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  :مقدمه

 اي یافت تا دریاي مواج وجود را که پرتنش بر ساحل باورها            باید واسطه 

و قلم را بر جاي نشاند و سفیدي دل کاغـذ را    استواري دوباره بخشید   ،کوبد می

آالیـش در وادي صـفا و صـمیمیت و         بهانه کرد تا بتوان بـی     ها  در دنیاي تشویش  

  .عشق نگاشت

ــر ــازان ) ع( حــسین، ســاالر شــهیدان ســالم ب ــر ســردار جانب و درود ب

با حسین هـر  . ندکه بهترین واسطه جهت بازیافتن توان بر هر ناتوان   ) ع(لفضلاابا

شود و با ابالفضل هر چه بدي است مطرود و شـهادت                می چه خوبی است معنا   

 را در نـزد   هـا    آن بر فرشیان منت نهاد تا آن       ۀمقامی است عرشی که خالق بواسط     

  .خویش روزي دهد

ـ         می  نه هر نامحرمی را     شـهید از پـس      ۀتوان محرم عرش گفت، کـه رتب

ین مبین اسالم فردي کـه مـدافع هـر          یدر آ . گردد  می دریافت مقامات ازلی معین   

چه پاکی است و در ستیز با هر چه پلیدي، و در این راه جان شـیرین در طبـق                    

 ام واالي شـهادت مفتخـر     بـه مقـ   ،  کند    می اخالص گذاشته و فداي خداي حلیم     

  .گردد  می

هر چند مبهم از سرو بلند و        ییها  حقیر در این کتاب بر آن شدم تا سایه        

حـساس از تـاریخ میهنمـان      اي    کـه در برهـه     میرزاخانی   پر استقامت شهید رضا   

 بیاسـایند و ها سـار قامـت اسـتوارش نـسل     ید را به تصویر بکشم تا در سـایه     یرو

  . ه مقبول افتدباشد ک. طراوت گیرندها جان
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  : نامه زندگی

اي   رضا میرزاخانی سـال هـزار و سیـصد و سـی و هـشت در خـانواده                 

پدرش محمود از افـراد مـذهبی و        . مذهبی در شهر دامغان دیده به جهان گشود       

رضا در همان اوان کودکی عالقۀ خاصی بـه مـسایل مـذهبی              .انقالبی شهر بود  

بعد از تحصیالت ابتـدایی و راهنمـایی        . ه آموخت خان  قرآن را در مکتب   . داشت

بـه همـین    . العـاده بـود     استعداد او در امور فنی فوق     . به کارهاي فنی روي آورد    

  .دلیل بدون داشتن استاد، در تعمیر انواع وسایل تعمیرکار ماهري گردید

در دوران . پرداخـت    دبیرستان خود را شبانه خواند و روزها را بـه کـار             

ز انقالب براي پیشبرد اهـداف امـام بـسیار کوشـید، و در ایـن راه                 خفقان قبل ا  

  .چندبار دستگیر و شکنجه شد

، عشق امام در وجودش دوچندان شـد و          اسالمی بعد از پیروزي انقالب   

  .  تالش خود را به کار بردۀ همایشانبراي اجراي فرامین 

در را     آن سربازي رضا مصادف شد با شروع جنگ تحمیلی که بخشی از          
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به خدمت پرداخت و در ایـن راه دعـاي مـادر             عاشقانه در جبهه  . جبهه گذراند 

 ،چنـدبار مجـروح شـد و هـر دفعـه بعـد از معالجـه               .  راهش بود  ۀهمواره بدرق 

  .بالفاصله به جبهه بازگشت

اهواز و دشت آزادگـان، سردشـت و ارتفاعـات غـرب             رقابیه و شوش،  

 کردسـتان و آذربایجـان      کشور، مسیر خوزستان به ارومیـه، یخبنـدان سـلماس،         

القـدس کـه    طریـق  در او .وظیفه کـرد غربی، همه مناطقی بودند که در آن انجام   

المبــین  در فــتح.  آمبــوالنس بــود در معــرض مــوج انفجــارقرار گرفــتةراننــد

 در اثـر   کـه مسؤولیت مهندسی یکی از محورهـا ي عملیـاتی را بعهـده داشـت            

 عملیـات رمـضان بـا مـین         در. ترکش خمپاره از ناحیه شـکم مجـروح گردیـد         

و در عملیـات محـرم در اثـر اصـابت      برخورد نموده و به شدت مجـروح شـد       

  ترکش از ناحیه دست مجروح گردید 

 واحــد یمقــام یت محورهــاي عملیــاتی در جنــوب و قــائم رضامــسؤول

عهده داشت و همچنین تعمیرکـار   ه سیدالشهدا را ب ةمهندسی رزمی قرارگاه حمز   

دهـی   جـایی و سـامان   هیت جاب مسؤولرانندگی آمبوالنس، . ماشینهاي سنگین بود  

  .شد  مناطق مختلف جزء فعالیتهاي دیگر او محسوب میدروسایل سنگین 

 شـصت و دو،  سـال  در داده بـود،  خانواده را به شهادت خود  خبراو که   

، دعوت حق را لبیک گفت و       ش با اصابت ترکش به سر     ،در ارتفاعات سردشت  

  .یدبرخوان الهی میهمان گرد

 دیده به جهان گـشود و در همـان مـاه بـه              ، در ماه مهمانی خدا رمضان    

  !یادش ماندگار راهش پر رهرو. پیشگاه حق شتافت
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  :مصاحبه با شهید

 حمله بودن که بارون شروع      ة آماد ها   بچه ۀهم .القدس بود  عملیات طریق 

 کاریش بارون کار خیلی سختی بود، ولی        يهر چند جنگیدن تو    .به باریدن کرد  

 ناراحت شدن که این چه وقت باریدن بارونـه؟ چـون            ها  اول بچه . شد کرد    نمی

 عملیـات رو شـروع کـردیم و بـه           .همه چیز از چند وقت پیش آماده شده بـود         

یکی از  . اسیر شدن ها  تعداد زیادي از عراقی   . یاري خدا جلو رفتیم و موفق شدیم      

 .ادیـم و نخوابیـدیم    ما چهار شب تموم، شب تا صـبح کـشیک د          «:گفتاسرا می 

  کـه ایـران    ن گفـتن امـشب راحـت بخـوابی        هـا    فرمانـده  ،دیشب که بارون اومد   

مون غرق استراحت بودیم که شما حملـه     همه .تونه تو این بارون حمله کنه        نمی

  .». و ما غافلگیر شدیمنکردی

بعداً فهمیدیم که باریدن بارون از الطاف خاص خداونـد بـود تـا مـا رو            

   .ي کنه عملیات یاريتو

  شهیداز مصاحبۀ 



  ضا میرزاخانیخاطراتی از شهید ر / 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بایـد بـه چنـد    .حمله کرد ه بودیمها به خط عراقی  المبین    در عملیات فتح  

از سمت محور ما خط دشمن شکسته شد ولی از سـمت          .کردیم    می محور نفوذ 

کـردیم بـریم از    داشـتیم فکـر مـی   . راست و چپ دشمن هنوزسقوط نکرده بود     

ـ      هـا   پشت عراقی   دستگاههاشـون رو    ۀدفعـه دیـدیم همـ      کرو محاصـره کنـیم، ی

دیـدیم تمـام     ،وقتی محـور چـپ و راسـت رو گـرفتیم          . فرار کردن و  گذاشتن  

  .سالحهاشون مونده

تونستن تا صـبح در مقابـل مـا مقاومـت               می راحتی  با اون همه سالح به    

رو ها  الحسـ و  ها    رفتیم دستگاه . فرار رو برقرارترجیح داده بودن    ها  ولی اون . کنن

  .بردیم عقب

  شهیداز مصاحبۀ 



13 / هاي سرو سایه  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

و وسـایل   ها  طوري بـود کـه بـا حرکـت ماشـین            عملیات رمضان،  منطقۀ

ـ    ا نمی  آدم تا یک متري خودش ر      .شد    می سنگین خاك زیادي بلند    . هتونست ببین

هر آن ممکن بود ماشین یـا موتـوري      . کردن  می حال همه کنار هم فعالیت     با این 

مـد، ایـن هـم     وپـیش نی  اي    لی الحمدهللا چنین حادثه    زیر تانک یا بلدوزر، و     ودبر

  . ي غیبی بود که خداوند شامل حال ما کرده بودها یکی دیگه از امداد

  شهیداز مصاحبۀ 
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وقتـی  روز   یـک . بین سه محور عملیاتی با مـن بـود         ها  هماهنگی دستگاه 

ـ       مـی  دستگاههاي سنگین به طرف خطی که شکسته شده بـود          دفعـه   کرفـتن، ی

رفتـیم    میها  طرف عراقی  ما اشتباهاً داشتیم به   . دیا صداي تیر می  رو    رو به دیدیم از   

رو مطلـع کـردن کـه     شـون مـا   هم بدون اینکه متوجه باشن با تیراندازي ها  و اون 

به خط  ها   راهشون رو عوض کردن و از پشت عراقی        ها  بچه. ریم  داریم اشتباه می  

  .افتادن  می به چنگ دشمنها  بچه،نبودها ی تیراندازي عراق اگه.دشمن نفوذ کردن

  شهیداز مصاحبۀ 
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   !نسالم، خودتون رو معرفی کنی -

  . من رضا میرزاخانی هستم!  سالم-

  جبهه چیه؟  هدف شما از اومدن به -

  .  هدف من انجام تکلیف شرعیه که بر هر فردي واجبه-

  یت شما چیه؟  مسؤول-

  . د پشتیبانی جنگ قائم مقام مهندسی رزمی ستا-

  ؟ نتوي چه عملیاتی شرکت داشتی -

المبـین بـراي     عملیـات فـتح   . براي آزادي بستان  القدس     طریق  عملیات -

 ،المقـدس بـراي آزادي خرمـشهر       بیـت  .آزادي رقابیه و اطراف شوش و دزفول      

 محرم براي نفـوذ   ،فتح خرمشهر  رمضان براي آزادي خط مرزي ایران و عراق و        

  .محورهاي غرب درو یر پاسگاه زید  تسخ،در خاك عراق

   شهیدۀمصاحباز 
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  :بخش کودکی و نو جوانی

 .کـرد   مـی  ن صـحبت  امـ یبرا) هشام(آقاي مجد . همه به صف شده بودیم    

و  بیرون مدرسه سـر    از .ددادن  می  و به حرفهاي مدیر گوش     د ساکت بودن  ها  بچه

عدادي شـتر   مثل این بود که ت    . طرف صدا   به ن رفت ا حواسش ها   بچه .یی آمد صدا

   .کنند عبور میاز کنار مدرسه  زنگوله

. شـنیدیم  ا نمـی  صداي آقـاي مجـد ر  ردیگ. شدتر    صدا نزدیک و نزدیک   

  .و صدا از کجاست ببینیم سر تاهمه به در مدرسه خیره شدیم، 

د، ش کـه چهـار پـنج سـال بیـشتر نداشـتن            ندفعه دیدم رضا و دوستا     کی

داخـل  ،  بـا سـرو صـداي زیـاد     .زنند ه و به رویشان می گرفت اي روغن ر  هاقوطی

  :گفتم به طرفش دویدم .دمدرسه شدن

  کنی؟ رضا چکار می -

  .اومدیم با قطار ببریمت خونه -

خیلـی  «:گفـتم .  مـن هـم خندیـدم      . زیر خنـده   د زدن ها  قاي مدیر و بچه   آ

  .».امی من پیاده می،  خونهنممنون شما بری

  برادرشهید میرزاخانی حسین
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 در حـال آوردن آنهـا از   . بیاینـد  تهران رار بود چند روزي به    رضا و مادر ق   

رضـا  . انـد  ردم براي گرفتن نفت صـف کـشیده        م منزل بودم که دیدیم    ترمینال به 

  :پرسید

  اینا برا ي چی صف کشیدن؟ -

  . از امروز نفت کوپنی شده.براي نفت -

  :نه نرسیده بودیم که گفتاهنوز به خ

  . من باید برگردم دامغان!بایست -

  ؟چی شده -

  .گردم می زود بر رم می.  کار دارم!هیچی -

  :پرسیدمآمد،  بعد که . نشداو و تا چند وقت خبري ازرفت 

  کجا رفتی؟، نیومده -

 بـین مـردم تقـسیم   بـود  ي زیـرزمین   یک مقدار نفت تـو  .رفتم دامغان  -

  .کردم

  برادر شهید میرزاخانی حسین
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 میـوه و    پـر از   اهرچنـدوقت سـبد ر     .مبه اخالق مادر عادت کرده بـودی      

