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7/  بِراکم

  مقدمه

شود تا بـا     می کرمانشاهحسین مجد قبل از شروع جنگ تحمیلی از دامغان عازم           

طی ایـن مـدت کوتـاه       . او سه سال فرصت دارد تا خوب بدرخشد        .ضدانقالب بجنگد 

  .پیماید که باور کردنی نیستمی مدارج کمال را به سرعتی

 هـوش   .یـد آبه عنوان پاسدار ساده به عضویت سپاه پاسـداران بـاختران در مـی             

  . سازدسرشار، ایمان قوي و اراده و پشتکار از او سرداري توانمند می

 باورش مشکل بود کـه او سـه بـار از            ،ن کافی وجود نداشت   یاگر شواهد و قرا   

 بـراي    و یا  باشد و پول براي کرایه نداشته باشد        دو سال پاسدار    یا اسارت گریخته باشد  

 بداند چگونـه     و بیابانها سرگردان شود   ز در نجات یک اسیر پناهنده عراقی دو شبانه رو       

  .رسدو کی به شهادت می

هایی از زندگی او را     خاطرات گردآوري شده مربوط به این سردار اسالم صحنه        

 شخصیت، اخالق، رفتار، ایمان و ارزشهاي عالی        ي  هگذارد که نشان دهند   به نمایش می  

.انسانی اوست

 هر چنـد    ، حسین مجد خوشحال شدم    تدوین خاطرات شهید    از پیشنهاد تهیه و   

 انـد،    باقی مانـده   ي که انگشت شمار   و هدانستم که اکثر همرزمان او به شهادت رسید        می

  .ري ارتباط با آنها را مشکل خواهد کردا بر قر، کاريي سردارانی هستند که مشغله

که خاطرات خود را     همرزمان شهید سپاسگزارم   دوستان و ،   محترم ي  از خانواده 

  .جانب قرار دادند یار ایندر اخت

 زاده بداهللا عمحمدمهدي

   

 



  



9/ بِراکم

  نامه   زندگی

هشت در دامغان دیده  سی و و و سیصد یکم مرداد هزار بیست وحسین مجد 

زهرا آل داوود  سیده خانم همادرش حاجی اکبر و  پدرش حاج علی.گشاید میبه جهان 

دوست داشتنی   مذهبی و جواوگیري شخصیت  بیشترین نقش را در شکل .است

 ي  پسرخالهي زندانی شدن پنج ساله هر چند که دستگیري و .داشته است  اوي خانواده

آشکار شهید بزرگوار  شرکت در جلسات مخفی و روحانی او در زمان شاه و

سیدحسن شاهچراغی در قبل از پیروزي انقالب نیز در رشد بینش سیاسی و مذهبی او 

  .ثیر نبوده استأت بی

 که کند می مکانیک را انتخاب ي  تحصیل در رشته، روحیات خودبا توجه به

در روز هاي قبل از پیروزي انقالب به  .گردد میپس از چند سال از ادامه آن منصرف 

نقش بیشتري را به  در صف انقالبیون  وکند می فراراز سربازي ) ره(فرمان امام خمینی 

تان داوطلبانه با دو نفر از در روزهاي نخست شروع درگیري کردس .گیرد میعهده 

   .کند میبه عنوان پاسدار لباس خدمت به تن  رساند و میخود را به آنجا دوستانش 

د یآ میسه بار به اسارت در  وشود  میدر طی خدمت پاسداري سه بار مجروح 

 طی این مدت عالوه بر آموزش نیروهاي بسیج، پاسدار و .گردد میکه موفق به فرار 

  .کند میاتهاي متعدد شرکت عشایر در عملی

ولیت تخریب تیپ نبـی اکـرم بـاختران را بـه عهـده              ؤسرانجام در حالی که مس    

 ي دو در حین خنثی کردن مـین در منطقـه   ششم مهر شصت و  در تاریخ بیست و ،دارد

 در بـاختران و بـا شـکوه    پس از تـشیع  شپیکر مطهر. پیوندد میسر پل ذهاب به لقااهللا   

  .شود میي دامغان به خاك سپرده دامغان در فردوس رضا
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تازه . خیلی طالبی کاشته بودم .بود سی هشت سیصد و تابستان هزار و

مژده «:ماما دوید جلو و گفت .خسته و کوفته رسیدم خانه. ند بودآمدهدست 

.».داده پسر خوشگل مامانی بهت ک خدا ی!بده
1

  

 .آمدم توي خانه. انعامش را دادم .خوشحال شدم. ام در رفتخستگی

. یک ربع محو تماشاي صورتش شدم. گرفتمتوي آغوشم . اش را آوردندقنداقه

ي سرخ و مثل هلوي رسیده. اي به آن قشنگی ندیده بودمبچه. واقعاً زیبا بود

  دانستم چرا؟می ن.اختیار سرازیر شدم بییاشکها .بوسیدمش. سفید بود

  پدر بزرگوار شهید

                                                
1

.کردند می زایمان محلی ماماي کمک به خانه در خانمها شهر توي حتی وقتها آن - 



خاطراتی از سردار شهید حسین مجد / 14

  

  

  

  

  

  

.  وارد حیاط شدم کهنیم ساعت از مغرب گذشته بود .اشتهفت سال د

آمیزي کرد و نگاه شیطنت.  دوید جلو.هنوز لباس کارم را در نیاورده بودم

  .»!بابا سالم«:گفت

  .»!علیک سالم پسر خوب«:جواب دادم

  .»!بابا خسته نباشی«:گفت

  .»!یلی ممنونخ«:گفتم خندیدم و

  .». نمازمو خوندم!بابا«:گفت

قبول باشه«:گفتم ل زدم وکمی به او ز!«.  

 بخونهنماز وقت مگه یادت رفته که گفتی هر که اول «:با خنده گفت

 قرانکی
1

  .».نمازمو خوندموقت دم؟ من پنج دفعه اول   بهش می

و پنج قرانی را گرفت و سریع رفت تا براي خودش و خواهر 

   از کوچکی هواي بقیه را هم داشت.  چیزي بخردشیبرادرها

  پدر بزرگوار شهید 

                                                
1

   یک ریال- 
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اگر حیوان . چکار کنم دانستمنمی. نفت فانوس ته کشید. شب گذشت

اگر منتظر زایمان .  بمیرداش  ممکن بود موقع زایمان گوساله،گذاشتم  میرا تنها

 این افکار توي. فانوس چکار کنم با خاموش شدندانستم  نمیشدم،  گاو می

 سریع .خوشحال شدم. دبکوبودم که دیدم یکی در طویله را به شدت می

 خیلی ! خسته نباشی!بابا سالم«:گفت . حسین بود.یکه خوردم. دویدم طرف در

  .».دیر کردي نگران شدیم

پسر چرا تنها؟ نترسیدي؟ نگفتی گرگی، سگی، دزدي، راه به این «:گفتم

  .».تو هم که هنوز ده سالته! دوري

. مدماواهللا گفتم و بابا بسم«: گفت،درحالی که چشم به زمین دوخته بود

  .».فانوس هم که داشتم

- فکر می.امرو شده هب  چند دفعه با گرگ و پلنگ رو.من مرد کوهستانم

-  که همیشه فکر میکرد میم ولی او کارهایی ا یکردم که آدمی شجاع و نترس

  .تراستکردم از من شجاع

  شهیدپدر بزرگوار 
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دو ساعت دیگر . آب سرد نداشتیم. هوا داغ بود. سوزاندآفتاب واقعاً می

کارگر داشتیم و باید تا ساعت مقرر کار را ادامه . کردیمگندم درو میباید هم 

از شدت کار خیس عرق . باناي بود و نه سایهنزدیکی نه سایهدر . دادیممی

دلم به . کرد جا افتاده درو میمثل مردهاي. اشتد سیزده چهارده سال. بود

  .»!حسین جان تو برو خانه«:حالش سوخت گفتم

 شما مگه ؟چرا برم«:گفت عرق صورتش را با کف دست گرفت و

  .»ن؟یای می

 سحر ي تو کله«: گفتم،اش خوشحال شده بودم من که از حرف مردانه

 هوا .کنیهمراه من از خانه زدي بیرون و تا حاال هم پشت راست داري کار می

  .»!ترسم مریض بشیمی. خیلی داغه

انداخت ودر حالی که به پایین سرش را . چند لحظه سکوت کرد

شه و م میوکنم کار زودتر تموقتی من کمکت می«:گفت ،کرد گندمها نگاه می

  .».نی استراحت کنیوتتو هم می

 .دوشید گاو می.کرد هر کاري کمکم میي بلکه تو،نه تنها درو کردن

  .خالصه مرد کار بود از اولش. داد گاوها را خوراك می.تراشیدعلف می

  پدر بزرگوار شهید
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 علیهکه پسرخال دو از سال پنجاه و
1

 ي  خانه، را گرفتند و زندانی کردند

وقتی . ل سیاسی و حکومت شاهیما شده بود محلی براي بحث در مورد مسا

یواش خودش هم واشی. پا گوش بودا سر،کرداش از زندان تعریف می خاله

یک روز غروب . مرد سیاسی شد و من و دادش حسن را هم وارد معرکه کرد

  .»! هم صدا بزنو حسن ر!بدو که دیر شد«:سال پنجاه و شش بود که گفت

  .»چه خبر شده؟ چرا دیر شده؟«:گفتم

سیدحسن آقا«: خاصی گفت با هیجان
2

. کنه آقا صحبت میي  مدرسه

  .».ندازهااش به شاه تیکه میهمه

م پلیسهاي وتم«:ش حسن گفتاتوي راه نزدیک مدرسه بودیم که داد

  .».مخفی شهر این دور و برا جمع شدن

. هر چه بادا باد. شه  شترسواري که دوال دوال نمی!عیب نداره«:گفت

  .».ایمآخرش زندان و شالقه که ما آماده

  برادر شهید مجد محمدتقی 

                                                
1

ي   تحریریـه  هیئت عضو. بود سیاسی زندانی طاغوت زمان در   سال پنج که معلی علی االسالم حجت -

کیهان روزنامه

2
 شـوراي  مجلس در دامغان دوم و اول ي  دوره ي  نماینده شاهچراغی، سیدحسن االسالم حجت شهید -

 که به همراه شـهید محالتـی و تعـدادي از نماینـدگان مجلـس شـوراي اسـالمی در حـین                  بود اسالمی

بازدید از جبهه عـازم خوزسـتان بودنـد و هواپیمـاي آنهـا در خوزسـتان مـورد                   براي   8عملیات والفجر 

.اصابت راکت هواپیماهاي جنگی عراق قرار گرفت و همگی به شهادت رسیدند
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هاي  بار بچه هر چند وقت یک. انقالب مانده بوددو سالی به پیروزي 

موتورها را یک . رفتیم  میهاي اطراف با موتور به کوه کرد و محل را جمع می

 یک روز .نوردي صخره و پیمایی کوهرفتیم  می و کردیم می جا پارك

  .»د؟یا  می خیلی از کوه خوشت!حسین«:پرسیدم

 پیغمبراه محل نیایش  کو.خوره  میدردته بزرگ که شدي ب«:جواب داد

  .».بوده

  علی مجد همرزم شهیدمحمد
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کارمند نیروي هوایی  ما بزرگتر عبداهللا برادر. پدرم چهار تا پسر داشت

. عصاي دستش بودیم  بابا وي من پسرهاي خانه به ترتیب حسین، حسن و. بود

  .کرد ي ما را حل می مشکل همه. تفاوت ما و حسین تفاوت زمین و آسمان بود

با هم خریده  یک موتور گازي پژو حسن هفت حسین و سال پنجاه و

یک روز  .پانصد تومان حسن و پانصد تومان حسین داده بود و هزار. بودند

. موتور را برداشتم آقا استفاده کردم و خواب حسین تابستان از نبودن حسن و

 .دادم که یکهو یک بچه آمد جلو موتور  میها ویراژ توي کوچه پس کوچه

به مادرش با سنگ . زخمی شد رفت زیر موتور و. را کنترل کنم نتوانستم آن

به موتور کاري  بزن ولی تورو خدا خودمو«:گفتمو رفتم جلو . موتور حمله کرد

  .»!نداشته باش

با حالی . را خونی کرد آن و چند ضربه به پایم زدتمام او هم با شقاوت  

چند تا از فامیل جمع  . تمیز کنمزخمها را ار آمدم سر جوي آب تا خون وزن

کردم که از او هم  میفکر . ترسیدم  می.خیلی نگذشت که حسین هم آمد .شدند

مثل ! تقی جان چی شده؟ خدا بد نده«: گفت،وقتی رسید. باید کتک بخورم

  .»! ازت پذیرایی کردنجورياینکه بد

   .درد را فراموش کردم نفس راحتی کشیدم و 

  ید محمدتقی مجد برادر شه
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برایم . صبح روزهاي تابستان را دوست دارندخواب  جوانها ي همه

 ،خواند تابستان پنجاه چهار چند روز پشت سر هم نماز که میعجیب بود؛

یک روز وقتی  !زد بیرونتاریک روشن صبح، صبحانه نخورده از خانه می

  .»کجا بودي؟! حسین«:برگشت از او پرسیدم

رفته بودم «:با مکث گفت گل انداخت و مثل همیشه صورت سفیدش 

  .».محوطه دوغی یونجه بچینم

  .»!اونم صبح کله سحریونجه براي چی؟ «:گفتم

مثل اینکه خیلی سختش بود حرف بزند براي همین با حالتی خاص 

 ومن علفها ر. سازندارن مسجد همت رو می اوستا و کارگر چند نفر«:گفت

خرم تا صبحانه دیگه می و پنیر و چیزاين تازه ون فروشم و براشونبرم میمی

  .».بخورن

  .»؟دونه می  بابا!مامان جان«:گفتم

کنه تا تازه خودشم کمک می. اول ازش اجازه گرفتم«:با خوشحالی گفت

  .».بار کنم و ببرم

  مادر بزرگوار شهید
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او و علی مالیی سرباز گارد ، من. بود هفت اوایل سال پنجاه و

-به طور مرتب با تشویق او صبحهاي جمعه دعاي ندبه می. ودیمشاهنشاهی ب

  .خواندیم

 هر ،از راه که رسیدیم. یک روز صبح رکن دوم ما سه نفر را احضار کرد

کی گفته توي پادگان دعاي «:پرسیدندمی .کداممان را بردند توي یک سلول

  .»یاد؟ کجا مین چیه؟ آقا از و منظورت.‘ادی آقا می’:گیدندبه بخونین؟ این که می

این قضیه سبب شد که . بعد از چهار روز آزادمان کردند .خیر گذشت

  .هاي مذهبی او را بهتر بشناسند و با او سر و سرّي داشته باشندبچه

   دوست شهیدمحمود ملکیان
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 .کرد  میهمیشه فرق حرف زدنش با . گوشی را برداشتم.تلفن زنگ زد

  .»لتان خوبه؟ مامان خوبه؟ حا! بابا سالم!الو«:سریع گفت

   .» تهران چه خبر؟؛ما حالمون خوبه«:م، پرسیدمن که شک کرده بودم

  .». لباس شخصی ندارم،خوام فرار کنمبابا می«:بالفاصله گفت

  .» چرا؟ چه خبر شده؟؟فرار کنی«: گفتم

  .».امام گفته سربازا فرار کنن«: گفت

 چکار حاال من. واجبه امام گفته !عیب نداره«:قدري فکر کردم و گفتم

   .»کنم؟

ي   فردا لباسام رو بیار خونه، اگه زحمت نیست!بابا«:پس از مکثی گفت

  .».ام اونجا با هم بریم دامغانی  بعدازظهر می.آقا کمال

  .»اي تا حاال فرار کرده؟ کسی دیگه.  مشکالت داره؛سرباز گاردي«:گفتم

ام صحبت صی ولی من با چند نفر از دوستاي خیلی خصو!نه«: گفت

  .».ظهر با هم بزنیم بیرون از کردم که فردا بعد

  .با هم به طرف دامغان حرکت کردیم عصر روز بعدش

  پدر بزرگوار شهید
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ما را هم که سرباز گارد شاهنشاهی بودیم . ارتش در حال آماده باش بود

 را ترك سربازها پادگانها«:صادر شد که) ره(فرمان امام خمینی . برده بودند اردو

  .».کنند

امام .  واجبهرفتنمون«:را کشید کنار و گفت مالیی من و علی همان شب

  .».کاره  فرار نکنه معصیتهر کی. فرموده

  .»حسین آقا تفنگامون رو چکار کنیم؟«:یواش گفتم .ترسیده بودم

اندازیم می. ترسهخواد فرار کنه از ایناش نمیکسی که می«:محکم گفت

  .».بندیمو فلنگو می

بعد از پیروزي  . اولین نفراتی بودیم که از گارد فرار کردیمء جز

  .». توي پادگانهادسربازها برگردن«:ند امام فرمود،انقالب

هم گفتم که امشب باید بریم  مالیی من به علی«: آمد سراغم و گفت

  .».امام فرموده واجبه. تهران خودمونو پادگان معرفی کنیم

بیست و چهار ساعت نگذشته بود که با ) ره(هنوز از صدور فرمان امام 

  .شیرینی رفتیم پادگان

   دوست شهیدمحمود ملکیان
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روزهاي اول انقالب توي مسجد همت جمع شدیم و نگهبانی محل را 

