمر و سينه ،هدف تيرمستقيم دشمن
قرار گرفت و به ش��هادت رسيد .او به هنگام شهادت چهارفرزند داشت .پيکرش
پس از انتقال به تربت حيدريه در مزار ش��هداي روس��تاي عبدلآباد مهوالت به
ک سپرده شد.
خا 
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خاطرات
روي پاي خود

در ميان دوس��تانم ،غیر از یک نفر  -علی حافظیانفر  -دیگر کسي را سرا غ
ندارم که بتواند از ده سالگي روي پاي خودش ایستاده و زندگيش را اداره کند.
علي از  10يا  12س��الگي متکي به خودش بود و براي کس��ب و کار روس��تا را
ت��رک کرد .او زندگياش را با تالش خ��ودش اداره ميکرد بدون آن که منتظر
کمک پدرش باشد.
حسين رحيم خاني «دوست»

توزي ع اعالميهها

قبل از انقالب با شهيد حافظيانفر در خدمت آقاي رباني و مسائل مربوطب ه
انق�لاب بوديم .يکي از بچهها که مغازه عکاس��ي داش��ت ،اعالميههای حضرت
امامخميني(ره)  را تکثير ميکرد.
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ط به مس��جد
ي با احتيا 
ن و حافظيانف��ر هم آنها را در گوني ریخته خيل 
م�� 
ي مه م اين
ي مس��جد پنهان کنیم .مس��أل ه 
جامع میبردیم تا آنها را زيرفرشها 
ي ما بشود.
ي متوج ه 
ن اينکه کس 
ج ش��وند ،بدو 
ش خار 
بود ک ه اعالميهها اززير فر 
ت وقتی
ي «ناطقي» ک ه خدمتگزار مسجد اس 
شهيد حافظيانفر پيشنهاد کرد آقا 
ش را به کنار فرشها بزند تا اعالميهها
ي ميبرد ب ه عمد پاي 
ن چاي 
ک ه براينمازگزارا 
ن ترتيب
ي ه م اي��ن کار را ميکرد .ب ه اي 
ي ناطق 
ن بيايد .آقا 
از زي��ر فرشها بي��رو 
ش ميشدند.
ي مستقيماً آنها را توزيع کند پخ 
ن آن که کس 
اعالميهها بدو 
علي اکبر يعقوبي «همرزم»

ريش تراشي

نوجوان که بودم ،ريش��م را ميتراش��يدم .يک روز ب��رادرم «علي» مرا کنار
خودش نش��اند و با لبخند هميشگياش گفت« :ببين برادرم ما مسلمان و پيرو
ائمهي اطهار هستيم.
ش��ما برو خوب مطالعه کن و ببین که تمام انبيا از حضرت موسي ،عيسي،
ابراهيم گرفته تا حضرت محمد(ص) ،ائمهي اطهار و علماي بزرگ همه محاسن
دارند .ش��ما هم س��عي کن محاسن داشته باش��ي .اين طور بهتر است .من هم
گفتم« :چشم» .پس از آن روز هرگز محاسن خود را از ته نزدم.
حسن حافظيانفر «برادر»

صداي زنگ خطر

از س��پاه که آمد قس��متي از س��رش به ان��دازهي يک  20ريالي تراش��يد ه
ش��ده و پانس��مان ش��ده بود .پرس��يدم خدا بد ندهد چه اتفاقي افتاده؟ گفت:
«در ايستبازرس��ي بهشت عس��کري بودم و جلو ماشينها را ميگرفتم ،تابلوی
ایس��ت را جلوييک اتوبوس ک��ه گرفتم ،ديگر چيزي نفهميدم .چش��م که باز
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کردم ،ديدم رويتخت بيمارس��تان هستم و عدهاي هم در اطرافم حلقه زدهاند.
پرسيدم :با رانندهي اتوبوس چه کردي؟ گفت« :رضايت دادم ،مرخصش کردند.
اما حقيقتش را بخواهي زنگ خطر صدا کرده اس��ت  .فکر ميکنم به آخرهاي
عمر دنياييام رسيدهام و بايد به جبه ه بروم.
طولي نکشيد که بعد از این اتفاق علی به جبهه رفت و در عمليات «والفجر
 »3به شهادت رسيد.
حسن حافظيانفر «برادر»

عبور از خط کمين

قب��ل از عمليات بيتالمقدس در س��نگر کمين که جلوتر از خط مقدم بود،
مس��تقر بوديم .آن ش��ب «علي حافظيانف��ر» فرماندهي دس��تهي کمين بود.
ط عبور کرديم.
بهفرمان او از خ 
پانزده نفر بيش��تر نبوديم .به محض عبور،دشمن متوجهي ما شد و لحظاتي
بعد باراني از گلولههاي «کاتيوش��ا» ،خمپارهو گلوله بر س��ر ما ميريخت ،اولين
مطلبي که شهيد گفت اين بود که« :برادرانما بايد  700-800متر راه برويم و
اگر قرار باش��د توقف کنيم ،خسارت ميبينيم ».بعد هم در ميان تیرهاي رسام
خودش به حالت دو به س��مت جايي که قرار بود برويم رس��اند .خوشبختانه تا
صبح هيچ تلفاتي به نيروهاي ما در موضع جديد وارد نشد .صبح شد و قرار بود
برگرديم ا ّما بهدليل آتش شديد دشمن ،مسير برگشت را عوض کرديم.
ن گرفتار ش��دهايم .ب ه شهيد
ن مي 
کمي ک ه جلو آمديم ،متوج ه ش��دي م در ميدا 
ي به کجا ببري؟» گفت« :بر خدا
ت ما را ميخواه 
ن اس 
ن جا ک ه ميدان مي 
گفتم« :اي 
ي زد و
ي دور 
ف  5دقيقها 
ک توق 
ن بياييد ».با ي 
لم 
توکل کنيد ،چيزي نگوييد و دنبا 
ي بود.
س و زيرک 
ت بازگشتيم .او آد م شجاع ،نتر 
راه را پيدا کرد و ما ب ه سالم 
علي حسينزاده «همرزم»
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ستارههاي بیشمار

قرار بود صبح روز بعد به جبهه برود با همه دربارهي رفتن صحبت ميکرد.
به من که رس��يد ،گفت« :براي تو هم کاري آماده کردهام .بايد سعي کنيخوب
خواندن را ياد بگيري .دلم ميخواهد وقتي که ش��هيد ش��دم تو به عنوانخواهر
ش��هيد وصي��ت نام��هي مرا با ص��داي بلن��د بخوان��ي؛ البته به اين ش��رط که
گري ه نکني».
پس از لحظهاي س��کوت دوب��اره ادامه داد« :يک س��فارش ديگر همدارم و
آن اين اس��ت که نمازت را بخواني؛ بخصوص نم��از صبحت را وقتيبخواني که
ستارهها ناشمار باشند مثل االن که نميشود آنها را شمرد ».آنگاه با دستش
به س��وي آسمان اشاره کرد و گفت« :به آسمان و ستارهها نگاهکن .ببين چقدر
ناشمار هستند».
خواهر شهيد

سوء استفاده

سال  1360بود .علی در زمين کوچکي که مال خودش بود ،تصمیم داشت
خانهای بس��ازد .آن زمان بانکه��ا پنجاه هزار تومان وام ميدادند و او ش��ديدا ً
به اين وام نياز داش��ت .گفتم« :به بانک ب��رو و تقاضايت را به رئيس بانک بده،
مشکلت را با او درميان بگذار ،شايد با تقاضايت موافقت کند ».به بانک رفت اما
ي زودبرگشت.
خيل 
از او پرس��يدم مگ��ر به بانک نرفت��ي؟ گفت« :نه ،چون با لباس س��پاهبودم
ترسيدم شايد رئيس بانک فکر کند ميخواهم از لباسم سوء استفادهکنم .شهيد
ش هنوز همانطور نيمه تمام باقي بود.
که شد منزل 
حسين رحيمخاني «دوست»
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محلهي کوي امام

يک روز بعدازظهر خیلی اتفاقي با حافظيانفر روبرو شدم .سوار موتورشبود.
از من خواس��ت پشت سرش بنش��ينم تا مرا به جايي ببرد .س��وار که شدم ،به
س��مت محلهي مستضعفنش��ين کوي امام به راه افت��اد .لحظاتي بعد به آنجا
رس��يديم ،کوچهه��ا خاکي و پ��ر از گل و الي بود .خانهها از هم دور و بس��يار
ناموزون ساخته شد ه بودند.
م��ردم از نظر امکانات بس��يار محرومبودند .موت��ورش را در کناري خاموش
کرد؛ بعد رو به من کرد و گفت« :حسينزاده! به نظر تو بين اين مردم و کساني
که در محلههاي مرفهنش��ین زندگي ميکنند ،چ��ه فرقي وجود دارد؟ چرا بايد
بين ساکنان اين محلهها اين همه فرق وجود داشته باشد؟» هيچ پاسخي براي
حرفهايش نداش��تم .حافظيانفر خودش هم در خانوادهي مس��تضعفي بزرگ
شده بود و از اينمسائل رنج ميبرد.
علي حسينزاده «همرزم»

تنها ،يک نفر

قبل از آن که ارتفاعات «بازي دراز» را بگيريم ،تعدادي از نيروهای ما هما 
ن
جا به ش��هادت رس��يده بودند؛ و جنازههاي ش��هدا در درهها مانده بود و کسي
نميتوانست آنها را پس بياورد .همه از دسترسي به جنازهها کام ً
ال نااميد شده
بوديم ،اما يک نفر برخاست و به دنبال او من و آقاي ايماني که در لشکر پنجنصر
بود با هم داوطلب شديم.
م��ا به وس��يلهي پارچههايي که «تع��اون» داده بود؛ جن��ازهي چهار نفر از
س��رداران ش��هيد را از مناطق صعبالعبور پايين آورديم .آن نفر کسي جز آقاي
حافظيانفر نبود.
علي اکبر يعقوبي «همرزم»
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مجلس تعزيه

يک روز آقاي حافظيانفر را در مسجد جامع ديدم .مرا که ديد گفت:
«بيا به مجلس تعزيهي يک ش��هيد در مس��جد فوالد برويم ».پذيرفتم و با هم
به مس��جد فوالد رفتيم .متأسفانه جمعيت چنداني در مسجد نبودند و مجلس
تعزيه کمي س��رد به نظر میرسید .از مس��جد بيرون آمديم .آقاي حافظيانفر
خيليناراح��ت بود .مرتب ميگفت« :چرا بايد مراس��م تعزيهي يک ش��هيد اين
قدرخلوت باش��د .اينه��ا براي حفظ اس�لام و حفظ همين مملک��ت رفتهاند».
احساسکرد م اندوهي سنگين تمام وجودش را فرا گرفته است.
حسين رحيمخاني «دوست»

براي بچهها

ي��ک روز در خيابان راه ميرفتم .به آق��اي حافظيانفر برخوردم .مرا کهديد
دس��تم را گرفت و به محل زميني که قرار بود در آن خانهاي بس��ازد برد .بهآن
جا که رسيديم لباسهايش را در آورد ،کلنگ را برداشت و شروع کرد بهکندن
سنگهايي که در زمين سفت شد ه بودند.
از روي شوخي به او گفتم« :نميخواهد خودت را خيلي اذيت کني فرصت
نخواهد ش��د در اين خانهزندگي کني و آسايش��ي داشته باشي ».لبخندي زد و
گفت« :ما که نباش��يم ،بچههايمان خواهند بود ».آقاي حافظيانفر آرام و صبور
سنگها را ميکند .در حالی که چند روز بعد هم آمادهي اعزام به جبهه بود.
علي حسينزاده «همرزم»

ج روزه
م پن 
حک 

ت حيدريه ک ه ب ه منطق ه رفتم ،قرار نبود حافظيانفر ه م بيايد .هنوز چند
از ترب 
ک روز او را در پادگانديدم.
ن ب ه منطق ه نگذشت ه بود ک ه ي 
ي بيشتر از آمدنم م 
روز 
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پس از سالم و احوالپرسي گفتم« :تو که قرار نبود به جبهه بيايي ،اين جاچ ه
کار ميکني؟» دس��تش را در جيبش کرد و حکمش را در آورد و گفت«:ببين
اين حکم اعزام قطعي و مدتدار نيس��ت .يک حکم پنج روزه اس��ت اگرقرار بر
شروع عمليات باشد ميمانم و اگر عملياتي در کار نبود حتماًبرميگردم ».آقاي
حافظيانفر عاشق شرکت در عمليات بود.
علي حسينزاده «همرزم»

باغ نماز

درارتفاعات بازي دراز يک نمازخانهي کوچک درس��ت کردهبوديم که فق 
ط
سه چهار نفر به سختی ميتوانستند در آن نماز بخوانند .آببراي وضو و طهارت
را هم شبانه با يک  20ليتري از رودخانه باالميآورديم.
با همهي اين مش��کالت حافظيانفر زودتر از همه آمادهينماز ميشد و سر
وقت نمازش را ميخواند.
پس از آن که او ش��هيد ش��د ،يک ش��ب به ياد ارتفاعات ب��ازيدراز و نماز
خان��هي کوچکمان و نمازهاي س��ر وقت او افتادم .همان ش��ب خوابديدم که
آقاي حافظيانفر در يک باغ بزرگ و سرس��بز نشس��ته اس��ت .گفتم« :شما که
باغي نداش��تي ،اين باغ را از کجا آوردهاي ».در جوابم گفت« :اين باغ نتيجهي
ل وقتي است که خواندهام».
نمازهاي او 
علي اکبر يعقوبي «همرزم»
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وصيت نامه
الذين هاجروا و جاهدوا في س��بيل اهلل باموالهم و انفس��هم اعظم درجه عنداهلل 
و اولئک همالفائزون.
ي ب ه ويژهحضرت
ن و درود بر انبي��اء اله 
ن ش��هيدا 
ب ه نا م خدا يگان ه پاس��دار خو 
ي نور
ت گرانجامع ه ب ه س��و 
ن هداي 
ن معصو م ش��يع ه اي 
محم��د(ص)  و درود ب��ر اماما 
ت مهديبقي��هاهلل و درود بر نايب
ت حض��ر 
ي عال م بش��ري 
ت و س�لا م بر منج 
حقيق�� 
ن ثاراهلل و درود بر مخلصان
ن بر رهروانحس��ي 
ي و س�لا م فراوا 
ش امامخمين 
بزرگوار 
کو
ت و تبري 
ت و شجاع 
ت و شهام 
ن معل م شهاد 
ن حسين(ع) اي 
جنداهلل و درود بر پيروا 
ي شهدا
ن ب ه خانوادهها 
ي و سال م فراوا 
ن بر شما ملتعزيز ايده م اهلل تعال 
ت فراوا 
تهني 
ي را ب ه جامع ه تاباندند.
ک خود نور هست 
ن پا 
ي ملت ک ه با نثار خو 
ن چش م وچراغها 
اي 
ق عطا کرد
ش توفي�� 
ي درگاه 
ن بن��د ه 
ن خ��دا را ش��کر ميکنم ک ه ب�� ه م 
اکن��و 
نو
ي نبرد با مش��رکي 
ن ب��ار در جبه�� ه 
ي چندمي 
ن ب��را 
ن بره�� ه از زم��ا 
ک�� ه دراي�� 
ي صدور
ن رهگش��ا 
ت بن��د ه و ديگرا 
کف��ار جهانخ��وار حاضر ش��ده ،تا ش��ايد زحما 
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ن و کس��اني ک�� ه با
ن مس��تکبري 
ن و ناب��ود ک��رد 
ح جه��ا 
ي در س��ط 
انقالباس�لام 
ن پرچ�� م الال��هاالاهلل در س��طح
ن برافراش��ت 
ت ميکنن��د و همچني�� 
اس�لاممخالف 
ن شود.
جها 
اينک که وصيتنامهام را مينويس��م ،ش��ب آينده ،ش��ب عمليات است و بايد
وصايايي را هم براي دوس��تانم بنويس��م .اما بنده کمتر از آنم که ش��ما دوس��تان
واطرافيان را وصيت کنم  .ولي باز الزم به تذکر است که فراموش نکنيد؛ قرآنمجيد
ميفرمايد« :ان اهلل يحب الذين يقاتلون في س��بيله صفاً کانهم بنيانٌمرصوص ».به
درس��تي که خدا دوس��ت ميدارد کس��اني را که به حالتصفزده در راه او پيکار
ن بنيان محکم و به همپيوستهاند.
ميکنند .گويي آنان چو 
از آن جايي که اين همه پيروزي به دلیل يکپارچگي و اتّحاد نصیب شما شده
اس��ت ،هم اکنون اتحاد خود را حفظ کرده وگوش به ش��ايعه پراکنيها ندهيد که
لحظات آخر عمر دشمن رسيده است.
چرا که هر روز بلندگوهاي نامشروع تقاضاي صلح ميکنند و اين نشاندهندهي
پايداري و مقاومت شماست.
اي برادر و اي خواهر تو که در مقابل اس�لام تسليم شده و اسالم راپذيرفتهاي
و هدفت رس��يدن به لقاءاهلل ميباش��د .مش��کالت زيادي در پيش داري ،بايد اين
مش��کالت را تحمل کني و صبر و پايداري داش��ته باشي تا خداوندپاداش عظيم و
بزرگي به شما عطا فرمايد .به گفتهي شهيد مظلوم آيتاهلل دکتر بهشتي که فرمود:
«بهش��ت را به بها ميدهند نه به بهانه» ،در پايان از ش��ماميخواهم که امام را دعا
کنيد و از خداوند بخواهيد که طول عمرش را زيادکند و دش��منان امام و اسالم را
نابود گرداند و بر توفيق دوستان که ياوراناسال م هستند بيفزايد.
از تمام همرزمان ميخواهم تا نابودي دشمنان اسالمآرام نگيرند .چون مسألهي
اصلي جنگ است.

م و رحمتاهلل وبرکاته
والسالم عليک 
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محمود ساعدي

سردار شهيـد





زندگي نامه
«محمود س��اعدي» در سال  1342در روستاي دوغآباد مهوالت متولد شد.
او کودکيش را در  اين روستا گذراند؛ صبحها در خنکاي توتستانهاي دوغآباد
آوازهاي کودکيش را زمزمه ميکرد و عصرها در انارستانها بهبازيهاي کودکانه
تحمل ،حوصله و ادب را به خاطر
مينشس��ت .پدرش ازدوران کودکي او صبرّ ،
دارد و میگوید :محمود روزها در کوچه به جاي بازيهاي معمول ،شبيه خواني
ميک��رد و م��ادر ازکارهايي که او در مزرعه و باغ انجام م��يداد و قرآني که در
روستا ميخواند ،خاطرهها دارد.
«محم��ود» بع��د از دورة ابتدای��ی و براي ادامهي تحصي��ل در حالی که در
جس��تجوي کار نیز بود ،روستا را ترک کرد .او همراه با برادرش کاظم به مشهد
مقدس رفت .رفتن او به مش��هد ،شروع يک فصل تازه در زندگياش بود .روزها
در چاپخانه کار ميکرد و شبها ب ه خواندن درسميپرداخت.
محلّهي طلاّ ب ،خيابان دريا و مس��جد موسيبنجعفر(ع) هم در شکلگيري
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شخصيت او بيتأثير نبودند؛ چرا که اين هنگام با سالهاي انقالب مصادف شد و
اواز مسجد موسيبنجعفر(ع)  و خيابان دريا به درياي خروشان انقالبپيوست .از
آن پس پرداختن به کار انقالب و شرکت در تظاهرات يکي ازدغدغههاي اصلي
زندگي او شد .برادرش به ياد دارد روز دهم دي ،که شهرمشهد در ساعت چهار
بعدازظهر حکومت نظامي ش��د ،او تمام بيمارستانهارا به دنبال محمود گشته
اما او را نيافته بود و پدر به ياد دارد که او يک باردر يورش مأموران رژيم ش��اه
به خانهي آيتاهلل شيرازي توانست ه بود از چنگمأموران بگريزد.
«محمود» ديپلم خود را زمانی گرفت که س��الهاي آغاز جنگ تحميلي بود
و او بايد به خدمت س��ربازي ميرفت .اگر چه برادرش کاظم به او سفارش کرد
که صبر کند تا سربازي او تمام شود اما مؤثّر واقع نشد و محمود از طريق پايگاه
مس��جد موسي بنجعفر(ع)  به جبهههااعزام گرديد .سالهاي نخستين حضور او
مقدس
در جبهه در بخش پرس��نلي لشکر 5نصر سپري گرديد .با پايان خدمت ّ
سربازي جبهه را رها نکرد و بهصورت رسمي وارد سپاه پاسداران شد .حضور او
در سپاه توأ م با برکتيبسيار براي جبههها و جنگ بود.
همرزمانش خدمت او را خدمتي خالصانههمراه با شهامت ،شجاعت و سرشار
از خالقيت ميدانند .عالوهي بر اينهاس��اده زيس��تي و ب��ي ادعايي او هنوز که
هنوز اس��ت زبانزد دوستان اوس��ت .دردوران س��ربازي عالوه بر انجام کارهاي
پرسنلي ،کار تبليغات هم بر عهدهياو بود؛ صداي خوبي داشت و به همين دليل
در برگزاري مراس��م معنوی دعا خودش به عنوان مداح فعاليت داش��ت .بخش
مهم کار او در جبهه به زماني که مس��ؤولیت فرماندهي توپخانهي لشکر  5نصر
را برعهده گرفت ،برمیگردد.
تالش او در جهت به کارگيري آتشبارهاي غنيمتي عراق س��تودني اس��ت.
از مهمترينکارهاي��ي که او در اين زمان انج��ام داد ،تغيير کاربري در برخي از
توپها وادوات جنگي بود .کاري که حتي مهندس��ين ماش��ين س��ازي تبريز و
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اراکانجام آن را غير عملي ميدانس��تند« .محمود ساعدی» توانست با تالش و
پيگيري بس��يار پايهو آالت توپ  130را روي توپ  105س��وار کند که در نوع
خ��ودش کاريبينظير ب��ود .و در عمليات «بدر» و «عملي��ات والفجر  »8تأثير
ي درپيشبرد جنگ به جاي گذاشت.
انکارناپذير 
او از تمام��ي کارخانههاي نورد اهواز و تهراننيز کمک گرفت و س��رانجام با
تالش بسيار توانست توپخانهاي را آماده کندکه بتواند هفتاد روز در برابر هجوم
دشمن ايستادگي کند .شروع عمليات«والفجر  »8براي شهيد ساعدي آغاز يک
مرحلهي تازه در زندگي بود .ش��بدوم عمليات براي آتش خط مش��کلي پيش
آمد و او به همراهفرماندهان لش��کر عازم خط شدند تامشکل پيش آمده ،را حل
کنند« .ساعدی» پس ازبررسي اوضاع به همراه فرماندهي گردان پياده  -شهيد
فاضل حسيني  -در حالی که بهسمت نيروهاي خودي داشت برمیگشت ،مورد
اصابت گلولهي توپي قرار گرفت که جلوي پاي آن دو فرود آمد و به این ترتیب
در  23سالگی شربت شهادت نوشید.
ش��هادت او در  24بهمن سال 1364به وقوع پيوست و پيکر پاک او باشکوه
بس��يار در تربت حيدريه تش��ييع و س��پس در مزار شهداي روس��تاي دوغآباد
مهوالت به خاک سپرده شد.
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روز کار ،شب درس