 داشـت  زحمـت  بـا . بـرد   میي مستحقها  براي همسایه کرد و   ر می چیزهاي دیگ 

بـا خوشـحالی   . رضا از راه رسید برد بیرون که  مینهاخ  ازاسبد پر از خوراکی ر  

  .»این دفعه کجا بریم؟«: پرسید گرفت و دست مادر ازاسبد ر

  .».ا بهت نشون بدمبیا تدنبالم «:گفت مادر لبخندي زد و

  شهید خواهر زینب میرزاخانی
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.  دوسـت رضـا بـود   . بـاز کـردم  ادر ر .گوشم خورد   به صداي زنگ در  

  .». دوستت اومده دنبالت!رضا«:گفتم

  :مپرسید.  و برگشت چند کلمه صحبت کرد.پوش رفت دم درر با زی

  نرفتی بیرون؟ -

  !نه -

  چرا؟ -

ن ا بنـد آویـز    يروو  شـسته   ا  و شلوارش ر   بلوز   .ها اشاره کرد  به بند لباس  

  . هم نداشتري لباس دیگ .اند ش خشک نشدهی لباسهامتوجه شدم.  بودکرده

  :گفتم

  اگه یک دست لباس دیگه داشتی بهتر نبود؟ -

  .همین کافیه اسراف حرامه، -

  واهر شهید خمعصومه میرزاخانی
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، رضا حدود   روزها نآ. یمۀ جدید بساز  ناآشپزخ یک   قرار شد پایین حیاط   

نه اي آشـپزخ  هـا   تا نیمـه   . دادیم ا به او   نقشه ر   را خبر کرده   بنّا. هفده سال داشت  

چنـد روز بـه همـین وضـع         . مـد ا نی ماندیم بنا  منتظر   ههرچروز     یک .ساخته شد 

  .».کنم  میخودم تمومش«:رضا گفت .م ریخته بود هن بهام تمام زندگی. گذشت

. اي نداشت، خیلی خوب کار کـرد       یچ تجربه با اینکه ه  . دست به کار شد   

 م کـرده  اتمـ ا   که رضا کار ر    کرد نمی کس باور   هیچ زد،   انه ر اوقتی سقف آشپزخ  

  . است

  خواهر شهیدمیرزاخانی زینب  
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. برویم بخشان آبروز با رضا قرار گذاشتیم به         یک
١

 .دوچرخه داشتم   من 

دعوا کـردم    او با. رخه پنچر شد  وسط راه دوچ  .  سوار شدیم و راه افتادیم     هر دو 

  :گفتم

  .تو باعث شدي پنچر بشه -

  .برمش پنچرگیري  ي دوشم و میارم روگذ  میناراحت نباش االن -

بـا  . کـردم    حرکت می  پشت سرش من    و رفت  می او جلو  .راه زیادي بود  

م ایـواش یـواش کـه آر      . دوش کـشید   دوچرخه را بـه    راه   ۀصبوري و متانت هم   

  .الت کشیدمشدم، از رفتارم خج

  همرزم شهید  سیدمحمد تقوي

                                                
١

  . محل تفریحی در نزدیکی دامغان- 
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ــودیما ابوۀحــسینیدر  یکــی . شــهدا شــد صــحبت از. لفــضل نشــسته ب

 محـشور بـشه  ) ع( بـا امـام حـسین     !خدا شهید میرزاخانی رو خیرش بده     «:گفت

  .»!شاءاهللا ان

  .»؟رچطو«:پرسیدمبا تعجب 

زا، اون رو . االن مــا هــیچ حقــوقی نداشــتیم،نبــود آقارضــا اگــه«:گفــت

دونستیم باید چکـار       ، نمی قد نیم و  قد ۀ با چند تا بچ    . خوب نبود  وضعمون اصالً 

باید بـریم جهـاد بـرات    ’:رار به شوهرم گفت   صبا ا . مون آقارضا اومد خونه  . کنیم

اگـه  ’:گفـت  آقارضـا    ولـی   شوهرم خیلی سختش بود که بـره       .‘.کار درست کنم  

شوهرم مـشغول   وقت تا حاال     نواز هم . ‘.برمت    و می  گیرم  می مجبور بشم کولت  

  .».کنیم   میدعا آقارضا ن برايوم  همهگیره و میهر وقت حقوقش ر. هکاربه 

  خواهر شهیدمیرزاخانی  زینب 
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مسجد تاریخانه
١

  .».اومد  رضان بیایها بچه«: یکی گفت.شدیم  می جمع

  .»!بخون،  سعید؟نوبت کیه«: رضا گفت.همه دور رضا نشستیم

 احمـد، نمـازت   «: رو کرد به احمد و گفت      .دندناه قرآن خو  هم،   دور کی

  .»!رو بخون

 ا همـه حمـد و سـوره ر        .گرفـت    ا می ش ر هایند، رضا غلط  اخو   احمد می 

  .ندیماخو

بایـد نمـازتون    اول   ن بسیجی بـشی   ینخوا  می اگه«:گفت  می رضا همیشه  

  .».نرو درست بخونی

  همرزم شهید ورکیانیاکبر   علی

                                                
١

  . از آثار باستانی دامغان-
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بـا اخـالق   . پرسید د و او از آنها نماز می       بودن ا دور رضا جمع شده    ه  بچه

مـده  آزه  اکه ت ها  بعضی. کرد  خوشی که داشت همه را به طرف خودش جذب می         

گرفتنـه، وسـط جنـگ و        اینجا چه جـاي نمـاز یـاد       «:دگفتن  می تعجببا   د،بودن

  .»!جبهه

ي یـاد  تی بـرا ص باید از هر فر.شناسه  نمیمکان نماز جا و  «:گفت رضا می 

  .».استفاده کرد گرفتن

  . شدند آنها هم با اشتیاق به جمع ما وارد می  ،گذشت   می کهمدتی

  همرزم شهید  علی اکبر ورکیانی پور
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رضا از همان    .دشدن  می  عزاداري ةزنی آماد  تهاي سینه أ هی .محرم شده بود  

دهم تـوي هیأتهـاي     از اول محرم تا روز یاز     . بود) ع(کودکی عاشق امام حسین     

اداران امـام  زمادر هروقت رضا را در حال خدمت به ع  . کرد  زنی خدمت می    سینه

  .ودکرد که با امام حسین محشور بش دید براي او دعا می می) ع(حسین 

  خواهر شهید میرزاخانی زینب



  ضا میرزاخانیخاطراتی از شهید ر / 26

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قـرآن  رفتیم می ۀ خوریا حسینی، مجد)هشام( آقاي  ۀنا خ  به بچه که بودیم  

خـان، پـاي درس آقـا         فتحعلـی  ةکه شـدیم رفتـیم حـوز      تر  بزرگ. گرفتیم ی م یاد

سیدمسیح شاهچراغی
١

 و ترابی بزرگ،
٢

  .ندیماخو  تفسیر و اخالق می

 و  آمـد   دنبال من می   با اشتیاق به  .  خیلی دوست داشت   ارها  رضا این درس  

گرفت و بـه دیگـران          می  زود یاد  . خوبی داشت  ۀحافظ. رفتیم   کالس می   به با هم 

   .داد  یاد میهم

  .».زکات علم، یاد دادن اون به دیگرانه«:گفت می

  همرزم شهید  سیدمحمد تقوي

                                                
١

  . پدر شهید سیدحسن شاهچراغی- 

٢
  .م جمعۀ دامغاناالسالم والمسلمین سیدمحمود ترابی، اما  پدر حجت- 
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ا کـه از آثـار باسـتانی دامغـان بـه             سالن مسجد تاریخانـه ر     د بو شدهقرار

 داشت  چیزهایی بر می  آمد یک     خانه می  به گاهی رضا   گاه .دبسازنآمد    حساب می 

 .کـرد     مـی   کمتـر اسـتراحت    .اختن مـسجد بـود     س سرگرموقت    تمام .رفت   و می 

تـر    تا کارتون سبکنبیشتر کنی  کارگرها رو «: گفتم  به او  مد،آ  به خانه  کهروز    یک

  .»!بشه

  .»؟ایم پس ما چکاره«: زد وگفتایی لبخند پرمعن

  .مدآ  میعضو ثابت مسجد به حساب رضا، راه شد هب  نماز مسجد که رو

  خواهرشهید میرزاخانی زینب
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کـه   رختخـواب بـودم      در. کـردیم   دوران پرهیجان نوجوانی را سپري می     

االن وضـو  «: گفتم.رضا بود .  باز کردم  ا در ر   و  پریدم .بلند شد صداي کوبیدن در    

  .».امی بگیرم می

 آقاي  ندبۀ دعاي   .ندیما به جماعت خو   ا نماز ر  .با هم رفتیم مسجد جامع    

ـ       . کافی پخش شد    یـک گوشـه جـا        معمـوالً  .ودرضا غرق دعا و مناجات شده ب

 از   را ي بعد هم هربـار رضـا مـن        ها  هفته. کرد  گرفت و با خودش خلوت می       می

  .شدیم  مسجد میۀناکند و رو رختخواب می

  تقوي همرزم شهید سیدمحمد 
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وقت جمـع   . فرسایی است    و طاقت  کار چیدن محصول پسته کار شاقّ        

 رضـا پـشت در حاضـر         دیدم ،ز کردم تا در را با   .  رسیده بود  کردن محصول باغ  

  :خندید و گفت. است

  بریم؟ -

  . خسته شديبه اندازة کافی دیروز !خواد بیاي تو نمی -

گن بیکـاري فـساد       مگه نشنیدي می  . محمدجان من کارو دوست دارم     -

  یاره؟ می

  ... .شنیدم ولی -

شـه    بیا بریم دیر مـی    «:دستم راگرفت وگفت  .  نگذاشت حرفم تمام شود   

  .»!ها

  همرزم شهید تقوي سیدمحمد 
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تـر   طـرف  آنکمـی  . رفـتم  به طرف خانه مـی سرعت با. هوا گرم شده بود 

  :گفتم و جلو رفتم .کرد جا می هب  جاان ماسه رافرغ.  افتادبه رضاچشمم 

  کنی؟ رضا چکار می -

  .کنم   میدرستش دارم دیوار خراب شده این -

  اینجا مال کیه؟ -

  . خداة بندکی مال -

 شـربت   یـک کـم    نبیـای «:نـه گفـت   اصاحب خ .  کمی بهش کمک کردم   

  .»!نبخوری

 کـه   ا شـربت ر   .نـه نشـست   ارضا خیلی صمیمی رفت کنـار صـاحب خ        

  . او به کار ادامه داد و . خداحافظی کردم،خوردیم

تقوي همرزم شهید سیدمحمد 
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اظـت از    بـراي حف   هـا   بچـه . بود رضا حدوداً هیجده ساله       اوایل انقالب 

   :مسؤول گروه گفت. د تا ضدانقالب خرابکاري نکنددادن  میکشیک، محله

        امشب کشیک کیه؟- 

  . کشیک رضا-

   . خیالم جمع شد-

     ور؟ط چ- 

 بـه  نوقتـی رضـا باشـه خیـالم راحتـه او          . مده باید برم  او کاري پیش    - 

  .ده بهترین وجه کارش رو انجام می

  تقوي همرزم شهیدسیدمحمد  
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 سـري بـه مـا     بـار     یـک رضا هر چند وقت       دایی .کردیم  می تهران زندگی 

که حکومـت نظـامی   ها  یا شب،ذاشتیمگ راهپیمایی می مد قرار آ     می  هروقت .زد می

  . گفتیم می» اهللا اکبر«کشیدیم و  زمین دراز میي م رواباالي پشت ب، بود

 مـن بـا     .دیم گم کـر   ار همدیگر،  که براي راهپیمایی رفته بودیم    روز    یک

نـده بـود بـه    اچهـارراه م یـک  . نهارفتم طرف خ  ها    کوچه کوچه پس  پاي پیاده از  

ـ   او را قـدر      آن .شده ا درگیر  مأموره  دیدم که با   اررضا    ، دایی نهاخ  کـه   د زده بودن

هر وضعی بـود از  رضا با  ولی دایی.  خیلی ترسیده بودم  .ناي حرف زدن نداشت   

  . ندا رسنها به خاو خودش ر فرار کردها نآدست 

   عصمت مزینانی خواهرزاده شهید
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  !بري  رو کجا میها  بچه!رضا -

  . باید بریم پشت بوم. گفتنهاکبر وقت اهللا -

  !دین   میآخر خودتون رو به کشتن -

 .اکبر گفـتن    به اهللا  د و شروع کردن   دخاموش کردن ا  رها  برق.  توجهی نکرد 

  .»!بیاین پاییندیگه سه ب«: گفتم ون زدماشیآهسته صدا. مدتی گذشت

  . دمدنآ  پایینمام شد به ردیف از پشت باکه تمگفتنشان  اهللا اکبر 

  ! هانوگیرنت ریزن می کنین، می چه کارهاي خطرناکی می -

  .میره یا روز   می آدم یا شب!نترس بابا -

آنهـا  . ام گرفت   خنده! میره یا روز    می  یا شب  . کمی به حرفش فکر کردم    

  . تازه انجام بدهندکار یک تا  رفتند کوچهبه

  خواهر شهید میرزاخانی زینب
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ري  حـال دیگـ    ،هفـت   محرم سال پنجاه و    .شده بود ن انقالب پیروز    هنوز