. تراز همه جاافتادهو حسین از ارکان اصلی بسیج محله بود  .به عهده گرفتیم

راین همیشه حرف براي گفتن  بناب.خدمت سربازي هم که انجام داده بود

  .کردفهمید و تحلیل مینظامی میمسایل سیاسی را به خوبی مسایل . داشت

- از اول تشکیل جلسات بسیج توي مسجد به عنوان استاد نگاهش می 

اطالعی بودم ولی آن شب که برادري از سر بیقایل احترام برایش کردم و 

راجع به آقاي بهشتی
1

با متانت   و او.»زنه؟هم میه بچرا نظم مملکت رو «:گفت

دکتر بهشتی نور . زننهم میه  بواین دیگرانن که نظم مملکت ر«:جواب داد

ارادتم به او صد چندان ، ».استیه یقوه قضا رییس چشم امامه و از طرف امام

  .اطالعات او طرف مقابل را وادار به سکوت کرد .شد

 برخی از هم  حتی.هنوز هم گمنام است. گمنامی را دوست داشت

  .شناسندلباسهایش او را نمی

   دوست و همرزم شهیدعلی عالمی

                                                
1

 در هفـتم تیـر       منـافقین  توسـط  اسالمی جمهوري حزب انفجار ماجراي در که بهشتی اهللا آیت شهید -

.سال شصت به شهادت رسید
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سربازي از پدرش درخواست کرد چند گاو برایش ي  بعد از اتمام دوره

به او   یک روز.دانستم که مکانیک قابلی است  می. تعجب کردم.بخرد

  .»؟گاوداري و تو! حسین جان «:گفتم

هم صحبت کردیم که به دستور امام حبیب با  و من«:در جوابم گفت

.».کار تولیدي انجام بدیم
 1

  

باره  یک. کردیم  میچند ماهی گذشت ما سه نفر توي باغ صحبت

  .».برم کردستان شلوغه باید! ده  نمیدیگه دلم طاقت«:حسین گفت

  .». رو نخواستیمي گاودار.منم باید برم«:حبیب گفت

  .»؟کنین  میگاوا رو چکار«:به آنها گفتم

  .».کنن  میریم بزرگترا فکرشو  میما«:حسین گفت

  .را کردند همین کار

همرزم شهیدمحمدعلی مجد 
  

                                                
1

 دفـاع  سـال  هشت در اکرم رسول مهندسی فنی گرداني    فرمانده مجد اهللا  حبیب حاج ممرحو جانباز - 

  . بودمقدس
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اش تمام شد و دو ماه از پیروزي انقالب گذشته بود که خدمت سربازي

یک روز که . گذاشته بود کنارهم مکانیکی را . خیلی کم خانه بود. آمد خانه

 کارت نظم .اي نه شبا نهای؟ نه روزا خیحسین کجا«: گفتم،خانه خلوت بود

  .».نداره

رم این طرف   خاله میيآقا روزا با علی«:گفت انداخت وپایین را  سرش

.».شبا هم می رم بسیج. و اون طرف
 1

  

 همه نوع ! پا مکانیک بوديکقبل از سربازي ی«:گفتم کمی فکر کردم و

  .»!ابزاري هم خریده بودي

فعالً حفظ و . اغ این جور کارا رو ندارم دیگه دل و دم!بابا جان«: گفت

  .».ترهحراست انقالب از کسب و کار واجب

  پدر بزرگوار شهید

                                                
1

!زمان آن در دامغان شهرستان اسالمی جمهوري حزب ولؤمس معلی علی االسالم حجت!-
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. پنجم ابتدایی را با معدل باال پشت سر گذاشتم هشت سال پنجاه و

دوچرخه برات بخرم «:عبداهللا که در نیروي هوایی شاغل بود گفت برادر بزرگم

   .»یا ببرمت گردش؟

  . دادمجیح را ترمن گردش

و جاهاي   سینمارفتیم چند دفعه .تهرانبرد حسین را با خودش   من و

 یک .بد حجاب بودند سربرهنه و  هنوز توي خیابان برخی از خانمها.دیدنی

طرف یک خانم بدحجاب  هیکی از بستگان مرا ب، روز که او هم همراه ما بود

خدا جواب ي آن بنده. اعتراض کرد  به شدت ناراحت شد وحسین .ل داده 

  .»!وضعش معلومه خانم هم بد حجاب و! است حسین جان اینکه هنوز بچه«:داد

بهتره  .بهتره بگی تقی یک انسانه و اون خانمم یک انسانه«: گفت

  .».رو حفظ کنی حرمت هر دو

  مجد برادر شهیدمحمدتقی 
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حظه  اخبار آن را لحظه به ل.کردستان شلوغ بود نهو بهار سال پنجاه 

حسن جان بیا کمک کن تا جعبه «:غروب بود که صدایم زد .کرددنبال می

  .»!ابزارو بذاریم ترك دوچرخه

رو از جانت بیشتر  تو که اینا«: گفتم.آوردم از تعجب داشتم شاخ در می

 حاال .رو بخري چقدر رفتی مکانیکی کار کردي تا بتونی اینا. دوست داشتی

  .»خواي چکارش کنی؟می

هاي اینا هم به درد بچه. خوام برم جبههمی! هیچی«:حالی گفت با خوش

باید زودتر برم تحویلشون . یاد  خیلی به کارشون می.خورهجهاد سازندگی می

  .»!بدم تا شیطون وقت نکنه پشیمونم کنه

و باید اینا ر. خوانیتو که مکانیک می«:گیر شده بودم گفتم  من که غافل

  .»!داشته باشی

هم مال   بعدشم اونجا.فعالً اونجا بیشتر الزمش دارن«:معطلی گفت بی

  .».ماست

که   بعد از چند لحظه در حالی.ساکت شد و سرش را انداخت پایین

اگه امروز از اینا نگذرم فردا چه «: گفت،لبخند روي لبهاش سبز شده بود

  .»بگذریم؟ جوري از جونم

  برادر شهید  مجدحسن
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اولین . د روز از شروع جنگ گذشته بوددهم مهر پنجاه نه تازه چن 

خوشحال بودیم که . نددتکاب را دامأموریت گروه از دامغان بودیم که به ما 

به پاالیشگاه نفت باختران. ایمسریعاً خودمان را به منطقه جنگی رسانده
1

که 

لباس کردي پشت دوشکا با. دشد خودش باش باورم نمیرسیدیم
2

  . ایستاده بود

مرا سخت در بغلش فشار داد و . م و احوالپرسی کردیمرفتم جلو سال 

 وقتی خداحافظی کردم و رفتم ،شناختاو را نمیکه ها یکی از بچه. ماچم کرد

  .» با کردا روي هم ریختی؟از کی تا حاال«:گفت

  .»مگه عیبی داره؟«: با خنده گفتم

  .».نه شوخی کردم«: گفت

حاال که شوخی «:فتم سپس گ. لحظاتی سکوت کردم تا بیشتر فکر کند

آقاي مجد   حسین،اون برادر رزمنده که گوي سبقت رو از همه ما ربوده .کردي

  .»!هی واقعیلال حزب ادعا و  بی.همشهري و بچه محل ماست

   دوست و همرزم شهیدعلی عالمی

                                                
1

 کرمانشاه- 

2
  .دارد قبولی قابل تیر بارش و برد و است روسیه کشور ساخت 50 ربکالی تیربار - 
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بیا «: گفت، به تهران که رسیدیم.گشتیم می نه از باختران بر سال پنجاه و

  .»!فرشته سري ازش بزنیمي   بریم خونهبا هم

  .»!تره دادشت که خیلی نزدیکي  خانه«:گفتم

 بیشتر وفارش خانمها رسپیغمبر هم  .خواهرا بیشتر انتظار دارن«:گفت

  .».کرده

  مجد همرزم شهید محمدعلی 
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را آزاد غرب   گیالنحاجیان ي باید تنگه. بود نه دي ماه سال پنجاه و

.کردیم می
1
اولین قدم خنثی . نج کیلومتر از جاده را عراقیها مین کاشته بودندپ

حسین «:گفتم .داوطلب شد که آن کار مهم را انجام بدهد. همه مین بود کردن آن

اونم هر  همه فاصله چقدر مین داره؟ دونی اینمی. ديآقا خودتو به کشتن می

  .»! شکلک فرم و یککدومش ی

دارم چه رو تا دوستایی مثل شما . یستمنکه تنها ! نترس«:خندید و گفت

باید زودتر تنگه آزاد . وقتمون کمه. ریمچندتایی می. دمیادتون می! غم دارم

  . کار را شروع کردیم تا توي دي ماه تنگه آزاد شدروز بعداز  .»!بشه

  دوست و همرزم شهید یمحمود دعای

                                                
1

هزار و سیصد و     اردیبهشت دوازدهم درغرب     گیالن ي  منطقه در حاجیان ي  تنگه آزادسازى عملیات - 

 و حاجیان تنگه آزادسازى منظور به و دراز بازى عملیات از پس روز ده عملیات این. شصت انجام شد  

 نیروهـاى  از تن نهصد شرکت با و سرپل و راه شیشه ي  جبهه بهغرب     گیالن مواصالتى ي  جاده بازشدن

 سـرپل  بـه غـرب      گـیالن  ى جبهه مواصالتى ي  جاده اتصال و حاجیان تنگه آزادسازى .گرفت انجام سپاه

.بود عملیات این نتایج جمله از دشمن نیروهاى از تن صد از بیش اسارت و ذهاب
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که صدا و سیماي  تهدید کرده بود ضدانقالب ،پنجاه و نُهسال پاییز 

 سپاه ما يهابچه.  بودیمآنجاشد که سه ماهی می. باختران را منفجر خواهد کرد

پنج نفر غیربومی «:براي همین هم بود که فرمانده گفت. شناختندرا خوب می

  .». بپذیرنویت حفاظت صدا و سیما رمسؤولخوایم که می

باالي . کردیت را قبول مسؤولدانست این  را میفرماندهاو که هدف 

که از   طوري؛ گذاشت و چند جا سنگر درست کرد50پشت بام تیربار کالیبر

  .دبیرون دید نداشته باش

درخواست  رفت سپاه و . میگها پیدا شدي سر و کله. یک ماه گذشت

  .»ش بلده کار کنه؟ها کی با! ضدهوایی!آقا حسین«:گفتم. دولول کردهوایی ضد

. اندازم بازي راه می تا ببینی چه آتش صبر کن میگها بیان!پسرجان«:گفت

  .»!تو هم بغل دستم بشین

کرد که شد خط آتشی درست می میگها پیدا میي وقتی سر و کله

  .شرکت نفت پیدایشان بشودو کردند طرف صدا و سیما پیدا نمیجرأت 

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی
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فقـط  .  چنـد مـاه نیامـد      ، که رفت بـاختران    ی اول ي  دفعه ،پنجاه و نُه  سال  

بـا هـم رفتـیم      . تیر ماه بود که با دوسـتانش آمـد مرخـصی          . کردگاهی تلفن می  

.محوطه
1

.  من طالبیهاي رسیده را چیدم و توي هر کیسه سه چهـار تـا گذاشـتم                

 پنج منی  ي   دیدم کیسه  ،کردموقتی از دور نگاهش می    
2

خواهـد دوش    را که مـی    

حسین چی شده؟ پارسال که هفتاد کیلـو        «:آمدم جلو و گفتم   . زند  زانو می  دبگیر

  .».ذاشتی روي دوشت کندي و می از زمین می خودت وربار 

-رده کمـرم درد مـی      خ کی. م نشده ا  بابا چیزي «:گفت لبی شیرین کرد و   

  .».کنه

  .»؟ همین؛کنه درد میخرده کفقط ی«:گفتم

ش، دوسـتانش کـه از     بعـد از شـهادت    . خندید و مثل همیشه سکوت کرد     

 را برایم تعریـف کردنـد       ضدانقالب ماجراي جنگ و گریزش با       ،ن آمدند باخترا

  .ه است و ماشین خودش هم چپ شدهکه چه بالیی سر آنها آورد

  پدر بزرگوار شهید

                                                
1

. محوطهگویند می باغ داخل ي مزرعه به دامغان در - 

2
  .است کیلو سه مساوي من یک هر - 
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 رفتـیم   درمو مـا   فـرداش مـن و او     . از منطقه آمده بود؛ خـسته و کوفتـه        

ذیـت  مو ا اهآقاي دکتـر نـور چـشم      «:به پزشک گفت   .چشم پزشک پیش  سمنان  

  .». مخصوصاً شبا؛کنه می

 يمگـه نـور شـدید افتـاده تـو         «:گفـت   او دقیـق شـد و      ي  دکتر به چهره  

  . »ت؟اهچشم

. کـردم منفجـر شـد     راهـی امتحـان مـی      بار که سه   یک«:حسین جواب داد  

  .».نزده روز توي بیمارستان باختران بستري بودموپ

  .»توي جبهه و سه راهی؟«:دکتر با تعجب پرسید

 ضـدانقالب مجبوریم جلو عراق و . دن دکتر وسیله نمیآقاي«:جواب داد 

لطـف آقـاي    .کنـیم ن اسـتفاده مـی  وپلهاي سر راهش براي منفجر کردن . وایستیم

  .».ست از این نیترهور به سپاه بیشمیس جیر

.جمهور بودرییس  صدر بنیهنوز 
 1

  

   خواهرشهیدفرشته

                                                
1

.کرد فرار فرانسه به مدتی از پس و بود خائن که ایران اسالمی مهورج یسیر اولین -
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 ایرانیهـا و عراقیهـا      ارانگ.  آرام بود  چند روزي خط آرامِ    ،پنجاه و نُه  سال  

. بودند بس داده   آتش الوندغچافندي  ددر خط پ  
1

خـواب  .  بهار بود و هوا دلپـذیر    

سـالم  «: هنوز نرسیده گفت   .ساعت ده صبح آمد توي سنگر ما      . چسبیدخیلی می 

  .»! باد کردهاتخیلی چش.  صحت خواب!آقامحمود

اي نکـرده   اگه دوستان ناباب بذاران، قضاي خوابه   !آقا سالم حسین «:گفتم

  .».رمیا جا می ه بور

ها اعالم کن هـر روز سـاعت ده تـا دوازده کـالس              به بچه «:آمرانه گفت 

  .»!آموزش

 از سـر مـا بـر        تاینجـا هـم دسـ     ! آقـا   حـسین «: گفتم .غافلگیر شده بودم  

  .»داري؟ نمی

گـذاري و   ، مـین نرا گرفترا دادن و گ نما، گ کار با قطب  از فرداي آن روز     

  .ه ما آموزش داد و آخر کار امتحان گرفتخنثی کردن مین را ب

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

 در محـور غـرب      انیـ  رشـته ارتفـاع چرم     ي   قلـه  نی بلنـدتر  ي متـر  1118 چغالوند با قلـه      ارتفاعات - 

ـ  موقع نی و بهتـر   دهد ی م لی را تشک  نیریغرب به قصرش    گیالن ـ  د ي را بـرا   تی  و کنتـرل دشـت      یبـان   دهی

  .کند ی فراهم مانی و تنگ حاجدیب به کوه سفغر غرب و محور گیالن گیالن
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پـشت  عراقیهـا   .  حاجیان با موفقیت انجام شد     ي  عملیات آزادسازي تنگه  

موشـک جـواب   «:گفـت  ملکیـان  رضابه  . دادندمی ی انجام ی عملیات ایذا  سر هم 

.»!یم شروع کنوی ری ما هم باید از امشب عملیات ایذا؛موشک
 1

  

رفتنــد دور و برشــان مــین کــار  هــر شــب مــی. کردنــداهمــین کــار ر

بعد از یک ماه آنها خـسته       . ریختندکردند و آتش می   تله درست می  . دگذاشتن  می

  .شدند و اوضاع و احوال آرام شد

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

 و سیـصد  و هـزار  شـهریور  هفـتم   شناسایی رزمی،گردان ي  فرمانده عنوان به شهید رضا ملکیان که      - 

  .است شده دفن دامغان شهداي گلزار در بدنش .رسید شهادت به پیرانشهر در یک و شصت
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 ر اصـغر   تـوي جلـسه بـراد      .تازه وارد سپاه شده بـودیم      ،پنجاه و نُه  سال  

   .»شه؟ها می آموزش بچهمسؤولکی «:آفریدون گفت

تـازه  .  از جایشان بلند شدند؛ همه تعجب کردنـد        ضا ملکیان وقتی او و ر   

  .یک ماه بود که ما سه نفري رفته بودیم باختران و پاسدار شده بودیم

کل سالحهاي سبک آن    . کردند  خیلی نگذشت که همه از او صحبت می       

آمدند تـوي کالسـهاي     همه می . دادخوبی آموزش می    به 120ي  روز را تا خمپاره   

 ي، دوشـکا  3آژ ام، تیربـار    3-یـادگیري کـار بـا تفنـگ ژ        . کردنـد او شرکت مـی   

بـه درد همـه     . ، انـواع سـالحهاي کمـري      80ي  ، خمپـاره  60ي  ، خمپاره 50کالیبر

  .خورد می

یت تدارکات  مسؤولآقا    حسین«:او گفت به    پادگان ي  وقتی هم که فرمانده   

 ولـی بعـد از مـدتی بـه          .چی خوبی اسـت    ات نشان داد که تدارک    .»!قبول کن را  