پافش��اري من براي ماندن محمود در دوغآباد فايدهاي نداش��ت .بهاو گفتم:
«مش��هد شهر بزرگي است تو تنها هس��تي ،کرايهي خانه سنگين است.ادامهي
تحصيل هم در مش��هد مشکل است بهتر اس��ت نروي ».اما محمودنپذيرفت و
گفت« :حتماً درسم را ميخوانم .روز کار ميکنم و شب درسميخوانم .خيالتان
از اين بابت راحت باشد ».محمود را تا پاي اتوبوس بدرقهکرده ،با او خداحافظي
مصمم داشتم،
کردم .اگر چه ظاهرا ً ناراحت بودم اما در ته دلم از اينکه پسري ّ
ل بودم.
خوشحا 
حاج اسماعيل ساعدي «پدر شهيد»

شبيهخواني

شش  -هفت ساله بود .برخالف همهي بچهها که به بازيهاي معمولکودکا 
ن
ميپرداختن��د ،محم��ود در انجام بازيها يک فرق بس��يار مهم بابچههاي ديگر
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داش��ت .او بيشتر ش��بيه خواني ميکرد درست يادم نيس��ت چهنقشي را باز 
ي
ميکرد .اما همهاش در اين فکر بود که به اتفاق بچههاي ديگرشبيهخواني کند.
حاج اسماعيل ساعدي «پدر شهيد»

عذرخواهي

س��الهاپيش وقتي محمود به مکتب ميرفت ،یک بار به علت بس��ته بود 
ن
در مکتب به مجلس عروس��ي که در روس��تا برپا بود ،رفته بود .من از اين کار او
ناراحت شدم و وقتی به خانه برگشت با دست محکم به صورت او زدم و حسابی
دعوايش کردم .اما سالها بعد وقتی که او میخواست به جبهه برود فکر کردم
وقت آن رسيده است که با او در اين بارهصحبت کنم و عذر بخواهم .ماجرا را به
محمود گفتم و او شرمسار از سخنمن گفت« :اين چه حرفي است که ميزنيد
شما بايد از من راضي باشيد ،نه مناز شما!
با اين همه من راضيام ،اما گمان ميکنم شير حاللي به من ندادهايد.گفتم:
از کجا فهميدي .گفت« :چون بيشتر دوستانم شهيد شدهاند و تنها منماندهام».
سکوت کردم .نميدانستم چ ه جوابي به او بدهم.
مادر شهيد

در جبهه سرباز هستم

هر چه از او ميپرسيدم مسؤوليت تو در جبهه چيست؟ با گفتن اين جملهک ه
«در جبهه سرباز هس��تم ».جواب مناسبي نميداد .ميدانستم کارهايش باالتر
از این حرفهاست که در جبهه يک سرباز ساده باشد .کنجکاو شده بودم ،يک
بار  در ميان وس��ايلش نامهاي را ازسردار قاليباف ديدم که خطاب به فرماندهي
توپخانهي لشکر  5نصر ،برادرساعدي ،نوشته شده بود.
یقی��ن پیدا کردم که صحت بندگي و کارهايش را در فراموش��ي از خودش
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ميجوي��د و دوس��ت ندارد به چيزي بنازد که در چش��م بهه��م زدني به پايان
ميرسد.
ساعدي «برادر شهيد»

فقط يک خاطره

زم��ان عملي��ات والفجر  ، 8م��ا در توپخانهي  105مش��غول خدم��ت بوديم.
ِ

شهيد«س��اعدی» هر روز برای احوالپرس��ی به ما س��ر میزد؛ خداق ّوتی میگفت و

در کن��ار ما چندگلولهي توپ ش��ليک ميکرد .ديدن هر روزهاش عادتمان ش��ده
بود .يک روز نيامد ،تص ّورمان اين بود که حتماً مش��کلي برايش پيش آمده است و
روز بعدخواهد آمد .انتظارمان بيهوده بود .روزها پش��ت سر هم گذشتند و از آقاي
ساعدي خبري نشد.

س��رانجام يک روز آقاي قنبري معاون ش��هيد س��اعدي آمد و گفت« :آقا 
ي
ساعدي هيچ وقت نميآيد .چند روزي است که او از بين ما پرواز کرده است».
غمي جانکاه روحم را در خود فشرد .بايد از آن همهسادگي و صميميت به يک
خاطره بسنده ميکردم .خاطرهي روزهايي کهگرم و صميمي ميآمد به ما خدا
ق ّوت ميگفت و همراه با ما توپ ش��ليک ميکرد .با این خبر ،بغضم ترکيد؛ يک
مجاهد عراقي هم همراه با من گریه میکرد.

ک آيهي الهي
ي 

ي��ک روز يک نفر از نیروهای لش��کر  77خراس��ان به پ��ادگان ما آمده بود
ودنب��ال فرماندهي توپخانه ميگش��ت .ش��هيد س��اعدي را به او نش��ان دادم و
گفتمآن جاس��ت .گفت« :ولي ايشان که »...گفتم« :ميدانم ظاهرش نميخورد
کهفرماندهي توپخانه باش��د؛ اما او فرماندهي را در س��اده بودن ميداند .در جا
تعجب از چشمانش ميباريد بعد از
خش��کش زد .به شهيد س��اعدي نگاه کرد؛ ّ
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کم��ي مکث راه افتاد .ميدانس��تم که حيرت چش��مانش تالحظاتي ديگر جا 
ي
خودش را به اشراقي عارفانه میدهد و محو تماشاييک آيهي الهي خواهد شد.
محمد توراني «همرزم»

خود فراموشي

بس��يار س��اده و معمولي لب��اس ميپوش��يد .هيچ وقت به خ��ودش زیادی
نميرس��يد .يک روز به او گفتم« :خداي ناکرده تو فرماندهي توپخانه هس��تي،
بايد فرق مختصري با افراد معمولي داش��ته باش��ي .اگر برادران ارتش��ي تو را با
اينوضع ببينند ،رحمش��ان ميآيد و پولي کف دستت ميگذارند ».گفت« :این
روزها زمان رس��يدن به س��ر و وضع نيست .مگر نه اين که ما در جنگ هستيم؛
همبايد با نفس خودمان .بجنگيم و هم با دش��مني که به ما حمله کرده است».
بعدها در عمليات بدر ،ساده پوشي و بياعتنايي او را به پوششهاي ظاهري در
اوج ديدم.
اوگاهی با پاهاي برهنه و ظاهری ساده و بیآالیش در هر دو جبهه ميجنگيد.
محمد توراني «همرزم»

آموزش در خارج

روز اول عمليات والفجر  8بود .يک س��توان س��ه از ارتش به س��نگر ما آمد
وس��راغ فرمان��دهي ما را گرفت گفت��م« :اگر پتوی در س��نگر را کنار بزني او را
ميبيني ».پتو راکه کنار زد ،ش��هيد «س��اعدي» را مش��غول وضو گرفتن ديد.
چند لحظه بعد «س��اعدي» به سنگر آمد .هماهنگيهاي الزم را با او انجام داد
و آن ارتش��ي رفت .چند ساعت بعد دوباره برگشت و سراغ ساعدي را گرفت .تا
آمدنشهيد ساعدي لحظاتي را با او صحبت کردم .به نظر میرسید همشهري
من باش��د .او از «ساعدي» و راهنماييهايش بسيار تعريف کرد و گفت« :خيلي
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مسلّط است ،در خارج آموزش ديده است؟» پاسخ دادم احتمال دارد ،چون گا ه
و بيگاه از مرز عبور ميکند و به عراق ميرود؛ ش��ايد آن جا آموزش ديده باشد!
بعد هر دو از ته دل خنديديم.
همشهري ارتش��ي من عجيب شيفتهي «ساعدي» شده بود؛ آن قدر که به
فاصلهي چند روز هر دوش��ان از پيش ما رفتند .اول شهيد ساعدي ،بعد هم آن
ارتشي همشهري من.
علي اصغر قنبري «همرزم»

ن نيست!
حاال وقت رفت 

در آغاز که به گردان ما آمد ،سرباز گردان بود و در امور پرسنلي انجام وظيف ه
ميکرد .روزي که خدمتش تمام شد ،برخالف همه که از پايان خدمتشان خيلي
خوشحال هس��تند و س��ر از پا نميشناس��ند ،آرام و معموليبه نظر ميرسيد.
ميلي براي رفتن به پش��ت خط و تسويه حساب نداشت .به چادريکه در پشت
خط بود رفتم و به او گفتم« :ش��ما که خدمتت تمام ش��ده است ،چرا ماندهاي
و نم��يروي ».گفت« :من ماندهام و ميل رفتن ندارم .حاال وقترفتن نيس��ت».
ميدانس��تم چرا مانده اس��ت .ميتوانس��تم فکرش را حدس بزنم ،تا به حاال که
مانده ب��ود وظيفهي قانونياش را انجام داده ب��ود .از حاال به بعد بايد وظيفهي
شرعياش عمل ميکرد.
علي اصغر قنبري «همرزم»

شام قهر

ي نداشتم .باچند
ي چندان 
ش عالق ه 
ش بخوريم .ب ه آ 
ب قرار بود که شام ،آ 
ن ش�� 
آ

ي شا م چند
ج شده وبرا 
ن خار 
ي را برداري م و از پادگا 
نفر ديگر تصمي م گرفت م ماش��ين 
ن از او ک ه فرماند هي
ن ماشي 
چ بخريم .ب ه سرا غ «ساعدي» رفتي م تا برايبرداشت 
ساندوي 
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ن را
ي ميخواهي م ماش��ي 
ي فهميد برايانجام کار ش��خص 
ما ب��ود اجاز ه بگيريم .وقت 
ي گفتم« :با اين
ت را نداش��تم ،با تند 
ن مخالف 
برداريم ،مخالفت کرد .من کهانتظار اي 
ي خريد چند ساندويچ
ق داشت ه باشي م برا 
همه کار و تالشي کهميکنيم ،چرا نبايد ح 
ت قهر او را ترک کردم.
ن را براي مدت کمي برداريم؟ بعد با حال 
ماشي 
محمد توراني «همرزم»

صبح آشتي

در تدارک عمليات والفجر هشت بوديم .برخالف هر شب که «ساعدي» در
اتاق ما ميخوابيد ،در اتاق خودش خوابيد .ش��ايد به دليل دلخوريکه سر شب
از هم پيدا کرده بوديم .نيمههاي شب بود که به سراغم آمد و مرا از خواب بيدار
کرد و گفت« :بيدار ش��و نيروهايت را در ش��ب خالي کن ».از قهر سر شب يادم
ي را بيدار کن».
م برو فالن 
ن رانند ه نيست 
آمد گفت« :م 
 ...زمان شوخي و قهر نبود به سرعت از رختخوابم برخاستم .ماشين راآماده
کردم و نيروها س��وار ش��دند .تا «دارخوين» با «س��اعدي» رفتم .نيروها را که
پياده کردم ،به من نزديک ش��د و مرا در آغوش گرفت و با منآش��تي کرد .زير
گوش��م گفت« :خودت بهتر از من ميداني که استفادهي شخصي از بيتالمال
حرام است ،ميخواهي از گردن خودت بيندازي گردنمن؟!» حرفي براي گفتن
نداش��تم حق با او بود .در گرگ و ميش صبح دلم بهروشنايي افق پيوند خورد.
ل بودم که شام قهر به صبح آشتيرسيده است.
خوشحا 
محمد توراني «همرزم»

تجرد محض
پرواز در
ّ

آذر  64بود که براي مرخصي به روس��تا آمده بود .يک روز پیش من آمد و
شروع کرد به درد دل و گفت« :جلسه را ترک کردهام ».گفتم« :تو کهماشاءاهلل 
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اهل جلس��ه و اين مسائل هس��تي حاال اين چه جلسهاي بوده است کهتو آن را
ترک کردهاي ».گفت« :پدر و مادرم چس��بيدهاند به من که بايد داماد بشوي».
گفتم« :اين کار که ترک جلس��ه نميخواهد .هر چه زودتر بايد اينکار را بکني.
حق با آنهاست ».در پاسخم گفت« :تو هم که حرفهاي آنها را ميزني وسط
اين همه گلوله و ترکش که مثل نقل و نبات روي س��ر آدم ميريزند ،چه وقت
اي��ن کارهاس��ت؟» اين جمله را ک��ه گفت ،از من خداحافظ��ي کرد .هیچ کس
تجردي محض به س��مت باغهايهميشه
نمیدانس��ت که دو ماه ديگر بايد در ّ
ت پرواز ميکرد.
سبز ابدي 
حسنعلي يعقوبي «همرزم»

باغ گلهاي بيمانند

خواب ديدم که همراه مادر ش��هيد «س��اعدی» به سمت يک باغ ميرويم.
دوگوسفند هم همراهمان بود .يک جوي آب بسيار زالل در آن جا وجود داشت.
ناگهان مرد جواني در راه با ماهمراه شد .به باغ که رسيديم ،در را باز کردم .باغ
پر از گلهاي قش��نگ بود .گلها را نميش��ناختم .تا آن زمان هرگز مثل آنها
را نديده بودم .به تماش��اي باغ رفتيم .همه درختها ش��اداب ايس��تاده اما يک
درخت زيبا و تنومند افتاده بود .مرد جوانگفت« :اين باغ درختان زيادي دارد؛
ن گلها ناپديد شد.
ي نميشود ».آنگاه در ميا 
با افتادن يک درخت کار 
از خواب بيدار ش��دم .هم��ه چيز را در ذهنم مرور ک��ردم ،جوي آب زالل،
باغگلهاي بيمانند ،درخت زيبايي که بر زمين افتاده بود .خودم را برايشنيدن
خبر شهادت محمود آماده کردم.
پدر شهيد
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خبر شهادت

از مزرعه که به خانه برگش��تم يک بار ديگر همرزم برادرم به س��راغم آمد.
از صب��ح تا ظهر دو س��ه بار خ��ودش را به من نزديک کرده و ه��ر بار به نوعي
میخواست سر صحبت را باز کند .آخرش گفت« :اگر کسي شهيد شده باشد و
قرار باشد خبر شهادتش را به خانوادهاش بدهي چه کار ميکني؟» گفتم« :براي
محمود اتفاقي افتاده است ».کنار ديوار نشست .سرش را ميان دو دست گرفت
و بلند گریه کرد ،دانستم که محمود شهيد شده است.
ساعدي «برادر شهيد»

ک بسيجي ساده
مثل ي 

وقتی به مرخصي ميآمد ،کارش سرکشي به اقوام و دوستان و از همهمهمتر
رفع کمبود و مش��کالت روس��تا به خص��وص در زمينهي مس��ائلفرهنگي بود.
روس��تا کتابخانهي مناسبي نداشت .به فکر جايي براي اين کاربوديم .ساختمان
مخروبهاي در روس��تا بود که براي تبديل به کتابخانه،مناسب بود .گفتم« :بايد
يک��ي دو نفر کارگ��ر ببينيم تا بياين��د و کارهاي اين جا راانج��ام دهند .گفت:
«کارگر الزم ندارد؛ من خودم هستم ».گفتم« :اوالً شما بهمرخصي و استراحت
آمدهاي ،ثانياً اين کار در شأن شما نيست ».گفت« :فع ً
الزمان استراحت نيست،
فکر ش��أن من را هم نميخواهد بکني ».صب��ح روز بعد زودتر از همه در محل
ساختمان مخروبه حاضر شد و مانند يک بسيجي ساده در آماده کردن کتابخانه
خیلی کمک کرد.
حسنعلي يعقوبي «همرزم»

همآواز با مردم

يک بار همراه با مادرش به مشهد رفتيم و شب را در خانهي محمود مهمان
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شديم .در خيابان دريا ،محله طالب مستأجر بود .سر شب به خانهاش رسيديم،
برايمان چايي دم کرد .براي پختن ش��ام چيزهايي را هم به مادرش نشان داد و
خودش از خانه بیرون رفت .رفتنش طول کشيد ،از خانم ميثاقي صاحبخانهاش
که پرس��يديم محمود کجاست؟ جواب داد :ناراحت نباشيد .محمود پسر خوبي
اس��ت او حتماً به مسجد موسيبنجعفر(ع) رفته است .بعدها متوجه شدم که او
شبها در کار پخش اعالميههاست و وقت خود را صرفمسائل مربوط به انقالب
ميکند.
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وصيت نامه
لل و ان ّا اليه راجعون  .ما از آن خداييم و به سوي او رجعت ميکنيم.
ان ّا هّ
با درود به رهبر کبير انقالب و سالم بر شهداي اسالم ازصدر اسالم تا انقالب
اس�لامي و به اميد پيروزي رزمندگان« .وال تحس��بنّالّذين قتلوا في س��بيلاهلل 
امواتاً بل احيا ٌء عند ربّهم يرزقون ».بازماندگان! اين نامه راکه نوش��تم نميدانم
در ميان شما خواهم بود يا نه.
راه��ي را ک��ه انتخ��اب کردهامآگاهانه اس��ت و دليل آن هم اي��ن آيه قرآن
اس��ت« .ان هّ
الل اشتري من المؤمنينان ُف َس�� ُهم و اموالهم باَن َّ ل ُهم الج ّنة يقاتلون
فيس��بيلاهلل فيقتلون و يقتلون وعداًعليه ح ّق��اً فيالتوريه و االنجيل والقرآن و
َمن اوفي بعهده ِ من اهلل فاستبشِ رببيعکم الّذي بايعتم به و ذلک هوالفو ُز العظيم.
الساجدون واآلمرون بالمعروف
الراکعون ّ
ال ّتائبون العابدون الحامدون ّ
الس��ائحون ّ
وال ّناهون عن المنک ِر والحافظون لحدوداهلل و بشّ ر المؤمنين».
همانا خداوند از مؤمنان جانها و اموالش��ان را خريداري ميکند کهبرابرش
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بهش��ت ،براي آنان باش��د .آنها در راه خدا پيکار ميکنند و ميکش��ند وکشت ه
ميش��وند .اين وعدهي حقي اس��ت بر او (مؤمن) که در تورات و انجيل وقرآن
ذکر فرموده و چه کس��ي از خدا به عهد خود وفادارتر اس��ت .اکنونبشارت باد
بر ش��ما به داد و س��تدي که کردهايد و اين پيروزي بزرگي برايشماست .افراد
مؤمن چنين افرادي هس��تند .توبه کنندگان و عبادت کنندگان وسپاسگويان
و س��ياحتکنندگان و رکوع کنندگان و سجود آوردندگان وآمران به معروف و
نهيکنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهاي الهي.
اکنون راه بر همه روش��ن ش��ده و همه عاش��ق چنين داد و ستدي هستند.
براس��اس اين ش��ناخت به جبهه آمدم تا بتوانم با خون ناقابلم کمکي نه چندان
بهاسالم و مسلمين بکنم و به نداي حسين(ع)  لبيک گويم ،چون در اينموقعيت
اس�لام مورد توجه قرار گرفته اس��ت و از هر س��و متجاوزين به اس�لامو ايران
اسالمي چه مستقيم و چ ه غير مستقيم حمله میکنند.
پدر و مادر! اين جمهوري اس�لامي ،خون بهاي هزاران ش��هيد ميباش��د و
به دس��ت امت اسالميسپرده ش��ده اس��ت .بايد از آن تا آخرين قطرهي خون
پاس��داري کرد .از شماميخواهم که در راه اس�لام و انقالب اسالمي به رهبري
زعي��م عاليقدر نايباالمام روحاهلل الموس��وي الخمين��ي حداکثر تالش خود را
بکنيد و امام اين قلب تپندهي امت اس�لام را تنها نگذاريد .امام .شما اين شعار
را ب��ه عمل برس��انيد(.ما ميرويم به جبهه ،امام زن��ده بماند) که با رهبريهاي
خردمندانهاش اينکش��تي را نجات دهد .و در راه خدا ثابت قدم و استوار باشيد
که قرآن فرمودهاست.
«يا ايهاالّذين آمن��وا اذا لقيتم فئة ٌ َفاثبتوا و اذکر ُواهلل کثيرا ً لعلّکم تفلحون».
ايکس��اني که ايمان آوردهاي��د .هنگامي که در ميدان نبرد ب��ا گروهي از کفار
روبهرو ميش��ويد ثابت قدم و استوار باش��يد و خدا را فراوان ياد کنيد تارستگار
شويد.
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پ��س ثاب��ت قدم باش��يد و با ي��اد خدا به پيش برويد تا رس��تگار ش��ويد و
يادخداس��ت که به قلبهاي شما آرامش ميبخشد .اال بذکراهلل تطمئن ّ القلوب.
بهاميد پيروزي لشکر اسال م بر کفر.
م��ال و اموالي ندارم و اگر هم داش��تم بدهيد که برايم روزهي قضا بگيرند و
نماز قضا بخوانند .اگر به کس��ي بدهکار هستم کهاحياناً آمد ،شما به او بدهيد و
شما را به خدا ميسپارم.
محمود س��اعدي فرزند اسماعيل داراي شماره شناس��نامه  7مواليد متولد
 1342محل صدور:تربت حيدريه ،دوغ آباد مهوالت.