  .».رم جلو  میدارم  میبررو من طوق «: رضا گفت.داشت

ـ گقـرار بـود ن    روز    آن. من هم طوق برداشتم    ـ     سـینه د  ذارن . دزنـی راه بیفت

»ابن اعین  بکیرامامزاده«جلو
١

  .ي شروع شدز تیراندا، که رسیدیم

 ار   مـا هـم طـوق      .بماننـد  دور   ها   تا از تیررس گوله    دکردن  می  مردم فرار 

  و تیراندازي  دمدنآ دنبال ما می  ها  پلیس .فرار کردیم    باغ  گذاشتیم و از داخل    پایین

  . چند نفر به شهادت رسیدندجا نا هم.دکردن می

  همرزم شهید  سیدمحمد تقوي

                                                
١

  .واقع در شهر دامغان) ع( مقبرة یکی از یاران امام صادق -
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  ».با باتون زدن حسابی، وقتی دستگیرم کردن«

تمـام  . چهل و هشت ساعت او را نگـه داشـته بودنـد           . را رضا گفت    این

 .مـد آفـردا صـبح بـراي پخـش اعالمیـه از همـه زودتـر                . بدنش کبود شده بود   

  .»رضا خوبی؟«:پرسیدم

  .»!شه  نمیاز این بهتر«:گفت

  همرزم شهیدسیدمحمد تقوي 
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ها در حـال    پلیـس . رفـت     مـی  هر کس به طرفـی    . ن شلوغ شده بود   ا خیاب

ن ا دورادور تعقیبـش .انـد  ه گرفتا دیدم رضا ر. دور زدمافلکه ر. گشت زدن بودند  

آزادي کـه یکـی از      پاسبان  . شدمرو    رو به  بدي   ۀنزدیک شهربانی با صحن   . کردم

 دعـا . شدممتأثر یلی خ. کرد   میو صورت رضا ادرار  سريپلیسهاي رژیم بود تو   

ـ    اآزادي ر  .انقالب پیروز شـد    .دخیر بگذر  کردم به  می بـه رضـا     .د دسـتگیر کردن

  .»!چیزي بهش بگو یک بیا برو«:گفتم

  .»... .ارزش نداره ! ولش کن«:گفت

  سید محمدتقوي همرزم شهید
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 پـشت   اروزهاي سـختی ر    . بود که پدرش از دنیا رفت      هرضا شانزده سال  

چنـد هفتـه بعـد    .  از دست داده بودیمان رامهرب  پدري مؤمن و .ذاشتیمگ   می سر

تـر شـد و        کـم   تلخی رحلت پدر با شیرینی پیروزي انقـالب        .انقالب پیروز شد  

  .الشعاع قرارداد تحترا  آن

 .کنم  می م فعالیت ، من به جاي اون    حاال که پدر نیست   «:روز رضاگفت  یک

  .».رسه نم میثواب کارام به اوحتماً 

  خواهر شهیدمیرزاخانی را زه
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از پلیـسهاي شـهربانی دامغـان،       . پیش از انقالب چند بـار دسـتگیر شـد         

ـ   می  او را   با شالق و باتون    ه هرچ .ددستش خسته شده بودن     ابـرو   خـم بـه    د،زدن

  تحمـل   خوب ا ر ها  شکنجه. گفت   و چیزي که به درد آنها بخورد، نمی        آورد نمی

همـه    آن بـا دیـدن      هـا   بچـه . کـرد   می عصبانی اگرها ر  ههمین امر شکنج   .کرد می

  .شد  می چند برابراستقامت و رشادت، تحملشان

  برادر شهید میرزاخانی حسین 
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  ؟ ان  رضا، اینا چی-

  . اعالمیه-

   !نمبی بده ب-

  .یک برگ از آنها را به من داد

  ؟ خودت نوشتی! چقدر تنده-

  ! آره -

  خواي بدي؟ به کی می -

  . انقالب ضد-

  . اونا رحم ندارن.کشنت  میگیرن  می-

  .سر امام فداي -

 حـرفش بـه کرسـی       .د آوردن ااش ر   جنازه .رفت جبهه ) ره(به فرمان امام    

  .شد) ره( شهید راه امام .نشست

  همرزم شهید تقويسیدمحمد 
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ـ اکارخبـه  . شـد  انقالب به اوج خودش نزدیک می     .  رفتـه بـودیم   پنبـه ۀن

چند الستیک و پیـت نفـت       . یم تقسیم کرد  ا ر ها  اعالمیه. د بودن  جمع  همه اه  بچه

ان حـسابی سـیاه     و صـورتم   سر.  آتش زدیم  ارها  الستیکداخل خیابان    .برداشتیم

ها بعـد از کـار خـستگی          کردند تا بچه     هر روز صبحانه آماده می      مردم .شده بود 

  .ها پیوستیم ما هم بعد از حمام به جمع بچه. بگیرند

  همرزم شهیدمحمد تقوي  سید
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  .».بندن   می درو،شه  پر میحسینیهن اال!  کم تندتر بریمیک«: گفتم

مراقـب بـود بـه      . رفـت   می با احتیاط راه    رضا .کردیمبیشتر   ان ر اسرعتم

 داخـل   امـام .زد جمعیت مـوج مـی  .  پر شده بود  جمارانحسینیۀ   .دکسی تنه نزن  

  . داد شده براي مردم دست تکان می

  بـا هیجـان شـعار       و  گـره کـرده بـود      اش ر ی مشتها . نگاهم به رضا افتاد   

خاطر فشار جمعیت از رضا دور شـده         هب. درخشید    می امام مثل خورشید  . داد   می

  .بود سخیو عرق م صورتش از اشک ا تم.ندما رساو  را بهخودم. بودم

  مزینانی داماد شهید
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  مـا  .». به سربازي نرونـد     و دسربازها فرار کنن  «:فرموده بودند امام خمینی   

محمـد حـاال    «:رضـا گفـت    .تا انقالب پیروز شد     معرفی نکردیم  ان ر اهم خودم 

  .».وقتشه که خودمون رو معرفی کنیم و بریم به یاري انقالب

  .خودمان را معرفی کردیم و رفتیم خدمت

  همرزم شهید  تقوي سیدمحمد 
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جنـگ کـه    . ب، خود را براي سربازي معرفـی کـرد        بعد از پیروزي انقال   

 مرتـب تقاضـا  بـراي اعـزام بـه جبهـه         . م و قرار نداشت   اآراي     لحظه شروع شد، 

او در  . کردنـد    ولی آنها موافقـت نمـی      ها درگیر شده بود    بارها با فرمانده  . داد  می

را از  رضـا  دخواسـتن  نمـی هـا   فرمانده. کرد هاي استان خدمت می     یکی از پاسگاه  

  .داد راحتی انجام می دهند، چون خیلی از کارها را بهدست ب

 ،نـزاع  با سختی و دعوا و    . ندارس  می  به جبهه  ا خودش ر  او با هر ترفندي   

   .اند جبهه بگذرا در ر خدمت سربازيتر شد بیش موفق

  خواهر شهید معصومه میرزاخانی
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  بـه  يوقتـی از سـرباز    . رضا از اولین کـسانی بـود کـه وارد جهـاد شـد             

زد؛    مـی   چـاه  ها روسـتا  يتـو . داد     مـی   انجـام  ا، کارهاي جهاد ر   آمد   می مرخصی

  . کرد  می درو ساخت؛   میمسجد

هـاي پرکـاري      دیـد مـا بچـه       انـدارمري کـه     ژلین  ؤوطبع یکی از مس    نیک

طـور    به این  ژاندارمري«:گفت می. را داد  هستیم، پیشنهاد استخدام در ژاندارمري    

  .».هاحتیاج دارها آدم

  .». براي مردم کار کنم، جهاديدوست دارم تو«:ا گفترض

  سیدمحمد تقوي همرزم شهید 
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 چـشم دیگـه تکـرار   «:گفت رضا می . کرد   می  با رضا دعوا    فرمانده داشت 

  .»!شه نمی

  :پرسیدم، فرمانده که رفت

  چی شده بود؟ -

من خوندم که فرمانده از راه رسید و با            کیوسک نگهبانی نماز می     توي -

 ،‘.مواظبم’: با اینکه بهش گفتم    ‘. نگهبانی نباید نماز بخونی    توي’:گفت. دعوا کرد 

  .‘!چشم’:منم گفتم. قبول نکرد

گذاشت و به نماز اول       ا به جاي خود می    کسی ر نماز  روزهاي بعد وقت    

  . رسید  میوقت

  همرزم شهید تقوي سیدمحمد 
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کنـه تـا      به ما حملـه مـی     یکا  حتماً آمر «:رضا گفت انقالب که پیروز شد،     

  . ».افته کنه و جنگ راه می   میبه منطقه لشکرکشی. انتقام بگیره

 گفته بودم   یادته«:گفت. عملیات رمضان دیدمش   .به حرفش توجه نکردم   

دیگه هیچ کشوري به    . افته؟ اگه پیروز بشیم       می  جنگ راه   و کنه  می آمریکا حمله 

  .».کنه   نمیخاك ما تجاوز

کـه از   ها  امروز بعـد از سـال     . م نامفهوم بود  یدار حرفش برا   و  گیر  در آن 

م چقـدر خـوب     وش   متوجه می  ،کنم   فکر می  ي او  وقتی به حرفها   دگذر    می جنگ

  . دید و چه تحلیل درستی داشت  را می آینده

  همرزم شهید  حبیب خورزانی
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  .کرد   می گوش روحانی پچ پچر د

  ؟ چی بهش گفتی!رضا -

  .باز بگذارنشبها  نمازخونه رو استم درِخو -

  چی؟ي برا -

  ! شاید بعضیها با خدا کار داشته باشن-

 يتـو . دنبالش گشتم  یک شب    .دش  شب رضا غیب می    نیمه،   شبهاي بعد 

   . حال خوشی داشت، به سجده رفته بود ونهانمازخ

  همرزم شهید  حبیب خورزانی
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ا سـتاد مطهـري یـا شـهید بهـشتی ر           وقت بیکـاري کتـاب ا      ،سربازيدر  

 دور تخـتش    هـا   بچـه هـا    وقت خیلی. کرد  گاهی هم روزنامه مطالعه می    . نداخو می

  . کرد ن صحبت میاشی و برادزدن حلقه می

شـهید  تلویزیون  . کردیم  اوایل انقالب بود همه داشتیم تلویزیون نگاه می       

 شهید بهشتی   ةربارداي    تمسخر جمله  بهها،  یکی از سروان  . داد    می نا نش ابهشتی ر 

ولی بعـد از چنـد دقیقـه فکـر       رضا خیلی عصبانی شد  .دخندیدنها   بعضی .گفت

  .». ندارهیخواد که هر کس   میدرك انقالب فهم باالیی«:گفتکردن، 

  همرزم شهید تقويسیدمحمد 
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  :یکی از سربازها گفت

.ادی امروز آقا نمی  -

  حاال چکار کنیم؟ -

 ،سروانی که جلو نشـسته بـود      .دننابخوماز را فُرادا    د ن خواستن   می ها   بچه

  .»!امام جماعت شو«:گفت  صدا زد وارضا ر

  .»!چشم«:گفتد، کن می رارص ولی وقتی دید ا؛رضا قبول نکرد

از «: سروان گفـت ،نمازبعد از . دایستادنها با خوشحالی پشت سر او      بچه

 جماعـت   رو بـه زنمـا ، آقا نیومـد، رضـا وایـسته جلـو     این به بعد هروقت حاج   

  .»!نبخونی

   حبیب خورزانی همرزم شهید
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   !رضا میرزاخانی -

  !بله قربان -

  نزدي؟  و رچرا ریشت -

  .».زنم م رو نمیریش«:با جسارت گفت

 ن،و بکـشی  ر اگه مـن  «: رضا گفت  .ند زیر گوشش  ایک چک خواب  سروان  

  .».زنم نمیتیغ ریشم رو 

چنـد   .ن قبل از انقالب حاکم بود هنوز قوانی،چون تازه انقالب شده بود 

خـاطر   بـه اگـه  «:گفـت ، بار که سیلی خورده بود      یک .همین خاطر تنبیه شد    بار به 

  .».گردوندم  سیلی رو بهشون بر می،انقالب نبود

ولی او تنبیه شد و سـه       . د برداشتن اش قانون تیغ زدن ریش ر     یبا پیگیریها 

  . دش اضافه خدمت نوشتنیماه برا

  رزم شهید حبیب خورزانی هم
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 ؛یـک مـاهی هـیچ کـاري نکیـنم         «:مدیم به رضا گفتم    وقتی از سربازي آ   