 تخریـب   ؛تا تخریب هست من کار دیگري بلـد نیـستم         «:ي پادگان گفت    فرمانده

  .»!تره باحال

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی
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هـاي  نکنـه بچـه   «:پیش خودم گفـتم   . آمدنمییی  هر چه گوش دادم صدا    

پشت آسایـشگاه، زیـر یـک     .  قدري قدم زدم   .»پادگان؟آموزشی رو بردن بیرون     

ــه  ــزرگ هم ــت ب ــهي درخ ــشغول    بچ ــد و او م ــسته بودن ــی نش ــاي آموزش ه

.بود» ر.م.ش«تدریس
1

آمـدم جلـوتر   .  هرگز کالسی را به این ساکتی ندیده بودم     

  .تا صدایش را خوب بشنوم

. کردراحت و روان صحبت می    . جو دوست داشتنی بر کالس حاکم بود      

بـه   .باز هم رفـتم جلـوتر     . هم مطالب را دوست داشتند و هم خودش را        ها  بچه

.»! ایست خبردار؛ پادگان آمدهي فرمانده«:ها گفتبچه
2
   

  .»! هم به شاگردات اضافه بشههاجازه بده یکی دیگ !آقا حسین«:گفتم

مدتی که کارش را در کالسهاي تاکتیک و تخریب دیدم؛ بـراي همیـشه              

اي نیست که برایش قـرآن  گذرد ولی هفته  ادتش می ا از شه  ساله .مجذوبش شدم 

  . یاد نکنیمشهاي جبهه و جنگ قدیمی ازنخوانم و در جمع بچه

   دوست و همرزم شهید آفریدونعلیرضا

                                                
1

، میکربی و رادیواکتیوشیمیایی مخفف -

2
. پنجاه و نُه بودسال در باختران منتظري شهید پادگاني  دون فرمانده علیرضا آفری-
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. سپاه پاوه بود   ي  ناصر کاظمی فرماندار و فرمانده    
1
رفتـیم  حـسین    مـن و   

چـرا  «:گفـت   حـسین  ،قـدري صـحبت    احوالپرسـی و   پس از سالم و    پیشش و 

  .»؟نرسیهاي خط مقدم نمیبچه به

  .» برسم؟شون باید بهريوطبگو ببینم چ !آقا حسین«:جواب داد

ن نداشته باشن چه جوري بجنگن؟ هواي سرد که         وها ج اگه بچه «: گفت

  .». خیلی از بچه ها اسهال گرفتن.شهاش کمپوت و کنسرو نمیهمه

کنـیم   چکـار    یگ می«:پرسید اي به ابروانش انداخت و      برادر کاظمی گره  

  .»؟آقاي مجد

اي سه بار غذاي گـرم بـدین   اقالً هفته«:گفت،  حسین که او را آماده دید     

  .».با ماست و نوشابه

بـین مـا و     . منطقه ناامنه و آمـد و شـد مـشکل         «:برادر کاظمی جواب داد   

   .».هضدانقالبلوده به آ ،هاي خطبچه

 غـذا بـا     ي  تهیـه . اوناش با مـن   «: گفت ،حسین که منتظر این فرصت بود     

  .». رساندن و تقسیم با من،شما

 هارساند به بچه  سه ماه آخر سال پنجاه و نه وقتی غذا را با اسکورت می            

  .از خوشحالی روي پایش بند نبود

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

ي   ي سپاه پاوه بود و در سال شـصت فرمانـده             در سال پنجاه و نُه فرمانده      کاظمی ناصر شهید سردار -

. سردشت به شهادت رسید–سازي محور پیرانشهر  سال در عملیات پاك در همان. سپاه کردستان شد
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 چـشمهاي  در. بـود و زیبـا  مـؤدب   .  و همـسایه بـودیم     سـال   و سـن  هم

بـراي همـین هـم از بـودن بـا او سـیر             . یدمدمی قشنگش همیشه غمی پنهان را    

ندیـده  حـسابی    درسـت و   شـد کـه بعـد از انقـالب        یکی دوسال می  . شدم نمی

  . خیلی دلم برایش تنگ شده بود. بودمش

 دسـت گرمـی     ،نماز عشا را در مسجد جامع سالم دادیم       یک شب وقتی    

 مرا بـه    .بلند شدم . شد باورم نمی  . را برگرداندم  صورتم.  کردم  حس امشانه را بر 

. ها را دید و سالم و احوالپرسـی        چند تا از بچه    ؛آغوش کشید و غرق بوسه کرد     

تــوي قیــصریه بــودیم کــه . از مــسجد خــارج شــدیم. زدیــمبــا هــم قــدم مــی

  .»کنی؟سپاه چکار می !آقا حسین«:پرسیدم

  .».چی هستم تخریب«: گفت

  .»!خیلی خطریه؛ مواظب خودت باش«:گفتم

من خطر کردن   .  همین خطرش رفتم تخریب    براي«:و گفت  اي کرد  خنده

ن وبراشـ . هاي بسیجی باشممرگ بچه خوام پیش می.  دوست دارم وبراي اسالم ر  

  .».باز کنممعبر ن مین وتوي مید

  دوست و همرزم شهیدعلی عالمی 
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نودشه«:بهار سال شصت رضا ملکیان برایمان پیغام آورد که        
1

  آزاد شده و 

.».دهنو دوست حسین باقی مي  جنازه
2
لبـاس بـسیجی هـم     مهمان آنهـا بـودم و   

 یـک دسـت لبـاس بـرایم         .شدم  می  اولین باري بود که وارد آن محیطها       .نداشتم

به اتفاق چند نفـر دیگـر بـا ماشـین سـیمرغ              گرفت و  موریتأ برگ م  .تهیه کرد 

   .عازم منطقه شدیم

 نزدیکـی پـاوه بـراي       .مـورد نظـر راه زیـاد بـود        ي    از باختران تا منطقـه    

مـسلح  ي    کمی از نحوه  دستم و   داد   3یک نفنگ ژ  حسین   .احت پیاده شدیم  استر

آن را مـسلح کـن و بـسوي         «:گفت.  آموزش داد  نشانه روي و بقیه موارد    ،  کردن

  .»!هدفی در صد متري شلیک کن

ی که همراه ما بودند هر کدام براي تنظـیم          یها  بچه .چند تیر شلیک کردم   

  .»؟کنی  نمیچرا خودت شلیک«:مپرسید .تفنگشان چند تیر شلیک کردند

 گیـري   مـن تـوي خـط تفنگمـو قلـق     .المالـه   بیـت  مالاین فشنگا «:گفت

  .».کنم می

  محمدعلی مجد همرزم شهید 

                                                
1

ـ ا يمـرز  صفر نقطه در يشهر نودشه -   توابـع  از و کرمانـشاه  شـهر  يلـومتر یک 150 در عـراق  و رانی

 کردسـتان  یشـرق  يشـهرها  با غرب از و وانیمر با شمال از شهر نیا .است اورامانات ای پاوه شهرستان

.است مرز هم ارهیب و حلبچه جمله از عراق

2
 حسین عباسی از شهداي کرمانشاه- 
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.صدر فرار کرد    بنی
1

 . انتخابات جدید ریاسـت جمهـوري در پـیش بـود           

 نفـر از  دو هـزار و پانـصد  امنیتـی بـراي   مسایل خبردار شد که به خاطر    حسین  

  .آورند نمی رأي  پاوه صندوقي بسیج مستقر در منطقه سپاه و، تشنیروهاي ار

. مستقر بودیم  حواري ماما  ي  ما در قله  
2
مـراد  هـا را بـه     یت بچه مسؤولاو   

دو هـزار و    ببین  «:به ناصر کاظمی فرماندار پاوه گفت     .  سپرد و رفت پاوه    مرادي

ات شـرکت   انتخاب باید در  دارن و  رأي    منطقه هم حق   ي   نیروي رزمنده  پونصدتا

ن از هر جهـت  وشما خیالت .نقل صندوقها با من حمل و تدارکات و ،  مینأت! کنن

  .»!راحت باشه

یت را بـه    ، مـسؤول   مصمم است  طور  آقا آن    حسین آقاي کاظمی چون دید   

 معلـوم    آقاي کـاظمی   برايهم   از قبل     حسین قاطعیت جدیت و . گذار کرد  وا او

  .بود

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

 منـصب تـصدي    ي  ادامه براي صدر  بنی سیاسی کفایت عدمي    الیحه ،تشص خرداد سی و یکم   روز - 

 صدور از پس روز ده الیحه این .رسید اسالمی شوراي مجلس نمایندگان تصویب به جمهوري ریاست

 اسـالمی  جمهـوري  مسلح نیروهاي کل فرماندهی مقام از صدر  بنی برکناري بر مبنی امام حضرت حکم

 از ) منـافقین (خلـق  مجاهدین سازمان رییس رجوي مسعود و وي مشترك فرار از قبل هفته پنج و ایران

.است ایران از صدر بنی فرار سالروز مرداد هفتم . گرفت صورت کشور

2
ي شمشیر است و ارتفاع آن به نقل از شهید همت دو هزار و هشتصد                  این قله در جنوب شرقی قله      - 

.متر گفته شده است
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دشـت    ماهی یت آموزش پایگاه  مسؤولخوام  می«: وقتی گفت  شصت،سال  

پـیش خـودم    . آوردممـی   از تعجـب داشـتم شـاخ در        ،». بهت بـدم   ور کرمانشاه

  .»آقا چکاره باشن که ما خبر نداریم؟«:گفتم

 آمـوزش   مـسؤول  عنـوان  زیـرش بـه   دیدم  و   وقتی حکم را به من دادند     

چند روزي نگذشته بود که با خبـر شـدم،           . تعجبم بیشتر شد   ،عشایر امضا کرده  

دست مـا   آقا    حسین«:گفتمشوخی     به . اطالعات بسیج باختران هم هست     مسؤول

  .»! هم بگیرور

.  شـماها باشـم    تـرم خـدمتگزار همـه     دانه که مـن راحـت     خدا می «:گفت

  .».کردمرو قبول نمی گرنه هرگز ایناتکلیف کردن و

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی
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اش پیـدا شـد و چنـد        دفعه سر و کلـه     یک.  توي خط بودیم   شصتسال  

 سـؤال  توي ذهنم یک سـري . کردهاي گردان کمک می   بچه روزي آنجا بود و به    

 کـس  ،خسته شده؟ شاید خـوب عمـل نکـرده   سازي  پاكنکنه از «:پیدا شده بود  

  .»ن که اهل ترس نبوده؟ او؟ جاش گذاشتنواي ر دیگه

داشتیم . ش چاي درست کنم   ی خواست که برا   آمد توي سنگر ما و از من      

اطـراف  سـازي     پـاك  مـسؤول  تـو کـه      !جـان  حسین«: پرسیدم .خوردیمچاي می 

  .»کنی؟ اینجا چه می،باختران بودي

 ضـدانقالب فعـالً   . النم هـستم  ا«:گفت ام گذاشت و   دستش را روي شانه   

 ،اگـه مـشکل درسـت کـنن      . مدم چند وقت خدا قوت شما     او. گورشو گم کرده  

  .».نورم سراغش میفوري 

را  آنجـا    ضـدانقالب  ؛شـناخت  را مثل کف دستش می     کرمانشاه ي  منطقه

  .طور همینهم 

   دوست و همرزم شهیدقربانی رمضانعلی حاجی جانباز 
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 تحرکش را خیلی زیاد کرده      ضدانقالب چند روزي بود که      شصت،سال  

ماندهی شد تا   یک گردان نیرو ساز   . کردهر روز مشکل جدیدي درست می     . بود

  .کنندسازي  پاكمطنقه را 

دانستند وقتی که یک عملیـات مهـم در پـیش           هاي سپاه باختران می   بچه

. حاج همت براي فرمانـدهی گـردان اوسـت         ي   گزینه ،باشد
1

یکـی از   روز     یـک  

  .»اش مجد؟همه«:دوستان به شوخی به حاج همت گفت

آقـا   حـسین وقتـی   «:گفـت   حاج همت نقش بـست و      ياهخنده اي بر لب   

تو هم بـا    .  کارآیی باال  ، تلفات کم  ؛ گردان باشه خیالم از همه چیز راحته       مسؤول

  .»من موافقی مگه نه؟

  دوست و همرزم شهید پاك حقیقیحمید جانباز 

                                                
1

 بـه  مجنـون  ي  جزیـره  در دو و شصت سال اسفند هفدهم تاریخ در همت محمدابراهیم شهید سردار -

 .شتافت خویش معبود دیدار



خاطراتی از سردار شهید حسین مجد / 46

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یـواش  با سختی از بستر بیماري بلند شد و یواش        . نزدیک اذان ظهر بود   

.  اسـت  بـرایش مـشکل     معلوم بود کـه سـر پـا ایـستادن          .رفت طرف دستشویی  

وقتـی برگـشت    . خیلـی معطـل شـد     . تا وضو بگیرد   دستش را زده بود به دیوار     

 وات رخواي وضو بگیري با این دقت دهـان و بینـی  چرا هر بار که می «:پرسیدم

  .»شوري؟می

کنـه اگـه دهـنش      وقتی کسی با تو صحبت می     «:با حالتی از حیرت گفت    

  .».خوام با خدا صحبت کنم میده؟ منچه حالی بهت دست می،بدهبدي بوي 

  خواهر شهید فرشته مجد
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خـوام کـه بـدون      چند تا شیر می   «: برادر همت گفت   شصت،خرداد سال   

نجـا  او پـیش بـرن و از        ي شمشیر ي  نصد متري قله  وسر و صدا و دادن اسیر تا پ       

.».و شروع کنیمرکار ما  مخابره کنن تا ون روقرار خودشتاس
1

  

یت این کار مهـم را قبـول        مسؤول ،رفته بود یی   شناسا که بارها  حسین آقا 

همت داد؛ تعداد قابل تـوجهی       حاجبه  را     آن وقتی آنجا مستقر شدیم و خبر     . کرد

از دو طرف به آنها حمله      . ها را برادر ناصر کاظمی از جناح دیگر فرستاد        از بچه 

یم سیصد چهارصد نفر اسیر گرفتیم و شهر نوسود از دیـد و تیـر مـستق               . کردیم

  .دشمن آزاد شد

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

. فرماندهی شهید همت آزاد گردیـد       توسط نیروهاي اسالم به    اهللا  روح عملیات در شمشیري، هاي  قله - 

.اند ها بین نوسود و عراق واقع شده این قله
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.عراقیهـا در ارتفاعـات شـیاکو مـستقر بودنـد          .  بـود  شـصت مهر سـال    
1
 

الفجـر     مطلـع  در عملیات  .و اطرافش زیر دید و تیر مستقیم آنها بود        غرب    گیالن

گـردان  . گیري این ارتفاع مهم بود ي ما بازپس    نفره  صد و پنجاه   گردانمأموریت  

طرف شیاکوه و ما هم رفتـیم بـه سـوي فریـدن              اي رفتند به  عده. دو قسمت شد  

کـه معـاون     حـسین شهید شد و   اردشیر هندمنی   گردان برادر  ي  فرمانده. کوشیار

                                                
1

 الفجـر  مطلـع  اتیـ عمل در کهغرب     گیالن شهر غرب و برآفتاب ارتفاعات جنوب در است یارتفاع - 

.شد آزاد



49/ بِراکم 

عراقیها با موشک تاو    .فرمانده شد ،  بود
1
. ریختنـد  آتش می  106 توپخانه و تفنگ   ،

 ساعت دو  .دادیم جواب می  60ي   و خمپاره  7جی  یپ   تیربار، آرپی  ،ما هم با تفنگ   

طور که بـا تیربـار     همان. دو نفر بودیم که رفتیم توي سنگرش    بعد از ظهر    سه و

ن و کارت ن زود بخونی  خوندین ن ه؟ اگ ننماز خوندی «: گفت ،مشغول تیراندازي بود  

  .».دارم

 یکـی هـم     ! پـشت تیربـار    دیکی از شما بیـا    «:گفت. نمازمان که تمام شد   

  .».ن نماز بخونمجی رو برداره تا م آرپی

 ورزخمیهـا    .دنباقی مون  ت نفر شه موناز هیجده نفر  «:بعد از نماز گفت   

نها هم دیگـه    او. کنیم گرم می  ونها ر او ما سر    . بیارن  هم  تدارکات کهن عقب   دبر

  .». برادر هم تو سنگر دیگریهک ی.نی ندارنوج

جـی    گاهی آرپی،نشیندتعجب کردم که یک نفري گاهی پشت تیربار می    

  .اندازد میگاهی خمپاره  وگذارد دوشش میيرو

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی

                                                
1

ـ  آن ننی است که نوع هوا به زم   ي، موشک ضد تانک موثر    )tow( موشک تاو  -  ـ  تولزی  و از بـالگرد  دی

 شـرکت  لهی و از نـوع سـوخت جامـد بـوده و بوسـ     يا  موشک دو مرحلـه   نی ا موتور .قابل پرتاب است  

 در بخـش  ی بـوده و موتـور اصـل   لـوگرم ی ک445اول سوخت موتور بخش . است هرکولس ساخته شده 