70

محمود صالحي

سردار شهيـد

زندگي نامه
ل  1340ب ه دنيا آمد .او
ن سا 
سردار ش��هيدمحمود صالحی در دوازدهم فروردي 
توسل پدر و مادرش
پانزده يا بيس 
ت روزه بود که به بیماری سختی دچار شد؛ ا ّما با ّ
(ع)
به حضرت اباالفضل   شفا گرفت ،او ب ه نا م آن حضرت عقيق ه شد و از بيماريمهلک
رس��ت« .محمود» بزرگتر ک ه شد ،در مزرعه کار و در مسجد همگام با پدر ،عبادت
را تجربه کرد.
ش از آن ک ه به
ي بهمدرسه کشاند و او پي 
ج س��الگ 
ن او را در پن 
ق ب ه آموخت 
عش�� 
ن برسد ،دلباخت هيقل م و دفتر شد .بعدها پدر مجبور شد براي
ي آموخت 
ن قانون 
س�� 
يو
ي او را عوض کند .محمود دوران کودک 
ن و کالسششناس��نام ه 
ي س�� 
هماهنگ 
ش سپري کرد.
ي را در محيطآرا م خانوادها 
نوجوان 
ي محمود به پدرش هشدار
ب همراه شد .بعضيها دربارهي کارها 
ي او با انقال 
جوان 
ب پسرش باشد .چیزی نگذشت که پدرش فهميد محمود دل سپردة
دادند ک ه مواظ 
ت شرکت میکند.
س و تظاهرا 
ش اعالميه ،عک 
انقالب اسالمي است و در پخ 
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ن مخالف 
ت
س بود ،محمود با آنا 
ن در مدار 
ل  1358ک ه او ج فعاليت منافقي 
در سا 
گ تهديد
ث ش��د ک ه منافقی��ن بارها او را ب ه مر 
ت باع 
زیادی ميکرد .همين مخالف 
ن او
ي جا 
ک زده بودند ک ه چوپان 
ن اورا تا سر حد مرگ کت 
ک بار ه م در بيابا 
کنند .ي 
ت داد.
را نجا 
ي ماه 1359وارد سپاه شد و در بخش
س��ردار ش��هيد«محمود صالحی » در د 
ي اجتماعي
ت به کار پرداخت .او عالوه بر فعاليت در سپاه ،در انجا م فعاليتها 
تبليغا 
ط باال» ،برگزاري
ي «ربا 
ي در محل ه 
ک انجمناس�لام 
لي 
ت داشت .تشکي 
نيز ش��رک 
ت دست ه جمعي
ي ب ه صور 
ل و انجامورزش کوهنورد 
ل و توس�� 
ت دعاي کمي 
جلس��ا 
ي او در این
ي اجتماع 
ي از فعاليتها 
ل يککتابخانه ،نمونههاي 
ن و تش��کي 
ي جوانا 
برا 
سالهاست.
گ ش��د
ي جن 
ب حضور در جبههها 
ل  1360داوطل 
محمود در اس��فند ماه س��ا 
خ داد
ش بارها از پدر خواس��ت ه تا مان ع حضور او در جبه ه شود اما پدر ب ه اوپاس 
مادر 
ت او در جبهه،
ن مس��لمان م و نميتوان م مان ع حضور او در جبه ه شوم .مسؤولي 
ک ه م 
ج نصر بود .حضور او در جبه ه پدر و مادرش را به
ي گروهانی در لش��کر پن 
فرمانده 
ن ب ه جبه ه اعتدال
ي عقد بنشانند شايد در رفت 
ي سفره 
ت تا پسر را پا 
ن فکر انداخ 
اي 
را رعايت کند .اما محمود با وجود آنک ه ازدواج کرد ،هرگز گرفتار روزمرگي زندگي
نشد و حضور در جبهه را بر هركاري مقدم داشت.
ي گرداني ک ه محمود در آن
ي سومار فرمانده 
ل  1361در منطق ه 
در مهر ماه سا 
ب و محمود نيزبه
ي منصو 
ن ب ه فرمانده 
ن گردا 
مشغول خدمت بود ،شهيد شد و معاو 
ن گرديد  .جنگ با دشمن همچنان ادامه داشت که هفدهمين
ن تعيي 
ن گردا 
ت معاو 
سم 
ي از رزمندگان
روز از ماه مهر رسید  .در آن روز محمود درحالي ک ه ميکوشيد يک 
ش ب ه شهادت
ش خمپاره ب ه سينها 
ت ترک 
مجرو ح را ب ه سنگر امداد برساند ،براثر اصاب 
ي به
ت عس��کر 
ت حيدري�� ه در بهش�� 
ش ب�� ه ترب�� 
س از انتقالپيک��ر 
رس��يد و پ�� 
ک سپرده شد.
خا 
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خاطرات
قهر ،هرگز!

چند روزي بود که در کالس با يکي از دوستانش قهر کرده بود .خودشي 
ک
روز پیش من آمد و گفت« :از اين که با دوستش قهر است بسيار ناراحتاست.
ت آشتي کند .با دوستش کمی حرف زدم و
ن دوس 
ن خواست کاري کن م تا با آ 
از م 
ن گذاشتم
ب را ک ه با محموددر ميا 
ن تشويق کردم ،اما نپذيرفت .مطل 
او را ب ه آشتي کرد 
ي دوست
ت ب ه سو 
ک راس 
ش راه افتاد؛ي 
ي بعد از جاي 
ت شد ،اما لحظها 
ي ناراح 
ل خيل 
او 
ش را بوسيد.
ت و صورت 
ن دوستشانداخ 
ت را دور گرد 
ش رفت ،دس 
قهر کردها 
پس از آن دس��ت دوس��تش را به گرمي فشرد وبه چشمهاي او خيره شد تا
دوستش دست محمود را به نشانهي آشتينفشرد او را رها نکرد.
کارش در مدرس��ه همين بود .مراقب بود با کس��ي قهر نکند .اگر هم کسي
باکسي قهر ميکرد ،پيشقدم ميشد و بين آنها ایجاد میکرد.
محمد طاهر محرري «همرزم»

74

سيدعلي
موسوي

پيشبيني محمود

وقتی کالس نهم بود ،يک روز از من خواست همراهش به گورستان شيرين  
 کهبعدها به بهش��ت عس��کري تغيير نام يافت  -برويم .به آن جا که رسيديم،قبر مرد بس��يار خوب و موجه��ي را دیدم که از بقيهي قبرها فاصلهداش��ت .از
شهيد پرسيدم چرا قبر اين آقا را از بقيه دور کردهاند .گفت« :مهم نيست! روزي
ميشود که ما به جبهه ميرويم و شهيد ميشويم و ما را دورقبر همين آقا دفن
ميکنند .آن وقت قبر ايش��ان وس��ط همهي قبرها ميافتد ».آنروز من از اين
حرف چيزي متوجه نش��دم تا س��الهاي بعد که انقالب پيش آمد ،جنگ اتفاق
افتاد و محمود به جبهه رفت و ش��هيد شد .حاال قبر همان مرد همان طوراست
که محمود گفته بود وس��ط قبر ش��هدا قرار گرفته و دور تا دورش قبر شهداي
نهمدي 57تربت حيدريه  و شهداي جنگ و انقالب اسالمياست.

عيد و برنج

دو ش��ب به عيد مانده بود ،از س��پاه ک��ه آمد ،دیدیم پان��زده کيلو برنج ب ه
عنوانعيدي با خودش آورده اس��ت .با خودم فکر کردم امس��ال دیگر نيازي به
خريد برنجنداريم و عيد را ميتوانيم با همين برنجها س��پري کنيم .وقتی گونی
برنجه��ا را رويزمين گذاش��ت رو کرد ب��ه مادرش و گفت« :اي��ن برنجها را به
همسايههاينيازمند بدهید!»
پدر شهيد

فرار از سربازي

من خدمت به نظام را دوس��ت نداش��تم و به س��ربازي نميرفتم .محمود با
وج��ود اين که از من کوچکتر بود ،اصرارداش��ت که به س��ربازي بروم .يکي دو
دفعه مرا به انجام اين کار راضي کرد اما من فرار ميکردم و ميگفتم« :وضعيت
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مناسب نيست ».يک بار مرا تهديدکرد که اگر به سربازي نروي ،با مأمور ميآي 
م
ن گونه شد که او شهيد شد و من هم به سربازي رفتم.
تو را ميبرم .قسمت اي 
برادر شهيد

زيارت و توبه

هنگامی که از آخرين مرخصيش به منطقهي س��ومار برگش��ت ،يکساع 
ت
پس از بازگش��تش به من گفت« :وقت آمدن به جبهه به حرم امام رضا(ع) رفتم
و توبه کردم .فکر ميکني توبهي من قبول است؟» به او گفتم« :شما کهگناهي
نکردهاي که بخواهي از آن توبه کني ».گفت« :زياد هم نبايد به خودمانمطمئن
باشيم .من دوست دارم نشانههاي قبولي توبهام را در عملياتي کهپيش رو دارم
ببينم .از من جدا ش��د و آرام آرام به س��مت مس��جد رفت تا وصيتنامهاش را
بنويسد.
محمدطاهر محرري «همرزم»

ي از ما پنج برادر
يک 

س��ه چهار روز پس از ش��روع عمليات «مس��لمبنعقيل» به اسالمآباد غرب
برگش��تيم که خبر سالمتيمان را تلفني به تربت اطالع بدهيم .به خانهي يکي
ازاقوامشان که پدر و مادرش هم آن جا بودند تلفن زديم .وقتي که با برادربزرگش
صحبت ميکرد دريافتم که برادرش از او خواسته است به تربتحيدريه برگردد.
او در پاس��خ گفت« :من در جبهه ميمانم ،تا هر وقت که جنگباش��د من هم
در جبهه هس��تم ».کمي س��اکت ماند دوباره گفت« :ببين داداش ما پنج برادر
هس��تيم يکي از ما به عنوان خمس بايد برود ».بعد اجازه داد برادرش صحبت
کن��د« .محمود» گفت« :من فقط به اين ش��رط برميگ��ردم که برادر ديگرمان
برگردد به سربازي حتماً يکي از ما بايد در اين را ه برود».
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او با برادرش خداحافظي کرد و با مادرش ش��روع به صحبت کرد .به او ه 
م
همينحرفها را گفت .از مخابرات که برگش��تيم ،چه��رهاش کام ً
ال تغيير کرده
ص و غيرقابل توصيف داشت .گویا آمادهي رفتن شده بود.
بود .يک حالت خا 
محمدطاهر محرري «همرزم»

خداحافظي

انب��وه مردم دور تا دور مي��دان برای بدرقه حلقه زده بودند .قرار بود آن روز
نيروهارا به جبهه اعزام کنند .قرار بود محمود هم بهجبهه برود .من هم با مادرم
براي مراسم بدرقه رفته بوديم .نيروها به صف ايستادهبودند و قرار بود به سمت
اتوبوسها بروند .مادر محکم دس��ت مرا گرفته بودکه مبادا در شلوغي جمعيت
گم ش��وم .محمود داش��ت به جبهه ميرفت و مندوست داش��تم يک بار ديگر
م بگيرم و همرا ه با اوبروم.
دستان گرمش را در دست 
دستم را از دست مادرم بيرون آوردم رها و شاد مثل پرنده پريده از قفسبه
سوي محمود دويدم ،دستش را گرفتم و گفتم« :من هم ميآيم ».مرا درآغوش
کشيد؛ صورتم را بوسيد و گفت« :فع ً
ال نوبت من است .تو ان شاءاهلل بعدا ً خواهي
رفت ».بعد مرا از خودش رها کرد .از پلههاي اتوبوس باال رفت بهعقب برگش��ت
لبانش به خنده ش��کفت .دس��تش را تکان داد .خندهاش درنوس��ان دستهاي
گرمش پديد و ناپديد ميشد .بغضي ناشناس راه گلويم را گرفت.
احمد صالحي «برادر»

خريد ازدواج

باالخره راضي شد ازدواج کند .براي خريد ،به بازار رفتيم .قرار شدخانواده 
ي
عموي��م که خانوادهي عروس بودند براي محمود يک س��اعت بخرند .روز خريد
بيرون مغازهي ساعتفروش��ي ايس��تاده بود .به او گفتم« :به مغازه بيايد و براي
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خودش ساعتي انتخاب کند ».در جواب من گفت« :ساعت نميخواهم؛ ساعت 
ي
ک��ه من انتخاب کنم براي من نخواهد بود .درس��ت نيس��ت براي کس ديگري
س��اعت انتخاب کنم ».اص��رار من بيفايده بود .او براي خريد س��اعت به مغازه
نيامد.
خواهر شهيد

ي نيست
گ هست ،داماد 
تا جن 

وقت��ی از اهواز به تربت حيدريه تلف��ن زدم ،فهميدم که باالخره محموده 
م
راضي شده است صيغهي عقد برايش جاري کنند .دو سه شب پيش نامزد کرده
بود .همهي خانواده اصرار داشتند که داماد شود .اما او بارها پیش من آمده بود
و در حالي که گريه ميکرد از من ميخواس��ت کاري کنم کهپدر و مادر دست
از س��ر او بردارند و فکر دامادي او را تا وقتي که جنگ ادامه دارد ،از س��ر بيرون
کنند .خوش��حال از دامادي محمود نهارم راخوردم و به آسايشگاه رفتم تا کمي
بخوابم.
هنوز کام ً
ال خوابم نبرده بود که متوجه ش��دم کس��ي پايم را تکان ميدهد.
چشمانم را که باز کردم ديدم محمود باالي سرم ايستاده است .برخاستم پساز
روبوسي به او گفتم« :مگر تو را داماد نکردهاند؟ اين جا چه کار ميکني؟» گفت«:به
بهان��هي رفتن به تهران خودم را خالص کردم و به جبهه آمدم ».ميخواس��تم
بگويم که ...نگذاش��ت حرفم را ادامه بدهم گفت« :ميدانم چهميخواهي بگويي
ولي من بارها به ش��ما گفتهام که چه فکر ميکنم؟ حاالحس��ابي خسته هستم.
ميخواهم کمي استراحت کنم ».بعد روي تختي که درکنار من بود دراز کشيد
تا استراحت کند.
امين صالحي «برادر»
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ي شايستهتر
لباس 

قرار بود هنگام برگش��تن از مرخصي ،براي من از شهرس��تان لباس بياورد،
رفتم تا لباسها را از او بگيرم .وقتي لباسها را آورد تا به من بدهد به او گفتم:
«اگ��ر براي خودت لباس نياوردهاي ميتواني از لباسهاي من اس��تفاده کني».
لبخندي زد و گفت« :به پوش��يدن لباس نميرس��د ».يکي دو روز بعد لباس��ي
شايستهتر از لباسهاي من بر تنش پوشيد.
محمدطاهر محرري «همرزم»

سيب سرخ شهادت

آخرين ش��ب مرخصياش بود .احساس ميکرد شب آخر حضور او درترب 
ت
حيدري��ه خواهد بود .ب��ا خودش فکر کرد بايد کاري کند که پس ازش��هادتش
مجرد و خالي از همهي وابستگيها
تکليف همه چيز روش��ن باشد .ميل داشت ّ
و رنگه��ا ب��ه دور از هر آن چه که او را زميني ميکرد به جبهه برود .از همهي
آن چ��ه که ممکن بود تعلق او را به خاک نش��ان دهد ،تنها دو چيز ديگر باقي
مانده بود که بايد تکلیف آنها را هم مشخص ميکرد؛ ساعتش و انگشترش .به
ت و انگشترش را در آورده و به همسر من داد.
خانهي من آمد .ساع 
وقتی از در خانه بیرون میرفت ،احساس ميکرد کام ً
ال سبک شده است .به
آسمانپر از ستاره مینگریست .خوشحال بود.
امين صالحي «برادر»

ديدار به قيامت

آخرين باري که ميخواس��ت به جبهه برود ،براي خداحافظي به خانهي ما
آمد .آن زمان ما به مشهد رفته بوديم .او به مشهد آمد و در حرم دنبال ما گشت
ا ّم��ا ما را پيدا نکرد .بعد به خانهي داييم رفت تا ش��ايد م��ا را در آن جا ببيند،
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اما باز موفق به ديدار ما نش��د .ناراحت بود .زن داييم از او پرس��ید چرا ناراح 
ت
هس��تي؟ محمود در جواب گفت« :من ديگر خواهرم را نميبينم دارم به جبهه
ميروم .دوس��ت داش��تم که با او خداحافظي کنم ،اما نه در تربت او را ديدم و
نه در مش��هد ».بعد که ماجرا را از قول زن داييام ش��نيدم خيلي ناراحت شدم.
روزها گذش��ت تا اين که يک ش��ب به خوابم آمد؛ با چهرهاي نوراني ،کیفی در
دس��ت و لباسي سفيد بر تن وارد خانهي ما شد و رو به من گفت« :من آمدهام
تا ش��ما را ببينم ».قلبم درد گرفت و با جيغي از خواب بيدار ش��دم .پس از آن
ب بود که محمود شهيد شد و ديدار من با او به قيامت ماند.
خوا 
خواهر شهيد

غم غريب غروب

ندلی» عراق با ش��هيد صالحي در س��نگر
در ارتفاعات نزدیک به ش��هر « َم َ
خوابيده بوديم .خواب ديدم گلولهاي آمد و هر دو نفرمانمجروح ش��ديم .بچهها
با سر و صداي زياد ما را به داخل آمبوالنس منتقلکردند .در همين گير و دار از
خواب بيدار شدم .شهيد صالحي هم از خواببيدار شد .خوابم را برايش تعريف
کردم و گفتم« :يکي از ما دو نفر زمينياس��ت ».گفت« :هر چه خواس��ت خدا
باشد همان خواهد شد .من با فرماندهيگردان کار دار م و بايد پیش او بروم».
آمادهي رفتن ش��د .خورش��يد آرام به نشيب مينشس��ت .گفتم« :اگر واقعاً
قصد رفتن داري ،زودتر برو که پيش از تاريکي هوا برگردي؛ زيرا امکانبرخورد
با عراقيها وجود دارد ».خداحافظي کرد و از باالي قلّه به س��متپايين حرکت
کرد .حالت غيرقابل وصفي داش��ت .تا جايي که چش��م کارميکرد ،او را دنبال
کردم.
 ...ص��داي گلولهها آرامش کوهس��تان را به هم ميزد .غم غريب غروبروي
دلم س��نگيني ميکرد .حاال از خورش��يد خبري نبود و ش��ب س��ايهي سياه و
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سنگينش را روي دوش کوهستان انداخته بود .صفير گلولهها همچنان بهگو 
ش
ميرس��يد .دلهره و نگراني تمام وجودم را پر کرده بود .رفتنش بهطول انجاميد
ل برمي گشت.
بايد تا به حا 
م گفت« :صالحي» پرواز کرد.
با بيسيمچي که تماس گرفت 
حسين زنگنه «همرزم»

ياد يار

در ارتفاعات نزديک شهر مندلي عراق بوديم .چند روزي از شهادت «شهيد
صالحي» ميگذشت که «شهيد چراغچي» پیش ما آمد و گفت« :فالني مواظب
خودت باش که نيرو نداريم به خط بيايد .کمتر تردد کن و بيش��تر داخل سنگر
ب��اش ».دو ش��ب بعد به ما خب��ر دادند که عراقيها قصد دارند همان ش��ب به
نيروه��اي م��ا در ارتفاعات حمله کنند .نيروها را توجيه و وس��ايل الزم را آماده
کرديم ،تا س��اعت  11شب خبري نشد .از قرارگاه تماس گرفتند تا با تمام توان
در مقابل حمله عراقيها بايس��تيم؛ زيرا سقوط قلّه ،بهمعناي سقوط جناح چپ
و راست ما محسوب میشد .از صد نفري که در قلّه بوديم ،تنها سي و پنج نفر
بچهها شهيد و زخميشده بودند .شب به نيمه
باقي مانده بودند .تعداد زيادي از ّ
رسيده بود که خبر آمدن عراقيها را به ما دادند .بچهها دو نفر عراقي را نزديک
سنگر زد ه بودند .اگر بچهها ديرتر ميجنبيدند ،همه رفته بوديم.
با ذکر «يا علي» و «اهلل اکبر» وارد عمل شده و شروع به پرتاب نارنجک به
س��مت عراقيها کردیم .تعداد نيروهاي دشمن بسيار زياد و تعداد ما بسيار کم
ب��ود .در نور من ّورها ،عراقيها را ديديم که يک ديگر را ُهل ميدادند .نارنجکها
پشت سر هم پرتاب ميشد و امان عراقيها را بريده بود .حاال زماني بود که بايد
با ياد «ش��هيد صالحي» بچهها را تهييج ميکردم تا در مقابل دش��من بايستند.
فرياد زدم« :بچهها بجنگيد! شهيدصالحي ميتوانست به مرخصي برود و نرفت،
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ماند و بي امان جنگيد وسرانجام شهيد شد .نگذاريد مديون خون شهدا باشيم».
اين حرفها و ذکر ياد مبارک شهيد صالحي چنان روحيهاي به بچهها داد که با
همان تعداد کم توانستيم تکِ دشمن را دفع و عراقيها را مجبور به فرار کنیم.
حسين زنگنه «همرزم»