  .»!استراحت مطلق

 او را در حال ثبـت نـام          نگذشته بود که   هنوز چند روزي  . چیزي نگفت 

  :گفت لبخندي زد و من افتاد  که بهنگاهش. براي جبهه دیدم

  یاي؟  نمیجبهه -

  .بریم جبهه؟ -

  . عزام شدیم سوسنگرد چند روز بعد ا

  همرزم شهید  سیدمحمد تقوي
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  :بخش حضور پرشور در جبهه

محورهـاي   وۀ چزابـه     از تنگ  اباید مجروحین ر  القدس    در عملیات طریق  

انتقال مجروحین زیـر آتـش دشـمن        . دکردن  می اطراف بستان به دهالویه منتقل    

کـی  «:انده گفت فرم.دشدن  می کمتر براي این کار داوطلب   .کار خیلی سختی بود   

  .»؟شه داوطلب می

  .».یام من می«:گفتتأمل ضا بدون ر

   .ایستاد کار تا آخر، تمام با شجاعت

  همرزم شهید آبادي  رضا علی حاج
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  .»!بخوابین روي زمین«:رضا فریاد کشید

 .کردنـد    بـاران مـی     هـا همـه جـا را گلولـه          پیماهواالقدس     عملیات طریق 

در همـان   .  به سنگرها پناه بردنـد      هم تعدادي. دراز کشیدند بعضیها روي خاکها    

 کـشید و  از درد فریاد می. زمین افتاد ها پیچ خورد و به از بچهیکیوضعیت پاي 

 آمبـوالنس  سرعت او را سـوار    باران به   لولهرضا، زیر گ  . توانست حرکت کند    نمی

  .کرد و به بیمارستان رساند 

  دهمرزم شهی  سیدمحمدتقوي
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 انگـار نـه      ولی رضـا   ،یی داشتیم هادلواپسی  همه شد،   که می  وقت عملیات 

 سال شـصت، حـوالی شـهر بـستان          .کرد    می شوخی،  خندید  می،  گفت    می .انگار

  :بهش گفتم. رفتیم داشتیم جلو می

  ؟ دل دشمن، خیلی شنگولیيریم تو  میرضا داریم -

نـاه رو ازشـون     گ  فرصت خوبیه تا انتقام مردم بـی       ؟چرا شنگول نباشم   -

خواستیم بجنگیم حاال که اونا ناجوانمردانه حملـه کـردن مـا              نمی  ما که  .بگیریم

  .ي بی گناه رو ازشون بگیریمها باید انتقام زن وبچه. دیم هم امونشون نمی

  همرزم شهید  سیدمحمد تقوي
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  بـر   و دآم  می چند قدم  رضا.  سال شصت بود و دامنۀ ارتفاعات میشداغ       

سـراغ   بـه . آخـر دلـش طاقـت نیـاورد       . کرد     می  نگاه گشت و به پشت سرش        می

  : گفتماو  به. رفتبلدوزري که کنار جاده بود

  .هقکنی؟ این خیلی اورا چکار می -

  .نگاهی بهش بندازم، ا یک دقیقه وایس-

در عـین حـال     . بعد از چند دقیقه روشنش کرد     و   باز کرد    ار  ابزار ۀجعب 

 ۀبپر باال بقی  «:گفت .نده بود ام نم از تعجب باز   ا ده ،ودمکه خیلی خوشحال شده ب    

  .».راه رو سواره بریم

  همرزم شهید تقويسیدمحمد  
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است، یک لودر توي رودخونه ساوله!  محمد-
١

  یاي درش بیاریم؟  می

  !ممکنه آب ما رو ببره.  چطوري؟ خیلی خطرناکه-

  .حیفه اینجا بمونه.  دستگاه خوبیه-

 عملیـاتی بـستان مانـده       ۀلودر کاوازاکی عراق در منطق    . بودسال شصت   

. چرخهایش در گـل گیـر کـرده بـود         . شد    فقط اگزوزش دیده می   . بود توي آب  

کنـار  . هوا خیلی سـرد بـود   . چند تا بیل برداشتیم و دور الستیکها را آزاد کردیم         

ــردیم  ــش روشــن ک ــه آت ــودیم و  . رودخان ــمن دور ب ــد دش خوشــبختانه از دی

. با زحمت زیاد دستگاه را بیرون کـشیدیم       . ستیم با خیال راحت کار کنیم     توان    می

  . همانجا سرویسش کرده به بچه هاي خودي تحویل دادیم

  همرزم شهید سیدمحمد تقوي 

                                                
١

  .اي در شمال غرب بستان  رودخانه- 
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 در شـمال     ساوله ۀنانزدیک رودخ القدس    در عملیات طریق   سال شصت، 

  بایـد  مـن و رضـا     .تـا عـراق فاصـله کمـی داشـتیم         . شدیم  مستقر غرب بستان 

به بیمارسـتان چنـدین کیلـومتر       ها  نآندن  اتا رس . بردیم    می  به عقب  احین ر ومجر

  :رضا گفت .راه بود

  . ي اطالعات بپرسیمها بریم از بچه. داشته باشه بر اینجا باید راه میون -

  .دیم   می بیاین نشونتون.هآره هست ولی توي تیررس دشمن -

 یکـی از    شـب قـرار شـد       ، یـک  یم یاد گـرفت   ابر ر   بعد ازاینکه جادة میون   

بـر    بیا از میون  «:رضا گفت .  برسانیم  بیمارستان ا که ترکش خورده بود به      ر ها  بچه

  .»!بریم

.  شدیم راه اشتباه اسـت      متوجه بعد از مدتی  .  چراغ خاموش را ه افتادیم    

  :گفت  می شنیدم کهاصداي رضا ر.  ماشین چپ کرددر حال دور زدن بودیم که

  !انی دارن میا همحمد بدو عراقی -

  مجروح چی؟ -

  .حالش خوبه -

  بـه بیمـاران    ا مجـروح ر   .د بـرویم   طرف سوسـنگر   مجبور شدیم پیاده به   

بـا زحمـت   .  برگـشتیم  پیش ماشـین و شب آب و روغن گرفتیم     ناهم. ندیمارس

  . بردیم عقبو  بلند کردیم ا ماشین رزیاد،

  همرزم شهید تقويسیدمحمد  
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. شـب گذشـته بـود      شـب سـاعت از نیمـه        لقدس، یک ا  در عملیات طریق  

 شـدم کـه     براي خوابیدن آمـاده مـی     . روز پرکاري داشتیم  . د خوابیده بودن  ها  بچه

 تانکر نفـت راه افتـاده       . رفتم  طرف صدا  به  و  بلند شدم  .صدایی به گوشم خورد   

  : پرسیدم.دیدم آقارضاست.  به طرفش دویدم.رفت   میبود و به طرف جاده

  کنی؟   می  چکار! رضا- 

خوان با ماشین از جـاده         ها می   ریزم تا فردا که بچه        می  دارم نفت سیاه   - 

  .رد بشن خاك بلند نشه و دشمن جاي ما رو پیدا نکنه

  همرزم شهید تقوي سیدمحمد 
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 روي جاده خـاکریز     د، خراب نکنن  ابراي اینکه جاده دهالویه به بستان ر      

مجـروحین   در سال شصت، آقارضا      زادي بستان عملیات آ در  . دبلندي زده بودن  

  .دمجبور بود از سمت چپ جاده حرکت کن و کرد  می جابجاار

  .ماشین رضا رو زدن!  یا علی-

  . بدو بریم کمک. چپ کرد... آخ-

  !خدا رو شکر طوري نشدن -

هـم   بـا و آورد ري رضـا آمبـوالنس دیگـ     ،  ن بجنبیم اتا ما رفتیم به خودم    

بـا سـرعت از مـا دور          و پشت فرمان پرید  . ت ماشین  گذاشتیم پش  امجروحین ر 

  .شد

  همرزم شهید آبادي  رضا علی حاج
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زیـرآتش دشـمن بـه     ،در عملیات آزادي بـستان  اکار انتقال مجروحین ر   

 جمع کرد و براي انتقـال       ا صندلی عقبش ر    و  سیمرغ برداشت  کی. عهده گرفت 

  . برد و برگشتا ر چندبار مجروحین. آماده شدین احتمالیمجروح

. ش بـسته اسـت    ر و دسـت دیگـ     دکنـ  یک دست راننـدگی مـی      با  دیدم

  .»؟دستت چی شده«:پرسیدم

  .».چیزي نیست«:گفت خندید و

  .».اما قبول نکرده بره عقب. ترکش خورده«:بچه ها گفتند

  همرزم شهید آبادي  رضا علی حاج
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له بعـد از     چزابـه کـه بـال فاصـ         عملیـات   سال شصت در منطقۀ رقابیه،    

ضـرورت   بنـا بـه  . القدس و حملۀ دشمن از تنگۀ چزابه آغاز شـد        عملیات طریق 

م یک آمبوالنس گرفتیم و بین خط مقـدم      ا هر کد  .جذب واحدهاي ارتش شدیم   

 نشـسته  هـا   بچـه   نزدیک ظهر با چند نفـر از       .کردیم  می و مقر بهداري سپاه تردد    

 به یکـی دو تـا   .خل شد با یک کیف سنگین دا  ،بودیم که رضا عصبانی و خسته     

 ؟چرا کنار جاده هرچی عالمـت دادم نایـستادین        «: خطاب کرد و گفت    ها  از بچه 

  .».نخواستم بکسلش کنی می. دشمن خراب شده بودآتش زیر  ماشینم

.»؟ کجا؟ کی.باور کن متوجه نشدیم«:گفتم

  .».متوجه شده ولی به دالیلی نتونسته بایسته«: گفتها یکی از بچه

هاي قابـل انتظـارش خیلـی زود فـروکش کـرد و شـوخی              عصبانیت غیر 

  .»اون کیف چیه با خودت آوردي؟«:گفتم.  گرفتا رآن جاي معمول

 تموم آچاراي ماشین رو برداشتم آوردم       ،وقتی دیدم کسی نایستاد   «:گفت

  .».بین نرن ازها  اینرو زدن،تا اگه ماشین 

  علی بغیري همرزم شهید 
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صدایی شنیدم که   .  حمیدیه دشت آزادگان بودیم    سال شصت در ایستگاه   

  .»!تعال! یا اخی«:گفت

 هـر وقـت   . ایـن تکیـه کالمـش بـود       .  رضـا بـود    .ندما بر گرد  صورتم را 

 هـم بـا همـین       هـا    بچه ۀبقی. کرد  می بیا از این جمله استفاده    : ویدخواست بگ  می

  .دزدن   می صداا او رهجمل

. شد    می تر دوست داشتنی  ها،   رضا با گفتن این جمالت و شوخی با بچه        

ـ   مـی   فراموش ا مقام و سمت رضا ر     ر هم دیگ  ها  بچه تـر     و بهـش نزدیـک     دکردن

  .دشدن می

  همرزم شهید عباس خوري
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سال شصت ماشین رضا در منطقۀ چزابه در حین عملیـات چزابـه، زیـر            

مـن  . بـا هـم رفتـیم تـا آن را بـه عقـب بیـاوریم               . آتش دشمن خراب شده بود    

 را دورتر نگه داشتم تا اگر یک ماشـین هـدف دشـمن قـرار گرفـت                   آمبوالنس

الستیک ماشین را که ترکش خورده بود با زحمـت عـوض            .دیگري سالم بماند    

سـیم بکـسل را بـستیم و        .کردیم و قدري روي ماشین کار کردیم روشن نـشد           

. حرکت کردیم از تیررس دشمن که دور شدیم صداي آژیـر آمبـوالنس شـنیدم            

عقب نگاه کردم، خبري نبـود ولـی    در آینه به. تا آمبوالنس رد بشود  کشیدم کنار   

شد به آینه بغل نگاه کردم شاید آمبوالنس پشت سر رضـا              صداي آزیر قطع نمی   

. خندیـد  رضا افتاد که داشت مـی  چشمم به. نه خیر خبري نبود   . قرار گرفته باشد  

 دهـانش   متوجه شدم در آن حال و هواي بحرانی رضا شوخی اش گرفتـه و بـا               

  . خندد آورد و به عکس العمل من می صداي آمبوالنس در می

  علی بغیري همرزم شهید 
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رضـا  ). ره(با چند نفر از بچه ها قرار گذاشتیم برویم تهران دیـدن امـام               

رضـا یـک ماشـین بـردار        «:گفتم. آالت در منطقه بود     مسؤول تعمیرگاه و ماشین   

  .».بریم

هنوز از اهـواز دور     . بح زود راه افتادیم   آقا رضا ماشین را آماده کرد و ص       

را درسـت کـرد و دوبـاره راه     سـختی آن  بـه . نشده بودیم که ماشین خراب شـد      

شـهید ترابـی    . مقداري راه نرفتـه بـودیم کـه بـاز ماشـین خـراب شـد               . افتادیم