  .است  ساخته شدهرستونی شرکت فالهی تاو بوسیسرجنگ. است  موشک قرار گرفتهیانیم
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. بـود مـستقر    دکل شمشیر مشرف به شـهر نوسـود          ي   در قله  ضدانقالب

با دوربـین تمـام حرکـات نیروهـاي پاسـدار و            . نداشتآسایش و آرامش    شهر  

  . کردند مشکل درست میهرروزبسیج را زیر نظر داشتند و 

 مـا کـه   ي ه سپاه پاوه به جمـع بیـست و یـک نفـر    ي  اندهحاج همت فرم  

-کنیم تا مقدمه  سازي    پاك نروکی را    ي  داد تا قله  مأموریت   ،همگی پاسدار بودیم  

  .دکل شمشیرسازي  پاكاي باشد بر 

ولـی سـاعت ده   . بینی شده بود که اذان صبح در قله مـستقر شـویم            پیش

 و آتـش سـنگینی روي  دشمن متوجه ما شد  .صبح هنوز در کمرکش کوه بودیم    

برادر حسین عباسی شهید شد و تـا سـاعت چهـار              ما ي  فرمانده. مان ریخت سر

  .گیر بودیمعصر زمین

گیـر  این که نـشد کـار مـا زمـین         «:آمد پیش رضا ملکیان و گفت     حسین  

  .». آتش بریزنسرمونها ناوباشیم و 

  .»پیشنهادت چیه؟«:پرسید

رو  یـک گـروه      !ندهی کن  تو فرما  ویک گروه ر  . شیمدو گروه می  «:گفت

 حـاج  .گـردیم داریم و با آتش و حرکت بر می    بر می  و ر ها  زخمیها و جنازه  . من

  .به مقررسیدیم ده شب  .».همت منتظره

   دوست و همرزم شهیدقربانی رمضانعلی حاجیجانباز 



51/ بِراکم 

   

  

 ي  بدون اجازه . ام سر رفته بود   و حوصله   خط ساکت  شصتاواسط سال   

هنـوز بـه    .اجراجو را برداشتم و رفتیم گـشت شناسـایی  هاي م او چند تا از بچه    

   .»؟نکجا بودی«:پرسید  با اخم.مقرگردان نرسیده بودیم که جلو راهمان سبز شد

  .».رفته بودیم گشت شناسایی«:یواش گفتم

 ؟ که هر کاري دلت خواسـت بکنـی        هینه نه ي  نهومگه خ «: با تندي گفت  

   .»دادي چی؟ مینرو به کشت  چی؟ اگه اینانشدیاگه اسیر می

  .».خیلی احتیاط کردیم«:گفتم

دفعـه بیـست و چهـار سـاعت بازداشـت             ایـن  !خود کردي بی«:دادکشید

همـه مـرا دوسـت       نآ. خیلی دلخـور شـدم    . ».کاري نکنی  دیگه شیرین  شی تا  می

  .طور برخورد کند کردم اینفکر نمی. داشت

وقتـی آمـد    . ها رفتیم جلو   با یکی از بچه    . یک بار دیگر    یک ماه گذشت  

 شما دو تـا   «:یک نامه گذاشت توي پاکت در بسته و گفت        . چیزي به من نگفت   

   .».اختیار حاج همت هستین در

 .محکم گذاشت توي گوشـم    . وقتی حاجی در پاکت را باز کرد و خواند        

 سـه روز    ؟ن بیاد چی  و اگه بالیی سرت   !چند دفعه بگم احتیاط کنین    «:فریاد کشید 

   .»!به سالمترو ما و خیر  هبرو  شما  تکرار بشهه اگ!بازداشتی

  . چی خودش میس وقتی برگشتم خیلی تحویلم گرفت و شدم بی

   دوست و همرزم شهیدمحمود دعایی
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آن موقع بـراي    . براي انجام حج واجب ثبت نام کردیم      .  بود شصتسال  

راجع بـه ایـن موضـوع        شب من و پدرش   . گذاشتندنمی حجاج کالس آموزش  

اگر غلط انجام بـدهیم     .  خدا شوخی نیست   ي  کردیم که زیارت خانه   صحبت می 

  .تنها حج ما باطل است بلکه دردسرهاي زیادي هم دارد نه

 کتاب مناسـک حـج را کـه         !مامان جان این که غصه نداره     «:گفتحسین  

 از فردا روزي یک ساعت شما دو نفر و من با هم اعمال حـج را بحـث                   ،داریم

  .».کنیممی

  .». قبول کنی ما شاگردهاي خوبی هستیمو استادي ما رهتو اگ«:گفتم

  .شد و مطالب جدي تکرار میدایر بود کالسها با نظم تمامیک ماه 

  مادر بزرگوار شهید
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توپ فوتبال    هوا تاریک شده بود    .یک شکم سیر فوتبال بازي کرده بودم      

دم، یـک راسـت     به خانه که رسی    . که بازي را تعطیل کردیم     دیدیمرا خوب نمی  

م را  یهنـوز جورابهـا   . رفتم سر یخچال و یک پارچ آب را یک نفس سر کشیدم           

خـودم را بـه اتـاقش    . خوانـد  نمـاز مـی  . ش را شـنیدم یدر نیاورده بودم که صدا   

. خوانـد با آرامـش خاصـی نمـاز مـی        . تر کردم تا صدایش را بهتر بشنوم      نزدیک

پـانزده  . لرزیـد که قبلم مـی   خواند  آنچنان می .  خیلی کیف داد   اش  طوالنیقنوت  

 .نمازش که تمـام شـد آمـدم تـوي خانـه و سـالم کـردم                 .ساله بودم و اول راه    

  .»شه؟داداش حواسم توي نماز پرت می«:گفتم

 و سـر وقـت نمـازت ر       ! توجـه کـن    شبه معنا «: کمی مکث کرد وگفت   

  .»! ببر سراغ قبر و قیامتو ذهنت ر،اگر نشد. بخوان

  برادر شهیدمجد  محمدتقی
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 وقتی برگـشت .  بودکرمانشاهآقا  حسینشد که   هفت ماه می   شصت،سال  

  .»!ن شديوچی شده؟ مثل نی قلی«: پرسیدم. زدم خشک،به او افتاد چشممو 

 زمـان   يگوشـتا . شـه همینـه    وقتی آدم سرباز امام مـی      !هیچی بابا «:گفت

  .».ریختطاغوت باید می
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  .»یعنی گوشتا خودش ریخت؟! جان حسین«:گفتم براندازش کردم و

 ي   اینکـه دوره   لمث. کنی خیلی سین جیم می    !فریده جان «:گفت  و یدخند

  .»دیدي؟یی بازجو

  .».شرط خواهر برادري جواب کامل دادنه«:ملتمسانه گفتم

چنـد  . گم حاال که خیلی دوست داري برات می       !فریده خانم «:جواب داد 

 بخـواي   یدر عوضش هر چـ    . نیماه توي کوهی بودیم که نه آب بود و نه آبادا          

مـرغ و   ن تخـم  وفقط گاهی با قاطري بخـت برگـشته برامـ         . گلوله بود و ترکش   

نم وقتی یک اسیر زخمی چموش عراقی     او. آوردنن خشک می  وزمینی و ن  سیب

قدر ویل وول ناو ،بارش کردیم
1

  .». خورد که با هم پرت شدن و مردن

 چـرا  امـا  .اینـو فهمیـدم  «:داد گفتم  می در حالی که بغض گلویم را فشار      

  .»همه جات زخم و زیلیه؟

 فرسـتادیم   و وقتـی اسـیرها ر     !طوري نپرسی  االي این ؤاگه دیگه س  «:گفت

. ما دو نفر بـودیم    . نم اسیر بشیم  و اوضاع طوري شد که نزدیک بود خودم       ،عقب

 به سـر آدم  یمعلومه که چ. نو پرت کردیمواز یک بلندي چهار پنج متري خودم 

  .».ادی می

   خواهر شهیدفریده

                                                
1

.خورد تکان -
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کـرد و   شروع مـی اهللاغذا هر چه بود با بسم . از بچگی قانع و راحت بود     

  .گفتآخرش هم الحمداهللا می

ساکش را زمین گذاشت و     . ساعت هشت صبح بود که از گرد راه رسید        

 حمـام و خـستگی   وداش را برداشت تا بر   حوله. با همه سالم و احوالپرسی کرد     

  . برنج توي دستم بودي کاسه. یدرا از تنش بشو

  .»خواي چکار کنی؟ می!مامان«:گفت نگاه معنی داري کرد و

  .». ناهار درست کنم!معلومه«گفتم

.».اگه اشکنه درست کنی خیلی بهترمه شناسیتو که منو می«:گفت
1

  

  مادر بزرگوار شهید

                                                
1

معموالً مقداري چربی پیه و پیازداغ را تـوي آب        . شناسند  را می    اشکنه غذایی است که بیشتر فقرا آن       - 

کنند و اگر بخواهند اشرافی شود یـک     سیب زمینی به آن اضافه می     پزند گاهی چند برش       ریزند و می    می

.ریزند یا دوتا تخم مرغ در آن می
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لش را بـرد بفروشـد، فهمیـدم کـه          یوقتی متوجه شدم که یکـی از وسـا        

 ماشین تـا بـاختران را    ي  هاي قبل کرایه   مثل دفعه   است و  اش تمام شده  خصیمر

. فایـده بـود   اصرار مامـانش هـم بـی      . هر چه اصرار کردم پول قبول نکرد       .ندارد

. پیشش  حساب داریم  .علیبرم دکان شاه  می هر روز شیر  «:گفتم
1

نجا پـول   او برو   

گـن بـه      پاسداري؟ مـی   مگه دو سال نیست که    «:گفتم . باز هم قبول نکرد    .»!بگیر

  .»بخشی؟گیري یا میو نمی ر حقوقت؛دن پاسدارا حقوق می

در . کـنم  سـؤال    فهمیدم که نباید  . ین انداخت یتر شد و سرش را پا     سرخ

  .داد نجام میراهر صورت بهترین کار 

  پدر بزرگوار شهید

                                                
1

 کـه  اکنون و کرد  می دامداري و کشاورزي شهر ي  حاشیه پدري امالك در ابتدا از شهید بزرگوار پدر - 

  .است مشغول شریف شغل این به همچنان گذرد، می برکتش پر سن از سال هشتاد از بیش
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 مثـل پروانـه دور  . کـرد آمد ولی وقتی اینجا بود خیلی صحبت میکم می 

روز سـبزي    آن .خوش اخالق و با تربیت بود      از بچگی . چرخیدمی  و باباش  من

، خـودم هـم     زهـرا پدرم علی، مـادرم     «:آمد پیشم نشست و گفت    . کردمپاك می 

 تـوي محـرم شـهید بـشم و          السالم  علیهدعا کن مثل جدت امام حسین       . حسین

  .»!دست عراقیا هم نیفتم

 خدا نکنه «:آلود گفتم  ضغب. م حلقه زد  یاه چشم توياشک   .قلبم شکست 

 . نـدارم و مـن طاقـت شـهید شـدنت ر        !صد سـال زنـده باشـی      ن شاءاهللا   إ !مادر

  .»!میرم می

.  چه بهتـر کـه در راه خـدا باشـه    . مرگ حقه !مادر جان «:کنان گفت  خنده

  .»!جدت ناامیدم نکن بهتو رو ! کنمخواهش می

 و هـر   سپردمت به خدا  ،طوره حاال که این  «:گفتم.  دلم را نرم کرد    شقسم

 یـازده   ،سـال بعـد   . »!خواهی ما یادت نـره     فقط شفاعت . نهود صالح می  نچه او 

  .محرم شهید شد

  مادر بزرگوار شهید
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 سـاکش در آورد و      ي یک کارد سـنگري قـشنگ از تـو         ،از راه که رسید   

  .». اینو از کرمانشاه برات هدیه خریدم!حسن جان«:گفت

  صـد تومـان  داداش پـول داري «: موقع رفتن گفـت . دامغان بود  چند روز 

  .»!بهم قرض بدي

دو  االن گیـري؟ مگه تو حقـوق نمـی  «: و پرسیدمو بهش دادمرپول کارد  

  .».ساله که پاسداري

.  مامـان داد   وات ر  قبل هـم کرایـه     ي  دفعه«:گفتم .خندید و چیزي نگفت   

  .»کنی؟می چکار پس پوالتو

  .باز هم خندید

 یـا هـر چـه       دگیـر  حقوق نمی   یا اصالً  .فایده است فهمیدم که پرسش بی   

  .کند صرف کار خیر می،گیرد می

حسن مجد برادر شهید
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 اسیر عراقی از تنگ کـورك       تاچند«:همت گفت شصت آقاي   سال   خرداد

.».خوایممی
1

سه گروه تقسیم  در پانزده نفر را     ، او که در اسیر گرفتن مشهور بود       

 و یـک گـروه       پـشتیبانی  مگـروه و  مـن   . خودش گروه عمـل کننـده بـود       . کرد

 حـسین   ،وقتی دور شـد   . ماشین عراقی غذا آورد   . رفتیم پشت عراقیها  . شناسایی

موقـع غـذا    . کنـیم اسـیر    ور شهاسرنشین  تا موقع برگشت   ن ببندی وراه ر «:گفت

  .».شه هواس عراقیها پرت می

تـا  سـه   . نود نفر ریختند دورمان   . ها اشتباهی تیراندازي کرد    یکی از بچه  

وقتـی برگـشتند تعریـف       . کـه حـسین یکـی از آنهـا بـود            اسیرشـدند  ها  از بچه 

بیـست و   .  هشت نفر دیگه هـم از قبـل اسـیر بـودن            .قدري بردنمان عقب  «:کرد

خونـدن  فقط سه نفر نماز می . دادن نگهبان داشتیم که به نوبت پست می       تا چهار

بهش . نستودیکی از اسرا عربی می     .که دوتاشان شیعه بودن و یکی اهل سنت       

بـه  ’:گفـتن  .بلـدیم هـم   وراه ر. خوایم فرار کنـیم ن دو نفر بگو ما می    واگفتم به   

صبح وقتی پـست ایـن سـه نفـر          . ‘. اشکال نداره  هشرطی که موقع پست ما نباش     

زد، نگهبان که چـرت مـی     . ‘. همه خوابن  !یا اهللا بریم  ’:ها گفتم عوض شد به بچه   

غ عت رفـتم سـرا    به سـر  . هنوز هوا تاریک بود   .  با تیر زد   وهاي ما ر  یکی از بچه  

هنوز نمرده بود که به سـرعت تمـام         .  بهش زدم  نگهبان و چند ضربه با سر نیزه      

  .».فقط لطف خدا بود که باز هم شانس آوردیم. طرف خط خودماندویدیم 

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی

                                                
1

.غرب که اوایل جنگ به تصرف عراقیها در آمده بود هاي گیالن  از کوه- 
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  و داشـت دوبـاره     از جبهه آمده بود   شد که     می روز   دو تازه شصت،سال  

هنـوز از گـرد     ! جان  حسین«:مامان گفت . کرد  را جمع و جور می     سفرشوسایل  

 در دري شدي؟   ،راه نرسیدي و دیدن نکردیم    
1

 اینجـا  نکنه مگه جبهه چه خبره؟   

  .»گذره؟ بهت سخت می

 خیلـی دوسـت دارم ولـی حـاج          وهـا ر   من شما  !مامان جان «:جواب داد 

حبیب
2 

ش نیـاز بـه     اناز جهاد سازندگی زنگ زده که چند تا از ماشـینهاي گـرد            

 وام ر یک هفتـه از مرخـصی     .  تعمیر کنم  وم اورمیه ماشینها ر   باید بر . تعمیر دارن 

   .».برم باختران  باید بعدشم؛گذاشتم براي این کار

   حسن مجد برادر شهید

                                                
1

  .باشد بیرون خانه از مرتباً دارد دوست که کسی -

2
. اهللا رسول محمد رزمی مهندسی گرداني  فرمانده مجد اهللا حبیب حاج -
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 با چهارصـد و هـشتاد نفـر          بیست و پنج آذر شصت     ساعت چهار صبح  

.»فردون کوشیار «ي    نیرو حمله کردیم به قله    
1

 و  تا ساعت شـش   . مانده بود  او فر  

ولی وقتی با حجم سنگین موشکهاي تاو عـراق مواجـه           . نیم عملیات موفق بود   

هـا را جمـع     بچه ي  او آنجا ماند تا همه    . نداشتیمنشینی     عقب اي جز شدیم، چاره 

ها فرصت کنند   بعدش هم رفت پشت تیربار تا بچه      . جور کند و بفرستد عقب     و

 از چهـار  بعد. اند اسیر شدهدیگر  دو نفر باشدیم که    با خبر    .از منطقه دور شوند   

هـا  ریختـیم تـا بچـه     بایـد آتـش مـی   .اي نبود چاره«:روز برگشت و تعریف کرد    

یک عراقـی شـیعه     .  گرفتن و اسیر شدیم    ودورمان ر .  پایین بکشن  ون ر وخودش

ـ ’:گفت. نستود کمی فارسی می   . بصره بود  ي   بچه ؛پیدا کردم  ن و تـا میـد    ورو  ت