ک ديدار
حسرت ي 

هنوز که هنوز است ،حسرت ديدن رويش در دلم مانده است .همه صورت 
ش
را ديدند ،پدرم ،م��ادرم ،خواهرم و برادرانم .اما به من اجازه ندادندروي محمود
را ببين��م .به م��ن گفتند« :تو هنوز کوچک هس��تي و نميتواني رويبرادرت را
ببيني ».دوس��ت داش��تم يک بار ديگر خاطرهي آخري��ن خندهاش را کههنگام
س��وار شدن به اتوبوس در ذهن داش��تم براي خودم زنده کنم .خندهيآسماني
همان روزي را که براي رفتن به جبهه بدرقهاش کردم.
احمد صالحي «برادر»

نتيجهي نان حالل

يکي از پاس��داران به نام محمد که فاميلش در خاطرم نيست پیش منآمد.
دربارهي صبر صحبت ميکرد .از حرفهايش فهميدم «محمود» ش��هيد ش��ده
بچههايم نان حالل دادهام .ب��ا کارگري در گنبد و
اس��ت .به او گفتم« :م��ن به ّ
گرگان و کار در مزارع برايش��ان غذا تهيه کردهام .ش��ايد ش��هادت «محمود»،
نتيجهي همين نان حالل باشد».
پدر شهيد

جاي خيلي خوب

يک شب پس از ش��هادتش به خوابم آمد و گفت« :بلند شو که ميخواهيم
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س��ر مزار برويم ».گفتم« :برای چه کاري؟» گفت« :ش��ب احياست .شما علم را
برداريد تا با هم برويم ».حرفش را قبول کردم .با هم به سمت بهشت عسکري
رفتيم .جمعيت خوبي هم دور ما جمع ش��د .به قطعهي ش��هدا که رس��يديم،
ايستاديم و سينه زديم .بعد رو به من کرد و گفت« :پدر! اين جا خاک من است
ک نيس��تم .در جوار حضرت اباالفضل(ع) هستم؛ براي من گريه
اما من در اين خا 
ن خيلي خوب است».
نکنيد .جاي م 
پدر شهيد
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وصيت نامه
«وال تحس��بن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتاً بل احيا ٌء عند ربهم يرزقون».
(آل عمران )169 /
ن و برادرانم سالم عليکم.
پدر و مادر ،خواهرا 
اين وصيت نامه را کهمينويسم چند روز مانده به شروع حمله است .امیدوارم
سعادت داشته باشم ،درحمله شرکت کنم و خون ناقابل خودم را به اسالم هديه
کنم .هر چند خون مندر برابر ش��هيد بهشتي و شهيد رجايي و ديگر شهيدان
که خود را فدايانقالب کردهاند ارزش��ي ندارد اما قطره بس��يار کوچکي از خون
در پاي درخت اسال م بريزد باز هم غنيمت است.
در عين حال که چند ش��ب بيش��تر نبود کهزنم را عقد کردم و عازم جبهه
ش��دم ،اما يادتان هست چند مرتبه اصرارکرديد که داماد شو ولي من سرپيچي
ميک��ردم و به جبهه ميرفتم .اما ايندفعه ديگر ناچار بودم؛ چون اميد رفتن به
جبهه را نداشتم که از همان اول عقد خود را با خداي خويش ببندم و در کنار
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عروس شهادت ،لباس س��رخ دامادی بپوشم .مبادا خداي ناکرده ناراحت شويد
ِ
چون افرادتازه داماد زياد بودهاند .در زمان پيامبر که «حنظله» بود و در همين
زمان هزاران حنظله داريم .اما پدر و مادرم شما در همهي اموال خود خمسش
را تعيين ميکنيد پس در نتيجه پنج پس��ر داريد که يکي از پنج پس��ر خمس
ميشود که بايد به پيشگاه خداوند متعال هديه کنيد و بدهکار نباشيد .فرزندان
ديگرتان را براي مبارز ه با کفر جهاني آماده کنيد.
برادرانم! نگذاريد که خون پايمال ش��ود و ش��ما اس��لحه را برداريد و عليه
ن بجنگيد و به شهادت من افتخار کنید.
دشم 
خواهرم! با شجاعت با تباهيها دست و پنجه نرم کن و همچون زينب مقاوم
و استوار باش و زينبوار با مردم رفتار کن و فرزندانت را براي مبارزه با دشمنان
ن و هيچ ناراحت نباش.
امام زمان آماده ک 
تاريخ 1361/6/9

وصيتنامه شماره 2

ل احيا ٌء عند ربهم يرزقون  ».
ي سبيل اهلل امواتاً ب 
«وال تحسبن الذين قتلوا ف 
ن خوبينيست.
يآ 
ت در را ه خدا ک ه باال 
ي است .جز شهاد 
ي هر خوبي ،خوب 
باال 
امي��دوارم اين قطرهي خون بيارزش براي باروري انقالب اس�لاميجهانيان
مورد پذيرش ولي عصر(عج) و نايب او امام خميني قرار بگيرد .ش��هادت ش��ربتي
اس��ت که هر کس توان آن را ندارد که بنوشد مگر اين که خودرا از تمام قيد و
ق عليه باطل فدا کند.
ن بگذرد و در راه ح 
بند ظاهر از مال و جا 
ب��ار خدايا! ت��و آگاهي که ت�لاش و پيکار ما ن��ه از آن جهت اس��ت که به
پايگاهقدرتي برس��يم و يا چيزي از کاالي ب��ي ارج دنيا را به چنگ آوريم؛ بلکه
بدانجهت اس��ت که نش��انه و پرچمهاي دين تو را برافرازيم و در ش��هرهاي تو
شايستگي را هديه آوريم.
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اي مادر مهربان! از ش��ما انتظار دارم که ديگربرادرانم را طوري تربيت کن 
ي
که فقط در راه خدا باش��ند و بدان که اجر شمابيش��تر خواهد شد .اميدوارم که
من جزء اولياءاهلل و در اين امتحان روسفيد باشم و تو هم نزد پرودگارت سربلند
باشي پس چندان ناراحت مباشکه خدا صبر ميدهد .اگر خواستي گريه کني،
در جايي گريه کن که دشمن نشنود.
و ام��ا ،پدر بزرگوارم :ميدانم ،با هزار بدبختي مرا بزرگ کردي؛ اما افتخار
ک��ن که اين چنين نهالي را که پرورش دادي ،به خداي خويش هديه کردي.
اس��ماعيلهاي خودت را ب��راي راه خدا آماده کن .مبادا اگ��ر فرزندت در راه
اهلل حرکت کرد و ش��هيد شد ،غمگين شوي .شاد باش و افتخار کن کهچنين
فرزندي را به اس�لام هديه کردي و خون ناقابلش را براي بارور کردن اس�لام
هديه کردي.
برادرانم! اگر ميخواهيد ،من شاد باشم ،راهم را ادامه دهيد و بيشتر وقتتان
را در راه اس�لام به کار ببريد و اس��لحه مرا به دوش بگيريد .خواهرم! از ش��ما
ميخواهم همچون «زينب» باشي و صبر و استقامت کني و اميدوارم فرزندانت
را براي ريشه کن کردن دشمنان اسالم و قرآن آماده کني.
س ميشود بايد بهخدا هديه
ي را ک ه سه م خم 
ج پس��ر داري ،يک 
پدرم! ش��ما پن 
ت را بدهي .اگر بهياد من
س پس��ران 
ي دارد و تو بايد خم 
ن هر چيز خمس�� 
ي چو 
کن 
ي ايران.
ن شهدايکربال 
ت زهرا بکنيد بر سر قبر هفتاد و دو ت 
ي ب ه بهش 
افتادي ،گذر 
ن اسالمي کار
ن اسالمي! سعي کنيد بيشتر برای انجم 
ن انجم 
دوستانم! برادرا 
ن ش��هدا رشد کرد و هر چهبيشتر شهيد بدهيم،
ن اس�لا م از خو 
ن انجم 
کنيد چو 
ت شما بيشتر ميشود .سعي کنيد بيشتر مردمرا ب ه اسال م دعوت کنيد؛ هر
مسؤولي 
ت بودم ،يک
ل شهاد 
ن قاب 
ن نيست .اگرم 
ج ب ه تذکر دادن برادر حقيرتا 
چند احتيا 
س دعا دارم.
ي مسجد ميخريد .ازهم ه التما 
ل خود م برا 
ن از پو 
ت قرآ 
دس 
محمود صالحي     61/2/10
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علياکبر آخوندي

سردار شهيـد

زندگي نامه
س��ردار شهيد «علي اکبر آخوندي» در دهم خرداد ماه سال  1341در شهر
فيضآباد به دنيا آمد .پس از آن که دورهي ابتدايي و راهنمايي را در زادگاهش
به پايان رساند ،براي ادامهي تحصيل به مشهد رفت ،حضور او در مشهد سبب
ي انقالبي گرديد.
آشنايي عميقش با انديشهها 
«عل��ی اکب��ر» پس از دريافت ديپلم هنرس��تان مش��هد را ت��رک کرد و به
فيضآباد برگش��ت و بههمکاري با بس��يج پرداخت .از شهريور سال  1360وارد
سپاه شد و خدمترسمي خود را در این نهاد آغاز کرد .در جريان يک مأموريت
داخلی در مسيرنيشابور با ماشين تصادف کرد و پايش شکست .مدتپانزده روز
در بيمارس��تان نهم دي بستري بود .پس از مرخص شدن ازبيمارستان پيش از
موعد مقرر گچ پايش را شکس��ت و عازم جبههها گرديد .او در جبهه فرماندهي
گردان س��يفاهلل در لش��کر پنج نصر را به عهده گرفت .اوج فعالیت «علی اکبر
آخوندی» در جبهه انهدام تانکها و سنگرهاي جمعي دشمن با آر.پي.جي بود.
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سيدعلي
موسوي
او در سال  1360وقتی به مرخصي آمد ،ازدواج کرد و اندکي پس از ازدوا 
ج
به جبهه بازگش��ت .ش��هيد آخوندی قبل از شهادت ،يک بار از ناحيهي چشم و
يک بار از ناحيهي بدن مجروح شد.
او س��رانجام در فروردين س��ال  1361در منطقهي «شرهاني» در حالي که
نيروه��اي تحت ام��رش را در صحنهي عمليات به جلو هدايت ميکرد ،همراه با
بيس��يم چي گردان گرفتار دشمن ش��د و بر اثر اصابت تير به پايشنتوانست به
عقب برگردد .اگر چه مدت  24ساعت با وسايل اندکي که داشت جانخودش را
حفظ کرد .در اين مدت با بيسيم توانست با نيروهاي خودي ارتباطداشته باشد
و وضعيت خ��ود را گزارش کند ،تالش نيروهاي خ��ودي براينجات او حاصلي
در ب��ر نداش��ت .آخرين جمل��هي او در ارتباطش با صدايضعي��ف اين بود که:
«عراقيها رس��يدند »...به اين ترتيب سرنوشت نامعلوم اوآغاز گرديد و در شمار
مفقوداالثرهاي جنگ تحميلي قرار گرفت.

89

خاطرات
درگيري با منافقين

ي به
ي اکبر و پسرخالها م برايفيزيوتراپ 
ب بود ،خواهر م را همراه عل 
ي انقال 
ل پيروز 
اواي 
ي رفتي م در حالي
ن و خواهر م بهفيزيوتراپ 
ن دانشگاه مشهد برده بودم .م 
ي در خيابا 
مطب 

ت ما نشست ه بودند .در داخل
ن ب ه انتظاربازگش 
ل ماشي 
ي اکبر با پسرخالها م داخ 
ک ه عل 
ت متوج ه شديم که منافقين
ي جمعي 
ي و همهم ه 
فيزيوتراپي ک ه بوديم ،از صدايتيرانداز 
شلوغ کردهاند.
ي اکبرخوني
ت عل 
ن آمديم .ديد م سر و صور 
ت ماشي 
کارمان ک ه تما م ش��د ،ب ه سم 
گ يکياز آنها را گرفت
ي اکبر تفن 
ن درگير شديم .عل 
است .پسر خالها م گفت« :با منافقي 
گ سر او را شکستند».
ب سن 
آنها ه م با پرتا 
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کاظم آخوندي «برادر»

سيدعلي
موسوي
ب ه خاطر عيد نميمانم

ت يا ن ه روز از ازدواجش
ي عيد بود ک ه «علی اکبر» ازدواج کرد .هنوز هش 
نزديکها 

ت شما همازدواج
ک اس 
ي اعزا م ب ه جبه ه شد .ب ه او گفتم« :عيد نزدي 
نگذشته بود ک ه آماده 
ت بمان ».در
ل را کنار زن 
ل سا 
ل چند روز او 
ن و حداق 
ت را تمديد ک 
کردهاي ،مرخصيا 
ص با خانم م زدهام.
ي خانم م و بهخصو 
ي حرفهاي م را با خانواده 
ن هم ه 
پاسخ م گفت« :م 
ش خود م جبهه
ن باشمو ب ه خاطر آساي 
ي بند ز 
ي نميخواه م پا 
ب ه او گفتهام ک ه خيل 
ت و ب ه جبههرفت.
را رها کنم ».علی اکبر پيشنهاد مرا که گفتم چند روز بمان ،نپذيرف 

اسماعيل خلقي ،از اقوام شهيد

ل فرمانده
مث 

ي اهواز بودم .يکروز که
ي ايستگاه حسيني ه 
ن و نگهدار 
ل خريد واحد تأمي 
مس��ؤو 

ن با
ک نفرش��ا 
ي برخوردم .ي 
ن راه ب ه دو برادر بس��يج 
ي خريد ب ه اهواز رفتم ،در ميا 
برا 
ب پدر ومادر م را چ ه بدهم؟» گفتم:
ي ميگفت« :ب ه نيشابور ک ه برو م جوا 
ي نيشابور 
لهج ه 
ن ب ه جبه ه آمدند،
ش آمده است؟» گفت« :هم هيآنهايي ک ه با م 
ت پي 
ي براي 
«چ ه مشکل 
ن سال م برميگردم».
شهيد شدند ،اما م 
گ بايد کوشش کني».
ي  30سالهاي ک ه دار م در جن 
به او گفتم« :با توج ه ب ه تجرب ه 
ت است ».گفتم:
ق شهاد 
ک فرمانده دارم ک ه از او الگوميگير م و او عاش 
ني 
ب داد« :م 
جوا 
خ داد«:برادر آخوندي».
«فرماندهات کيست؟» پاس 

محمدحسين صداقت «دايي شهيد»

آرزو دار م اما...

ت داشت کهتحصيلش
ي دوس 
س ميخواند ،خيل 
ي «علی اکبر» در مشهد بود و در 
وقت 

ن همه
ک بار ب ه او گفتم«:شما ک ه اي 
ش آمد ،ب ه جبه ه رفت .ي 
را ادام ه بدهد .جنگ ک ه پي 
ن هنوز هم
ت را بخواني ».درجواب م گفت« :م 
ي درس 
س عالق ه داري ،چرا نمينشين 
ب ه در 
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سیب های
کوچه باغ
ن در جبه ه نياز دارد ،ن ه در پشت
ت بهوجود م 
ن دارم .اما حاال مملک 
س خواند 
ي در 
آرزو 
گ بود.
ش جن 
س و مدرسه ».تما م فکر وذکر 
ميز کال 

خواهر شهيد

ي شهيد بهشتي
گري ه برا 

ي برای دیدنم به
ح شهيدآخوند 
ک روز صب 
وقتی از منطق ه ب ه مش��هد آمده بودم .ي 

ک آلود
ش اش 
ن س��ياه پوشيده و چشمهاي 
ب ديدم ک ه پيراه 
تعج 
خانهام آمد .در کما 
ل ّ
ن دفتر
ب منافقي 
ي افتاده ،چرا گريهميکني؟» گفت« :ديش 
اس��ت .پرسيدم« :چ ه اتفاق 

ي شهيد شدهاند».
ي و عدها 
ي بهش��ت 
ي را منفجر کردهاند و آقا 
ي اس�لام 
ب جمهور 
حز 
ي داشت.
ي زياد 
ي عالق ه 
ت و با صدای بلند گريه کرد؛ ب ه شهيد بهشت 
آنوقت نشس 

محمدحسين صداقت «دايي»

خريد کتاب

ت از جبههميآمد،
ت ميکرد ،ه��ر وق 
ي از س��پاه درياف 
ب��ا وجود آن ک ه حقوق کم 

ت به
ي را ک�� ه در اختيارداش�� 
ن س��ر م��يزد و پول 
ي ش��هدا و مجروحي 
ب�� ه خان��واده 
آنها ميداد.

ن ب ه خانوادههاي
ب ميخريد و هنگامس��ر زد 
ش را هم کتا 
ي از پول 
معم��والً مقدار 

ن و شهدا ب ه آنها تقدیم میکرد.
مجروحي 

اسماعيل ُخلقي «خويشاوند»

مصاحبه

ن ميگفت« :لطفاً نظرخود را
ي ب ه م 
ت و با ش��وخ 
ي را بر ميداش�� 
ي ميکروفون 
گاه 

ب ميداد« .مسلماً
ي منجوا 
ش ب ه جا 
ت بگوييد ».بالفاصل ه خود 
ي شهيد و شهاد 
درباره 
س دنياييبهتر است».
ي از عرو 
س بهشت 
عرو 
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سيدعلي
موسوي
ش آماده ميکرد.
ن شهادت 
ي پذيرفت 
ت مرا برا 
ن گون ه داش 
اي 

مادر شهيد

ي نشان
نشا ن دار ب 

ي قرار گرفت ،بالفاصله
ي بعث 
ي از نيروها 
ل يک 
س مسلس 
ش در تيرر 
وقتی با نيروهاي 

ت تا مسلسل
ي جلو رف 
ب ه همه دس��تور داد تا پناه بگيرند و خودش ب ه همراه بيسيمچ 
دشمن را خاموش کند.
چ حرکتي
ت هي 
ي دو پا مجروح ش��د و ديگر نتوانس 
ت ب ه جلو از ناحي ه 
هنگا م حرک 
ب بود و چفيهاي که
يآ 
ک قمقم ه 
ش باقيمانده بود ي 
انج��ا م دهد .تنها چيزي ک ه براي 
ش را با چفي ه ببندد .با بيسمي ک ه در اختيار
ش انداخت ه بود .سعيکرد زخمهاي 
ي گردن 
رو 
ت را
ت و چهار ساع 
ي گزارش کرد .بيس�� 
ي خود 
ي نيروها 
ت موقعیت خود را برا 
داش�� 
س بگيرد باصدايي
ق شد با بيسي م تما 
ن بار ک ه موف 
ب سپري کرد .او آخري 
ن ترتي 
بههمي 
ت نيامد و به
ي از اوب ه دس 
چ نشان 
ن ديگر هي 
س از آ 
ف گفت« :عراقيها رسيدند »...پ 
ضعي 
ي نشان ه پيوست.
نب 
ن دارا 
نشا 

اسماعيل ُخلقي «همرزم»

در را ه خدا

ي «شهيد آخوندي» حقوق آوردهبودند .پدر
ف بنياد شهيد ب ه در خان ه 
ک روز از طر 
ي 

ي را گفت؛
ت حقوق گفت« :چقدر حقوق آوردهاي؟»مأمور مبلغ 
شهيد ب ه مأمور پرداخ 
ي ما
ي ب ه خان ه 
ل را ب ه او داد و گفت«:دو مرتب ه پول 
ن پو 
ي دو برابر آ 
پدر ش��هيد آخوند 
ش اين
ت نکرده است .هميشهحرف 
ي از بنياد شهيد درياف 
ش تا ب ه امروز پول 
نياوريد ».پدر 
بوده است ک ه ما او را در راه خدا داديم.