  .»مگه نگفتی خوب چکش کردم؟! عجب ماشینی«:گفت

ید تا ثواب بیـشتري     براي دیدن امام باید سختی کش     «:رضا با لبخند گفت   

نرسیده به پل دختـر السـتیک   . دو باره ماشین را درست کرد و راه افتادیم  .».برد

یـک  . داخل پل دختر زاپاس پنچر شد     . را عوض کردیم  الستیک  . خودرو ترکید 

آبـاد ماشـین      خرم  نرسیده به . حلقه الستیک دست دوم خریدیم و حرکت کردیم       

خـاطر آوردن ایـن       همه عصبانی شده بودنـد و رضـا را بـه          . گیربکس خرد کرد  

اما او خم به ابرو نمی آورد و با کمال خونـسردي تمـام              . ماشین مؤاخذه کردند  

با کمال آرامش کنار جاده ایستاد و جلو یک         . کرد  شها را تحمل می   آن همه پرخا  

ماشین را بکسل کردیم و پلیس راه گذاشتیم و با اتوبـوس بـه            . ماشین را گرفت  

اي  با دیدن امام خـستگی راه از تنمـان بیـرون رفـت و جـان تـازه             . تهران رفتیم 

  . گرفتیم

  زاده همرزم شهید  غالمرضا فرجی
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  :گفتم. ه پول توي دستش دیدمیک خرد

باالخره پولت رو گرفتی؟ -

  ؟کدوم پول -

  .دن  میها همون که براي حموم و تلفن بچه -

  .از دامغان برام فرستادن رو این. ستها نه اون پول براي رزمنده -

چند شب پـیش چـرا      تازه فهمیدم   .  برود ما حم  تا به   برداشت ا ساکش ر 

. ه بودمدام نیابا من حم

  همرزم شهیدحمد تقوي سیدم 
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  :پرسیدم.  مرخصیرفتم داشتم می

  رضا دامغان کار نداري؟ -

  ! سالم برسون!نه -

  :جواب سالمم را داد و پرسید. سالم کردم. برخوردم مادر رضا به

  رضا چطوره؟ -

  .خوبه، سالم رسوند -

  :ویدمنتظر بودم بگ

  مد مرخصی؟وچرا نی -

  : گفتم.مپشت سرش دوید. چیزي نگفت و رفت

  .یاد یچند وقت دیگه م -

  :نگاهی بهم کرد و گفت. برگشت

  .دارن بهش نیازبیشتر اونجا  -

  :با خودم گفتم .مدآ نظرم به رضا هت لحظه ابکی

  !الحق که مادر رضاست -

  همرزم شهید تقويسیدمحمد  
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هـر چنـدوقت    . سـکنه شـده بـود       شهر ویران و بی    ،بعد از آزادي بستان   

 تـازه از دامغـان   هـا  تعـدادي از بچـه  . رسید    می وله و خمپاره به گوش    صداي گل 

  .  مسجد خوابیدیما درشب ر. دمده بودنآ

بـراي  مقـداري آب و غـذ       . هـا آمـده بـود         بـه بچـه   آقا رضابراي کمک    

دفعـه دیـدم رضـا کنـار مـسجد دنبـال              یـک  .غذاي زیادي نداشتیم  . هاآورد  بچه

و  جمـع کـرد   ارها نآچند تا از   . دره بودن ن جنگ آوا  ا مید د که در  کن    می گاوهایی

 صـبح زود  ،فـردا . نپرسـیدم  از کارش تعجب کردم ولی چیـزي        .کنار بست یک  

  .ها بیاورد د و براي بچهبدوشرا   آنرفت سراغ یکی از گاوها تا

 !ایـی «: دامغـانی گفـت    ۀلهجـ  بـه .  اسـت  دید نر ؛   برد زیر گاو     ادستش ر  

  .».هحیوانو نرِ

  .  گاوهابقیۀیم زیر خنده و او رفت سراغ  با شنیدن این حرف زد

  همرزم شهید شاهچراغی سیدعباس 
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. نـدیم ا بـه جماعـت خو     ار نمـاز ظهـر   . القدس بود   بعد از عملیات طریق   

بقیه هـم آب   . چندتا کنسرو آوردها  یکی از بچه  .  وسط چادر پهن کردم    اسفره ر 

هنـوز  .  بخـوریم  نشستیم سر سفره تا غذا    ،   همه که جمع شدیم    .د آوردن ان ر او ن 

 سـالم و احوالپرسـی کـرد و       . راه رسید از   آقارضا   نشده بود که   در کنسروها باز  

  : با خنده گفتها یکی ازبچه .نشست

  !باالخره یک جا نشستی!  آقارضاچه عجب -

  .سو شده  چشم بزرگان کم.عجب به جمالت -

  .از تو تیز و فرزتر ندیدم واهللا، اهللا اعلم -

و  ماشـااهللا دور  «:گفـت . ن برداشت اتکه ن و یک   پایین   انداخت    را سرش

  .».ههاي تیز و فرز از آدم بر ما پر

  .»کجا؟«:م پرسید. دو سه لقمه خورد و بلند شد

  .»! ممنون.سیر شدم«:گفت

جوري  دونم این بچه چه    نمی«:حاجی مرتضی گفت   .از چادر رفت بیرون   

  .».خوره  می گنجشک غذاةانداز. زنده است

  .»!غیبت ممنوع«:گفت و و چادررضا سرش رو کرد ت

  همرزم شهید تقويسیدمحمد  
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 نیروهاي جهاد   ،و آزادي بستان  القدس     طریق بعد از عملیات  سال شصت   

ـ  اسازندگی در محل ساختمان بهداري این شهر پایگاه پشتیبانی ر        د مـستقر کردن

یـت  ر مأمو بسیج جهت انجـام    سپاه و ،  و برحسب نیاز واحدهاي مختلف ارتش     

م شخـصیت  ی بـرا .نجا آشنا شدمآ من با رضا .دشدن  میبه مناطق مورد نیاز اعزام  

ـ   مـی  و نهـی   ن امـر  اش براي کارهاي شخصی  ها  بعضی. جالبی بود  ولـی او   . دکردن

 بااینکـه  .داد  خودش انجام میاش ری کارهاۀ هم. نخواستنوقت چیزي ازم  هیچ

   .داد  نمیصتی بهمش کاري بکنم ولی او هیچ فریخواست برا خیلی دلم می

  علی بغیري همرزم شهید 
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 از بـستان بـه      اوقتی مجـروحین ر   ،   چزابه ۀ در عملیات تنگ   سال شصت، 

  جلو .دنمده بو آچشمم افتاد به کاروانی که از دامغان        ،  کردم  می سوسنگرد منتقل 

  بعـد از   . آنهاسـت   دامغـان هـم بـا      ۀ امـام جمعـ    ،آبـادي   دیدم آقـاي نعـیم     .رفتم

 فکـر   .بستان فراهم کـنم     در ا قرار شد مقدمات استراحت کاروان ر      ،رسیپ احوال

 با همـت    .د در این مهم به من کمک کن       دناتو  آقارضا نمی  کس بهتر از   کردم هیچ 

 کـه پـر بـود از        ااو و اخالق خوشش در زمان کوتـاهی مـسجد جـامع شـهر ر              

یروهاي براي نهم طوري که کمترین دلخوري       به . خالی و نظافت کردیم    ،رزمنده

 براي آوردن غذاي گـرم و       ابا عالقه ما ر   ها  نآ ؛ بلکه مدادر مسجد پیش نی    مستقر

  .دوسایل پذیرایی کمک کردن

  همرزم شهید علی بغیري
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، وآزاد شـدن منـاطق اشـغالی      القـدس      طریق بعد از عملیات  سال شصت   

مأمور   ما .دنوشب رقابیه اعزام    ۀن بهداري به منطق   اقرارشد نیروها از محل ساختم    

دسـتگاه جیـپ   یک . نیمانجا بمآ ،شدیم تا انتقال تمامی امکانات پایگاه به رقابیه       

 رضا کنـار خـودروي      . جاده بودیم   حال حرکت در   در. سیمرغ در اختیار ما بود    

  .»؟چی شد«:پرسیدم.  کرد دشمن ترمزةمنهدم شد

  .از نفربر باال رفت و شروع کرد به گشتن ماشین پیاده شد و از

  ؟گردي  مییدنبال چ -

  .امی االن می -

  آمـد  بیـرون وقتی. کردم ه می نگا او را من با تعجب. گشتاي چند دقیقه 

 .اینجا نباید بیکار باشن   ها  این«:گفت. چند تا آچار و سیم بکسل توي دستش بود        

  .».ما بهشون احتیاج داریم

، زدیـم  مـی  منطقـه گـشت   وقتـی در  . ن همین بود  اروزهاي بعد هم کارم   

کـرد و     مـی   به دقت بررسی   ا دشمن ر  ةک ادوات نظامی منهدم شد    تک ت آقارضا  

  .داد  می رقابیه انتقالۀبه منطق  وداشت بر می ا وسایل قابل استفاده رۀهم

  همرزم شهید علی بغیري
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نیروهـاي  القدس،    طریقزاد شدن بستان در عملیات      آبعد از   سال شصت   

اي ه از افـسر   روز یکـی    یـک  .دشـدن  ارتش جایگزین نیروهـاي سـپاه و بـسیج        

 مقـر   بـا مـا در     ،بهداري به مقر ما مراجعه کرد و اجازه خواست تا بهداري تیپ           

فـضاي مناسـبی بـراي خـدمات     ، بهداري بـود  مقرقبالً نجا که آ از  .بشودمستقر  

 . موافقـت کـردیم    ،هم که در حـال انتقـال بـه رقابیـه بـودیم              ما .پزشکی داشت 

  .د و مستقر شدند آوردنان رالوازمش

 سـرباز مـسلح   ، به مقـر کـه رسـیدیم       .ه برگشته بودیم  قزنی منط  از گشت 

  .».ما اجازه نداریم شما رو راه بدیم«:نگهبان گفت

 ولی مذاکرات به نتیجـه      د، خبر کردن  ا بهداري ر  ة فرماند  ما، زیاد با اصرار 

 از پـذیرفتن شـما      ،چـون اینجـا پایگـاه ارتـش شـده         «:گفـت   فرمانده می  .نرسید

  .».معذوریم

از روي هـر نیرویـی کـه مقـابلم          و کوبم به در پایگاه    می ینماشبا  «:گفتم

  .».شم  میباشه رد

 و  به آرامش دعـوت کـرد   رامنرضا .  رفتمماشینبا عصبانیت به سمت     

 بعـد از    . تیـپ کـشید    ةکـار بـه گفتگـو بـا فرمانـد         . تا با آنها صحبت کند    رفت  

گاه به روي ما بـاز  تنها در پای نه، درایت انجام داد مذاکراتی که رضا با استدالل و 

 بدون آنکه   د،هم قبول کردن  ا  ر احتیاجات ما  آذوقه و تأمین  یت   مسؤول  بلکه ،شد

  .میهاي نظامی ارتش باش ملزم به رعایت مقررات حاکم بر محیط

  همرزم شهید علی بغیري
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در حـال  المبین در منطقۀ رقابیـه       سال شصت و یک، بعد از عملیات فتح       

 !آقارضا نگاه کـن   «:گفتم. نده از دشمن بودیم   اوات بجا م  جمع کردن وسایل و اد    

  .».خنثی نشدنها این مین

شد کرد    کاري نمی  .کمی بهشون نگاه کردیم   . هامینبا احتیاط رفتیم طرف     

بیـا  «:گفـتم . ونه تخصصی   داشتیم ارها  نآچون ما نه ابزار الزم براي خنثی کردن         

.»!ادی بریم از دست ما کاري بر نمی

س از آنجـا    گذاشت تا هرک  ها  عالمت درست کرد و کنار مین     رضا چند تا    

ن نزدیکی  آ دوید پشت تانکی که      ،م شد اکارش که تم  . د ببین ارها  نکند آ   عبور می 

  .»!علی بدو پناه بگیر«:بود گفت

  .»؟کنی چکار می«:گفتم. انداختها چند تا سنگ برداشت و به طرف مین

  .». کنماشونخوام خنث می«:با خنده گفت

  یري همرزم شهیدعلی بغ
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.بـودم  آقارضـا    المبین با  عملیات فتح در  
١
 دیـواري بـا کلوخهـاي روي خـاکریز         

بـا اولـین انفجـار ریخـت        .  یک صفحۀ فلزي رویش گذاشـتیم      درست کردیم و  

ن کـم  امـ یجاقدر   آن . تا صبح چندبار خراب شد و درستش کردیم        .نا سرم يرو

 ااو هـم سـرش ر  و نار پـاي رضـا   ذاشتم کگ  میابود که موقع خواب من سرم ر      

 صـبح کمـی گـل    . بخـوابیم  دذاشـتن گ ن ها   تا صبح پشه   .ذاشت کنار پاي من   گ  می

 هـا،   ن سـختی  آ ۀ تـوي همـ    .بـشود  تا محکم     مالیدیم  به سنگر  ودرست کردیم   