چین  سر نیزه و سیم   . ام  چی تخریب’: بهش گفتم  .‘.اش با خودت   بقیه ،مبرمین می 

 وراه ر .  اول وقت خوندم   ونماز صبح ر  .  خیلی فاصله نبود   .‘.اش با من  بدي بقیه 

 بیست سی تا مین خنثی کردم و ریخـتم تـوي            .‘!به سالمت ’:نم داد و گفت   ونش

آمـدم کـه یکـی صـدا         یداشتم م . ام که استفاده کنیم   آورده. اي که پیدا کردم   کوله

خیلی . ش تیر خورده  دیدم پا . رفتم جلو . هشناس می نو فکر کردم م   .»!الحسین«:زد

پـایین تپـه     االن   ناو. نستم بیارمش اینجـا   و تا ت  مدو روز عالف بود   . التماس کرد 

   .». زحمتش با شماي بقیه. افتاده

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی

                                                
1

  .ایست با ارتفاع دو هزار متر در شصت کیلومتري غرب گیالن غرب  قله- 
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در دو  . تی را پشت سر گذاشـته بـودیم       سال سخ . اواخر سال شصت بود   

. کردنـد مشکل درسـت مـی    هر روز    ضدانقالبگروهکهاي  . جنگیدیمجبهه می 

را روسـتاهایمان    شـهرها و     ،بـود  ش ممکـن  ی عراق هم تا آنجا که برا      ي  توپخانه

 و ندشـد  آسمان باختران پیدا مـی  يروزي چند بار هم میگهاي عراقی تو      . زدمی

تـا  . م یک عملیات مهم جلسه طراحی گذاشـته شـد         براي انجا . ریختندبمب می 

یکـی طرحـشان    برادران یکی . سازي کنیم  ارتفاع مهمی را از شر لوث اشرار پاك       

-جلسه به بن. د شد آنها ري ه هم ، بنابر دلیلهایی که دیگران بیان کردند      .را گفتند 

  .بست رسیده بود

سـکوت  . طـرح خـودش را بیـان کـرد     سکوت طوالنی بعد ازآقا    حسین

  . کردندتأیید یکی یکی طرح را . ادامه پیدا نکردخیلی دیگران 

 هوش سرشار و شرکت در عملیات مختلف و دانـش           ي  این فایده «:گفتم

   .»! براي اسالم و ما حفظ کنهورآقا  حسینخدا . کنهو حل می ر که مشکلهنظامی

کرمانشاهشکري فرمانده سپاه 
1

  

                                                
1

شهید بهط مربو مصاحبه ویدئویی ارنو از - 
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. ک عملیات مهم موفق انجام داده بـود       اواخر سال شصت سپاه باختران ی     

 از عملکـرد    ها قـسمت  ینمـسؤول  به ترتیب    تشکیل شد و  ین سپاه   مسؤول ي  جلسه

. نوبت به او رسید   . کردند و نقاط قوت و ضعف را بیان         دادند گزارش   انخودش

چنـدتایی سرشـان رفـت      . موضوعی را بیان کرد که برخی برایشان عجیب بـود         

  . هم به خنده لب شیرین کردند دوتا یکی. پچ کردند هم و پچيتو

به جان امام مطلـب عـین       «:تر شد و گفت    صورت همیشه سرخش، سرخ   

  .».استواقع 

دانستند که امام را چقـدر دوسـت        می. فوري دوستان عذرخواهی کردند   

  . دارد

  شکري فرمانده سپاه کرمانشاه
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رزگـاري هـر روز      دمکرات و    ،کومله. مثل نداشتیم  اي جز مقابله به   چاره

ها مـین   توي راه . کردند تله درست می   .زدندکمین می . کردندمشکلی درست می  

- اینها را به بچـه     ،شدندوقتی هم که مردم بیچاره کشته و زخمی می        . کاشتند  می

 دنیت مقابله به مثل را پذیرفت     مسؤولاو و مراد مرادي     . دادندهاي سپاه نسبت می   

ـ     و . جـا را برایـشان نـاامن کردنـد     همـه . و در آوردنـد  آنها را بعد از مدتی به زان

  .گذاشتندکردند و برایشان تله میمییی مسیرهایشان را شناسا

 ،شـد که به پایگاهشان خـتم مـی    را  هاي مورد استفاده آنها     راه هحتی کور 

  . ترسیدند خودشان هم میي آن قدر تلفات دادند که از سایهآنها . ناامن کردند

  هید همرزم شامیر نوحی
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اگـر  . شـد  هر لحظه بر شدت بارش برف افزوده می      شصتزمستان سال   

خـسته و  . شـب نخوابیـده بـودیم    .کـردیم تیرهاي برق نبود، حتماً راه را گم می 

خـودش را بـه     . گـشتیم یک روستا بر می   سازي    پاكحال از    رمق و بی   بی ،کوفته

  . من رساند و یک شکالت تعارف کرد

موهـاي تـک و تـوك    . از بـرف بـود   وي کالهش پر ر ،کردمکه  نگاهش  

بـاختران خیلـی خـوش      «:گفـتم . صورتش تبدیل به قندیلهاي یخـی شـده بـود         

  .»گذره؟ می

   .»!دم مگر با لباسهاي خونی و افقیگربه شهرم بر نمی«:گفت

 ي ائلـه قم بـشه و  واگـه جنـگ تمـ   «:گفـتم   ومبه چشمهایش خیـره شـد   

  .»؟ چی جمع بشهکردستانم

  .»!شم شهید مین شاءاهللا إ من ، نشدهموتا تم«:گفت

  دوست و همرزم شهید حقیقی پاكحمید 
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 ،یکی از مشکالت  . سنگین تحویل سپاه باختران شد     وقتی تجهیزات نیمه  

  .  بتواند با آنها کار کندکه نیروي متخصص بود نبود

. عملیـات خـوب درخـشیده بـود        قبل از آن در واحـدهاي اطالعـات و        

ولـی  .  یـک بـود    ي  چی درجه  تخریب. زد بود  تن او زبان  به گ تن آموزشهاي جن 

دانست که کار با سالح سـنگین را هـم در حـد اسـتادي مهـارت                 نمیکس    هیچ

  . دارد

چند وقـت   .  متعجب شدیم  م،پذیرآن روز که اعالن کرد من قبضه را می        

 بان تربیـت  ریزد و هم خوب دیده    که گذشت دیدیم هم خوب و دقیق آتش می        

  .بانش محمود دعایی بود هدید. کندمی

  دوست و همرزم شهید امیر نوحی
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رفتـارش   اخـالق و . پاوه مـستقر بـودیم    ي   در منطقه  شصتتیر ماه سال    

 حـسنه   ي  هـم باهـاش رابطـه      هاي مسلمان کـرد   گاي بود که حتی پیشمر     گونه هب

 این پیشمرگها «:روز به من گفت    یک. معلوم بود که خیلی دوستش دارند     . داشتند

  .».نوش منو دعوت کردن که بریم خونه

  .»کجا؟«:پرسیدم

.»! عراقطویلهشهر «:گفت
1

  

از . سه نفر از آنها رفتیم     و اهللا رضوان مدنی   من با حشمت    او و  .شب شد 

شب . دو سه ساعتی که راه رفتیم به طویله رسیدیم        . قله سیاه کمر سرازیر شدیم    

  . بعد از نماز صبح برگشتیم  ودندبه ما داجوجه کباب 

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی

                                                
1

 غربـی  شـمال  ي  منطقـه  در ایـران،  خـاك  بـه  عراق ي سلیمانیه استان مرزي شهر نزدیکترین طویله، - 

 ارتـش  یکم سپاه توسط جنگ اوایل در طویله شهر .دارد قرار قله پنج ارتفاعات شرقی جنوب و نوسود

 یکـم  سـپاه  تابع توپخانه واحدهاي برخی مقر نعنوا به آن از دشمن و شد تخلیه بومی ي سکنه از عراق

  .کرد می استفاده خود
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ریـم  شه که سپاه ما واحد تخریب نداشته باشه؟ هر جا می  مگه می «:گفت

  .».میدان مینه

  .» بگو دیگه چه پیشنهادي داري؟!حسین جان«:گفتم

بـا ایـن    ) ص(اکـرم   تیـپ نبـی   ! باید واحد تخریب درسـت بـشه      «:گفت

  .»!دون واحد تخریبعظمت و ب

  .». آموزش بدهوها ر کسی هم نیست که بچه.ما که هیچی نداریم«:گفتم

 تهیـه   وروسـایل    مـن    ! نکـن  وفکرش ر «:گفت چشم به زمین دوخت و    

  .».دم آموزش میکنم و خودم می

واحـد تخریـب سـر    مـسؤول  چند ماهی نگذشت که نـام او بـه عنـوان            

  .کردندیهاي او را تعریف می دالوري ها افتاد و همه قصهزبانهاي بچه

دوست و همرزم شهید پاكحقیقیحمید 
1

  

                                                
1

ي آن زمان سپاه کرمانشاه  فرمانده- 
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.کـرده بـودیم  سـازي   پاك روستاي نروي را تازه   شصت و یک  سال  
1

 بـه  

تـشکر  سـازي     پاكهاي  همت از همت خوب بچه     آقاي   .اي دعوت شدیم  جلسه

از اطـراف    دکل شمشیر نیاز به چند اسیر        ي  قلهسازي    پاكما براي   «:کرد و گفت  

  .».بشهن کامل ونوسود داریم تا اطالعاتم

                                                
1

روستاي نروي در مجـاورت همـین        .است واقع نوسود به پاوه آسفالت جاده شمال در ينرو ارتفاع - 

 در تنـگ  کلـه  اعارتفـ  و نودشـه  يروسـتا  جنوب و ينرو شرق شمال در نودشه ارتفاع. باشد  ارتفاع می 

.ددار قرار روستا نیا غرب
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 به  .رسیدیم به یک باغ انار    . هفت نفري رفتیم  . قدم شد  طبق معمول پیش  

ما از باال آنها را حمایـت      . پاییند  نهمراه احمد رفیعی رفت    هاو ب . ما تیراندازي شد  

 یـک خـانم   .  رفتیم سراغـشان   .».شدن تسلیم   !نتیراندازي نکنی «:گفت. کردیممی

هـا   یکـی از بچـه     ،توهین کـرد  ) ره( وقتی به امام خمینی      .شان بود هردار همرا اب

باال و یـک    پرت کرد   با یک لگد سر تفنگ را        آقا  حسین .طرفشگرفت  تفنگ را   

  .توي گوششخواباند سیلی آبدار 

. منـد شـوند   او عالقـه   اش سـبب شـد کـه آنهـا بـه          این عمل جوانمردانه  

و اآنهـا    دو نفر از    قرار شد  ، رساند بیمارستان  مخصوصاً وقتی که خانم باردار را     

همـت هماهنـگ کـرد و       آقـاي    بـا . را همراه خودشان ببرند سـراغ دوستانـشان       

. غروب شده بود که یـازده نفـري آمدنـد مقـر           .  رفتند رخودش همراه یکی دیگ   

ـ  او توانسته بـود   همت خیلی خوشحال شد که       حاج  یـک   .ه نفـر اسـیر بیـاورد       نُ

  .ش نوشتیبراتقدیرنامه بلندباال 

همـین  .  یک جعبه شیرینی خرید و رفتیم بیمارسـتان        حسین بعد   ي  هفته

هنوز جعبه شیرینی را کنار تخـتش نگذاشـته         . را شناخت  که وارد اتاق شدیم او    

  خانم یکهو از جایش بلنـد شـد وحـسین را           .کردبه بچه زیبایش نگاه می     بود و 

 او  .»!نـامحرم «:گفـت یکرد که خودش را دور کند و م       حسین تالش می  . بغل زد 

  .»!براکم! براکم«:گفتد و میکربوسش می

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی
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ببریم ي فیلم و خبر       براي تهیه ما را خبر کرد تا سه نفري دو خبرنگار را           

یک ربعی بـا آن     . رفتیم جلو به یک لودر عراقی رسیدیم      که  قدري  . قصر شیرین 

  .روشن کردرا   آنشیردن سیمهاکلنجار رفت تا با وصل ک

د و مـا دو نفـر هـم کنـارش           نداخل بیـل بـشین     به دو نفر خبرنگار گفت    

قسمتی را پیدا کرد که بـراي عبـور         .  پر آب  ي  رسیدیم به یک رودخانه   . نشستیم

زیر لودر مـین منفجـر شـد و آن دو           . وسط آب که رسیدیم   . تر بود لودر مناسب 

زیاد بود که نتوانستیم هیچ کمکی بـه    ر  قد   آن آب. خبرنگار توي آب پرت شدند    

حیـف  «:موقع برگشت گفت   . توانستیم برگردیم  سختیخودمان هم با    . آنها کنیم 

 حاال که خونین شهر آزاد شده و عراقیهـا از           ! فیلم و خبر تهیه کنن     ننستوشد نت 

  .».کنهمی نشینی کردن؛ خبرش همه رو شادترس کیلومترها از قصرشیرین عقب

  وست و همرزم شهیدد محمود دعایی
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طـول کـشید تـا     دو سـه مـاه   . مجـروح شـده بـود   شـصت و یـک   سال  

 آمد توي    و روز صبح رختخواب بیماري را جمع کرد       آن. ش خوب شد  یزخمها

چینـی کـرد و حرفهـاي        قـدري مقدمـه    .حالش خیلی بهتر شده بـود     . آشپزخانه

 ؟ر مهمهقد گه که اینخواد چی ب  میآقا    حسین«:ته دلم گفتم  . زدآسمان ریسمانی   

  .».کنه چینی می داره مقدمه

تم کاري بر بیاد کوتـاهی       از دس  ! بگو و کالم آخرت ر   !حسین جان «:گفتم

  .».کنمنمی

خـواي بخـواه جـز       مـی  ی از من هر چ    ! جان درما«:با حالتی خاص گفت   

  .»!میرم اگه جبهه نرم می!اینکه نگی جبهه نرو

  مادر بزرگوار شهید
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بن عقیل ادر عملیات مسلم  
1
مهم خط شکنی به گردان سـلمان       مأموریت   

حاج بهروز مرادي  . فارسی محول شد  
2

 !آقـا   حسین«: گردان به او گفت    ي   فرمانده 

  .»!س کن راست و ریو کاراي اینجا ربمون وشما توي پادگان 

  .»؟نموچرا من توي پادگان بم! هن«:گفت

 زیر بغل    با عصاي  .پات شکسته و گچ داره    ! جان  حسین«:آقا بهروز گفت  

گـردان مـا بایـد      . شناسـی و خوب می  ر عملیات   ي  خودت که منطقه  . ري راه می 

بیست و چهار ساعت زودتر حرکت کنه و بیست کیلومتري توي تپـه ماهورهـا               

  .»!پیاده بره

چربید و با ما تـوي عملیـات شـرکت           سرانجام اصرارهاي او بر انکارها    

  . شدشان پر از تحسین می وجود،افتادها چشمشان به او میوقتی بچه. کرد

  دوست و همرزم شهید علیرضا آفریدون

                                                
1

ـ  بـا رمـز    نهم مهـر شـصت و یـک       بامداد قهی دق چهل و هفت   در ساعت    لی مسلم بن عق   اتیعمل -   ای

 رزمنـدگان .  مشترك نجف اشرف سپاه و ارتش آغاز شد   یاتی قرارگاه عمل  یابوالفضل العباس به فرمانده   

 نی در کمتـر يآور  شـگفت ر هوابرد ارتش بـه طـو  55 پی محمد رسول اهللا سپاه همراه با دالوران ت    پیت

 یاز صبح روز بعد فرمانـده     .  مشخص شده را تصرف کردند     ي هدفها ،يری اصل غافل گ   تیزمان با رعا  

 را تدارك و اجرا کـرد، امـا   ي متعددي پاتکهااط،ی احتيهاگانی ی ارتش عراق با فراخوان  ی زره 12لشکر  

 ت،ی موقع تی ضمن تثب  ي خود ي قوا بی ترت نیبد. اکام ماند با مقاومت رزمندگان اسال م روبه رو شد و ن         

 مربـع از خـاك   لـومتر ی کسـی  به کی آزاد و نزدرانی ای از مناطق اشغال لومترمربعی ک صد و پنجاه   از   شیب

ـ . افتنـد ی تـسلط  ي مـرز ي  دشت سومار بر تنگهنیمأعراق را تصرف کردند و عالوه بر ت       شـهر  نیهمچن

  .دی در خاك عراق فراهم گرديشروی پمکان اجهیدر نت.  گرفترس آنان قرارری و تدی در دیمندل

2
  همدان در نهم دولت استاندار مرادي دکتر - 
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.حسرت عملیات والفجر مقدماتی به دلم ماند
1

 پادگان شهید ي  فرمانده

 . بیمارستان سراغشرفتمبعد از عملیات  .د عملیاتنرفت آنها. رجایی بودم

  .»آقا چی شد؟ حسین«:کردیم و پرسیدمحوالپرسی ا

بل پوست شـکممو پـاره کـرد و قـدري از             یک گلوله ناقا   !هیچی«:گفت

  .»! ریخت بیرونوها رروده

  .» چکار کردي؟؟ نترسیدي!همین سادگی هب«:با تعجب پرسیدم

  .».ن و با چفیه محکم بستموجاش یواش ریختم سر«:جواب داد

  .»نترسیدي؟! جان حسین«:گفتم

  .». اینکه چیزي نیست؛ترسنشن نمی مردم شهید می! هن«:کنان گفت خنده

  دوست و همرزم شهیدآفریدون  ارضلیع

                                                
1

  يزیر   طرح  عراق» العماره« شهر    ي سو   به  يشروی پ   و سپس  »لهیغز «  پل   تصرف   با هدف   اتیمل این ع  - 