ي «پسر عمو و همرزم»
آخوند 
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وصيت نامه
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ...آمن��ت ُ ب��ااهلل و توکل��ت ُ َعلَ��ي اهلل الذين آمن��وا و جاهدوا في س��بيلاهلل 
«هجرتکنيد در را ه خدا و جهاد کنيد».
خانوادهي عزيزم از اين که شما را ترک کردم ،مرا ميبخشيد .مسؤوليتي را
بر دوش خود حس ميکنم که به من اجازه نداد در خانه بنشينم ،بنابراين ترک
ش��ما کردم و به طرف آن مسؤوليت ش��تافتم ،تا انجام وظيفه کنم .ميدانم که
ي عزيز کردم .بر شمامبارک باد.
کسب افتخار براي شما خانواده 
پس از شهادت من مسؤوليت خطيرتري بر دوش شماست کهاميدوارم شما
هم در اداي آن موفق باش��يد .آن اين است که خانوادهي عزيزمبراي من در سر
کوچهمان حجله بگذاريد تا دوستان و آشنايان حجله مراببينند وبه شما مبارک
م را بدهيد.
باد بگويند و ديگر اين که با لب گشاد ه و خندان جوابدوستان 
خان��وادهي عزيزم مبادا بر س��ر حجل��ه داماديم ناله و شيونس��ر دهيد که
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سيدعلي
موسوي
دش��منان را خندان کنيد و ديگر اين که آن چنان حجلهام را و خانهرا چراغان 
ي
کنيد که امام و اس�لام و ملتم و دوس��تانم از من راضي گردند وخاري در چشم
دشمنان شود.
کور و ضعيف باد چش��م دش��منان اسالم و امام .و روحانيت هميشه مبارز و
گ بر بنيصدر!
سالمت باشند! درود خدا بر شما و اما م و روحانيت مبارز و مر 
والسالم   
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حسن منصوري

سردار شهيـد

زندگي نامه
سومين فرزند خانوادهي منصوري که در دهمين روز از ماه بهمن سال1332
در ش��هر تربت حيدريه به دنيا آمد ،از س��وی پدر و مادرش حس��ن نامگرفت.
کودکي حس��ن درخانهي مس��تأجري و با دسترنجي که پدر از درآمد کار شش
ماهه در سال بهدست ميآورد ،سپري شد .از رهگذر عشق و عالقهاي که پدر به
شرکت در جلسات قرآنخواني داشت« ،حسن» با قرآن آشنا شد .کودک شوخ
و پر جن��ب وجوش خانوادهي منصوري پس از گذراندن دورهي ابتدايي و چند
س��ال آغازدورهي دبيرستان ترک تحصيل کرد و براي کمک به پدر به مغازهي
شيشهفروش��ي او رفت .در آن زمان به دلیل کثرت سربازها «حسن منصوری»
که در سن خدمت قرار داشت از سربازی معاف شد و در بيست و سهسالگي به
ميل خودش ازدواج کرد .او در همان س��الهاي قبل از انقالب وارد فعاليتهاي
مذهبي شد و يک انجمن ضدبهاييت تشکيل داد .پرداختن بهورزش باستاني از
سرگرميهاي خاص او در اين سالها بود.
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سيدعلي
موسوي
با شروعانقالب اسالمي در کار انتقال اعالميهها از منزل آيتاهلل شيرازي از
مشهد به تربتحيدري ه نقش مؤثّري داشت.
يک بار در حین فرار از دس��ت مأموران ش��اه در محل روستاي امام تقي که
حد فاصل تربت و مش��هد اس��ت با ماش��ين چپ کرد اما اعالميهها را بهسرعت
جم��عآوري کرد و خودش را به تربت رس��اند .او در برپاي��ي تظاهرات،مقابله با
مأموران رژيم پهلوي ،س��رنگوني مجسمهي ش��اه و تصرفشهرباني در روز نهم
دي سال  1357فعاليت چشمگيري داشت.
حس��نمنصوري پس از پيروزي انقالب اسالمي وارد کميتهي انقالب شد و
پس ازچندي در ش��مار مؤسسين سپاه پاس��داران تربت حيدريه قرار گرفت و
بهعنوان مسوول تدارکات فعاليت خود را در سپاه آغاز کرد.
دي ماه س��ال  1361زمانی بود که حس��ن منصوري به جبهه اعزام ش��د و
مسؤولیت معاون تدارکات لشکر پنج نصر را به عهده گرفت .او پس از مدتي به
تربت حيدريه بازگشت اما در خرداد ماه سال  1362دوباره به منطقهي جنوب
اعزام شد و مسؤول تدارکات سپاه هشتم گرديد« .حسن منصوري» در عملیات
«والفجر »8و «فتحالمبین» ش��جاعتها از خود به یادگار گذاش��ت و  سرانجام
در شانزدهمين روزمرداد ماه سال  1362در اثر بمباران هوايي دشمن و اصابت
راکت درمنطقهي مهران به ش��هادت رس��يد .پيکرش با تني بي س��ر به تربت
حيدريهانتقال داده و در بهش��ت عسکري در کنار ديگر شهداي انقالب اسالمي
و دفاع مقدس به خاکسپرده شد.
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خاطرات
ساختمان بانک ملي

در زمان انقالب ،ساختمان نیمهساز بانک ملي تربت جاي بسيار مناسبيبو د
ي انقالبيون با مأموران رژيم شاه که معموالً دردور ميدان مرکزي
براي مقابله 
شهر و مقابل مسجد جامع اجتماع ميکردند .يادم ميآيدحسن و ديگر
ي پشتي واردساختمان ميشدند
دوستانش در روزهاي اوج انقالب از قسمتها 
و از باالي ساختمان با پرتاب شيشههاي بنزين آتشگرفته مأموران رژيم را
ن بودند ،پراکنده ميکردند.
ک ه در داخل خيابا 
عليرضا منصوري «برادر»

ت حصار ارتش شاه
پش 

دوران انقالب بود و ما ميخواستيم ضرب شستي به ارتش شاهنشاهي نشا 
ن
داده و متوجهش��ان کنيم که اگر تظاهرات را به هم بزنند ،با چه کس��اني طرف
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هس��تند .حسن منصوري در س��اختن «کوکتل مولوتف» مهارت زيادي داشت.
چندتاييدرس��ت کرد و با دو نفر ديگر به سمت جادهي «صنوبر» که در مسير
پادگانارت��ش ب��ود رفتيم .ما خ��ود را به نزديک حصار ارتش رس��انديم و چند
نارنجکدس��تي به پشت حصار ارتش پرتاب کرديم .همهی ماشينهاي عبوري
ايستاده بودند و به آتش بسيار بزرگي که پشت حصار ارتش به آسمان بلندشده
ب��ود ،نگاه ميکردند .روز بعد يکي از ارتش��يها که با ما همکاري داش��تگفت:
تعجب کرده ،خیلی ترسيده
«همهي ارتشيها و فرماندهانشان از آن همه آتش ّ
بودند .همين ترس سبب شده بود تا از پادگانبيرجند تقاضاي کمک کنند.
سيدمهدي عربشاهي «دوست و همرزم»

ي ندارم
هيچ مشکل 

س��ال  1361بود که باالخره «حس��ن منصوری» براي خودش مس��کني با
180ه��زار تومان خريداري کرد .مقداري از اين مبلغ را با فروش ماش��يني که
داش��تتهيه و مقدار دیگر را هم از فروش جواه��رات خانمش تأمين کرد .چند
روز پساز خريد مس��کن به در مغازهام آمد و گفت« :اين هم س��ند خانهي من،
حاال ديگرهيچ مش��کلي ندارم .پانزده روز از اين جريان گذش��ت که به نزد من
آمد و گفت«:من خواهم به جبهه بروم .طولي نکش��يد که خبر ش��هادتش را به
من دادند».
سيدمهدي عربشاهي «دوست و همرزم»

ي ندارم
ن هيچ ترس 
م

سال  1357که اوج انقالب بود هر روز عصر ماشين تويوتا را برميداشتو ب ه
مشهد ميرفت .کارش گرفتن اعالميه از بيت آقاي شيرازي و آوردن به تربت و
بعد هم پخش در ميان مردم شده بود« .حسن» از طرف شهرباني شناساييشده
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بود .آنها به من اخطار کردند که جلويش را بگيرم .وقتی مطلب را به او گفتم،
با خونس��ردي گفت« :هيچ ترسي ندارم .من کارم را ميکنم ،آنها هم کارشان
رابکنند اگر توانستند ،مرا بگيرند».
پدر شهيد

طنابهايي براي مجسمه

آن روز« ،حسن» طنابهاي محکمي را با خودش به خانه آورده بود .گفتم:
«قرار اس��ت کدامبيچارهي بخت برگشته را با اين طنابها ببندي ».جواب داد:
«قرار نيستکسي را ببنديم داداش جان! بايد کسي را از جايي پايين بياوريم».
گفتم :چه کسي را؟ گفت« :کسي را که نزديک چهل سال است جا خوش کرده
اس��ت و از جايش تکاننميخورد ».خواس��تم اذيتش کنم .گفتم« :منظورت را
نميفهمم ».گفت« :خودترا به نفهمي نزن ،قرار اس��ت فردا مجسمهي شاه را
پايين بياوريم».شبانه طنابها را برد تا به گردن مجسمه بيندازند .قرار بود روز
ن بياورند.
بعدمجسمهي شاه را پايي 
عليرضا منصوري «برادر»

تنها سکوت

خوشحال و خندان به خانه قدم گذاشت؛ از من خواست سفرهينهار را په 
ن
کنم .احس��اس ش��ادماني ميکردم؛ هم از خوش��حالي او و هماز اين که آن روز
براي نهار دو نوع خورش��ت درست کرده بودم .س��فره را کهپهن کردم و غذاها
را چيدم ،احس��اس کردم ،شادماني از چهرهاشرخت بربسته است .ميتوانستم،
اخمهايش را به راحتي ببينم .بدون اينکهمنتظر سؤال من باشد .گفت« :از اين
که زحمت کش��يدهاي و دو نوع خورشتپختهاي ،ممنونم؛ دستت درد نکند ،اما
فک��ر ميکني اين کار تا چه اندازه درستباش��د؟ پيامب��ر(ص) ،حضرت علي(ع)  و
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(ع) هم همين طور غذاميخوردند؟ ما با اين وضع چه گونه ميتواني 
م
ديگ��ر ائمه 
مثل آنها باشيم ».در برابرحرفهايش جز سکوت هيچ کار ديگري نميتوانستم
انجام بدهم.
همسر شهيد

ت ظلم نکن
به خود 

خانهي ما نزديک ساختمان سپاه بود .بیشتر اوقات ظهرها براي نهار خورد 
ن
به خانهميآمد ،اما آمدنش به دليل موقعیت کارياش حساب و کتاب مشخصي
نداش��ت.من هم هر روز تا آمدن او منتظر مانده ،و غذا نميخوردم .وقتي براي
نهارخوردن به خانه ميآمد و میفهمید من نهار نخوردهام ،خيلي ناراحتميشد.
ميگفت« :تو حق نداري به خودت ظلم کني ،هر وقت احساسگرسنگي کردي،
غذايت را بخور .آمدن من حس��اب و کتاب ندارد .من راضينيستم به خاطر من
ي بکشي».
گرسنگ 
همسر شهيد

م دي
حماسهساز نه 

ش��هر در نهم دي ماه سال  1357موقعیت خاصي داشت .صداي تيراندازي،
آژي��ر گاه و ب��ي گاه آمبوالنسها و همهمهي مردم فضايش��هر را پر کرده بود.
همه جا آميزهاي از دود و آتش بود .مردم مس��لّح ش��ده و ش��هر عم ً
ال در دست
آنان بود .نيروهاي رژيم ،در ش��هرباني موضعگرفته بودند .آن روز قرار بود مردم
تصرف
مجس��مهي شاه را س��رنگون كنند و اگر ممکن شد ش��هرباني را هم به ّ
در بياورند .ناگهان صداي دو انفجار از محل مجس��مه گوش ش��هر را پر کرد و
لحظاتي بعد مجس��مه به کمک طنابها ،ماش��ينها و مردم س��قوط کرد .همه
از يکديگر ميپرس��يدند چه کسي ممکناس��ت با آن امکانات ناچيز چنين کار
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مهم و خطرناکي را انجام داده باش��د؟ شجاعت و مهارت آن ناشناس را تحسي 
ن
ميکردند .براي من هم اين س��ؤالدر آن روز بي پاسخ ماند .سالها بعد که من
در س��پاه با شهيد منصوريآشنا ش��دم ،از زبان خودش شنيدم؛ يکي از افرادي
که در انفجارهاي مجس��مهنقش مهمي داش��ته است ،او بوده است .آن روزها از
اين که در کنار يکي ازحماسهسازان نهم دي خدمت ميکردم ،بسيار خوشحال
بودم.
محمد نوروزي «همرزم»

ت کنيم ،بهتر است
صحب 

يک روز چند زن منافق جلوي سپاه آمده بودند و شعار ميدادند .خشمعموم 
ي
از عملکرد منافقين باعث ش��ده بود تا برخي معتقد به شدت عمل دربرابر آنان
باش��ند .بعضي از بچهها  س��فارش کردند با تهديد آنها را از جلويس��پاه دور
کنيم ،اما شهيد منصوري مانع اين کار شد و سفارش به صبر کرد .او به بچهها
گفت« :مطمئن باش��يد که در ميان آنها افرادي هستند که ناآگاهانهاين کارها
را ميکنن��د .برويد ،چند خواهر س��پاهي را بياوريد تا با آنها صحبتکنند و از
آن بخواهند این جا را ترک کنند .خودش هم با خواهرهاصحبت کرد .لحظاتي
پس از صحبت خواهران ،آنها بدون نياز به خش��ونت ،جلوي ساختمان سپاه را
ترک کردند .پس از رفتن آنها احساس کردم شهيد منصوريبا زبان بيزباني به
همه ميگويد« :گرهي را که با دست ميشود باز کرد ،نبايد با دندان باز کرد».
محمد نوروزي «همرزم»

مثل شهيد جليلي

يک س��ال هنگام عيد مرا به ديدار خانواده ش��هيد جليلي برد .به من گفت:
«مادر! اين ش��هيد با بقيهي ش��هدا فرق ميکند ،مثل امام حس��ين(ع)  شهيدی
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بيسر است .عالقهي عجيبي به شهيد جليلي داشت .هر وقت مراسميدر خانه 
ي
شهيد جليلي بود حتماً ما را هم ميبرد .آن وقتها از درک اين عالقهعاجز بودم.
تا اين که حس��ن هم ش��هيد شد .او هم مثل ش��هيد جليلي بي سر آمد.سرش
در مهران از بدنش جدا ش��ده بود و روزي که در بهشت عسکري تربتبه خاک
ل شهيد جليلي با تني بدون سر به جمع شهدا پيوست.
سپرده ميشد مث 
مادر شهيد

ظ تا هميشه
خداحاف 

ت ب ه مادر م ميگفت« :ب ه مش��هد ميروم ».اما سراز
هر بار ک ه ب ه جبه ه ميرف 
ن باري کهبراي
ت ميکرد .آخري 
ي با او صحب�� 
ن جا تلفن 
جبه�� ه در ميآورد و از آ 
ت را بهمادر م گفت
ن بار حقيق 
ش آمد روز بعد از عيد فطر بود .اي 
ي ب ه نزد 
خداحافظ 
و گف��ت« :ميخواهد ب ه جبه ه برود ».مادر خیلی گري��ه کرد و ب ه اوگفت« :تو به
خ گفت:
ت را ادا کردهاي ».و اودر پاس 
ن خود 
ي و دي 
ي ب ه جبه ه رفتها 
انداز هي کاف 
ن تأثيري
ي بازداشت 
«ن ه مادر ،بايد بروم .مرا حالل کنيد ».مادر ک ه ديد اصرار اوبرا 
ت گريستند .مادر م با
ي پسر گذاشت .هر دو بهش��د 
ي س��ين ه 
ش را رو 
ندارد ،س��ر 
ي سر بر اين
ت برايشدشوار بود ک ه روز 
ش ياف 
ي آرام 
ب پسر اندک 
گ قل 
ب آهن 
ضر 
ي نداشت؛ سر از
ب او نشنود .چارها 
ي را ازقل 
ن زندگ 
ي روش�� 
س��ين ه بگذارد و صدا 
ن او خيره
ي در چشما 
ي لحظها 
ش رابوسيد و برا 
ي پس��ر برداشت .گونههاي 
سين ه 
ش مادرجدا کرد و مادر تا هميش ه او را ب ه خدا سپرد.
ماند .پسر ،خود را از آغو 
خواهر شهيد

خواب شهادت

سوار ماشين تويوتا بوديم .همان ماشيني که سالهاي قبل از انقالبداشتي 
م
و حس��ن بارها با آن به مش��هد رفته و اطالعيه آورده بود .ماش��ينبه س��متي
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ناش��ناخته در حرکت بود .يک پرچم سرخ رنگ هم روي آن نصب شده بود ک ه
در وزش باد تکان ميخورد .از پس��رم که در حال رانندگی بود پرس��يدم« :چرا
پرچم قرمز روي ماش��ين نصب کردهاي؟» جواب داد«:داريم به کربال ميرويم».
ماشين همچنان به سرعت پيش ميرفت .صداييناشناس سکوت شب تابستاني
و خواب مرا شکست .از جاي خواببرخاستم.
صبح روز بعد اول خبر دادند .حس��ن زخمي ش��ده بعد که به س��پاه رفتيم،
م گفتند كه شهيد شده است.
دوستانش کمک 
مادر شهيد

با تني بيسر

حس��ن س��ه بار به جبهه رفته بود ولي من فقط آخرين رفتنش را فهميدم.
دو ب��ار قبل��ي بدون اي��ن که مرا در جريان بگ��ذارد ،به جبهه رفته بود .ش��ايد
گمانميک��رد من با رفتنش مخالفت کنم يا اين که از رفتن او ناراحت بش��وم.
بار آخرخداحافظي مفصلي انجام داد و رفت .پسرم تا دو ماه نيامد وقتي هم که
آمد ،با تني بيسر آمد.
پدر شهيد

پرواز در حرم

ش��ب قبل ،خواب ديده بودم که برادرم شهيد شده است و قرآن ميخواند.
و حاالميخواس��تم هر طور که شده حالش را بپرسم اما پيدا کردنش در جبهه
وتماس تلفني با او کار دش��واري ب��ود .داخل حياط بودم که زنگ تلفن به صدا
درآمد با شتاب به خانه رفتم و گوشي را برداشتم ،خودش بود بعد ازاحوالپرسي
خوابم را برايش تعريف کردم.
گف��ت« :اتفاقاً ديش��ب حاج آقايرضايي هم خواب ديده اس��ت که دارم در
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حرم امام حس��ين(ع)  پروازميکنم .طولي نکش��يد که خبر شهادتش تمام شهر

را پر کرد.
خواهر شهيد

خواب عيد

عيد آن سال به سرکشي از خانوادهي شهدا رفتيم .به خانهي شهيدمنصور 
ي
که رسيديم کاري پيش آمد و نتوانستيم به ديدار خانوادهاشبرويم .همان شب
ش��هيد منصوري به خوابم آمد و گفت« :مرد حسابي ،يکسال است که نيستم
و تو نبايد از خانهي ما خبر بگيري ».ش��رمندهاش شدم ،سرم را پايين انداختم.
روز بع��د اول به خانهي ش��هيد منصوري رفتيم .مطمئنب��ودم که او از اين کار
بسيار خوشحال است.
محمد نوروزي «همرزم»

ب داد
بابا آ 

ل بودم.
س او 
ي تخت ه س��یاه رفت��م ،کال 
خان م معل م اس��م م را ک ه خواند ب ه پا 
چ را
ب داد ».گ 
ي داش��تي م خان م معل�� م گفت« :بنويس ،باب��ا آ 
ن روزجملهنويس�� 
آ
ن گرفتُ .هرمي
ن را از م 
ت نوش��ت 
ب قدر 
ش قل 
دردس��تهاي کوچک م گرفتم ،تپ 
ت لبهاي م نشست.خانم
ک عرق پش 
داغ تما م وجود م را دور زد .چند قطر هي کوچ 
ش را دوبار ه تکرار کرد.
معلم ،جملها 
ب داد ».هر چهکوش��ش کرد م نتوانس��تم ،چگون ه ميتوانستم
«بنويس ،بابا آ 
ل بيشتر نداشتم که
ج سا 
ي را ک ه هرگز در زندگيتجرب ه نکردها م بنويسم .پن 
چيز 
ي خان م معل م توي
ن از او مبه م و ناپيدا بود .صدا 
تم 
پدر م ش��هيد ش��د .وخاطرا 
چ را س��ر جايش
ب داد .گ 
ي گفت م بنويس ،بابا آ 
گوش�� م پيچيد کهمگر نميش��نو 
گذاشت م و ب ه زمينخير ه شدم.
ت سرجاي م بنشينم.
ن خواس 
ي از م 
معل م گمان کرد نميتوان م بنويس م با بداخالق 
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ي عمها م تعريف کرد م و او روز بعد بهمدرس�� ه آمد و ب ه خان 
م
ب ماجرا را برا 
ن ش�� 
آ
ي هستم.خان م معل م صورت م را بوسيد
ن فرزند شهيد منصور 
ح داد ک ه م 
معل م توضي 
ن عذرخواهي کرد.
و از م 
 مرضيه منصوري «فرزند»
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محمدرضا يوسفيان