 با خونـسردي و آرامـش   اش ر ی کارها ۀهم. دشکایتی بکن  رضا   نشنیدم وقت هیچ

  .داد انجام می

  زم شهیدزاده همر غالمرضا فرجی

                                                
١

المبین در تاریخ دوم فروردین شصت و یک در غرب دزفول و شوش آغـاز شـد کـه      عملیات فتح- 

دنبال موفقیت ایـران در   به. داي به وسعت دو هزار و پانصد کیلومتر مربع گردی         منجر به آزادسازي منطقه   

  .بس کرد المبین، صدام در هفتم فروردین شصت و یک تقاضاي آتش عملیات فتح
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 هـا   بـا چنـدتا از بچـه   ،نزدیـک غـروب  در سال شصت و یک، یک روز   

 فـردا   د قـرار باشـ    رکه اگـ   کردیم  می  با هم صحبت   .بودیم نشسته پشت خاکریز 

  نـه سـنگر    ،یل داریم ی نه گازو  ود، شروع بش  المبین  فتح دوم عملیات    ۀصبح مرحل 

گازوییـل  شـه   مـی هـا   نکمن بـرم ببیـنم از ایـن تا        «:گفت رضا  حاج .درد بخور ه  ب

  .».گرفت

 یک خمپـاره خـورد بـه        .مدآصداي انفجار   که  هنوز چند قدم نرفته بود      

 نصرتی و بغیري هـم مجـروح        ؛ حسین فتاح شهید شد    .ن بود اتانکی که نزدیکم  

 سـکوت تلخـی     .ثرشـده بـودیم   أ همـه مت   . به عقب منتقل کردیم    ا شهید ر  .دشدن

.  نبایـد کـسل باشـیم      هللایـاا «:گفت لبخند ش بلند شد و با    ی رضا از جا   .حاکم شد 

  .». رو پر کنیمها باید جاي بچه

  همرزم شهیدزاده   فرجیغالمرضا
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ي هـا   براي رسیدن به مقر بچه    المبین، سال شصت و یک        فتحعملیات  در  

 د،چـاي رقابیـه اسـتقرار داشـتن     روستاي بیت مهندسی رزمی جهاد دامغان که در    

بارج نه با ارودخ باید از 
١

عملیـات    قبـل از   .گذشـتیم   مـی   شبیه به قـایق بـود       که 

 رضـا   .نه بردیم و مستقر شدیم    اطرف رودخ  نآ به   اخودرو و وسایل مورد نیاز ر     

. داشتایت محور ر مسؤولموقع نآ

ل ی مـسا  ۀ رضـا بـراي همـ      .مشکلی بود  ن شرایط کار  آبردن امکانات در    

 بـا ابتکـار    اند و هـر مـشکلی ر      ام  نمی  توي هیچ کاري   . راه حلی داشت   ،سخت

  .کرد  میعمل و درایت حل

  همرزم شهیدزاده   فرجیغالمرضا

                                                
١

دهند  گاهی روي آن بار قرار می. ایست که داراي اشکال مختلف و بعضاً مسطح است  بارج وسیله- 

  .کشند کنار کشتی می را به کش آن ي یدك وسیله و به
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  .المبین مسؤولیت مهندسی رزمی را پذیرفت سال شصت و یک در عملیات فتح

. شـد   نمـی   جـدا  هـا   بچـه   جـدا بـود ولـی رضـا از         ، سـنگر مـسؤولین    جبههدر  

  .». نیستی؟ برو توي سنگر خودتمگه تو قائم مقام«:گفتیم  می

  .».و دینمون دفاع کنیم  چیه؟ همه اومدیم از کشورقائم مقام«:گفت یم

شد چه کـسی         نمی کسی متوجه . خورد  می خوابید و با ما غذا      می  کنار ما 

ـ  نهی می و  امرد، به اومده بودن آ که تازه    ها  بعضی از بچه   . است مسؤول  و دکردن

د قائم مقـام    فهمیدن    می بعداً که . داد    می ن گوش ااو بدون هیچ اعتراضی به حرفش     

   .دکردن   می جمع و جورا ر، خود استمهندسی رزمی جهاد

  همرزم شهید سیدمحمد تقوي 
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 هـوا کمـی     ،نزدیک غروب سال شصت و یک در منطقۀ عملیاتی رقابیه،         

. کردیم می درستش و داشتیم چند نفري افتاده بودیم سر بلدوزر      .خنک شده بود  

آچـار  «:دفعـه سـید فریـاد زد       یـک . درست نـشد   آخرش   .داد نظري می  یسهر ک 

  .».فرانسه اومد

 یکـی   . بود شاداب و سر حال    مثل همیشه    .است آقارضا   کردم دیدم    نگاه

  .».کنه  میاالن رضا درستش«:ها گفت از بچه

  .»! رضا بتونهه بعید، آدم ماهر نتونستیم تاپنج شش«:با خودم گفتم

  .»چی شده؟«:پرسیدرضا 

  .».شه   نمییم روشنکن  میهر کاري«:گفتم

 سید«:گفت چند دقیقه بعد  . نفهمیدیم چکار کرد  . کمی با موتور ور رفت    

  .»!استارت بزنیک 

آقارضـا  «:مپرسـید  .روشن شـد  .  استارت زد   و سید نشست پشت ماشین   

  .»؟ش بودا هچ

  .».ش کردم درست شدا کاري کم دستیک «:گفت

  همرزم شهید  محمدباقردادگر
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بـارش خمپـاره روي جـاده    ۀ عملیاتی رقابیه سال شصت و یک در منطق 

  .»زنن؟  میو خالی رة دارن جادیبراي چ«:فکر کردم. شروع شد

 يکیـه تـو   «:دمـ آ  سـرعت مـی    هبداشت   یک موتور    ،خوب که نگاه کردم   

  .»د؟یا تیررس دشمن داره می

ـ   ا مـی نجـا ر هماگذشت    می از هر جا که    .با دوربین دنبالش کردم    و د زدن

  .»!ایه کله  آدم بیچه«:گفتم .شد   میخاك بلند

تنـگ   را   میاهچـشم . مد پشت خـاکریز   آ. م طرفش د دوی ، نزدیک که شد  

چـشمم افتـاد بـه    . نده بـود ا بـا چفیـه پوشـ     اصـورتش ر  . بهتر ببیـنمش  تا  کردم  

  .»رضا تویی؟«:گفتم .شا ییدمپا

  :گفت، کرد   می وارسیارآنها که طور  همان .مد طرف تجهیزاتآ 

  . الزمش دارم،زي اینجا گذاشته بودمچی یک خوبی؟! سالم -

  .کردي هوا تاریک بشه   می صبر-

  .چند تا دستگاه معطلن، نبوداي  چاره -

  .ها استقرار دستگاهمحل رفتی  خوب می -

 یـک   خواسـتم  مـی . برات تنگ شده بـود     تازه دلم . بودتر    اینجا نزدیک  -

  .احوالپرسی هم باهات بکنم

   . موتور و رفتيو پرید روخواست برداشت    می کهاچیزهایی ر

  همرزم شهید محمدباقر دادگر 
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روي زمین    از اش ر ا  خورشید داشت دامن طالیی   المبین،    در عملیات فتح  

 ناسـرم ي  خمپـاره رو   نامثـل بـار    .هنوز هوا تاریـک نـشده بـود       . کرد  می جمع

  ما از  . چند تا بلدوزر بیشتر نداشتیم     .شد  می ما باید خاکریز تا شب تم     .ریخت   می

 وضـع خطرنـاکی     آمده بود بـراي کمـک     رضا. بودیم صبح به نوبت مشغول کار    

من کنار بلدوزر رضا رفـتم      . افتاد کنار ماشینها    می  یک خمپاره  دقیقههر چند . بود

ـ       اش ر یتا جا   مـدن خمپـاره روي زمـین دراز       آبـا هـر بـار        .د با مـن عـوض کن

رضـا بیـا    «:تم با صـداي بلنـد گفـ       .آورد   ش نمی ولی رضا خم به ابرو     .کشیدم   می

  .»!پایین من برم

  . خسته شدنها بچه! برو سراغ بلدوزرهاي دیگه -

  تو چی؟ -

  .خوام خودم این کار رو تموم کنم   می-

مـد پـایین و   آ هنوز حرفش تموم نشده بود که یک خمپاره کنار بلدوزر        

یک لحظـه فکـر کـردم تـرکش         . شد     نمی  دیده ررضا دیگ . خاك به هوا بلند شد    

 ش خـاکی شـده  ی دیدم سـر تـا پـا     ،مرسید که   نزدیک.  طرفش  به مدوید. خورده

  .»؟سالمی، رضا«:پرسیدم. شد   نمی صورتش دیده.است

 حاال صورتش بهتـر     .ریختها  کمی از خاک  ،  ن داد اتککه   ا رضا سرش ر  

  .وبه کارش ادامه داد» !یا علی«:کرد وگفتاي   خنده.شد   میمعلوم

  همرزم شهیدمحمدباقر دادگر 
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 بـا عجلـه داشـت بیـرون       سال شصت و یک در منطقۀ عملیاتی رقابیـه،          

  .»کجا رضا؟«:پرسیدم. رفت می

  .خوام تلفن بزنم می -

  !جا تلفن بزن همین -

. خوام به دامغان زنگ بزنم می. اون مال بیت الماله! نه -

  همرزم شهید تقويسیدمحمد  
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 ارزمعـه دعـاي کمیـل برگـ       ي ج هـا    شـب  المبین،  منطقۀ عملیاتی فتح   در

 چـادر   ي فضاي معنوي خوبی تـو     .».... ت بجهلی أظلمت نفسی و تجر   «. شد می

الهی و ربـی مـن لـی    «. داد تغییر می  اکالم زیباي دعا حال آدم ر     . ایجاد شده بود  

 چشمم افتاد به رضا که      توي تاریکی، .  نشستم ها   رفتم پشت سر بچه    .».... غیرك

ـ یگذاشته بود روي زانوهاا سرش ر. ه بوداز من نشستتر  رفط نآدو نفر   ه ش و ب

   .کرد شدت گریه می

ربی، صبرت علـی عـذابک فکیـف اصـبر           و و سیدي و موالي    یا الهی «

نگـاهی  .  بلندتر شد  ها   بچه ۀ صداي گری  ،دعا به اینجا که رسید    . ».. ..علی فراقک 

غی  شـلو يولی تو. ش بلند شده بودی رفته بود به سجده و صدا.به رضا انداختم  

  چـراغ کـه    .ذاشت درست ببیـنم   گ  م نمی یاه  اشک آخرهاي دعا  .شد    نمی شناخته

  .از رضا خبري نبود.  نگاه کردمابرم ر و  دور،روشن شد

  همرزم شهید محمدباقر دادگر 
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تمـام  ! و صـورتت بـزن   یک آبی بـه سـر  پایین آقارضا بیا  «:با فریاد گفتم  

  .».لباسهات خیس عرق شده

  .»!الچشم! الچشم«: با لبخند گفت وهی کرداز باالي بلدوزر نگا

 .کـردیم   م مـی  ا تمـ  اخـاکریز بـزرگ ر     یک   رفتم سراغ کارم، باید تا شب     

 یـک  .کـرد    مـی مدتی بعد که برگشتم، هنوز داشت کـار  . بود المبین  عملیات فتح 

 کنار بلدوزر ایـستادم    . حواسش به کار بود    ۀ هم .پارچ آب گرفتم و رفتم طرفش     

  .»! رضا!آقارضا«:با صداي بلند گفتمو 

طور   همان. زمین گذاشتنم   اپارچ ر . شنید    می دید و نه    نه خیر، انگار نه می    

کجـایی  «:بلند گفتم  و   رفتم کنار دستش  . دم باال یرفت، پر     می عقب که بلدوزر به  

  .».زنم ساعته دارم صدات مییک ! رضا

  .».الکار، الکار«:مثل همیشه، با لبخند گفت

  .اآلب -

  ! االن-

  ! یک دقیقه بایسترضاجون  -

 يکشید و کمی ریخت رو     سر اپارچ آب ر  . بهش دادم و   آوردم   ا پارچ ر 

  .»!الممنون«:گفت سرش و

  همرزم شهید شاهچراغی سیدعباس 
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بـه  . صـداي رضـا را شـنیدم   المبـین،   سال شصت و یک در عملیات فتح     

ي کمـک  یـا  مـی ! بري کنار سنگر؟ حـسین        اون لودر رو می   «:ها گفت   یکی ازبچه 

هـا رو بـذاریم       کنی ایـن جعبـه       کمک می  !کنی این وسایل رو ببریم عقب؟ علی      

  .»پشت اون وانت؟

همیـشه صـحبت کـردنش مثـل     . وقت نشنیدم به کسی دستور بدهد      هیچ

  . خواست با شوخی و خنده از ما کار می. خواهش بود

  همرزم شهید محمدباقر دادگر 
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 هـر کـس هـر چـی       «:ل غذا گفته بـود    ؤومسبه   .بودسرپرست ما    آقارضا