   از قرارگـاه    اتیـ مـز عمل  ر شصت و یک    بهمنهیجدهم    قهیدق سی و   بیست و یک  در ساعت   .  بود  شده

 محـور     از سـه    حمله. » اهللا ای   اهللا ای  ااهللای«:دیرس» فکه «  مستقر در خطوط     رزمندگان   گوش   به »ایاالنب  خاتم«

ـ    دشمن  ی دفاع   خطوط   منظور شکستن    به   شب   مطلق  یکی در تار  روهایآغازشد و ن     ي  نکتـه .  رفتنـد   شی پ

ـ  و متعـدد و وجـود م   قیـ  عم ي استحکامات، کانالها،ییذای ا ع موان ات،ی عمل  نی در ا    مالحظه  قابل   يدانهای

 آنهـا را    کوشـش   چنـد مـاه   ی ط  عراق  بود که    و خشک   ی رمل  ي در دشتها    دشمن  ون و گوناگ    فراوان  نیم

بـا وجـود      جـه ی و در نت     شـده   ي خود  يگانهای   حرکت  ي کند   سبب   عوامل  نیا.  بود  دهی و چ    آورده  فراهم

   دشـمن    و خطـوط     موانـع   جا در عمق     و همان    نشده   ملحق گریکدی   به روهای دشمن، ن    خط   شدن  ستهشک

ـ  از عمل  هر آنچههایعراق.  کرد  را دو چندان  مشکل  دم  دهی سپ  یی با روشنا    موضوع  نیا.  گرفتند  موضع   اتی

ـ  در عمل  ی دفـاع   ي  دهیـ چی و پ   تـو در تـو      يها  هیال  بودند، از    گرفته   درس   مشابه  يها   و حمله   رمضان   اتی

 شـده بـود،       فجـر مقـارن     ي   دهـه   ي بـا روزهـا      حمله  نی ا  جام ان  از آنجا که  . کار بستند   به  یوالفجر مقدمات 

ـ  بر عمل  »یمقدمات« نشد و پسوند      نی چن  ی باشد ول  رگذاری تاث   جنگ   در سرنوشت    که شد ی م  ینیب  شیپ   اتی

. شد گذاشته» والفجر«
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 که مجروح شد براي ضد عفونی باید توي بتادین شصت و یکسال 

 مدفوع ي از کیسهي بزرگش را برداشته بودند و  بخشی از روده. نشست می

 باید از بنیاد .ها نبود  این کیسهاز شهر ي توي تنها داروخانه. کرد استفاده می

کرد و  ها خیلی احتیاط می  استفاده از این کیسهاو در. گرفتیم شهید می

  مدفوعش سفت شود وکهکرد  استفاده میزیاد  نعناع .».هالمال  بیتمال«:گفت می

  . پیدا کندنیاز کمتر به تعویض کیسه 

 ؛بابا و مامان پول نداشتند. گرفتیم باید برایش بتادین میروز  یک

پنج  دامادمان بیست ورفتم سراغ . ش حسناداد خودش و طور من و همین

داد که از  اجازه نمی. ریال از او قرض کردم و رفتم داروخانه بتادین خریدم

براي عمل «:یس بنیاد شهید گفتهادتش ریبعد از ش. بنیاد شهید پول بگیریم

مبلغ بسیار همان  وقتی برگشت ،داده بودیمش  بیمارستان شیراز مبلغی بهتوي

  .». ما را متعجب کرده بودي ههم.  پس داد، بود مانده را کهکم

  مجد برادرشهیدمحمدتقی 
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اش روده. شـد  نمـی   گم با آنکه خیلی درد داشت ولی خنده از صورتش        

مـن  . شد که خانه بستري بـود     یک ماهی می  .  داشت بیرون بود و کلی مشکالت    

  .  صحبت کنمهاش باشم و باشم حسابی پیشستتوانکه میبودم هم خوشحال 

تـوي اتـاقش     رفـتم ،وقتی کارها تمام شـد  روز    ، یک شصت و یک   سال  

  .»اي داري؟از من چه خواسته! ن جانماما«:گفت. قدري صحبت کردیم

 بعـدش هـم شـفاعت منـو پـیش           !صدسال زنده باشـی   ن شاءاهللا   إ«:گفتم

  .»!اهللا علیها بکنی  سالمحضرت فاطمه

ــود .لحظــاتی ســکوت کــرد  ، در حــالی کــه از خجالــت ســرخ شــده ب

   .».ما براي دختر کشاورزیان دست باال کنی راضیخواي  می اگه !مامان«:گفت

 تو هـم مجـروح و    ودختره سال آخر دبیرستانه «:کمی فکر کردم و گفتم    

کـنم قبـول    فکر نمـی  . فردات هم توي جنگ معلوم نیست     . بعدش هم پاسداري  

  .».کنن

 و خدا همـه چیـزش ر      ! بگو برو جلو   اهللا بسم !مادرجان«:با اطمینان گفت  

  .».کنه میدرست

  . همه چیز درست شد. به حرفش گوش دادم

  مادر بزرگوار شهید 
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روز . شد که توي خانـه بـستري بـود   اي می یک هفته  شصت و یک  سال  

 ما خوشحال بـودیم کـه خداونـد او را دو           ي  همه. شدم حالش بهتر می    ه روز به

ا زد و   شـنبه وقتـی کـه مامـان مـرا صـد           ولـی آن سـه     .مرتبه بـه مـا داده اسـت       

 یکهو هزار جور فکر تـو سـرم         ،»!طاهره بدو که حال حسین خراب شده      «:گفت

  .ریخت و زانوهام شل شد

  .». حالش خوب نیست!زود به دکتر زنگ بزن«:به مامان گفتم

  .»؟رنگت پریدهچرا ؟ چی شده حسین جان«:پرسیدم .باالي سرشرفتم 

 شـاید بـه   ؛ امروز زیارت عاشورامو نخوندم!م نیستا چیزي«:یواش گفت 

  .»!خاطر اون باشه

نـدن زیـارت   ارفتم اطاق دیگه و رو به قبله نشستم و شروع کردم به خو        

 .دکتـر رفتـه بـود و مامـان آنجـا بـود            . تمام که شد آمدم باالي سـرش       .عاشورا

  .»!مگه برام زیارت عاشورا خوندي که حالم خوب شد«:گفت

  خواهر شهید طاهره
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 از او   .در و خـواهرش آمدنـد خواسـتگاري        ما ،بهمن سال شصت و یک    

 اصـالً ندیـده     ،اي نداشـت  مان با هم فاصـله    یهابا آنکه خانه  . خیلی حرفها زدند  

 ،ولی با حرفهایی که از ایمـان و صـداقت و شـجاعت او گفتـه بودنـد            . بودمش

  .است، دلم خیلی هواي او را کرده بود مخصوصاً اینکه ایثارگر و جانباز

یکهـو  .  تـاریخ مـشغول درس دادن بـود        دبیـر  .دمسال آخر دبیرستان بو   

داشـت نفـسم    . پاییني ریخت   رّدلم ه . صداي مارش عملیات مدرسه را پر کرد      

 متوجه شد که مـارش      دبیرمان  حتی . بود هقلبم به تلپ و تُلوپ افتاد     . آمدبند می 

  . استتم دادهسعملیات کار د

  .دو روز بعدش بود که خبر تیر خوردنش آمد

  ان همسر شهیدخانم کشاورزی
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با آقا    حسین«:مادرم گفت شصت و یک،     قشنگ بهمن    ي  یک صبح جمعه  

 نداشـت وقتی آمد، عـصا    . »!ت صحبت کنن  هاخوان بیان با  مادر و خواهرش می   

.  کـه هنـوز درد دارد      شـد   می معلوم   .ولی خودش را به یک طرف خم کرده بود        

  .دسته گل را گذاشت روي طاقچه و نشست

.  مثـل لبـو سـرخ شـده بـود          .رچشمی نگاهش کردم  موقع احوالپرسی زی  

قدري بزرگترها صحبت کردند و بـه مـا         . پایینشد به   سرش هم بیشتر خم نمی    

 . در بـاز بـود     .رفتـیم تـوي اطـاق     . تر صـحبت کنـیم    گفتند که برویم خصوصی   

بینی که تازه    می .من پاسدارام و سرباز امام    «: گفت و شروع کرد    اهللابسم. نشستیم

  .».امشدهاز بستر بلند 

  .»کنی؟ جبهه چکار میيکارت چیه؟ تو«:گفتم

  .».دارمکنم و بر میذارم یا مین خنثی میچی هستم یا مین میتخریب«:گفت 

  .»کنی؟دیگه چکار می«:گفتم

 وهـا ر   رخـت و لبـاس رزمنـده      . دم مـی  یگاهی هـم نگهبـان    «:جواب داد 

  .».یماناوخدمتگزار . شورم می

 شـکر  و خـدا ر ! چقدر متواضـع   !عجب آدمی «:با خودم گفتم   وقتی رفتند 

  .»! انجام وظیفه کنم،ي یک رزمندهخدمتگزار پیش آمده منم با یکه موقعیت

  همسر شهید خانم کشاورزیان
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گذاشـتند و   سر هم می   سر به . شب خوبی بود  . ها جمع بودند   بچه ي  همه

قدري کـه    .یم براي عروس خانم خرید کنیم     وش بر یقرار بود فردا  . خندیدندمی

آقاداماد پوالشـو بیـاره بـده        االن   بهتره که «: خواهرش فرشته گفت   ،زمان گذشت 

  .».ن راحت باشهوبه ما که فردا توي بازار خیالم

 و  داد بـه او    .صـد تومـان آورد     و هفـت   رفت سراغ جیب بلـوز    خودش  

 سـه   !گیـري  تو ماهی دو هزار تومان حقوق مـی        !داداش اینکه خیلی کمه   «:گفت

  .»!داريساله که پاس

 اگه چند روز دیگه بگـذره همـین هـم      !و ندارم همینه   دار«:حسین گفت 

  .»شه؟غیب می

ــی   ــا گــوش م ــه حرفه ــود و ب ــر نشــسته ب ــه کمــی دورت ــاش ک  ،دادباب

  .»! خرید کنینن فردا بری؛ کافی پول زیر قرآن گذاشتمي اندازه«:گفت

  مادر بزرگوار شهید
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خیلـی درد   . ي تخت خوابیده بـود    روشصت و یک،    زمستان  روز از     یک

غلتی زد و نفس عمیقـی کـشید   . آوردروي خودش نمی  معلوم بود که به    .داشت

  .» !...زنگ بزن به دفتر امام جمعه و بپرس که«:و گفت

  .». ما که رساله داریم؟چرا زنگ بزنم«:گفتم

. توي رساله نیست  که  کاریها  م ریزه و تم ، اما  که رساله داریم   هدرست«:گفت

آقـا کـه فقـط بـراي     . گـوي مـردم باشـن    خونن تا جوابن سالها درس می   وآقای

  .»!استخاره گرفتن نیست

  فرشته مجد خواهر شهید
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 روي تخـت    . متکـا را پـشتش گذاشـتم       .یک روز صبح به اطاقش رفـتم      

  .»!ش یه چیز به ما یادگاري بدهاداد«: گفتم.خیز شد نیم

، صـبح  وقع کـه در سـه نوبـت        هر م  !فرشته جان «:و گفت  کمی فکر کرد  

 شنیدي، اول دو رکعت نماز بخون و خدمت امـام        واذان ر  اکبرظهر و مغرب اهللا   

رو بعدشم بالفاصله نمـازت     .  براي شب اول قبرت امانت بذار      السالم  علیهزمان  

  .»!بخون

 کـه حـرفش را زمـین     اسـت  بیست و چهارسـال ،به همت نفس گرمش 

  !د او قبول کن امیدوارم خدا به آبروي.ما هنگذاشت

  خواهر شهید فرشته
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ي سـپاه     داشتند با فرمانده  از راه که رسیدم      . بود شصت و یک  اوایل سال   

اش تـوي چهـره   . پیشنهادش او را غـافلگیر کـرده بـود        . کردند  می بحث   باختران

ا هـ حرفهاي آن   و به  ایستادمسالم  بعد از   . شد با هم دید   خوشحالی و تردید را می    

 مـا بایـد هـر       ؛امام چند بار از عشایر تعریف کرده      «:آقا گفت  حسین. گوش کردم 

  .». آموزش بدیم و سازماندهی کنیمونها رتر او چه سریع

اش  اگـه تـو همـه      ،چند تا مشکل داریم    !آقا  حسین«: سپاه گفت  ي  فرمانده

 ي  دوم آموزش دهنـده ،اول از همه محل مناسب    . کنی حرفی نیست   قبول می  ور

  .». استقرار نیروها سوم فرماندهی و،مناسب

سـاختمان  .  کردم ومن فکر همه چیزش ر    «:حسین با انرژي خاصی گفت    

 جـذب   ونا ر او خودم   .خورهکار می  درد این  هباختران خیلی ب  دشت    ماهیساواك  

  .». چیزهاش با خودمي بقیه. کنمدم و توي خط مستقر می  آموزش می؛کنممی

 ، نفـر  سـی فعـه اول    قبل از شهادتش سه دوره آموزش برگزار کرد کـه د          

 نفـر را آمـوزش داد و بـرد تـوي خـط              دویست نفر و دفعه سوم      نوددفعه دوم   

  .مستقر کرد

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی



85/ بِراکم 

   

  

  

  

کـرده  سـازي   پـاك  نودشـه روسـتایی را   ي در منطقـه  شصت و یک    سال  

.فاصـله داشـت    بودیم که تا جاده اصلی ده پـانزده کیلـومتر         
1

 قـبالً ایـن روسـتا       

بـراي حفـظ آن یـک مقـر         . مسیر آن سنگالخ و کوهستانی بـود      . رو نبود  ماشین

خیلی مـشکل   . چند روز اول با قاطر حمل و نقل را انجام دادیم          . درست کردیم 

 سـراغ   نبـری «:هـا گفـت   یکی از بچـه   . اش نبود بولدوزر داشتیم ولی راننده   . بود

  .»!حسین مجد تا بره راه رو بزنه

آمـوزش  . چی هـم هـست     تخریب!  گردانه ي   که فرمانده  ناو«:مبا تعجب گفت  

  .»سوارم هست؟ یعنی بولدوزر. ده تاکتیک هم می

  .»!زود برو دنبالش.  سپاههي  آچار فرانسهناو. دیديرو  کجاش !آره«:گفت

فقط سفیدي چـشمها    . شرفتم پیش . یک کیلومتري از راه باقی مانده بود      

شش داده بود، دیده    ی که سر و صورتش را پو       خاک همه  از توي آن  و دندانهایش   

 .رو و متواضـع مثـل همیـشه         خـوش  ،توقـع و ادعـا      بی ؛کوه آرامش بود  . شد  می

  اند؟ا کیه به حال خودم افسوس خوردم که این.منقلب شدم و برگشتم

   سپاه باختراني شکري فرمانده

                                                
1

 از و کرمانـشاه  شـهر  يلـومتر یک پنجـاه  و صد در عراق، و رانیا يمرز صفر نقطه در يرشه نودشه - 

.است اورامانات ای پاوه شهرستان توابع
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.نداشتتأمین   پاوه تا نوسود     ي  جاده
1

 براي نیروهاي   ضدانقالب هر روز    

مـردم را   روز     یـک  .زدکمین مـی  روز     یک .کرد درست می  انقالبی و مردم مشکل   

  . کشیدآتش می هم ماشینها را بهروز   یک.کردلخت می

 پوشـیده از درختچـه و       يالي پستی بلنـدیها    هب جاده مثل ماري بزرگ ال    

 بـا یـک تفنـگ       ضـدانقالب کـافی بـود     . درختان بلوط پیچ و تاب خورده بـود       

و موقـع عبـور   باشـد  ي پنهان شـده  امعمولی یا تفنگ ضد خودرو پشت صخره      

د و  آمـ  می بند راه   .شدمی آتش کشیده  ماشین به . ماشینهاي نظامی تیراندازي کند   

گاهی هم از پاسداران یا افراد بسیج و ارتشی گروگـان           . همه توي دردسر بودند   

کاشتند تا به دیگران     آنها را کنار جاده می     ي  بریده روز سر   و فرداي آن   گرفتند  می

بـه  را   خطرنـاك    ي  ایـن جـاده   سـازي     پاك یتمسؤولوقتی  . ت بدهند درس عبر 

 خدا به من    والحمداهللا که این سعادت ر    «: خوشحال شد و گفت    ،دادند آقا حسین

روز کار را شـروع کـرد و در     از فرداي آن.»!داده که یک قدم براي اسالم بردارم      

  .  کیلومتر آن نقش درجه یک را ایفا کردسی و پنجسازي  پاك

  دوست و همرزم شهید د دعاییمحمو

                                                
1

 مـردم  .اسـت  شده واقع آن یغرب شمال در و است لومتریک چهل و پنج   حدود پاوه تا نوسود فاصله - 