سردار شهيـد

زندگي نامه
زن ،دو فرزند قبلیاش را از دست داده بود و براي ماندگاري نوزاد در راهش
نذرها کرده بود .او گفته بود فرزندش نذر س��يده اس��ت؛ بيخبر از اين که همه
هس��تي کودکياش را نذر کرده اس��ت .نوزاد پس��ر بود .و بنا به نذر مادر نامش
غالم حضرت رضا ش��د ،محمد رضا به دنيا که آمد يک دختر سيده هم کنارش
گذاش��تند تا عمرش به دنیا بماند ،اين باور مذهبي مادرش در ماندگاري پس��ر
بود .س��ال  1340بود دو س��المانده به « ُقم فانذر» قم و محمدرضا اينک سرباز
خفته در گهوارهي امامشبود.
مادر شير را از وسط حلقهي ياسين به کودک خوراند .شش ماه تمام باوضو
و اين البته نذر ديگر او بود تا کودک شير بنوشد ،پاک و ّ
معطر به عطردلانگيز
آيهه��اي قرآن .و همهي اينها را مادر پيش از تول��د فرزند در خوابديده بود،
مثل اين که کسي به او گفته بود بايد چنين کند و او کرد .محمد رضا اين گونه
تبس��م و تکلّم کودکانه .به پنج سالگی که
گذر س��الها را به تماشا نشست ،در ّ
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رسيد به تعلّم پرداخت ،آموزش قرآن و شش ساله که شد قرآنميخواند و پس
از آن کالس و درس و مدرسه.
بزگتر که ش��د علمدار ماه محرم بود؛ با بيرق س��بز در دس��ت ،پيش��اپيش
دس��تهي س��ينهزني در حرکت و گاه نوحهخوان و مداح ،در یازده س��الگی فکر
ميکرد بهتر اس��ت به عيادتمريضها ب��رود ،گاهي او عيادت از فالن مريض را
به ياد پدر ميآورد .در س��یزده س��الگی روزه میگرفت .انگار به بلوغ و تکليف
رسيده بود.
س��الها بعد يکي از ف ّعاالن يک جلسهي مذهبي در فيض آباد شد و الفباي
دينآموخت .از همان طريق با نام امام خميني انديشه و راه او آشنا شد ،کمکم
بهصف انقالب پيوست .در مدرسهي پنج کالسه آنها دو کالس انقالبيتر از بقیه
بودند و عکس شاه را پايين کشيدند .او در يکي از آن دوکالس بود« .محمد رضا
یوس��فی» چند تظاهرات دبيرستاني در بين دانشآموزان به راه انداخت و چند
تابلو مربوط به نمادهاي رژيم ش��اه را در بلوار اصلي فيضآباد درهمشکس��ت .او
 17ساله بود که انقالب اسالمي پيروز شد .پس از آن اول بسيج ،سپس کميته و
بعد هم سپاه پاسداران انقالب اسالمي مأمن او شد .مدتيدر سپاه خواف ،تايباد
و مدتي هم در قائن براي راهاندازي سپاه قائن خدمت کرد.
در  20س��الگی بنا به نذر مادر بهخواس��تگاري يک س��يده رفت و در يک
مهماني ساده در هيئت سينهزني تأ ّهل اختيار کرد .پس از آن براي مدتي اندک
با همس��رش به تربت رفت .وقتی از کردستان خبرهاي تلخ ميرسيد ،داوطلبانه
به آنجا رفت .در  22س��الگی در کامياران به همراه خانوادهاش با نام مس��تعار
«رضا صابري» ساکن شد.
رفتار انس��ان دوس��تانهاش با «کاميارانيها» از او چهرهاي محبوب ودوست
داش��تني س��اخت .آنها هرگز به چشم دش��من به او ننگريس��تند .در اينبين
ش نکرد.
جبههي جنگ را هم فرامو 
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شرکت در عمليات طريقالقدس و نيزفتح «بستان» از ميعادگاههاي حضور
او در جبهه بودند .سال  64ازکردستان برگشت .سال بعد براي آخرين بار براي
تسويهحس��اب به کردس��تان رفت ،اما هنگام بازگش��ت از يک پايگاه به کمين
دموکراتها گرفتار آمد .باش��ليک يک گلولهي آر.پي.جي از جانب دموکراتها
به آخرين منزل دنياييخويش رس��يد و با سر بريده ،بدن سوخته گام در منزل
تجرد نهاد .آنگاه در مزار شهداي «فيضآباد» به آرامشي ابدي دست
تش�� ّهد و ّ
يافت.
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سيبهاي کوچه باغ

ب��ه کوچه باغها که رس��يديم ،ص��داي جيک جيک گنجش��کان فضا را پر
کردهبود .نس��يم س��رد صبحگاهي به آرامي از البهالي ش��اخهها گذر ميکرد.
يکهالهي آبي رنگ در تم ّوج نور زرد خورشيد صبح و سبزي باغ ،کوچه باغ راپر
کرده بود .محمد رضا هم با ما بود .دل سپرده به آوازهاي سرد جويبار وسرگرم
بازيهاي کودکانه.
کم��ي ک��ه در کوچه باغ پي��ش رفتيم ،چند درخت پر از می��وه آبدار از باغ
کنار به کوچه باغ س��ر کش��يده بودند .بر زمين کوچه باغ میوههایی ریخته بود.
همه بچهها به محض ديدن ميوههاي بر زمين ريختههجوم بردند و هر کس��ي
ب��ه اندازهي توان خود از ميوهها خ��ورد .محمدرضاهم مثل بقيه به جمع کردن
ميوهها نشس��ت ،اما آن چه را که جمع کرد ،نخوردو روي پرچين باغ گذاشت؛
آن گاه رو به من کرد و گفت« :درست نيست ما اينميوهها را بخوريم .صاحبش
ق اوهستند».
براي آنها زحمت کشيده و اينها ح 
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ک ب��ود و من بعدها دانس��تم ک��ه او چه قدر
محمدرض��ا آن روزه��ا ک��ود 
بزرگميانديشيده است.
عليرضا آريننژاد «همرزم»

کار و پول

از دوازده ،س��يزده س��الگي به بعد برادرم  -محمد رضا  -سعي ميکرد رو 
ي
پاي خودش بايس��تد وبراي رفع نيازهايش از پدرم پول نگيرد .روزهاي تعطيل
دنب��ال کار بود .گاهی به پنبه جمع کني ميرفت ،گاهی زيره جمع ميکرد .در
فصل برداش��ت ،گندم درو ميکرد و یا ميوهچين��ي ميکرد و خالصه هر کاري
میکرد که پول در بياورد .ابدا ً از کار ننگ نداش��ت و خسته نميشد .من هرگز
ش پولي بگيرد.
به ياد ندارم که از پدرم براي خود 
خواهر شهيد

ن تظاهرات
اولي 

از اواخر س��ال  1356به بعد که فعاليتهاي انقالبي بيش��تر ش��د ،جلسهي
کوچک مذهبي ما در فيضآباد با انقالب همراه شد و بچههاي گروه به کارپخش
اعالميههاي امام خميني(ره)  پرداختند .بیش��تر اين بچهها آن وقت دردبيرستان
مکرر اعالميهها اولينتظاهرات ضد
مشغول تحصيل بودند .مدتي پس از پخش ّ
رژيم در فيض آباد شکل گرفت .شروع اين تظاهرات ازدبيرستان فيضآباد بود و
ي بود که در شکلگيريتظاهرات فعاليت داشت.
محمدرضا اولين کس 
عليرضا آريننژاد «همرزم»

ب ه اندازهي چند نفر

يک جلس��هي آموزش دين��ي قبل از انقالب در فيضآباد وجود داش��ت که
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بيس��ت سي نفر در اين جلسه شرکت ميکردند .يکي از کم سن وسالترين اما
مؤثرترين ش��رکت کنندگان اين جلس��ه محمدرضا بود .اگر يکشب در جلسه
ش��رکت نميکرد ،احس��اس ميکرديم چند نفري غايب هستند.از بس که آدم
ش و اجتماعي بود.
بشّ ا 
عليرضا آريننژاد «همرزم»

ي دوم
خانه 

خانهي دوم ما مسجد بود از  5يا  6سالگي من و تعدادي از بچههايمحلمان ب ه
مسجد ميرفتيم ،جانمازها را پهن ميکرديم و مهرها را رويآنها ميگذاشتيم.
بع��د نماز جماعت ميخواندي��م و در پايان مهرها وجانمازها را جمع ميکرديم،
يکي از بچههاي خوب گروه ما که هميشه درمسجد و صف نماز جماعت حضور
داشت محمد رضا بود.
عليرضا آريننژاد «همرزم»

ت در شهادت
سعاد 

ع شد ،شهيد حسينزاد ه بود .اويک 
ي
ن شهيدي ک ه در فيضآباد تشيي 
نخس��تي 
ي او پسر م محمدرضا قرآنميخواند.
ع جناز ه 
ن پسر م بود .هنگا م تش��يي 
از دوس��تا 
ت مادرشک ه فرزندش
ن گفت« :خوشا ب ه سعاد 
ع جنازه ک ه تما م ش��د ،ب ه م 
تش��يي 
ي شهيدحسينزاد ه برويم ».وقتي
ش گفت« :ب ه خان ه 
شهيد شد .شب ک ه شد ب ه پدر 
ت شهيد شما
ب ب ه پدر و مادر شهيدميگفت« :خوشا ب ه سعاد 
ن جا رسيدي م مرت 
ب ه آ 
ن پسريتربيت کرديد.
ل شما ک ه چني 
و خوشا ب ه حا 
شما بايد خوشحال باشيد ،اگر ناراحت باشيد خداي ناکردهدشمن خوشحال
ميش��ود ».در مس��ير راه که بر ميگش��تيم ،ب��ه اين فکرميکردم که پس��رم
محمد رضا سعادت را فقط در شهادت ميداند و نه چيز ديگر؛ او اين را بعدها در
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سخنانش و در عملش ثابت کرد.
مادر شهيد

ب راه
انتخا 

قب��ل از آن که به س��پاه ب��رود پدرم ب��ا او گفتگو کرد .پ��درم مايل نبود او
بهسپاه برود یک روز به او گفت« :دوازده سال است براي شما زحمت کشيدهام
و ش��مادرس خواندهايد .دوازده س��ال ديگر هم خرجتان ميکنم تا ش��ما شغل
خوبيداش��ته باش��يد .س��پاه حقوق زيادي ندارد و بايد هميشه مثل يک سرباز
آمادهيخدمت باش��ي و اس��تراحتي هم نداش��ته باش��ي .محمدرضا به آرامي
گف��ت« :منراه خودم را انتخاب کردهام .انقالب به من نياز دارد .من به ماديات
پش��تکردهام و حاض��رم جانم را ف��داي انقالب کنم .از ش��ما خواهش ميکنم
مانع مننش��ويد ».پدرم گفت« :من مانع اهداف ش��ما نيستم فقط ميخواستم
بگويم راهتحصيل شما باز است و شما درس بخوانيد ».محمدرضا پس از آن به
سپاهرفت و با شروع جنگ از پدرم براي رفتن به جبهه اجازه خواست.
خواهر شهيد

استقبال گرم

خبر رسيد که محمدرضا به اتفاق يکي از همرزمان خود از جبهه بهفيضآباد
ميآيند .آن وقت در بين بسيجيان و پاسداران فيضآباد همين دونفر در جبهه
حضور داشتند .مردم که متوجه آمدن آنها شدند ،خودرو تهيهکردند و تا چند
کيلومتري به اس��تقبال آنها رفتند .مداحان با مداحي وسرودن اشعار دربارهي
جبهه شور اس��تقبالکنندگان را دوچندان کردند.انجام اين کارها نشان ميداد
که مردم چقدر محمدرضا را دوست دارند.
عليرضا آريننژاد «همرزم»
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رشته بريدن

ي بريدنرشت ه
ي پدر م برا 
ي آمده بود .خال ه 
ن ب ه مرخص 
ل برادرم از کردستا 
ک سا 
ي 
ن رشته
ل بريد 
ي ب ه برادر م عالق ه داشت .خاله ک ه مشغو 
ي ما آمده بود .او خيل 
ب ه خان ه 
ي پيشاقوامت».
ن برگرد 
ش نشده ک ه از کردستا 
بود ب ه محمدرضا رو کرد و گفت« :وقت 
ل است؛
ش را ميکنيد کميمشک 
محمدرضا خنديد و گفت« :برگشتني ک ه شما فکر 
ت شد .به
ي سرخ ».خال ه از حرفمحمدرضا ناراح 
وقتش ک ه برسد برميگرد م با بيرق 
ن آمد.
ش آرا م پايي 
ي چشم 
ک از گوش ه 
ت خاله ک ه نگاه کرد م ديد م دو قطره اش 
صور 
ن رشتهها بود .مثل
ت خاله ،دستي ک ه در کار بريد 
ي دس 
ي افتادرو 
ي از قطرهها 
يک 
يبُريد.
ش ب ه محمدرضا را م 
ي مهر و محبت 
ت رشتهها 
اين ک ه خالهداش 
خواهر شهيد

هميشه مرتب

يک طاقچه در خانهي ما بود که از همه جا مرتبتر بود .با وجود آن کهاشيا
و لوازمش بيشتر از جاهاي ديگر بود .اين ،طاقچهي لوازم محمدرضا بودهميشه
همه چيز مرتب بود .کتابها س��ر جاي خودش ب��ود دفترهايش همهمينطور.
هرگز نديدم لوازم طاقچه به هم ريخته باش��د .اين نظم درلباسهايش هم ديده
ميش��د لباس مهمانياش از لباس معمولياش جدا بود ومهمتر از همه اين که
هيچ وقت لباس را بدون اتو نميپوشيد .هميشه ،مرتببود.
خواهر شهيد

سفربا دست مجروح

ح شد ه بود .مادر م به او گفت:
ش مجرو 
ن اعزا م شود ،اما دست 
قرار بود به کردستا 
ن ب ه داخل
خ گفت« :حاال کهدشم 
ح است .شما صبر کنيد ».در پاس 
ن مجرو 
«دستتا 
ت نبايد شانه
س ما درخطر اس 
ت و نامو 
ک ما را تصرف کرد ه اس�� 
کش��ور آمده و خا 
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ي چيز ديگر .ن ه مادر،
ي بهبهان ه 
ي دس��ت م و يک 
ن ب ه بهان ه 
از زير بار خالي کنيم .م 
ي در
ن آوردم .پدر م دعاي 
ن رفتمو قرآ 
ن ش��د ه بود .م 
ي رفت 
ن بايد بروم ...».آماد ه 
م
ن را بوسيد .با
ش زمزمه کرد .بعد ه م او را بغل کرد وبوس��يد .محمدرضا قرآ 
گوش�� 
ش قد م برداشت.
ت تازها 
ي سرنوش 
ي مجروحب ه سو 
هم ه خداحافظي کرد و با دست 
خواهر شهيد

ي عزا نيست
ت فقط جا 
هيئ 

قرار شد مجلس دامادي او را با باجناقش برگزار کنيم .بحث اين بود کهعروس 
ي
کجا باش��د .قرار ش��د مجلس زنانه در خانهي خودمان باش��د .اما برايبرگزاري
مجلس مردانه چند جا پيش��نهاد شد .خودش مايل بود مجلسمردانه در هيئت
محله باشد .بعضيها مخالف بودند و ميگفتند« :هيئت جاياين کارها نيست».
ام��ا محمدرضا روي حرفش جدي بود معتقد بود ،هيئتفقط جاي عزا نيس��ت
ميتواند جاي شادي مثبت و مشروع هم باشد .سرانجاممجلس مردانه همانطور
ل بود در هيئت برگزار شد.
که خودش ماي 
مادر شهيد

ت ازدواج
مقدما 

سید ازدواج کنيم .پیش حاجآقا 
ي
قرار شده بود با دو خواهر از يک خانواده ّ
رضايي ،مس��ؤول آن وقت س��پاه ،رفتيم و تقاضاي وام ازدواج کرديم .حاجآقا به
هر کدام از ما ده هزار تومان وام براي ازدواج داد.
م��ن گفت��م« :حاج آقا ،لب��اس هم نداري��م ».حاج آقاي رضاي��ي به من و
محمدرضا يک دس��ت لباس فرمس��پاه داد .مقدمات ازدواج ما دو نفر با آن دو
ن گونه فراهمشد.
خواهر سيده اي 
مؤيدينژاد «همرزم»
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سه ما ه بعد از ازدواج

از کردس��تان اخب��ار ناخوش��ايندي ميآمد کمين کوملهه��ا و دموکراتها،
شهادت پاسداران ،ارتشيها و هرج و مرج ...از مقامات باال اعالم نياز شدکه نيرو
به کردس��تان برود .محمدرضا اولين نفري بود که براي رفتن بهکردستان آن به
همراه خانوادهاش اعالم آمادگي کرد .هنوز س��ه ماه ازازدواجش نگذشته بود که
به اتفاق همس��رش به اروميه ،سپس سنندج و بعدهم به کامياران رفت تا براي
مقابله با ضد انقالب با ديگر همرزمانش چارهاي بينديشد.
احمد حقجو «همرزم»

در مسير کامياران

يک بار وقتي که پس��رم در کردس��تان ب��ود ،مرا با خودش ب��ه آن جا برد.
ق��رار ب��ود باهم به کامياران برويم .از س��اعت پنج بعد از ظه��ر راه بندان بود و
به کس��ياجازهي عبور نميدادند .ايش��ان به مأموراني که در مس��ير کامياران
بودن��د کارتش را نش��ان داد .آنها وقتي او را ش��ناختند ،به م��ا اجازهي عبور
دادند .درمس��ير که ميرفتيم رو به من کرد و گفت« :اگر کس��ي راه ما را بست
و مراگرفتند و جلوي چش��م ش��ما س��ر بريدند مبادا گريه کني��د و بگوييد که
مادر منهس��تيد .بگوييد من ايشان را نميشناسم ».ماشين به سمت کامياران
ميرفت.با وجود دلهرهاي که در بين بود از اين که چنين فرزند شجاعي داشتم
بهخود ميباليدم .شب آرام آرام از راه ميرسيد.
مادر شهيد

ن گلوله
زير بارا 

از اروميه به سمت کامياران حرکت کرديم .شب به سپاه «ديواندره» رفتيم.
پس از خوردن ش��ام ،س��پاه ديواندره مورد حمل��هي «کومولهها» قرارگرفت .تا
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صب��ح زير ب��اران گلوله بودي��م .با وجود آن ک��ه ما آن ش��ب در آن جامهما 
ن
بوديم ،اما محمدرضا مانند يکي از افراد سپاه ديواندره تالش ميکردتا روحيهي
بسيجيان را حفظ کند .کوشش او براي دفع حمله واقعاً ستودني بود.
احمد حقجو «همرزم»

بهتر از مادر

ن ب ه همس��رش
ن زياد بود .اما از کمک کرد 
ش در کاميارا 
ب��ا وج��ود آن که کار 
ن بهدنيا
ش در کاميارا 
ي خان ه فراموش نميکرد .ياد م ميآيد فرزند س��وم 
در کارها 
ن رفت ه بودم .محمدرضا بعضيوقتها تا
ک ب ه همسرش به کاميارا 
ن براي کم 
آمد .م 
ي خان ه را انجا م ميداد .ظرفها را ميشست.بچهها را ب ه حمام
ک شب کارها 
تي 
ساع 
ل و ميوهها را تميز ميکرد .لباسها راميشس��ت ،قرار بود مادر هم
ميب��رد .يخچا 
ن هم ه تالش
ک ب ه «کامياران» بيايد .خان م فرماندهيسپاه کامياران ک ه اي 
براي کم 
ب ب ه خانممحمدرضا ميگفت« :ماشاءاهلل آقا رضا از مادر
محمدرضا را ميديد خطا 
ي بيايد؟»
ن هم ه راه طوالن 
ي شما بهتر است .مادرميخواهيد چه کار کنيد ،اي 
برا 
خواهر شهيد

دعوت به قرآن

با تعدادي از بسيجيان در آسايشگاه استراحت ميکرديم .هر کسيدرباره 
ي
چيزي با دوس��تش صحب��ت ميکرد .در همين هنگام ش��هيد يوس��فيان وارد
آسايشگاه شد .وقتي ديد بيکار هستيم ،ناراحت شد .اخمهايش را در همکشيد
و گفت« :جوانان ،چرا بيکار هس��تيد؟ بهتر نيس��ت ق��رآن بخوانيد؟»حرفش را
پذيرفتي��م .حرفهاي بيهوده را رها کرديم و به خواندن قرآنمش��غول ش��ديم.
ل خواندن قرآن شد.
خودش هم با ما مشغو 
مؤيدينژاد «همرزم»
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دعاي شهادت

آخرهای ماه رمضان مرخصياش تمام شده بود .بعد از خواندن نماز عيدفطر
با همهي دوس��تانش در مسجد خداحافظي کرد .به خانه که آمديم به منگفت:
«جان شما و جان پسرم عباس ».خنديدم و گفتم« :جوش عباس را نزن».لحظاتي
بعد س��وار ماشين شد .گفت« :مادر خواهشي از شما دارم ».گفتم«:بگو ».گفت:
«ش��ما از خدا طل��ب کنيد م��را در راه خودش قبول کند ».چش��مان منپر از
اش��ک ش��د .ماش��ين حرکت کرد براي آخرين بار به عقب نگاه کرد و دراندوه
چشمان من شريک شد ...شب که شد ،در نماز با خدا اين گونه راز ونياز کردم.
«خدايا! تو خودت آگاهي که من دلم ميخواهد س��همي در انقالبداشته باشم
محمدرضاي من س��ه بچه دارد و اين همه آرزوي شهادت.هرطور خودت صالح
ت و پنج روز بعد از اين ماجرامحمدرضا شهيد شد.
ميداني عمل کن ».بيس 
مادر شهيد

کمي مانده به شهادت

ي ما در کاميارانآمد.
ت و هشت م خرداد ما ه بود ک ه تنها ب ه خان ه 
بعدازظهر بيس 
ش پيدا بود .در
ي در چهرها 
ت عجيب�� 
ش ب ه فيضآباد رفت ه بودند .نوراني 
خان��وادها 
ب ب ه نظر ميرسيد .واردخانه که
س پلنگي ک ه پوش��يد ه بود بس��يار زيبا و جذا 
لبا 
ش در آوردو وضو گرفت.
ش را از تن 
ن ب ه آشپزخان ه آمد .لباس 
ي وضو گرفت 
شد برا 
ن راميشويم ».وضو که
ش را بشويم .گفت« :نه ،خود م آ 
از او خواست م بگذارد لباس 
ن داد .همرا ه با اين کار
ش نشاند وتکا 
ي زانوي 
ج ماهها م را رو 
ن پسر پن 
گرفت ،محس 
ش براي
ن جاريکرد.احساس کرد م دل 
ي را بر زبا 
ي و يا عل 
ت سر ه م ذکر يا عل 
پش 
ي پسري ک ه تنها چند روز ديگر
گ شدهاست .برا 
ش عليرضا تن 
پسر دو و ني م ماهها 
تحمل کند.
ي شانههاي کوچک 
ن را رو 
ي سنگين فرزند شهيدبود 
بايد وظيف ه 
ش ّ
خواهر شهيد
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نشانهي محبوبيت