  .»!خواد بهش بدین  می

  .»!بیا شربت آقا رضا«:گفتمو ش زدم یصدا. ددادن   میروز شربت کی

  . رفتو» !شما بخورین«:گفت

  !وقت نهاره بیا بریم غذا بخوریم! آقارضا -

  .یام من بعد می!شما برین -

  . رفتو

  ین؟ای  نمی، شماریم استراحت می. ما خسته شدیم! رضا آقا-

  .من خسته نیستم. شما استراحت کنین -

  . رفتو

 . شـروع کـرد   اکار ر  .حاضر بود ، آقارضا   مدهانیکس    هنوز هیچ موقع کار،   

  .دمدنآ ها بعد بچه

  همرزم شهیداکبر ورکیانی   علی
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هـر  .  بلنـد شـد    ها  سر و صداي بچه   . در منطقه بودیم   سال شصت و یک   

گرفـت کـه     بحث داشت باال مـی     .مدآ   نمی کوتاهکس   هیچ. گفت  چیزي می سی  ک

 سـاکت   همـه . به خاطر اخالق خوبش همـه او را دوسـت داشـتند           . رسیدرضا  

  .»چه خبره؟«: پرسیدرضا .دشدن

  .».ره   نمیجوبي یک بعضی کارها آبشون تو  سرها بچه«:گفتم

کرد به   بعد شروع . سکوت حاکم شد   چند ثانیه .  کرد ها  نگاه به بچه   یک  

  . هرچه گفت، بچه ها با اشتیاق پذیرفتند. کسی خم به ابرو نیاورد.م کارتقسی

  ورکیانی پور همرزم شهیداکبر   علی
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. سه چهار شب نخوابیـده بـودیم      . م شده بود  ا تم المبین  فتحتازه عملیات   

کـانتینر  ي  همراه رضا رفتیم تـو    . ناي راه رفتن نداشتیم   . شد    نمی  باز یماناه  چشم

  . راحت کنیمتا است

ش یاهـ   چـشم .زنـد   مـی میشنیدم رضا صدا،شب نیمهبعد از سه و چهار 

ـ   ابه او دیشب نگهبانی ر  ،  متوجه شدم .  خون بود  ۀکاس او هـم نگفتـه     د   داده بودن

  . استبود که چند شب نخوابیده

  .»دونی ظرف روغن کجاست؟  می«: بعد از عذرخواهی گفت

هرکاري کـردم او   . دادم اوا بهظرف ر .د روشن کنخواست بلدوزر را   می

  . ش کار کنم، قبول نکردیجاه  من بد وبخواب

  همرزم شهید رضا غدیري
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 کـه سـال شـصت و یـک در عملیـات             کـرد   می یکی از دوستان تعریف   

المقدس  بیت
١
به جلو و . اي آرامش نداشت     و رضا لحظه   گردان به خط شده بود     

  :گفت عقب گردان رفت و آمد  و می

  !ن، حرکت کنیها  بچهاهللاا ی-

   ! خدا قوت!اهللاء ماشا-

  !عقب نمونی،  حمید-

  ! بدو عباس، بدو رسیدي-

                                                
١

در تاریخ سوم خرداد هزار و سیصد و شصت و یک در منطقۀ عملیاتی المقدس   عملیات بیت- 

  . جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر که آغاز شد که منجر به آزادي خرمشهر گردید–غرب کارون 
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   کی خسته است؟!واهللاي   -

  .»!دشمن«:صدا گفتند همه یک

  :مپرسید. ند به ماا رس را رضا با موتور خودش،رفتیم   میکهطور  همان

  ؟کجا -

  .باید چند تا ماشین رو جابجا کنیم -

  اي پیشمون؟ی یشب م -

  !به امید خدا -

، مـده بـود  آ کـه تـازه      هـا   یکی از بچـه   .  از ما جدا شد و با سرعت رفت       

  :پرسید

  چکاره است؟ این رضا -

    ؟آد   میچکاره به نظر -

  .دیا طوري بر می  این کهمکانیک، راننده لودر، از ظاهرش -

   مگه ظاهرش چطوریه؟-

  . خیلی ساده است-

  . مهندسی رزمی جهادهةوش قائم مقام فرماندپ بله همین آقاي ساده -

  :از چند لحظه مکث گفت  بعد.ش گرد شدیاه چشم

  ! زیرپوش قائم مقام فرمانده؟ با -

  . فعال و مخلصةفرماند یک بله -

 هنـوز متعجـب   .شدم به صورتش نگاه کـردم    میکه ازش دور طور    همان

  . بود

  همرزم شهید سیدعلی شاهچراغی 
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بـه  .  شصت و یک، در نورد اهـواز مـسؤول دسـتگاهها وتعمیـر آنهـا بـود                 سال

وقتی برگشتم  . براي انجام کاري رفته بودم    . شد  زرنگی و باهوشی او کم پیدا می      

کـار  . دیدم رضا بیل مکانیکی زنجیـري را روي کمرشـکن سـوار کـرده اسـت               

  .»چطور با این سرعت کار کردي؟«:با تعجب پرسیدم. سختی بود

  .لبخندي زد و رفت. تچیزي نگف

  بلوك همرزم شهید عقیل غریب حاج
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کـامیون پـشت    ،  المقـدس  بیـت سال شصت و یک داشـتیم در عملیـات          

آب هـا منطقـه را      عراقی .نیم خـاکریز بـزنیم    اکـرد تـا بتـو         می کامیون خاك خالی  

ف طـر  نآاز  . بسیج کـرد  ا ر ها  م بچه اتم آقارضا   .باتالق شده بود  د و   انداخته بودن 

 . بـراي آمـاده شـدن خـاکریز        هـا   طرف انتظار بچـه    از این ،   عراقیها رةاپو خم  تیر

  که ار آقارضا   . یازده تا ترکش خورد    ها  نجا یکی از بچه   ا هم .موقعیت سختی بود  

  .گرفتیم   می روحیهد،ترس ز نمیی چ و از هیچدکن   میدیدیم با جان و دل کار  می

  کار ها   بچه ۀرد ولی مثل بقی   ک  می هر چند سرپرست بود و باید فرماندهی      

.  ایستادها تا آخر کار با بچه. ش گلی شده بودیسر تا پا. کرد می

  همرزم شهید  رضا غدیري
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ـ  ها  بچه،نورد اهوازسال شصت و یک در    و د ایستگاه صـلواتی زده بودن

راه  آب چند کیلومتر  بایست براي آوردن        می. ددادن    می  آب و شربت   ها  به رزمنده 

 چند تـا چـاه آب از دور معلـوم         . و بر انداخت   نگاهی به دور  آقارضا  . درفتن   می

  .»؟نگاهی به موتورا بندازیم یک ین بریمیا  می!ها بچه«: گفت.شد  می

 ابـرش ر  و دور.  که خرابند  است مد خیلی وقت  آ   به نظر می   .با هم رفتیم  

 کـسی  ردیگـ .  زحمت زیاد موتورها درست شـدند      با. خار و خاشاك گرفته بود    

  .ودآب کیلومترها راه بر  آوردنبرايمجبور نبود 

  همرزم شهید  رضا غدیري
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 .برگـشتم  .مـد آصداي شکستن چیزي سال شصت و یک در نورد اهواز   

محسن شروع کرد به سـر      .  افتاده و شکسته بود    ها  فالسک از دست یکی از بچه     

و جمـع    ر واسـت  ح تی؟ چرا مراقب نیـس    ،سایل به این کمی   و«:و صدا کردن که   

  .»!کن

  .»!عیبی نداره، حاال که چیزي نشده«:گفت آقارضا 

 .رفت سراغ تویوتا   و   چیزي نگفت ،  میانجی شده  آقارضا    محسن که دید  

  .».ره راه نمی. تویوتا خراب شده«:گفت. ودر  نمیدید راه

 مگـه . پـدر ماشـین رو در آوردي  «:گفـت و  رضا نگاهی به ماشین کـرد      

  .»کنی؟   نمیچرا دقت، وسایل به این کمی، کمکهي توبینی ماشین  نمی

رضـا کـه دیـد محـسن      . و سکوت کرد  پایین   انداخت   ا محسن سرش ر  

 رو سـرزنش    هـا   مراقب باش بچه  . اتفاقیه که افتاده  «:گفتۀ منظورش شده،    متوج

  .».ۀ حساسی دارن روحی ها بعضی!نکنی

  همرزم شهید رضا غدیري
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   ؟آقا رضا برنامه چیه -

  !باید خاکریز دشمن محو بشه -

شـروع کردنـد   .  و یا علی پشت گریدرد نشستن ها  آقا رضا با یکی از بچه     

 نـده بـود کـار     ا چند متر م   .دتوي تیر و ترکش جلو رفتن     . به صاف کردن خاکریز   

  : که فریاد راننده بلند شدشودم اتم

  . ترکش خورده!الستیک پنچره آقارضا -

  !برو! برو.  عیب نداره-

گریـدر  .  بـه مینهـاي نـا مـنظم    د پشت خاکریز خوردن .ریز جمع شد  خاک

.سختی مجروح شد  مین و رضا بهيرفت رو
١

  

  همرزوم شهیدآبادي  رضا علی حاج

                                                
١

 این اتفاق در عملیات رمضان افتاد که در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال شصت و یک در شرق -

  .یران و عراق آغاز شدبصره جهت آزادسازي خط مرزي ا
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رضـا کنـار    . مـد آ صداي انفجار    ، عملیات رمضان  سال شصت و یک، در    

گریـدر رفـت    . کردنـد   رانندة گریدر نشسته بود و داشتند خاکریز را صـاف مـی           

  .روي مین

  »!رضا! یا اباالفضل«

 چند روز بعد بـا      .ش بیمارستان دبردن. شدت مجروح شده بود    آقارضا به 

ش یجراحتهـا  هنـوز . د گرفتن ا دورش ر  ها   بچه .مدآیک سبد سوغاتی و شیرینی      

  . خوب نشده بود

  ؟ چقدر زود مرخص شدي-

   . خودم رو مرخص کردم.م نبودا چیزي -

  

  یدهمرزم شهآبادي  رضا علی حاج
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  صداي زنـگ در    انده بودیم که   خو انماز صبح ر  . بود سال شصت و یک   

ـ بـا تعجـب دیـدیم دا       . بـاز کـرد    ادر ر  پدر   .به گوش رسید   تمـام  . رضاسـت  یی

 او را بـه داخـل خانـه آوردیـم متوجـه شـدیم در            .  شده بود  صورتش باندپیچی 

 اینکه مـادر    ی از بیمارستان، براي   مجروح شده و بعد از مرخص      رمضان   عملیات

 ،فردا صبح  . استراحت کرد  شب را     ن آ . است  نرفته منزل ود به  ناراحت نش  بزرگ

  .»!بیاري رو از تنم درا  باید اون،کار خودته، تنم پر ترکشه«:م زد و گفتیصدا

نشستیم و مـن        می وقتی هوا خنک بود، لب حوض       صبح ، روز سه چهار 

بعد از یک هفته که پیش مـا   .وردمآ   می از تنش درارها نه ترکش انه د ابا موچین د  

  .ند، راهی جبهه شدام

   خواهر زاده شهیدعصمت مزینانی
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 ةبین جاد ،  ایستگاه حسینیه در  عملیات رمضان گردان مهندسی رزمی      در  

 گردان مهندسی رزمی بـود و       ةاهللا مجد فرماند    حبیب .مستقر بود  اهواز خرمشهر 

مد و خـاك  آدفعه صداي انفجار   ، یک فتیمر  می داشتیم توي جاده  . رضا معاون او  

 از شـدت انفجـار   .روي مـین ضـد نفـر   بـود    رضـا رفتـه      ؛ نگاه کردیم  .بلند شد 

 وسـط میـدان مـین       .شـلوار نداشـت   پایین  ش پاره شده بود و از زانو به         یلباسها

  .». آمبوالنس! حبیب!حبیب«:زد  میفریاد

 ضا بلندبلنـد  مجد هم از حالت ر    .  صدا زد  اچند بار با همین حال مجد ر      

ـ       دن بیـرون کـشیدن    ا از میـد   ا به سختی رضا ر    .خندید می  د و بـا آمبـوالنس بردن

  .».شه که بهت بخندم  مینوبت منم«:رفت به مجد گفت  وقتی می.بیمارستان

  .خندید ه او میمد و رضا بآن حالت چند شب بعد براي مجد پش اهم

  همرزم شهیدزاده   فرجیغالمرضا
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هـاي ارتـش      تعدادي از فرمانده  در ایستگاه حسینیه    . ان بود عملیات رمض 

  .»چه خبره؟«: پرسیدم.آمده بودند دیدن رضا

.».با مسؤول محور آقارضا کار دارن«:گفتند

با دسـتش  . ها هم نشستند دورش فرمانده. نشستها دیدم رضا روي خاک 

. را صاف کرد و با انگشت شروع کـرد بـه کـشیدن نقـشه و توضـیح آن                  ها  خاک