 انقـالب  يروزیپ از پس یاندک نوسود .کنند یم تکلم )يکرد يهاشیگو از یکی( یاورام لهجه به نوسود

 بـه  مـردم  يها خانه از ياریبس مدت نیا در .شد لیتبد ضدانقالب يروهاین يبرا یامن محل به یاسالم

 زاتیـ تجه جملـه  از یدولتـ  زاتیـ تجه و مـردم  اموال و شد رانیو کومله و دمکرات حزب افراد دست

 ارتـش  حملـه  بـا  پنجاه و نـه    بهمن در نوسود .رفت غارت به شهر نیا پرورش و آموزش و يشهردار

ـ ت یـازده  در اهللا روح اتیـ عمل ياجـرا  با اما دیگرد اشغال عراق  بـر  اسـالم  رزمنـدگان  ،شـصت  مـاه  ری

.شدند خارج شهر نیا از ناچار یعراق يروهاین و افتندی تسلط نوسود شرق در ريیشمش ارتفاعات
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بعد از عملیات آزادسـازي خرمـشهر، آقایـان صـیاد           شصت و یک    سال  

شیرازي، بروجردي و ناصر کاظمی    
1

 بـه پـاوه آمدنـد تـا بـا طراحـی و اجـراي                

بـه  یی شناسـا . کننـد عملیات در ارتفاعات نوسود فشار عراق بر جنـوب را کـم    

اي  بایـد از منطقـه     ،ضـع عـراق   براي رفتن به شناسایی موا    . سپاه پاوه محول شد   

.گذشتیم که آن موقع آلوده به گروهک رزگاري بود می
2
   

                                                
1

  . هر سه بزرگوار بعدها به شهادت رسیدند- 

2
  ي هرتبـ  واري سران ائتالف ضدانقالب، به طور منظم در دزلی و با حضور افـسران عـالی              جلسات اد  - 

 در بخـشی از خـاطرات خـود از       متوسـلیان  احمـد . شـد   سرویس اطالعات رژیم بعث عراق برگزار می      

شـیخ عثمـان را وا      ...«: اسـتکباري تـشکیل سـپاه رزگـاري دارد         ي  اي هم به توطئه     نبردهاي غرب، اشاره  

 او هم نام نیروهاي مسلح خود را سپاه عمر        . را تشکیل بدهد  ) رستگاري(ه گروهک رزگاري    دارند ک   می

علت انتخاب نام خلیفۀ دوم براي شـاخۀ نظـامی ایـن گروهـک ایـن بـود کـه                    . خطاب گذاشته بود   بن

کـه خـود    چنان. ستفاده کنند ا غرب کشور سوءي خواستند از اعتقادات مذهبی مردم اهل سنت منطقه     می

طور که سـپاه اسـالم در زمـان خلیفـه            گفته بود همان   اي متوسل شد و     مان هم به چنین سفسطه    شیخ عث 

دوم به ایران حمله کرد و ایرانیان مجوس را مسلمان کرد، حاال هم این سپاه، کارش مشابه همـان سـپاه            

  .»!را مسلمان بکند) به زعم او کافر(خواهد ایران  دوران عمر است که می

ویژه وهابیت حاکم بـر   به راساس رهنمودهاي سران مرتجع کشورهاي عربی منطقه ـ   ب» سپاه رستگاري«

 ي هکنفـرانس سـران عـرب، یـک مـاه پـیش از حملـ       . در کنفرانس سران عرب شکل یافته بود حجاز ـ  

اسـتکبار جهـانی بـه      . سرتاسري ارتش بعث عراق به خاك جمهـوري اسـالمی ایـران تـشکیل گردیـد               

فارس، در اسـتمرار رونـد         جنوبی خلیج  ي   عرب حاکم بر کشورهاي حاشیه     سرکردگی آمریکا و ارتجاع   

زدایی از حاکمیت انقالبی نظام مقدس جمهوري اسالمی، یک رشته تدابیر عاجـل و ضـربتی را در       ثبات

  : رئوس تدابیر متخذه در اجالس طائف از قرار ذیل بود. دستور کار خویش قرار دادند

ه در مناطق مختلف ایران اسالمی، به ویژه دو استان حساس مجاور مرز             طلبان  تشدید حرکتهاي تجزیه    . 1

  .عراق، خوزستان و کردستان، از طریق یک دست کردن فعالیت عناصر متشتت ضدانقالب
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 سـه نفـر   .ما پانزده نفر بودیم و آنها نود نفر. با آنها درگیر شدیمروز   یک

وقتـی  «: گفـت  .بعـد از سـه روز برگـشت       .  و او اسیر شـد     داز گروه شهید شدن   

ن گفـتم مکانیـک     وشبهـ .  عوض کردم و تسلیم شدم     وم شد محلم ر   مهماتم تمو 

ماشـینو  . شـه   روشن نمی  !گی این ماشینو تعمیر کن     اگه راست می  ’:گفتن. ارتشم

ن و نوشـابه    ون ن وظهرش ناهارش . دیدم خیلی نوشابه دوست دارن    . روشن کردم 

و یک جیپ پر از نوشابه که جـاش ر        . ن نوشابه بیارم  و بریم برات  نگفتم بیای . بود

                                                                                                       
طلـب و     گیري از عناصر سـلطنت      آسا، با بهره    ریزي جهت اجراي موفق یک کودتاي نظامی برق         برنامه. 2

  .سازي نشده در ارتش ایران پاك

بست رسیدن تدابیر فوق، دادن چراغ سبز به ماشین جنگـی رژیـم توسـعه            سرانجام در صورت به بن    . 3

طلب بعث عراق که به ویژه پس از سرنگونی رژیم شاه معدوم، رهبري آن در آتش اشتیاق ایفاي نقـش           

  . سوخت ژاندارمی استکبار در خلیج فارس می

مذهبی اهالی مناطق کردنشین غرب کـشور و طـرح          خواست با دامن زدن به تعصبات         سپاه رزگاري می  

فتواي معروف شـیخ  . افروزي گروهکها در کردستان را بشکند     بست جنگ   ضدیت میان شیعه و سنی، بن     

تبلـور عینـی    » !شـود   هر کس ده پاسدار خمینی را سر ببرد، بهشت بر او واجب مـی             «عثمان که گفته بود   

 تـأثیر   ي  هحاج همـت دربـار    .  جنگ خونین مذهبی بود    عزم استکبار براي تبدیل بحران کردستان به یک       

این جریان کثیف و خائنانـه بالفاصـله در منطقـه دامنگیـر شـد و حتـی       ... «:این فتواي رذیالنه گفته بود 

به عنوان مثال، بعد از صدور این به اصطالح فتـوا، چنـدین حملـه    .  این جریان به پاوه هم رسیدي  هدامن

مـوقعی کـه بـرادران سـپاه مریـوان و ارتـش       . داران ما صورت گرفتاز طرف گروهک رزگاري به پاس    

می شده بودند، بـه  خ اورامان را آزاد کنند، طی حمله چند تن از برادران ما که ز         ي  هحمله کردند تا منطق   

خبرهـا، روي زخمهـاي ایـن مجـروحین، آب نمـک          این از خدا بـی    . دست عوامل رزگاري اسیر شدند    

 بودند؛ چرا که آن روحانی نماهاي مزدور آمریکا، در جلساتشان، جنگ            ریخته بودند، آب جوش ریخته    

جوش برسر اینها را هم       ریختن آب . علیه شیعه و به اصطالح خودشان علیه پاسدار را حالل کرده بودند           

ریختنـد و اینهـا همـه،         جـوش مـی     هـا آب    حالل کرده بودند و حتی بعضی زنها هم روي سر این بچـه            

.».بی بود که ما از دست این جنایتکارها کشیدیماي کوچک از عذا گوشه
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شب که شد قدري ترشـی      . وشحال شدن خیلی خ . ن بردیم ونستم با خودم  ودمی

.یت کردن و خوردنلتوي نوشابه ریختن و نان توش ت
1
   

 اول کـه    ي  دفعـه . نهـا اوي  کـردن و فـرداش شـدم راننـده         من اعتمـاد   به

 کش رفتم و زیر تشک صندلی ماشـین پنهـان   وش ر ا یکی، زدیمنارنجک بار می  

اي سر چـشمه  .  بودیم سه نفر . بردمن تدارکات می  وروز سوم بود که براش    . کردم

زودتر صبحانه خوردم   . شناختم خوب می  ومنطقه ر . نشستیم تا صبحانه بخوریم   

 وضـامن نارنجـک ر    . نگـاه کـنم    ومدم به اصطالح آب و روغـن ماشـین ر         اوو  

ن و بـا  واز فاصله بیـست متـري انـداختم وسطـش     . چند ثانیه صبر کردم   . کشیدم

   .».ماشین فلنگو بستم

   مرزم شهیددوست و ه محمود دعایی

                                                
1

.گوشت و دوغ و شیر و ماست و شربت به معنی ریزه کردن نان در میان آب) تریت( تلیت - 
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.کـرد کورموش بیداد می   گرماي. بودشصت و یک    تابستان سال   
1

 صـبح   

نـشینی     عقـب  ظهر دستور . راه بود  هب  تا ظهر همه چیز رو     .حمله را شروع کردیم   

هاي آب خود را رها     سقه و قمقه  وتر بودن حتی فان    برخی براي سبک  . صادر شد 

. ها تقـسیم کـردیم    بین بچه گیر آورده بود که      سیصد تا هندوانه توي یخ    . کردند

رمـق کـف کانـال       ها بی تعداد زیادي از بچه   .  رسیدیم به کانال   بعد از ظهر  چهار  

صـد  ي    در فاصـله  یکهو  . چندتایی هم از تشنگی شهید شده بودند      .  بودند افتاده

 !ده ن مـی  و یـک نفـر پاهاشـو تکـ        !نگاه کـن  «: گفت متري چیزي را نشانم داد و     

   .»! بیا بریم!خبریه

کـرد بـا او     جـور کارهـا درد مـی        که سرش براي این    م و ملکیان  رفتمن ن 

 جهـرم  ي بچـه . چیزي نگذشت که یک بسیجی را به کانـال آوردنـد          . همراه شد 

ایـن طـرف و     را     آن مرتباً.  یک چشمش سالم بود    . برده بود  ش را ترکش فک . بود

شـاید آب داشـته    «:گفـت آقا    حسینتا  . دادکرد و بدنش را تکان می     آن طرف می  

لبهـاي او را تـر      . اش پر از آب بود    قمقه. حدس او درست بود   .  آرام شد  ،»!هشبا

یک سر قمقه   .  وقتی برگشت او شهید شده بود      .کرد و شروع کرد به تقسیم آب      

  . کردند ملکیان بهم تعارف میواو . آب باقی مانده بود

.  آن شهید را پیـدا کـردیم  ي بعد از چند ماه با هم رفتیم جهرم و خانواده        

   .اجراي جوانمردي و ایثار فرزند برومندشان را برایشان تعریف کردم

  دوست و همرزم شهیدمحمود ملکیان 

                                                
1

 بـابــا  روسـتـاى ی،درخـتـ تـک ،داالهـو آهـنـگــران، هــاى تــپــه کــورمــوش، و دراز بـازى - 

.ایران علیه عراق جنگ میانی ي جبهه در و کشور غرب در تندهس مسیر یک از آشنا نامهاي ...و هـادى
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ي  راهـی جـاده    در سـه  . ي قصرشیرین بـودیم    درجبههشصت و یک    بهار  

کوپتر عراقی را هواپیماهاي ما سـاقط کـرده          یک هلی غرب     گیالن -قصرشیرین  

را بیـاوریم  کوپتر   هلیآنو   که برویم    کرد رار می صما ا  چند روز حسین به   . بودند

  .».هخور می ارتش درد به ! هسالم«:گفت می. تحویل ارتش بدهیم و

 ي از اداره  وغـرب      گیالن رفت. کار شد  هخودش دست ب  .  کردیم امتناعما  

 ور رفـت تـا رو       کلـی بـا آن     . کفـی خـراب بـود      .راه یک کفی ده چرخ گرفت     

تـونی   مـی «: گفت .منسراغ  درسه و آمد    گذاشت توي یک م   را    آن. کردراهش   هب

  .»؟رانندگی کنی

  .»!آره«:گفتم

رثقیل ج یک   قصرشیریناز   خودش رفت و   و من داد  را به  آدرس مدرسه 

 راه کـرد و    هرا هم روب   آن .هم دست کمی از کفی نداشت      نآغنیمتی پیدا کرد که     

  .کوپتر  هلیآورد محل سقوط

 شش سـاعت   بعد از پنج  بکسل هم از ارتش گرفتیم با هزار زحمت          سیم

بـه مـا    کردند و اولش که از ما قبول نمی. بردیم پایگاه هوانیروز بار زدیم ورا   آن

تحویـل  بعـد     ما را شناسایی کردند و     ،با تماسهایی که گرفتند   ! شک کرده بودند  

  .گرفتند

  دوست و همرزم شهید محمود دعایی
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ش فهمیـدم   یااز صد .  است از بیمارستان شیراز زنگ زد که حالش خوب       

. دیر رسیدیم روز     یک .من و مامان رفتیم سراغش    . که باید وضعش خوب نباشد    

توي بیمارستان دیـدم کـه چنـد جـاي بـدنش            . او را به تهران انتقال داده بودند      

ش را بهـم ریختـه و از        یها تیر از ران پایش وارد شده، روده       . است متالشی شده 

کـشد  سال طول مـی     که یکی دو   با خودم فکر کردم   . بودزیر بغلش خارج شده     

  . شودهمه زخم خوب  تا این

ذوق و شوق جبهه داشـت کـه دو سـه ماهـه             قدر     آن .آوردیمش دامغان 

  . شدباورم نمی. ش بیرون بودیها فقط قسمتی از روده.شد سرپا

خـانمش  . یمه بـود  زنش را عقد کرد    سه روز بود که      شصت و دو،   سال  

  .»!رم باخترانبابا من فردا باید ب«:گفت. هم بود

بـاختران چـه خبـره؟ هنـوز خـوب      «:گفتم. مثل آدمهاي برق گرفته شدم  

  .».عقد کرديزنت رو بعدش هم سه روزه ! نشدي

 کـه   هم قبـول کـرد    ن او . من قبالً صحبتهامو با خانمم کردم      !قاجانآ«:گفت

-ها مشکل پیدا می    من نباشم بچه   ؛عملیات نزدیکه . هر موقع خواستم، برم جبهه    

  .».کنن

  . م ساکش را برداشت و رفتا  با تمام ناباوريروز ي آندافر

  پدر بزرگوار شهید
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صـدا    سراغ به سراغ آمدم، تا زنگ در حیاطـشان را بـه  شصت و دوسال  

هـاي  گونـه . لحظه فکر کردم خـودش اسـت    یک. پدرش آمد جلو در   . در آوردم 

الخـه  شـد   پشت که مـی    سرخ و سفید؛ صورت پوشیده از موهاي نرم خیلی کم         

  . دستانی قوي و مردانه؛ آنها را شمردي الخه

اي شدم که پـر از سـادگی و         از زیر داربست انگور رد شدم و وارد خانه        

او هم از روي تخت بلند شد       . مادرش آمد جلو و کلی تحویلم گرفت      . صفا بود 

م تمـام نـشده بـود    ا بعد از سالم و احوالپرسی گرم، هنوز چاي      . الهو آمد توي    

  .»!م بیام باخترانواخیم«:که گفت

  .»!هات بیرونهکولوستومی کردي و روده! جان حسین«:گفتم

  .».بیرون باشه؛ عملیات نزدیکه«:جواب داد

بایـد  . نـه کهـات سـر و صـدا مـی        هزار و یک مشکل داري؛ روده     «:گفتم

  .»!همیشه کیسه همرات باشه

-مـی ! ام برم عروسـی   وخ مگه می  !شما قبول کنین  «:خنده اي کرد وگفت   

  .».و بگیرمر کار ي  گوشهکنم یوتنم که میود

چند روز بعد خودش را به عملیـات رسـاند و بـا عملکـردش همـه را                   

  . کردمتعجب

  دوست و همرزم شهید آفریدونعلیرضا 
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خانه   باید دو سه ماه، که عمل کولستومی کرده بودشصت و دوسال 

 از بستگان که معلم عربی هر روز ساعت یک بعد از ظهر یکی. شد بستري می

از او روز  یک . توي اتاق با هم بودنددوتا ساعت  آمد خانه و بود می

د یا این وضع تو می  خدا هر روز چکار داره که باي دادش این بنده«:پرسیدم

  .»ن؟کنی لوت میخ اینجا و

 فکر کردم حاال که .بخوابممن باید سه ماه آزگار روي این تخت «: گفت

 هچند روز دیگ.  یاد بگیرمازش عربی ،خدا به ما محبت داره ي این بنده

بعدش  تا .هبعدش نوبت عوامل نحوو شه  م میوالمقدمات تم جامع میر صرف

  .».خوادب یخدا چ

  حسن مجد برادر شهید



95/ بِراکم 

  

  

  

  

  

 خیلـی مـشکل     شـده بـود،    دوم کـه مجـروح       ي   دفعه ،شصت و دو  سال  

ز جبهه و جنـگ تعریـف       گاهی شبها برایم ا   .  حالش خوب شد   نداشت و سریع  

به یکی از مقرهاي مـا حملـه کـرده بـودن و مقـداري               «:یک شب گفت  . کرد می