خبر ش��هادتش که در کامياران پيچيد ،همه از ش��هادتش ناراحت ش��دند.
کاميارانيها او را به نام «رضا صابر» ميش��ناختند و دوست داشتند ،تا باحضور
در مراس��م تش��ييع جنازه و تدفينش اندکي از اندوه خود را فرونش��انند .دوري
راه کردستان تا خراسان ،تربت و فيض آباد ،آنان را از اينمشايعت باز نداشت.
روز تش��ييع جن��ازهاش در ترب��ت و فيضآب��اد گروه��ي از کردهاي
کاميارانيدر ميان جمع کام ً
ال مش��خص بودند .در ميان آنان حضور حاج س��يد
محس��ن ،امام جمعه اهل سنت کامياران جلوه و معنايي ديگر داشت و بيش از
ن محبوبيت محمدرضا در ميان کاميارانيها بود.
همهنشا 
احمد حقجو «همرزم»

خبر شهادت

ظاهرا ً همه از ماجراي شهيد شدن محمدرضا جز من وپدرش خبر داشتند.
آن روز دامادمان به خانهي ما آمده و خیلی غيرعادي نش��ان ميداد .در همين
هنگام همس��رم به خانه آمد .او هم از رفتارهاي غيرمعمولي ديگران خستهشده
بود .با ناراحتي سراغ دامادمان رفت و با عصبانيت گفت « :راستش را بگو کهچه
خبر است ».س��رانجام دامادمان گفت« :راستش يک هفته استکه محمدرضا
شهيد شده است و قرار است فردا تشييع جنازهاش کنند ».بعدهم زير گريه زد.
حاج آقا س��ر جايش نشس��ت و به ديوار تکيه داد و سپس روبه من کرد و گفت:
«دعايي که ش��ما در حق ش��هيد کردي ،مستجاب ش��د و خودش به آرزويش
رس��يد ».آن گاه چشمهاي پر از اشکش را مياندس��تهايش گرفت .لرزههاي
تنش نشان ميداد که به آرامي گريه میکرد.
مادر شهيد
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زندگي نامه
ش زاو هي
ليک» بخ 
ل  ،1329در روستا 
ن سا 
ي شعبا 
دو روز ماند ه ب ه نيم ه 
ي « َع َ

ن گش��ود ک ه پدر و مادرش نا م او را
ت حيدري ه نوزادی چش�� م بهجها 
ن ترب 
شهرس��تا 
ي پدر
نخوان 
گ الاليي مادر ک ه گا ه با ترن م قرآ 
ب آهن 
ي با ضر 
ي گذاش��تند .مهد 
مهد 
ن ب ه دبستان
س از آ 
بوپ 
ت ب ه مکت 
ي نخس 
گ شد .در پنجسالگ 
درهمميآميخت ،بزر 
ي به
ي زادگاهش قدم گذاشت .کمی که بزرگتر شد تابستانها در کار کشاورز 
روستا 
ع و ب ه انداز هي
ي گند م را جم 
پدر ياري ميرساند ،روزهای گرم مرداد ،مهدی دستهها 
ي ميکرد.
توانش مزرعه را آبيار 
س بود .مادرش از آرامش
ل در فکر و ذکر مدرس�� ه و در 
ت س��ا 
ي اوقا 
او در بقي ه 
اهل نماز اول
ي بس��يار در ذه 
ي او خاطرهها 
دوران کودک 
ن دارد و میگوید« :پس��رم ِ
ش مصيبت
ي دلپذير 
ي منبريها با صدا 
ت و گا ه وسط روضهخوان 
ن ميگف 
وقت بود .اذا 
شهداي کربال راميخواند».
ي يازد ه سال ه بود ک ه روستاي «علیک» را به قصد «تربت» ترک کرد .سالهاي
مهد 
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ي هراتي
ي علمي ه و مدرس ه 
ي شد .وقتي ک ه او ب ه حوز ه 
ن ش��هر س��پر 
ش درآ 
نوجواني 
ي دور
ن اجاره کرد و پس��ر جوان در تنهاي 
ي دو توما 
ي با ماه 
ش زيرزمين 
آمد ،پدربراي 
ش را به کاربرد تا بخواند و بيش��تر بداند .پدر از قولصاحب
ي توان 
از پدر و مادر هم ه 
ي روي
ي را شاهد خوابيدن مهد 
ي بس��يار 
ش نقل کرد ه اس��ت که« :او شبها 
خانها 
ش بود ه است».
کتابهاي 
ن مدرس هي
ي از محضر استادا 
ل بهرهگير 
س از چند سا 
مهدی در سال  1346و پ 
ي «نواب»
ي علمي ه 
ع طلاّ ب مدرس�� ه 
ي تربت ،ب ه مش��هد رفته ،ب ه جم 
ي هرات 
علمي ه 
ي بيشتر
ب مشهد و آشناي 
ي نوا 
ي علمي ه 
س از دو سالحضور در مدرس ه 
پيوست .او پ 
ن سالها بود
ي خود را آغاز کرد .در همي 
ت مذهب 
ل موجود در کش��ور فعالي 
با مس��ائ 
ي عليک
ش در روستا 
ي ازدواج کرد و چند مدتی را با همس��ر 
ک ه با دختر يک روحان 
زندگي کرد.
ن فعاليتهاي
ت اما م قدم در عرصهي توأما 
ي حضر 
ش اعالميهها 
ل  1352با پخ 
سا 
ک گرو ه تحقيقي ـ 
ي را ک ه مهدی در مشهد بود ،ي 
ي گذاشت .سالهاي 
ي و مذهب 
سياس 
ل پيشرفتها
ن گرو ه چاپ کتاب «اسال م در مقاب 
ي تشکیل داد ک ه حاصل کار اي 
پژوهش 
غ نيز در باخرز ،تايباد و برخي
ت به کار تبلي 
ي شغلي ک ه داش 
و نيازها» بود .او بهاقتضا 
ن سالها
ي شمال کشور پرداخت .با اوجگیری حرکتهای انقالبی و در همي 
ش��هرها 
ي «علمالهدي»
س «خارج» آقا 
ي در 
ش بيش��تر او را ب ه پا 
ن دان 
ل ب ه داش��ت 
بود ک ه مي 
ن حرکت
ي فلسفي کشاند .شهيد يعقوبي ،با تما م وجود سعيکرد ب ه اي 
و نيز بحثها 
ي ببخشد.
ن بيشتر 
ب و توا 
شتا 
ي اسالميب ه مرد م و
ل ارزشها 
ي انتقا 
ي او برا 
ي قو 
ش از پش��تکار و انگيزه 
دوس��تان 
ي انقالب
ک ب ه پيروز 
ي سالهاينزدي 
ت بسيار ب ه ياد دارند .شهيد يعقوب 
ي آنها خاطرا 
بيدار 
ن خداست ،زندگی کرد.
ش در مشهد با قناعتي ک ه همزاد مردا 
را ب ه همراه خانوادها 
ن دفتر،
گآ
ي تاز ه بود ک ه او بايد بر بر 
ن دفتر 
ل 1357گشود 
ب سا 
ي انقال 
پيروز 
ت تش��کيل
ت را ميکش��يد .ضرور 
ي توأ م با ش��راف 
ک زندگ 
ي ازي 
ي دلانگيز 
نقشها 
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ت ب ه عنوان حاک م ش��ر ع تربتجا م و پس
ب ش��د تا او نخس 
ب س��ب 
ي انقال 
دادگاهها 
ي ناحي هي
ت حيدري ه و س��پسحاک م شر ع دادگاهها 
ن حاک م ش��ر ع ترب 
ن ب ه عنوا 
از آ 
ي و دقتي
ق احکام ک ه با نکتهسنج 
ش او در اجرايدقي 
ن برگزيد ه شود .تال 
 4خراس��ا 
ي اردبيلي ک ه رئيس
ي آيتاهلل موسو 
ن از سو 
ب شد تا در آنزما 
ص همرا ه بود سب 
خا 
ب شود.
ي نمون هي کشو ر انتخا 
ي قضائي ه بود ب ه عنوان قاض 
قو ه 
ت در جبهههاي
ت از ش��رک 
زم��ان ،زم��ان جنگ بود و او عالو ه بر انجام کارقضاو 
ي دستميداد ب ه جبه ه ميرفت.
ل نمیماند .هر گا ه فرصت 
گ نيز غاف 
جن 
ن و از جمل ه آيتاهلل معصومي
ي از دوستا 
ي ب ه سفارش برخ 
ل  1362شهيد يعقوب 
سا 
ت نام کرد
س ثب 
ت در انتخابات مجل 
ي شرک 
ت حيدري ه  -برا 
ن ترب 
ن زما 
 اما م جمع ه آ بو
ي انتخا 
ت آرا از سوی مرد م ب ه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسالم 
و با اکثري 
ن نشد
ع از آ 
س مان 
ن هم ه حضور در مجل 
س گرديد .با اي 
ي مجل 
ن قضاي 
عضو کميسيو 
ت شهيد
ي او از شخصي 
ل هموار ه 
ي بسپارد .تجلي 
ک ه او حضور در جبههها را به فراموش 
ت است.
ن حقيق 
ي اي 
ن و حضورمداو م در جبههها گويا 
چمرا 
ل از
ي قب 
ي از نطقها 
ص را مستلز م حضور درجبههها ميدانست .او در يک 
او خلو 
ن وقت
گ تما م شود و ما زند ه بماني م آ 
ل ما اگر جن 
دستور خود گفت ه بود« :وايب ه حا 
معلو م ميشود ک ه چهقدر ناخالصيم».

يو
ي ب ه اتفاق شهيدمحلاّ ت 
ل اسفند ما ه  1364وقتی شهيد يعقوب 
سرانجام روز او 

ب پرواز
ت جنو 
ي بازديد از جبههها بهسم 
ش و سپا ه برا 
ن ارت 
ي ديگر از فرماندها 
جمع 
ن را در
ل آنا 
ي حام 
ي مهاج م عراقيهواپيما 
ن هواپيماها 
ن خوزس��تا 
کردند ،در آسما 
ي را انتخاب کنند
ت و شهادت ،يک 
ن خواس��تند تا ميان اس��ار 
محاصر ه گرفته و از آنا 
ن قرار گرفت و
ف تير دشم 
ي آنها هد 
ت را برگزيدند و هواپيما 
ن ش��هاد 
ي آنا 
و هم ه 
ي خاص
ت حيدري ه باشکوه 
ن ترب 
ل ب ه شهرستا 
س از انتقا 
سرنگون شد .پيکر شهيد پ 
ي دفاع
ي در کنار ديگر شهدا 
ت عس��کر 
ع شد ودر بهش 
برفراز انبو ه دس��تها تش��يي 
س آرميد.
مقد 
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ش��ب گذشته ،برف س��نگيني باريده بود و همچنان ادامه داشت .همه رو 
ي
پش��ت بامها سفیدپوش بود .پارو را برداشتم و از نردبان باال رفتم .از مهدي هم
خواستم تا به پشت بام بيايد و به من کمک کند.آوردن برفها از کنارههاي بام
به سمت کوچه کار مشکلي بود.
ط همس��اي ه بريزم ،کار
ي از برفها را در حيا 
با خود م فکرکرد م اگر بش��ود نيم 
ت به کنار بام که
ک راس�� 
ي با م آمد ،ي 
راحتتر انجا م خواهد ش��د .مهدي ک ه ب ه باال 
ت و برفها را ب ه سمت کوچ ه پارو کرد برفهايزياد
ي همساي ه بود رف 
مشرف ب ه خان ه 
ش ميچرخاندند .فهميدم که
ک او سر ستيز داشتند و پارو را در دست 
با جث هي کوچ 
ي برفها را ب ه سمت کوچ ه پارو کردم .باد
ت نبوده است .همراه با مهد 
ن درس 
فکر م 
ح ميرقصاند.
ن صب 
خ بندا 
ن برفها را در ي 
همچنا 
غالمنبي يعقوبي «پدر»
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مهمان نانهاي خشک

روزهاي آخر زمس��تان بود .شهريهي اندک طلبگي با همهي صرفهجوييها
تمام ش��د .با بارش برف سنگين چند روز بود ارتباط روستاي «عليک» با تربت
قطع ش��ده بود .بههمي��ن دليل اميدي هم به گرفتن کمک از پدر و روس��تاي
عليک وجود نداشت .به شهيد گفتم« :چرا از کسي پول قرض نميکني؟ از کجا
بايد نان بخريم؟» لحظهاي به فکر فرو رفت .س��پس رفت و جعبهي نان خشک
را آورد و گف��ت« :غصه نخور ،نانهاي اين جعبه هم نعمت خدا هس��تند .يکي
دوروز مهمان نانهاي خش��ک آن جعبه بوديم .دوس��ت نداشت براي هر کاري
ت دراز کند.
پيش ديگران دس 
علياکبر يعقوبي «برادر»

خواستگاري ساده

آن س��الها که حاج آقاي «ذاکرالحس��يني» ب��راي تبليغ با خانوادهش��ا 
ن
بهروس��تاي «عليک» آمده بودند ،شبها در مس��جد روستا منبر ميرفت .یک
بار که مراس��م مسجد تمام ش��د ،به ايش��ان گفتم« :اگر اجازه بدهيد براي امر
خيري که قب ً
ال هم دربارهاش صحبت کردهايم ،خدمت برسيم ».حاج آقا موافقت
کرد .به مغازه رفتم ،يک جعبهي ش��يريني برداش��تم و به اتفاق سه چهار نفر از
همسايگان به خانهي حاج آقاي «ذاکرالحسيني» رفتيم ،مراسم خواستگاري به
سادگي برگزار شد .قرار شد دوازده هزار تومان هم مهريهي عروسباشد مهدي
اين قدر ساده داماد شد.
پدر شهيد

باز هم ماست با نان خشک

زندگي طلبگي «مهدی» بعد از متأهل ش��دن ،در مش��هد با دشواري همراه
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بود .يک روز ظهر همسرش از من خواست ،نان و ماست بخرم .او گمان ميکرد،
من پولي براي اين کار دارم .خجالتکش��يدم بگويم پول ندارم .به همین دلیل
بیرون آمدم و سراغ يکي از دوستانم رفتم .توانستم به اندازهي خريد يک سطل
ماس��ت از او پول قرض بگيرم .خودم را براي خوردن ماس��ت با نانهاي خشک
آماده کردم.
علياصغر يعقوبي «برادر»

اشک شادي

عصر بیس��ت و یکم بهمن ماه س��ال  ، 57دلهره و اضط��راب همه جا را فرا
گرفته بود .اخبار راديو مرتب از درگيري مردم با نيروهاي ش��اه و ش��هيد شدن
افراد بيگناه خبر ميداد .برنامههاي راديو از س��اعت دو به بعد روال عادي خود
را از دست داد .مهدی سخت در تب و تاب بود .ساعتهاي چهار يا پنج بود که
از راديو اعالم شد« .اين صداي انقالبي ملت ايران است ».آن گاه سرود ،اهللاهلل از
راديو پخش ش��د .برادرم ،در گوشهاي نشست .کمي بعد ،لغزش آرام چند قطره
ي گونههايش توجه مرا به سوی خود کشاند.
اشک رو 
علياصغر يعقوبي «برادر»

جادههاي يخ بسته

برف ،یکریز میبارید و باد ،سوز سردی داشت .جاده در زير برفها گم شد ه
بود و ماش��ين به س��ختی در جاده حرکت ميکرد .وقتی ماش��ین قدم به قدم
ُس��رميخورد و در انب��وه برفهاي کنار جاده فرو ميرف��ت ،مجبور بوديم از آن
پايين بياييم و با هزار زحمت دوباره ماشين را به وسط جاده آورده روي جادهي
شيش��هاي حرکت کنيم .کار بسيار دش��واري بود .پيشنهاد کرديم از خير رفتن
بگذريم و منتظر وضعیت بهتری باش��يم .شهيد يعقوبي پيشنهاد ما را نپذيرفت.
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مصمم و قاطع گفت« :درس��ت نيست امروز و فردا کنيم ،حضور ما در روستاها
ّ
الزم است .بايد ذهن مردم را نسبت به وضعیت موجود روشن کنيم .ما با توکل
به خدا راه را ادامه ميدهيم .نبايد به سادگي تبليغ را رها کنيم ».گرماي وجود
ش��هيد يعقوبي با آن نگاه اميدوارانه و توکلش به پيروزي انقالب ،س��بب شد تا
سرماي بيامان را از ياد ببريم و مسيرمان را براي تبليغ در روستاها ادامه دهيم.
ماش��ين بهآرامي روي جادهای که یخزده ب��ود به پیش میرفت .در افق ابرهاي
سفيد کمکم جاي ابرهاي سياه و خاکستري را ميگرفتند.
حجت االسالم جاهدي «دوست»

دعا به جان شاه ،هرگز

ی��ک ب��ار وقتی آق��ای یعقوبی حدود س��ال  52يا  53در جایی س��خنران 
ي
ميکردند ،مأمورين س��اواک به محل س��خنراني آمدند و چ��ون در پايان براي
سالمتي شاه دعا نکردند ،اعتراض کردند که چرا براي سالمتي شاه دعا نکرديد،
ش��هيد با آرامش گفت« :ايشان سالم هس��تند و نيازي به دعا نيست ».مأموران
گفتند« :با وجود اين شما بايد براي سالمتي ايشان دعا کنيد ».پس ازاين ماجرا
شهيد به اهالي محل گفت« :من هرگز اين کار را انجام نميدهم و دیگر به آن
جا نرفت».
علياکبر يعقوبي «برادر»

مسافران روستاي عليک

اتوبوس آرام تپههاي پر پيچ و خم را پش��ت س��ر ميگذاش��ت و به روستا 
ي
«عليک» نزديک ميش��د .من و برادرم جزو مس��افران اتوبوسبوديم .به ابتداي
روستا که رسيديم .زن و مردها و حتي بچههاي کوچک را ديديم که بعضيها با
گاري و بش��که ،بعضيها با قابلمهاي که بر سر گذاشته بودند و بعضي با کوزه و
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ظرفهاي ديگر از قنات آب ميبردند .شهيد رو به من کرد و گفت« :اين مرد م
در برپايي انقالب زحمت زيادي کشيدهاند .نبايد اين وضع را داشته باشند .تازه
از کجا معلوم که اين آبها آلوده نباشد؟ بايد همت کنيم و هر چه زودتر به اين
وضع پايان دهيم ».روز بعد به تربتحيدريه رفت تا کارهاي اوليه را شروع کند.
يک سال بعد روستاي «عليک» با تالش او از آب آشاميدني سالم برخوردار شد.
علياصغر يعقوبي «برادر»

بوسهي برف

روز  22بهمن بود .همزمان با ش��روع راهپيمايي آن روز ،برف هم ش��روع ب ه
باريدن ک��رد ،آرام و باطمأنينه میبارید .جمعيت پس از راهپيمايي در مس��ير
تعيين شدهدرمقابل جايگاهي که براي سخنراني آماده شده بود ايستاد .قرار بود
آنروز ش��هيد يعقوبي براي مردم صحبت کند .بعضي از مسؤولين در جايگاهبه
انتظار آمدن ش��هيد يعقوبي نشسته بودند ،لحظاتي بعد مردم صداي کوبندهي
مردي را ش��نيدند که خارج از جايگاه ،در مقابل آنها و زير بارشش��ديد برف
ن سخنرانی میکرد.
ايستاده بود و برايشا 
او ترجيح داده بود به جای رفتن به جايگاه سخنرانی همانند مردم ،زير بارش
برف بايستد و برايشان سخنراني کند .حاال برف با شدت بيشتري ميباريد و بر
سر و روي شهيد بوسه ميزد.
علياکبر يعقوبي «برادر»

ق کافيست
فقط يک اتا 

ش را بهزحم 
ت
ن خود و خانوادها 
با اصرار زياد از برادرم خواس��ت م ب�� ه خاطر م 
ن زندگي
ک بود ک ه با دشواريدر آ 
ي او دو اتاق کوچ 
ي مس��کون 
نيندازد .تما م فضا 
ي از
ميکردند .اما ب ه دلیل اين ک ه ميخواست م ازدواج کنم ،تصمي م گرفت ه بود يک 
131

سیب های
کوچه باغ

ن همه ،اصرار م 
ن
ن نداشت ه باشم .با اي 
دو اتاق را خالي کند تا دیگر دغدغ هيمسک 
بو
بآ 
ي و سپس تميز و مرت 
ي از اتاقها را خال 
ن روزيک 
يآ 
ي نبخشيد .فردا 
فايدها 
ي برای آن شانه
ن ه م خانهاي ک ه ميخواست 
جارو کرد .بعد مرا صدا زد و گفت« :اي 
ت حرف م را ادام ه بده م و گفت:
از زير بار زندگي خالي کني .گفتم« :ولي »...نگذاش 
ي من
ي زندگ 
ق برا 
ک اتا 
ن همسرت را فراهم کني .ي 
ت آورد 
ي ندارد ،بايد مقدما 
«ول 
ش نگاه کردم .خوشحال
کافي است .حاال چ ه ميگويي؟» بیهیچ حرفی به چشمان 
گ از انسانيت
ي بزر 
ن مردمکان کوچک ،درياي 
سآ 
بودم ،از اين ک ه ميدانست م در پ 
ن وقت
ي زد و آ 
و ايثار نهفت ه است .از سکوت م فهمید ک ه تسلي م او شدهام .لبخند 
ن فردا مقدمات کار را شروع کنيم».
گفت« :بايد از همي 
علياکبر يعقوبي «برادر»