اي ریخـت کـه       العـاده   هاي جنگی، طرح فوق     رضا بدون تشریفات کشیدن نقشه    

  .همه تعجب کردند

  همرزم پوریان   عربیوسف
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سال شصت و یک، گردان مهندسـی رزمـی بـراي عملیـات رمـضان در               

 از  .جـا بـود    حواسش همه او  . ایستگاه حسینیه، بین اهواز و خرمشهر مستقر بود       

 ایـن کیـف آچارهـا رو        .رضا حواسش نیست  «:گفتم. دکر  نمی هیچ کاري غفلت  

  .».هم باید ببرن

 اکیـف وسـایل ر     بین ما رد شـد و      دستی از ،  م نشده بود  احرفم تم  هنوز

  دنبال چیـزي . نگاه کردا توي کیف ر.رضا بود؛  به پشت سرم نگاه کردم     .گرفت

  :پرسیدم .گشت می

  ؟گردي  میدنبال چی -

.چارا نیست آدوتا از -

  .و با خودش برد کردگشت پیدا 

  .همرزم شهید یوسف کالیی
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 بـریم ب بعـد بلـدوزر رو    ،  باید صبر کنیم تا هوا تاریـک بـشه        «:رضا گفت 

.دقرار بود تیپ امام رضا عملیات داشته باش       .  ».خط
١

 پشتیبانی عملیات با جهاد     

  .یت محور با رضا مسؤولاستان سمنان بود و

 بـا چـراغ   .ت کـردیم   مـا بـه طـرف خـط حرکـ           که هوا تاریک شده بود   

داشتیم . نصد متر بود  ا ما با دشمن حدود پ     ۀفاصل. خاموش به خط مقدم رسیدیم    

  .د جابجایی دستگاه شدنۀمتوجها کردیم که عراقی  میپیادها دستگاه ر

 هم سـعی  ها رزمنده.  منطقه با منورهاي دشمن مثل روز روشن شده بود  

  . به خمپارهدبستن اما رعراقیها . د خاموش کننا منورها ردکردن می

بـا تعجـب    .  توجهم به رضا جلب شـد      ، هیاهوي ترکش و خمپاره    ي تو

ماشـین  . گرفت  نه پناه   ،  کرد   خم   ، نه سرش را   تمام طول باریدن خمپاره   در  دیدم  

   . پیاده کردیم و برگشتیمار

  همرزم شهید ابوالقاسم حیدرهایی

                                                
١

با رمز عملیات محرم در سه مرحله انجام شد که مرحلۀ اول آن در تاریخ دهم آبان شصت و یک  -

، با .خوش ي موسیان و شرهانی، زبیدات ـ جنوب شرقی دهلران در غرب عین منطقهدر ) س(یا زینب 

 که کمتر از نیم ساعت پس از سرعت عملیات به حدى بود. فرماندهى قرارگاه عملیاتى کربال آغاز شد

شروع، قواى اسالم توانستند در یک محور تعدادى از نیروهاى عراقى را به اسارت درآورند و در 

محور دیگر نیروهایى از دشمن، به استعداد بیش از یک تیپ، در محاصره نیروهاى خودى قرار گرفتند 

 کیلومتر از 300ومتر مربع از خاك ایران و  کیل700منجر به آزادسازي  این عملیات .وغالباً اسیر شدند

  .خاك عراق گردید
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قـرار  . مسؤول دستگاهها بـود   او  . تازه به ارومیه پیش آقا رضا آمده بودم       

سویچ یک ماشین را به مـن       . شد به تعدادي از مسؤولین جاهایی را نشان بدهم        

. را هـل دادیـم   در طول راه بارهـا ماشـین خـراب شـد و آن       . داد وما راه افتادیم   

خسته از ماموریت برگشتم اوقاتم تلخ بود که چرا رضا ایـن ماشـین را بـه مـن           

فتاد لبخندي زد خسته نباشیدي گفـت و سـوئیچ          تا چشمش به من ا    . داده است 

یک ماشین صفر را از داخل کشو در آورد و به من دادو گفت حـاال قـدر ایـن                    

  .کنی  دانی و از آن مراقبت می ماشین را خوب می

  آقاي حمید دعایی همرزم شهید
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 ي تـو ، حـوالی سردشـت    سـال شـصت و دو      «:گفت  می یکی از دوستان  

نزدیـک   .تنها دیدیم   وسط جاده تک و    وکه رضا ر   رفتیم  می تیم جنگی داش  ةجاد

 واز ماشین راي   قطعهبود و داشت     نشسته   . شده یببینیم چ که   ایستادیم   شماشین

 دارم  .ماشـین خـراب شـده     ’:گفت. ‘؟ چی شده  !سالم رضا ’:گفتم. ردک  می تعمیر

 !پاشـو ’: فریـاد زدم . مـین نشـسته   يدفعه متوجه شـدم رو     یک. ‘.کنم  می درستش

پنجـاه   و این مین با وزن صد    ’:با خونسردي خندید و گفت    . ‘!میني  نشستی رو 

 گفت و بـه کـارش        را این. ‘.رسه  نمی  من وزنم به صد    .کنه  می به باال عمل   کیلو

  .».ادامه داد

  برادر شهیدمیرزاخانی  حسین 
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شـنیدیم   ، می وقت  هر چند  . ناامنی بود  ۀکردستان منطق سال شصت و دو     

 هـا   گاهی بچه.دبریدن  می هم سرارها  بعضی.دنا ه شهید کردا رها   و بچه   هین زد کم

ـ ا رهـا   خبر شهادت بعضی از بچـه     . دشدن  می بدجوري دمق  وقـت  . د آورده بودن

داره هـا آقارضـا       بچـه «:یکی گفـت   .رفت  نمی کس پایین   غذا از گلوي هیچ    ،نهار

  .».ادی می

مده تـا دوبـاره     آ رضا   دستنناد می . لب همه خنده نشست    ي رو ،اختیار بی

  .د شارژ کنا رها بچه

  همرزم شهید آبادي  رضا علی  حاج
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  :بخش هجرت و شهادت

 تعمیرات وسایل سنگین داشـت و ایـن امـر از            اي در   العاده استعداد فوق 

خـوایم دو    می«:دروز از طرف جهاد به رضا گفتن        یک .ین پنهان نبود   مسؤول چشم

  .».بینیبموزش تعمیرات وسایل سنگین  آةهفته بفرستیمت آلمان، دور

ـ اتو    مـی  خوشحال بود که  .  رضا قبول کرد    ةاي، دربـار   اطالعـات تـازه  دن

، نده بـود بـه رفتـنش      ته ما دو هف  .د منتقل کن  ها   و به بچه   دروتعمیرات بدست بیا  

  .شهید شد

  همرزم شهید تقوي  سیدمحمد
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ش بـوي   یحرفها. کرد    می ق با همیشه فر   . مرخصی ها آمده بود  بعد از مدت  

 نگـاه  اش بار به چهـره  هر چندوقت یک .رفتنی که برگشت نداشت . داد  رفتن می 

تـر و   بـا همـه گـرم   .  اسـت مـدنش آ باورم شده بود کـه آخـرین   ر دیگ.کردم   می

   .کرد  میبرخوردتر  صمیمی

پـشت سـرش آب     .  بوسـید و رفـت     اقـرآن ر  . از زیر قرآن ردش کردیم    

  .، سفیدپوش بود و مسافر عرشمدآوقتی  ارب اینو رفت  .ریختیم

  خواهر شهید زینب میرزاخانی
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 هـر چنـد   ! حتمـاً بایـد بیـاي      م بـود، بهـش گفتـه بـودم        ا  مراسم عروسی 

د ولی باهـاش اتمـام حجـت کـردم و     یآ نستم خیلی سخت به مرخصی می   اد   می

  .».شم   می نیاي از دستت ناراحتهاگ«:ن کشیدم کهاخط و نش

اومـدم تـو رو ببیـنم و شـیرینی          «:ند گفـت  ا رس اي عروسی خودش ر   برا

  .».ت رو بخورم و برم تا ابد بخوابما عروسی

  .د آوردنا دو هفته بعد خبر شهادتش ر.رفت . باور نکردماحرفش ر

  خواهر زاده شهید عصمت مزینانی 
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موقــع رفــتن . روز چنــد نفــر از بزرگهــاي شــهر آمدنــد دیــدن مــا یــک

هـا  سید محترمـی کـه بـین آن       . اي را به من بدهند، قبول نکردم        خواستند سکه   می

  .»!عنوان هدیه قبول کنین هاین رو ب! رو رد نکنینن م  دست؛من سیدم«:بودگفت

شـب   همـان  .بخـاري  به حرمت سید سکه را گرفتم و گذاشتم روي پیش       

بخاري  پیشنگاهی به سکۀ روي  . زند    دیدم با من حرف نمی    . رضا به خوابم آمد   

از اول گفتـه   .صبح سکه را دادیم بیرون تا شهید از ما راضی شـود   . کرد و رفت  

  .».گیریم هید دادیم، پس چیزي نمیبراي رضاي خدا ش«:بودیم

  خواهر شهید به نقل مادر شهید
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 طـرف  نآطرف و  با موتور ایني نزدیک پنجاه درجۀ جنوب،     ن گرما آ در

سـیاه  ! م تنـت سـوخته    و تمـ  ؟ این آفتاب با زیرپوشی    يتو«:بهش گفتم . رفت   می

  .».شدي

  .»!دعا کن دلمون سیاه نباشه«:لبخندي زد و گفت

اش زدم و از او خواسـتم تـا    اي به پیـشانی  بوسه. تابوتش را آورده بودند 

     . براي رو سفیدي ما هم دعا کند    

  سیدمحمد تقوي همرزم شهید 
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  :صداي رضا بود

  »!ته شدي بیا پایین من بشینم خس!محمد«

 تـا شـب      محمـد و   نشست جاي . بود براي استراحت  آمده  خودش تازه   

  :بهش گفتم. ولی او باز استراحت نکرد م شداکارها تم. کار کرد

  !کم استراحت کن یک  برو.شی مریض می! رضا -

  .رسه  کاره، وقت خوابیدنمون هم میاالن وقت  -

 از دفعه این .ن بوداش خند یها م و لب  اراش آ   چهره .چند هفته بعد خوابید   

  .رسید  خوابیدنش راضی به نظر می

  همرزم شهید محمدباقر دادگر 
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ها براي انجـام عملیـات آمـاده     سال شصت و دو در منطقۀ سردشت بچه 

رضـا  . هـاي مـا را داده بودنـد        گراي بچـه  . شدند که باران خمپاره شروع شد       می

. چرخها قفل کرده بودنـد    .  بردارد، دید حرکت نمی کند     رفت تویوتا لندکروز را   

اي کنـارش پـایین آمـد و       براي درست کردن آن زیر ماشین رفته بود که خمپاره         

تمـام صـورتش غـرق خـون        . به طرفش دویدم  . ترکش به گردن او اصابت کرد     

 وقتـی بچـه هـا برگـشتند،       . عقب منتقل کردنـد     رضا را با آمبوالنس به    . شده بود 

  .شد فهمید که رضا دیگر بین ما نیست راحتی می راحت بودند که بهناقدر  آن

  محمدطاهر طائرانپور همرزم شهید 
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دسـت از شـوخی و      ،  حال هم  نآ يتو. دش عقب بردن. ترکش خوده بود  

امام رو  «:گفت    آخرین لحظات  يتو .خندید خرده با ما   یک   .داشت    نمی خنده بر 

  .»!تنها نذارین

 رضـا کـس     هیچولی  . نداامام تنها نم  . د پر کردن  اش ر ی جا ها  چهب. او رفت 

  .شد نمی

   همرزم شهید محمدباقر دادگر 
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  .»!لباست رو عوض کن برو، رضا«:گفتم .پاره شده بود لباسش پشت

  :گفتم. ن لباس دیدمشافردا با هم .رفت و چیزي نگفت

  !لباست رو عوض کن  لباس که هست برو!رضا -

  .شه پوشیدش هنوز می. اش نیست  طوري خوبه-

  . پشتش ریش ریش شده-

  .آدم باید کارش رو درست انجام بده.  لباس مهم نیست-

لبـاس  «:گفـت   یاد حرفش افتادم که مـی       به.  کنار تابوتش نشستم    شهید شد   وقتی

باحـسرت روي تـابوت را پوشـاندم و       . ».مهم نیست کار باید درست انجام بشه      

  .مبه رفتنش غبطه خورد

همرزم شهید سید محمدتقوي
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  میرزاخانی شهید رضاهاي عکس
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  از راست نفر دوم ایستاده میرزاخانی  شهید رضا

  

  میرزاخانی نفر اول از سمت چپ شهید رضا
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  میرزاخانی، نفر سمت چپ شهید رضا

  

  اولمیرزاخانی از راست نفر  شهید رضا
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  میرزاخانی نفر دوم از سمت راست شهید رضا

  

  میرزاخانی نفر سمت راست شهید رضا
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  شهید رضا میرزاخانی در حال نماز





  