.  مقر خیلی ناراحـت بـود      مسؤول. نجا سرقت کرده بودن   اواسلحه و مهمات از     

 ي  خانهدر  روستاي جنب مقر    حکم از دادستانی انقالب گرفتن و چند بار رفتن          

 ولـی دسـت     هه و مهمات باشـ     اسلح يزدن باید محل اختفا    فردي که حدس می   

  من مشکلت  !ناراحت نباش ’: مقر گفتم  مسؤولبرادر  ن  اوبه   .خالی برگشته بودن  

صـبح زود رفـتم     . ‘.کـنم   مـی  پیدا   وکنم و اسلحه و مهمات سرقتی ر      و حل می  ر

نـه  وخ  صاحب . مورد نظر در زدم و چند تا نیرو هم اطراف مستقر کردم            ي  نهوخ

 در  و آمـد جلـو  ، بنـا گـوش در رفتـه بـود     که فردي قوي هیکل با سـبیلهاي از       

 ش به .‘؟ن مزاحم بشی  نمدیاوبازم  ’:یانه بر لب داشت گفت    ذاي مو که خنده  حالی

فـرش  . نش دادم و نـش  و حکم ر  .‘.آخرین باره این  خاطرت جمع باشه که     ’:گفتم

رنـگ  .  صدا داد،با پا کوبیدم. یک دست خورده بود  یچند موزا .  پس زدم  وال ر ه

  .».نجا بوداو و مهمات سرقتی اسلحه. طرف زرد شد

  مادر بزرگوار شهید
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 آمد پیشم و    ، ما رفت  ي  که از خانه   همین. او و بتول با هم صحبت کردند      

  .»!خوامبابا من مهریه نمی«:گفت

  .». حضرت زهرا هم مهریه داشت؟شه چرا؟ مگه می«:گفتم

. دمصحبت کـر  آقا    حسینمن که با    «:کشید گفت   می در حالی که خجالت   

خـوام  اسـالمه، مـنم مـی      تنهـا هـدفش خـدمت بـه       . مطمئن شدم مرد خداسـت    

  .».جوري خدمت کنم این

ن و مـردم یـک عمـر بـه زنـش          !خدا بده شـانس   «:گفتم خنده اي کردم و   

  .»ت صحبت کرد چی شدي؟هایک جلسه با.  آخرشم بدهکارن،کننخدمت می

نیـا نبایـد   براي همـین هـم از د  .  دنیایی نیست  ن او !بابا«:بتول خانم گفت  

  .».براش صحبت کرد

   شهیدحاج عباسعلی کشاورزیان پدرخانم
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باختران سه شب توي کانکس خوابیدم تا از خط          .بودشصت و دو    سال  

منـو  بابـا   «:بهـش گفـتم   . گردمخیلی خوشحال شدم که دست خالی بر نمی       . آمد

 .رفتـی و عقد کـردي و گذاشـتی و     ر چند ماهه که زنت      .فرستاده ببرمت دامغان  

  .»!بنده خدا بالتکلیفه

بایـد سـریع   . نـه ود شرایط منو می   . گفتم ش حرفامو به  ي  قبالً همه «:گفت

  .». خیلی کار دارم.برگردم خط

  .»!یعنی دست از پا درازتر برگردم«:گفتم

کیـه کـه    . ت بیـام دامغـان    ها منم خیلی دوست دارم با     !حسن جان «گفت

ـ    !شهنواده و خانم تازه عروسشو دوست نداشته با وخ ردان  ولی اگـه بیـام کـار گُ

 هـم   وگیرم تو بـرو و سـالم مـا ر         بلیط برات می  االن  . شه  عملیات لنگ می   يتو

  .». خط باشمي باید چند ساعت دیگه تو!نوبرس

  حسن مجد برادر شهید
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شد که بابا خانمش و اثاث مختصري      دو هفته می   ییکشصت و دو    سال  

غـروب   .لومان رفتیم دیدنشان  وم و نرگس کوچ    من با خانم   .را برده بود باختران   

شب برق نبود و همه منتظر بودند   .  اوضاع و احوال باختران جنگی بود      .رسیدیم

  . کنند اران و بمبود شپیدا هواپیماهاي عراقی ي که هر لحظه سر و کله

 ي موتـورش را گوشـه  . سـرپل ذهـاب آمـد   مأموریت  ش بود که از یفردا

از دیـروز تـا   ! جـان  حـسین «:گفتم. ش را آب زد ر و صورت  حیاط پارك کرد و س    

 سـویچ   .چرشو نیـاوردیم  کـس شربت گریـب می   . کنهحال نرگس دلش درد می     هب

  .».بده برم بگیرم موتورو

فقـط اجـازه دارم خـودم       . داداش ایـن موتـور سـپاهه      «:خیلی رك گفت  

   .».گیرممی رم می االن ، چشم؛بنویس بده. سوارش بشم

  برادر شهید  مجدعبداهللا
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 ، چهـار مـاه دوسـت داشـتنی    ؛چهار ماه با هم بـودیم  ،شصت و دو  سال  

خواند و بعدش هـم کتـاب   می اول وقت نمازش را  .  با یک مرد خدا    یصبحت هم

دعا خواندنش مثل نمازش با شـور و حـال          . گرفتاش را دست می   دعاي جیبی 

ب کتـا و  مأموریت   یک دفعه دو روز رفت    . خوردم را می  شهمیشه افسوس . بود

 ،هنـوز از گـرد راه نرسـیده       . کـردم را برداشتم و استفاده می     آن. دعایش جا ماند  

  .» ندیدي؟وکتاب دعام کو؟ اون«:پرسید

گردم پیـداش    می یهر چ  االن   کردم ولی  استفاده می  شبا اجازه از  «:گفتم

  .».تنیس

یک شبانه روزه که ارتباطم بـا خـدا کامـل           «:فرداي آن روز بود که گفت     

  .»!تنیس

  .»! ناراحت نباش؛من برات کتاب دعا تهیه کردم«:گفتم

   .»!یکی دیگه تهیه کردم«:تشکر کرد و گفت

  .کنمآن کتاب دعا استفاده میاز سالهاست که 

  دوست و همرزم شهید ییجالل صحرا
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ولی از همین مدت کم     . زندگی مشترك ما چند ماه بیشتر دوام پیدا نکرد        

 از محبت    او .مواش بش  کم کافی بود که شیفته     همین مدت . یک دنیا خاطره دارم   

 ي  یک شب که وضعیت قرمز بـود و احتمـال حملـه            .گذاشتم نمی و احترام ک  

 يتـو «:گفـت  .کـردیم  تاریکی صحبت مـی    ي برق نداشتیم و تو    ،رفتهوایی می 

  .»!براي رضاي خدا تحمل کن. گذرهغربت بهت سخت می

  .».ریم دامغان ت میسالم شه و به م میوجنگ تمن شاءاهللا إ«:گفتم

م شد  واینجا تم . امام فرموده جنگ تا رفع فتنه     . من سرباز امامم  «:جواب داد 

  .».ریم لبنان و فلسطین می

  .».کنم پیروز برگردينجا هم رفتی دعا میاو! جان حسین«:گفتم

 هم یـک    و هر چند که تو ر     ؛ولی من شهادتو دوست دارم    «:با هیحان گفت  

  .».دنیا دوست دارم

  اورزیان همسر شهیدخانم کش



101/ بِراکم 

  

  

  

  

  

  

  

  

شـد  چند ماهی می  . خیلی فرق کرده بود     حسین شصت و دو  محرم سال   

موقـع مثـل     آن. زد که بعـداً فهمیـدم     حرفهایی می . کردیمکه باختران زندگی می   

 .کردم که از همه چیز آگاه باشد      فکرش را هم نمی   . آدمهاي کنگ و خواب بودم    

 . اتـاق  ي   گذاشـت گوشـه    رامبـه   لُ قُ  دیـدم یـک بـسته      ،وقتی وارد شـد   روز    یک

  .»این چیه؟ کادو برام گرفتی؟آقا  حسین«:گفتم

  .»!ات سر نرهیه که حوصلهانه چند تا کالف کامو«:گفت

  عصر شد چاي خوردیم و از هر دري سـخن .دقت نکردم که چی گفت    

بایـد زودتـر آزاد     . مثل کبـوتري هـستم، تـوي قفـس        «:مقدمه گفت بی .گفتیممی

  .»!بشم

خـودم اجـازه نـدادم کـه مفهـوم و        ولی به.بار با خودم تکرار کردم  چند  

  .کرد زیرا فکرش هم مرا دیوانه می؛ذهنم بگذرد مقصود از این حرف به

  خانم کشاورزیان همسر شهید
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خواست سـر  می. داشتمحس غریبی  . بودشصت و دو    هشتم محرم سال    

 ؟شه امروز سر کار نري     نمی آقا  حسین«:براي اولین بار بود که گفتم     . کارش برود 

. هـاي گریـه کـنم      دوسـت دارم هـاي    . نم چرا غم دنیا سر دلم آوار شده       ودنمی

  .».ما هطور دیگ ک طوري نبودم ولی امروز ی محرمهاي قبل این

لحظـاتی بـین مـن و او        .  خانه نشست  يش را در آورد و آمد تو      یکفشها

ـ ودخـدا مـی   «:سکوت را شکست و گفت    . فرما بود  مسکوت حک  ه کـه خیلـی     ن

. م گرفتـه   هـ   دلـت  .توي شهر غریب و تنهـا هـستی       . نمودوست دارم پیشت بم   

 درسـت   وامو بکشه که این بدبختیها ر     خدا صد . کنم که چقدر ناراحتی   درك می 

کنم خواهش می . شه؟ وظیفه است    دیگرانم نرن چی می     و کرده ولی اگه من نرم    

  .»!رضایت بده

پنجره تـا سـر کوچـه بـا نگـاه           از  . م بیشتر شد  او که رفت احساس غربت    

رفـتم سـراغ   . وقتی به خودم آمدم یک ساعت گریه کرده بـودم       . اش کردم  بدرقه

تـا صـبح همـدمم اشـک بـود و      . نیامـد دو شب خواب به چشمم . کالفهاي نخ 

 فهمیـدم کـه حـس       ،بعد از سه روز وقتی پدرش و پدرم آمدند بـاختران          . شمع

  .ه است خوب مطلب را گرفته بودمششم

  شاورزیان همسر شهیدخانم ک
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شـصت و   روز یازدهم محرم سـال      «:م تعریف کرد  ی برا شیک از دوستان  

. شـد مـی سـازي     پـاك  وسیعی از مـین      ي  باید منطقه . سرش خیلی شلوغ بود   دو  

 جـاده را مـین      ي  شیرین عقب رفته بودنـد و همـه       قصر کیلومتر از    هفتادعراقیها  

.  را برداشت و عازم منطقه شـد       هاي تخریب تعدادي از بچه   .گذاري کرده بودند  

 همیـشه بـه مـا       ؟ بـر نداشـتی    وات ر چرا قمقمـه  آقا    حسین’:هاگفت هچ ب زیکی ا 

مگـه امـام حـسین      . امروز یازدهم محرمه  ’:گفت. ‘.دکسی بی قمقمه نیا    گفتی می

. ‘به جـز واحـد مـا کـسی هـم کمـک هـست؟              ’:گفتم. ‘عاشورا قمقمه داشت؟  

بایـد همـه   . هاکرمـ واحد تخریب تیپ نبی    کیلومتر با    هفتاداین  سازي    پاك’:گفت

  .‘.کمک کنیم

بـه هـر کدامـشان خنثـی کـردن مینهـاي            . ها تقسیم کـرد   کار را بین بچه   

 خودشم رفـت سـراغ مـین        ، شروع کردن  ووقتی همه کار ر   . قسمتی محول شد  

 تـوي کـوبی    بـاره مـین گوشـت       خنثی کرد که یـک     وچند تا مین ر   . خنثی کردن 

با نقش بستن لبخنـدي     . فتاد روي زمین  اخون    به  غرقه ناو.  منفجر شد  شاهدست

  .».اش رسیدزیبا بر لبهایش به گم شده

  حسن مجد برادر شهید
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اسـتوار  . ام بود محل خدمت سربازي  .  رفتم مهاباد  شبعد از مراسم چهلم   

  .»حسین مجد با تو چه نسبتی داشت؟«:که رسید از من پرسید حقیقیت همین

  .»ه خبري شده؟داداشم بود مگ«:گفتم

امروز صبح رادیو عراق با کلی سـر و صـدا و خوشـحالی اعـالن      «:گفت

  .».ان کشتهو گردان تخریب تیپ نبی اکرم باختران ري کرد که فرمانده

  .»مگه اشکالی داره؟«:گفتم

ت چقـدر کجـه؟ مقـصودم اینـه کـه       ا  پسر جان دوزاري  «:با تعجب گفت  

  .»!چقدر داداشت مهم بوده خدا رحمتش کنه

  .».مین یا رب العالمینآ«:فتمگ

  برادر شهید  مجدحسن
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 حـسین   ي بـود بـه نـام      معـاونش بـرادر   . بـاختران  بعد از شهادتش رفتم   

 دانـش و  ي وقت متوجـه   آن،من که نظامی بودم.  من را برد اتاق کارش   .شیرازي

کاش آنهـا را نگـاه     اي. بود آنجا   چیزهاي جالبی . نقش او در جبهه و جنگ شدم      

  . شندداشته با

  . شانزده عدد اسلحله انفرادي که صاحبانش را خلع سالح کرده بود-1

والمـري، سوسـکی،    . مینهایی که خنثی کرده بـود     ي    نمونه  کلکسیون -2

ــه ــوزه گوج ــونی، ک ــسی، تلویزی ــه اي، واک ــده، قمقم ــسولی، لغزن اي و اي، کپ

  .کوبی که زیرش عالمت خطر گذاشته بود گوشت

ز خـودش کـه بـراي انفجـار اسـتفاده           سـا   چند نوع سه راهی دسـت      -3

  . کرد می

آبگوشت روز     یک یادم آمد که  . کردموقتی مینهاي توي اتاق را تماشا می      

من از این نوع مینا خیلـی       «:گفت. کوب افتاد  چشمش که به گوشت   . خوردیممی

خیلـی خنثـی    . ن حـساب و کتـاب نـداره       وکارشـ .  اینا واقعـاً نـامردن     !ترسممی

  .».ن خطریهوکردنش

  .».شه نست با چی شهید میودمی«: لبم گفتمزیر

برادر شهیدمجد  عبداهللا
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 . مثل اینکه براي همین کار ساخته شده بود.ذکرش جبهه بود فکر و

 چند روز .چنین مردي نصیبم شود کردم که شایستگی همسري فکرش را نمی

ختران  به سپاه پاسداران با.کرد قراري می که از عقدمان گذشت براي رفتن بی

شب بارها ساعت را   آن. ما بفرستندي تلفن کرد که یک تویوتا براي حمل اثاثیه

 راه دوره ممکنه !یاد می ماشین  حتماً!حسین جان«: گفتم.منتظر ماند نگاه کرد و

  .».ههر اتفاقی بیفت

 به سپاه و باید فردا صبح خودم ر.منم براي همین ناراحتم«:گفت

  .».هش مهمی در پیي برنامه .نموبرس

اش را   ساك دستی.ساعت از ده گذشته بود ولی از ماشین خبري نبود

 اثاثیه را همراهی ش با پدراز من خواست .با اتوبوس راه عازم شد برداشت و

 دهاز ساعت «: خدا گفتي  بنده. تویوتا جلو خانه آماده بوددوازده ساعت .کنیم

  .».منوتا حاال توي شهر سرگرد

این لطف خدا «: با خودم گفتم،ن شهید شدبعد از چهل روز که حسی

بار   یکو پسر تازه دامادش ري نهو تا پدرش خشب این اتفاق بیفته ناوبود که 

   .».هببین

خانم کشاورزیان همسر شهید 
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  شهید حسین مجدسردار عکسهاي 



 حسین مجدعکسهایی از سردار شهید / 108

  

  اکبر مجد پدر بزرگوار شهید حاج علی

  

  ر بزرگوار شهیدخانم فاطمه آل داوود ماد حاجیه
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  سردار شهید حسین مجد
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   و نفر اول از راست مفقوداالثر حمید رضوانی نفر سوم از راست شهید حسین مجد

  

 شهید مهدي -3بندي   شهید سبزه بخش- 2  شهید حسین مجد- 1ایستاده از راست 

 شهید میثم دیدبان-6  شهید سیروس تیموري– 5 شهید علی ثوري -4جمشیدي 
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نفر اول ایستاده از راست شهید و  ن مجدی شهید حساز چپنفر اول نشسته 

  رفیق  لهی نفر پنجم شهید خوشلابراهیم عبدا

  

  )یک شهید  مریوان به نوسود تنگه هزار وي منطقه(باالترین نفر شهید حسین مجد 
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ردیف دوم از ،  شهید حسین مجد واهللا ادیب ردیف جلو از راست مفقوداالثر فضل

  راست، شهید جلیل گنجور امین و نفر سوم از راست شهید حسین زارعی

  

اند اولین نفر از ردیف دوم سمت چپ شهید حسین مجد؛ تمامی این افراد شهید شده