باشد بعد

ن لباسها قرار میدادم ،چون
ي بيشتر از گذشته وقت م را برای شست 
بايد خيل 
بچهها ب ه مدرس�� ه ميرفتند و کارها زیاد ش��د ه بود .از حاجآقا خواس��ت م تا براي
س از کمي
ج آقا پ 
ل بخرند .حا 
ي منز 
ي برا 
ک لباسش��وي 
ني 
راحتتر ش��دن کار م 
ت باشيم ،البت ه اين
تجمال 
ع جن 
فکر گفت« :حاال موق 
گ است؛ ما نبايد زياد ب ه فکر ّ
ي داش��ت ه باشيد ،اما اجاز ه بدهيد در موقعيت
ن لباسشوي 
ق شماس��ت ک ه ماشي 
ح
ج آقا مدتها بع��د زماني ک ه خودش
ي اين کار را انجا م دهي��م ».حا 
مناس��بتر 
ي خريد.
ن لباسشوي 
ک ماشي 
ني 
ي راحتتر شدن کار م 
ب ديد ،برا 
وضعیت را مناس 
همسر شهيد

ي دوباره
بررس 

به طور روش��ن يادم نيس��ت که در کاش��مر بوديم يا گناباد .یک روز تلفن 
ي
مخدر صادر
خبر دادند ،فالن فرد که حکم اعدامش به جرم خريد و فروش مواد ّ
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ش��ده ،از کارش بسيار پشيمان اس��ت .از طرف ديگر چند بچه کوچک و بزرگ
دارد که معلوم نيست پس از مرگ پدر سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ حکم به
تأييد مراجع قضايي هم رسيده بود .دیدم حاج آقا از همان جا تلفني پيام دادند
که دس��ت نگه داريد تا پروندهاش را دوباره بررسي کنم .به اين ترتيب ،آن فرد
از مرگ نجات پيدا کرد .زيرا حاج آقا همیشه در صدور احکام ميکوشيد تا آن
جا که امکان دارد رأفت اسالمي را اجرا کند.
ابراهيمي «مدير دفتر دادگاه انقالب»

راهي براي خوشحالي

پ��درم گفته ب��ود که اگر م��ن و برادرم س��ورههاي کوچک ق��رآن راحف 
ظ
کنيم ،خيلي خوش��حال ميش��ود .،هيچ کاري به اندازهي حفظسورههاي قرآن
نميتوانست او را شاد کند .آن روز ظهر وقتي از سر کار برگشت ،احساس کردم
خيلي غمگين است .الب ّته کارشان معموالً چنينوضعيتي را داشت چون باید به
مشکالت م ّتهمان ،صدور احکام و مسائل زندانيان رسیدگی میکرد .از قبلچند
س��ورهي کوچک قرآن را به کمک مادرم حفظ کرده بودم .نميتوانس��تم پدرم
را غمگي��ن ببين��م ،کنارش رفتم و گفتم« :اگر اجازه بدهيد يکي ازس��ورههايي
را ک��ه حفظ هس��تم ،برايتان بخوانم ».با لبخندي از حرف مناس��تقبال کرد و
خواس��ت تا س��وره را برايش بخوانم .سوره که تمام شد ،سر و صورتم را بوسيد.
بر س��رم دست کش��يد و گفت« :آفرين ،دخترم ».پدر لبخند ميزد و نشاني از
غم در چهرهاش ديده نميشد .فهمیدم که پدر خوشحال شده است .خوشحال
ش��ده بودم چون راهيبراي خوش��حال کردن پدرم پيدا کرده بودم .پس از آن
کوشيدم تا سورههايبيشتري را حفظ کنم؛ تا هر وقت پدرم غمگين است ،او را
م و گل لبخند را روي لبانش بنشانم.
با خواندن يک سورهخوشحال کن 
فرزند شهيد
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ي همگاني
ميوهخور 

هر روز در پايان کار دادگاه ،حاج آقاي يعقوبي برنامهی همگانی ميوهخور 
ي
راه ميانداخت .عادت نداشت تنها برود توي اتاق در را ببندد و ميوههايي را که
آورده بود ،تنهايي بخورد .ميوهها را از کيفش در ميآورد ،روي ميز ميگذاشت
و بع��د از من ميپرس��يد .امروز چند نفر هس��تيم؟ من هم همه را که ش��امل
دربان ،محافظين ،خودم و خودش میش��د را میش��مردم .آن وقت حاج آقا با
حوصله مينشس��ت و س��يب و پرتقالها را با کارد و به تعدادي که من شمرده
بودم ،تقسيم ميکرد .سپس از من ميخواست که سهم هر کسي را بدهم .اين
طوريبودکه همه ميوه ميخوردند .البته س��ير نميش��دند ،اما مهم اين بود که
حاج آقا ،ميوه خوردن تنهايي را دوست نداشت.
ابراهيمي «مدير دفتر دادگاه انقالب»

عمر کوتاه

ي خريد
ت بعد از مدتها اجار هنشيني ،سرانجام زمين 
ل از ش��هاد 
ل قب 
دو س��ا 
ن رفتيم .کارگرها
ل ساختما 
ک روز با شهيد ب ه مح 
ن خان ه پرداخت .ي 
و به س��اخت 
س از احوالپرسي
مش��غول کار بودند .ب ّنا همین ک ه شهيد را ديد ،نزديک آمد و پ 
ن و کارهايي ک ه ميشود در
ي ساختما 
ن دربارهي نقش ه 
ح داد 
شروع کرد ب ه توضي 
ن نقش�� ه انجا م داد .پساز صحبتهای ب ّنا ش��هيد رو ب ه او کرد و گفت:
آيند ه با آ 
ن وقتها زند ه باشيم».
ت ما تا آ 
ن جاها را نميکند .معلو م نيس 
فآ 
«عمر من کفا 
ب ديدم ک ه ب ه سمت
ش در خوا 
ي از دوستان 
س از شهادتش ،شهيد را باجمع 
يپ 
کم 
ت اين
ش ب ه او گفت« :بهتر اس 
ي از دوستان 
ي و مح ّقرميرفتند؛ يک 
ي گل 
ک خان ه 
ي 
ي را تکرار
ن حرف 
خ هما 
ي شما نيست ».شهيد در پاس 
خان ه را عوض کنيد ،شايست ه 
کرد ک ه قب ً
ن حرفها را نميکند».
ف اي 
ي از او شنيد ه بودم؛ «عمر ما کفا 
ال در بيدار 
علياکبر يعقوبي «برادر»
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خواب يک سفر

پسرم چند روز مانده به شهادتش ،خوابي را که ديده بود ،برايم تعريف کرد:
«خواب ديدم که مرحوم «ش��هيد بهش��تي» به خانهي ما آمدند .برايشان چايي
آوردم تا بنوشند .همین که چايي را آوردم« ،شهيد بهشتي» از جايش بلند شد
و خواس��ت برود .به ايشان گفتم« :چه عجلهاي داريد؟ من براي شما در تدارک
نهار و شام هستم .هنوز به شما کار دارم ».شهيد بهشتي در پاسخ گفت« :خود
را براي  7-8روز ديگر آماده کنيد ».پس از هشت روز اين مهديبود که به ديدار
شهيد بهشتي شتافت.
پدر شهيد

پرند ه و پرواز

ن خوان��د .پدرم ميگفت« :خواندن
ن نماز قرآ 
س از خواند 
ت هميش�� ه پ 
ب ه عاد 
ح را ا ز پدرش آموخته اس��ت .تالوتِ قرآن ک ه تما م ش��د ،به انجا م حرکات
قرآن صب 
ي گمان
ي آنها مو ج ميزد .گاه 
ي در هم ه 
ي پرداخت .حرکاتي ک ه رو ح شادمان 
ورزش 
ي در
ل بگشايد .برق شاد 
ي است ک ه ميخواهد بهآسمانها با 
ي شبي ه پرندها 
ميکرد 
ي از
چ نشان 
ي آشکار بود .از هر روز خندانتر و دلانگيزتر بود .هي 
چشمانش ب ه روشن 
غ م و اندوه در سيمايش دیده نمیشد .صبحان ه را ک ه خورد از هم ه خداحافظي کرد.
ت پرواز
ي شبیه بود ک ه قراراس 
ن با پدرم بود .او آن روز ب ه پرندها 
ن ديدار م 
اينآخري 
ي خويش
ي ابد 
ب ب ه سمتآشيان ه 
ن جنو 
ن روز از آسما 
ت يازده هما 
کند .پدر س��اع 
ي دوباره تنهاگذاشت.
ت ديدار 
پرواز کرد و ما را در حسر 
نفيسهي يعقوبي «فرزند»

فرياد يا مهدي

مثل هر روز س��اعت دو ،از پس��رم خواس��تم تا راديو را روش��ن کند .برنامة
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نخس��ت رادیو اخبار جبه��ه و جنگ بود .آن روز ،يک خب��ر بيشتر از هر چیز
دیگر قلب مرا لرزاند .خبر اين بود« :امروز يک فروند هواپيماي مس��افربري در
آس��مان اهواز ه��دف حملهي دو فروند جنگندهي عراقي قرار گرفته و س��قوط
کرده اس��ت .گوینده اعالم کرد ،تمام مس��افران آن هواپیم��ا اعم از نمايندگان
مجلس و ش��خصيتهاي نظامي به شهادت رسیدهاند ».دهانم خشک شد .ديگر
چيزي نفهميدم .لحظهاي بعد که به خود آمدم ،از اصغر پرس��يدم« :اسم شهدا
را نگفتند ».اصغر جواب داد :نه پرسش من تا صبح روز بعد بي جواب ماند ،اما
اخبار س��اعت هفت صبح روز بعد همه چيز را مش��خص کرد .اسم شهدا اعالم
شد .نفر سوم نام پسرم بود .ديگر تاب نياوردم .فرياد يا مهدي من تمام خانه را
پر کرد .لحظهاي بعد همه همس��ايهها که براي عرض تس��ليت ميآمدند ،مانند
من فرياد يا مهدي سر دادند.
مادر شهيد

ت يازده
ساع 

ی��ک بار که روز تش��ييع جنازهي پيکر مطهر يکي از ش��هدا بود .احس��ا 
س
ک��ردم برخالف روزهاي ديگر اندوه بيش��تري وجودم را فرا گرفته اس��ت .گريه
امانمنميداد .طنين يک پرس��ش تمام وج��ودم را فرا گرفته بود .چرا امروز اين
طور بيامان اش��ک ميريزم؟ عقربهها س��اعت يازده را نشان ميداد .يک لحظه
حسکردم س��اعتم متوقف شد .فرداي آن روز هنگامي که در اخبار نام «شهيد
يعقوبي» را در ميان ش��هداي حادثهي هوايي ش��نيدم ،پاس��خ پرسش خود را
یافت��م .آن روز ک��ه من بيامان گريه ميکردم؛ اول اس��فند ب��ود روزي که در
يازدهمين س��اعت آن «شهيد يعقوبي» براي هميش��ه پرندهاي شد تا در عالم
ي پرواز کند.
معنا و رضوان اله 
علياصغر يعقوبي «برادر»
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روحاني شهيـد حـجتاالسـالم

زندگي نامه
«علي خاکس��ار» در هفتم ماه رجب سال  1344ه  .ش .به دنيا آمد ،دوران
کودکي او در روستاي «فِ ِرزق»  سپري شد .قرآن را که آموخت ،به مدرسه رفت
و پ��س از پاي��ان دورهي ابتدايي تحصيل در حوزهي علمي��ه «تربت»را برگزيد.
تحصيل او در حوزهي علميه تربت با اوجگيري فعاليتهاي انقالب همراه بود و
او به گونهاي فعال توانست در راهپيماييها و نگهبانيهاي شبانه شرکت داشته
باشد« .علي» در سال  1359پس از گذراندن دورههاي مقدماتي حوزهيعلميه
تربت اين شهر را ترک کرد و به مشهد رفت  .در مشهد مدارس علميهي «نواب
صفوي»« ،آيت اهلل خويي» و «آيتاهلل شيرازي» پذيراي او بوند .با شروعجنگ
تحمیلی در شمار نيروهاي تبليغي عازم جبههها ،به ويژه مناطق کردستان شد
و يکي از همرزمان ش��هيد کاوه گرديد .حض��ور او در امر تبليغات مانع از انجام
کارهاي نظامي نش��د؛ به همين دليل پيوس��ته در عمليات کمين در منطقهي
کردستان شرکت ميجست.
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موسوي
حضور مداوم او در جبههها باعث شد تا يک بار به شدت مجروح شده ،مدتي
در بيمارستان اصفهان بستري شود.
روحاني ش��هيد«علي خاکس��ار» پس از پایان جنگ ،وارد مس��ؤوليتهاي
اجرايي در س��ازمان تبليغاتاسالمي ش��د و به عنوان مسؤول سازمان تبلیغات
اس�لامی به شهرستان «چابهار» اعزامگرديد .وی مدتي پس از آن به «زاهدان»
و س��پس به «زابل» منتقل ش��د و همچنان مسؤوليت س��ازمان تبليغات را به
عهده گرفت .او در س��ال  1369ازدواج کرد و پس از يک هفته عازم زابل ش��د
و س��رانجام در ارديبهشت ماه س��ال  1369هنگامي که با ماشين از زاهدان به
س��مت تهران در حرکت ب��ود ،در منطقهي «نصرتآباد» گرفتار کمين اش��رار
گرديد و به اسارت آنان درآمد.
جنازهي او و يکي از همراهانش يک س��ال پس از اس��ارت به دس��ت آمد و
پس از تش��ييع در تربتحيدريه در زادگاهش روستاي «فِرزق» به خاک سپرده
شد .در اين مراسم حضرت آيتاهلل جنتي رئيس وقت سازمان تبليغات اسالمي
نيز حضور داشت.
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خاطرات
ي علميه
ثبتنام در مدرسه 

پسرم ،سال چهارم دبستان را که تمام کرد ،گفت« :ميخواهم به مدرسه 
ي
علمي��ه ب��روم ».او را براي ثب��ت نام به مدرس��ه علميه بردم .آق��اي امامي که
رئيسمدرس��ه بود گفت« :علی خاکسار»! اگر ميخواهي اين جا درس بخواني،
اولش نان س��بزي است ،مقصودشان اين بود که بايد قناعت کني و توقعت زياد
نباشد .علي گفت« :همهاش را در نظر گرفتهام؛ حتي اگر زير پايم پالس باشدو
باالپوش هم نداشته باشم؛ هر چه باشد آماده هستم».
پدر شهيد

سينماي زابل

ي «خاکسار» بهم 
ن
ک روز آقا 
ي در آمده بود .ي 
ت خرابها 
ي «زابل» ب ه صور 
سينما 
ن را جم ع و جور کنيم؛ حيف
تآ 
ن داش�� 
گفت« :بياييد ب ه س��ينما بروي م و اگر امکا 
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ي مناسبي نداشت ه باشند ».روز
ي شيع هنشين ،سرگرم 
ن شهر مذهب 
ي اي 
ت جوانها 
اس 
ن با دست
ت ايشا 
ل سينما رفتيم؛ يادمهس 
ي «خاکس��ار» ب ه مح 
جمع ه ب ه اتفاق آقا 
ت تا
ن خواس 
س از م 
ف س��ينما را جمع کرد؛ سپ 
ي سق 
ي جداش��ده 
ش فيبرها 
خود 
ي توان
ن با ميخ محکم کند .او با هم ه 
ي بياورم ،تا آنها را سر جايشا 
ش چکش 
براي 
ل موردنياز سينما را راه اندازي کند اما...
ت و وساي 
ن دستگاه آپارا 
خود کوشيد ،با آورد 

ب صبور
ايو 

با مادر عازم شهر «مشهد» بوديم .وارد کوچه که شديم ،ديدم فرد ناشناس 
ي
از دور به سمت خانهي ما ميآيد .نزديک که شدم فهميدم «شيخ علي» است.
چهرهاش کام ً
ال تغيير کرده بود؛ الغر و سياه شده بود.
ي افتاده؟
ب ه خانه ک ه برگش��تيم ،او را به کناري کش��يد م و پرسيدم« :چ ه اتفاق 
ن به
ي بودهام .سعي ک 
ن بستر 
ي در بيمارستا 
ت ترکشخوردم؛ مدت 
گفت« :در عمليا 
ي نداشت .شبها درد ترکش
ن و او فايدها 
يم 
پدر و مادر چيزي نگويي ».پنهان کار 
تحمل
ش خورد 
ي ترک 
بيتابشميکرد .سرانجا م پدر و مادر م از ماجرا 
ن او آگاه شدندّ .
ب صبور» بدهد.
ب «ايو 
ب شده بود تا مادر م ب ه او لق 
ت ترکشها سب 
درد سخ 

ساده زيستن

هنگام��ي که در «زابل» رئيس س��ازمان تبليغات اس�لامي ب��ود ،در اتاق 
ش
يکموکت ،يک قاش��ق و چنگال ،يک کاسه و قابلمهي رويي داشت ،تمام ثروت
او در آن جا همين بود و او همیشه ساده زيستن را ترجيح ميداد.

پروازي ملکوتي

ق��رار بود آق��اي «خاکس��ار» با هواپيم��ا از زاهدان ب��ه تهران ب��رود تا در
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جلسهيسازمان تبليغات شرکت کند .بليت هواپيما آماده شده بود .هنگاميک ه
ايش��ان از زابل به زاهدان رس��يد ،يک ماش��ين پاترول با دو نفر ديگر از زاهدان
عازم تهران بودند .آقاي خاکسار وقتي متوجه اين موضوع شد ،گفت :من هم با
همين دوستان و با پاترول به تهران ميروم .نیازی نیست با هواپيما برويم چون
هزينهاش زياد ميشود .ايشان با پاترول به سمت تهران حرکت کرد و در همين
سفر بود که به دست اشرار ربوده و يک سال بعد جنازهاش پيدا شد.

خوشحالي پدر و مادر

س��ال  1359که ايش��ان در امتح��ان ورودی دو مدرس��ه علميهي آيت اهلل 
ش��يرازي و حوزهي علميهي قم ش��رکت کرد ،در هر دو جا  قبول شد .معموالً
اگر کس��ي در قم قبول ميش��د ،ترجيح ميداد به قم برود ،اما «علي» مش��هد
را انتخاب کرد .علتش را که پرس��يدم گفت« :در مش��هد به پدر و مادر نزديک
هستم .آنها حتماً از دوريام ناراحت ميشوند و من خوشحالي آنها را بررفتن
به «قم» ترجيح ميدهم».

جبه ه و آرد

«ش��يخ علي» از جبهه آمده بود .خبر آوردند که از طرف بسيج آرد آورده و
بين خانوادههايي که فرزندانشان به جبهه رفتهاند توزيع ميکنند.
پدرم بهمن گفت« :برو و س��هم خان��وادهي ما را هم بگير ».تا حرکت کردم
ب��روم .ش��يخعلي «با ناراحتي گفت« :بنش��ين س��ر جايت مگر م��ن براي آرد
به جبهه رفتهام ».سر جايم نشستم.

بدون پرونده

شهای زیاد یادگاری داشت .مو ج انفجار
ش از جبه ه ترک 
دستها ،س��ين ه و پاي 
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ي «اسماعيليان» ک ه در «تي 
پ
ش ميکرد .آقا 
ت اذيت 
شد 
ه م او راگرفت ه بود .درد ب ه ّ
ي در بنياد جانبازانتشکيل
ن گفت« :پروندها 
ي ب ه ايشا 
ت ميکند ،خيل 
61محرم» خدم 
ت از تس��هيالت
ن خود 
ي درما 
ي و برا 
ي باش�� 
ي داش��تها 
ي مداوا دفترچها 
بده تا برا 
ي هم ک ه در «زاهدان» بود ،باز ب ه ايشان
دفترچ ه استفاده کني ».اما او نپذيرفت .زمان 
ت متوجه
س ازشهاد 
ت باشد اين کار را ميکنم ».پ 
ل بده .گف 
ي تشکي 
گفتم« :پروندها 
شديم ک ه اص ً
ل نداده است.
ن تشکي 
ي در بنياد جانبازا 
ال پروندها 

فرار سربازها

ک روز سرد زمستاني که بر 
ف
ن سرباز بودم .ي 
ل  1364که در کردستا 
در س��ا 
ي «شيخ
س ازلحظها 
ک ماشين کنار جاد ه ايستاد .پ 
ي ه م باريد ه بود ،ديد م ي 
زياد 
ي پرسيدم:
س از سال م و احوالپرس 
ن آمد .پ 
تم 
ن پياد ه ش��د و ب ه س��م 
علي» از آ 
«اينجا چه کار ميکني؟» گفت« :ش��نيدها م س��ربازها از کردستان فرار ميکنند،
ي ديگر فرار
ن ش��وم ک ه تو ه م مانند س��ربازها 
ي از تو بپرس�� م و مطمئ 
آمد م حال 
ي با ه م صحبت کرديم .بعد او و من به پايگا ه برگشتم.
نکردهاي ».ني م ساعت 

پول منبر

يکي از دوستان داييام تعريف ميکرد .شيخ علي يک ماه منبر رفت .درآخر
م��اه مقداري پول به ايش��ان داديم .هم��ان روزي که پول را به ايش��ان داديم،
ماش��يني آمد که براي جبهه پول و کمکهاي غير نقدي جمع ميکرد .او تمام
پولها را به همان ماش��ين داد .من اعتراض کردم و گفتم« :اين چه کاري بود
که کرديد؟ اين حق شماست و شما هم به آن نياز داريد ».گفت« :فع ً
ال جبههها
ل نياز دارند».
يشتر از من به اين پو 
خواهرزاده شهيد
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