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  سخن ناشر
  
  

هاي مجاهدان راستین ها و جانفشانیي نشر و ترویج آثار، ارزشاي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصهترین وظیفهاصلی
ها و نوشتهب خاطره و چه در قالب یادگار این آثار چه در قال. ي آنان استعهده گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن یاد و خاطرهو ایثارگر به

این . طلبانهآثار مکتوب حکایت از پاسداري از عزّت و شرف این مرز و بوم دارد و برگ زرینی است در تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات حق
متحمل مصایب شدید و مقدسی شهادت را نیافتند، اما مسلماً   "شراب طهور"عزّتمندان افتخار آفرین که اگر توفیق سیراب شدن از 

  .اند، که اجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند مرتبه استچون جانبازي و اسارت شده
ي مجاهده و پیکار، به دست ي آن دالور مردان عرصهداشتن آتش یاد و خاطرههاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

هاي بر جاي مانده از ها و یادداشتنوشتهخاطرات و یا دستی از زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط هاي واقعی و عیندادن گزارش
ي نگارش، عنصر خیال کمچرا که در این گونه. تر استهاي دیگر بیشمیزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شیوهآنان، که 

  . ي انکارناپذیر واقعیت استسره پهنهترین نقش را در اثر دارد و آن چه هست یک
ي کاغذ نقش بسته است، دست مایهها باقی مانده است و یا بر صحیفهاز سوي دیگر انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه

زگاري براي پاسداري از ي سالکانی را دارند که روبدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار خود، دغدغهي بکر و بی
اي که به دست مبارك آن پیر فرزانه در خاك این مرز و ي طیبهها آفریدند تا آن شجرهسرزمین اسالمی خویش، به میدان آمدند و حماسه

  .بوم کاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشیند



 

  مقدمھ

  

س به مشاره ، َنَفگردد، جان سراپا گوش میرودآجنا که دل از هبر دادن می
آجنا صدای فریاد مهان سکوت . شودافتد و زندگی تلخ و رفنت شیرین میمی

. ، فریاد برای فنا شدن و فریاد برای فدا شدنفریاد برای لبیک. است
. چون کوه حمکم و استوار بر زمین میخ شدن و چون گل هبر او پرپر شدن

آجنا خورشید می. و بودنگرفنت و مهه راضی به رضای اگشنت و وزیدننسیم
وه . گسرتاندهایی پوالدین میاش را در زیر گامدرخشد و زمین فرش جاده

مردانی از . چه زیباست این تداعی که مردان مرد آن را عینیت خبشیدند
. پویان گشتندایت را آغاز منودند و رهنمای رهجنس آمسان که راهی بی

آنان یک راه دارند و یک هدف . دآری مردان خدا گر چه هزارند، یکی ان
  . شودختم منی» اهللا«و آن جز به 

ای شهادت زیباترین نوع رفنت از این جهان است و در نزد خدا مرتبه
شهادت یعنی فدا شدن و فدا کردن؛ فدای حق شدن و جان فدای حق . واالست
خبشد و چنین حقیقتی است الیتناهی که انسان را حیاتی دوباره می. کردن

است که زندگی شهید جز در مرگ نیست و او پایندگی را در شهادت طلب 
دادن برای حمبوب و خوشا بر آنان که جز آری چه خوش است جان. کندمی

  . سالم بر آنان و درودشان باد تا به ابد. شهادت راهی را بر نگزیدند
خوانید، بیان زندگی و خاطرات زیبای فرمانده شهید مطالبی که می

جوانی که زندگیش سرشار از معنویت و عشق به انقالب . ضا فطرس استحممدر
مردی از مردان خدا که با مطالعه در زندگی . بوده استو میهن اسالمی 
  . توان او را شناختهایش بیشرت و هبرت میو مرور خاطره

در واحد پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران  ١٣٨٦خرداد ماه 
آوری شده از شهدا و ایثارگران میان آثار مجعآباد در شهرستان خرم

از خوانندگان ... «ی شهید افتاد نوشتهی اول دستنگاهم به صفحه
هایی را مرور کردم آن روز در ضمن کار، خاطره» . ...التماس دعا دارم

او . هایی داشتانگار شهید با ما حرف. های دور آمده بودکه از سال
پرده بازگو کرده بود و این اولین باری ش را بی، احساسش و رفتارهدفش

قلم . نشستم که خود شهید راوی آا بودبود که داشتم پای خاطراتی می
چنان جذاب و گیرا بود که نتوانستم خواندن خاطرات را متوقف شهید آن

ها و چه برد؛ زمان اعزامش به جبهه ١٣٦١او مرا به هبمن ماه . کنم
ت که مرا مصمم کرد تا با حتقیق بیشرت در زندگی صفایی داشت آن خاطرا

شاید این ادای دینی بود . ، دیگران را نیز پای خاطرات او بنشامنشهید
که مردانه در راه هدف خود جان به شهید و دیگر شهدای انقالب اسالمی

  . را با خون خود رنگین منودنددادند و تاریخ مملکت اسالمی 
هایی با پدر ایی بیشرت با زندگی شهید مصاحبهبه مهین دلیل برای آشن

و دوستان و مهرزمان شهید ترتیب دادم که در این بین مهگان صفات بارز 
. کردندزدنی ایشان ذکر میشهید را مهان معنویت و ایثار و شجاعت مثال



ی فطرس دو شهید و یک جانباز یادآوری این نکته ضروری است که خانواده
اند و پدر خانواده نیز منودهمیلی تقدیم انقالب اسالمیرا در طول جنگ حت

از مبارزان انقالبی و مهچنین از پشتیبانان رزمندگان اسالم در پشت 
، مهچنان به اکنون او و مهسر صبور و مقاومشهم. ها بوده استجبهه

  . اندیشندمی سربلندی اسالم و نظام مقدس اسالمی
ی فطرس است که با دیگر شهید خانواده ١٣٤٩شهید حممدحمسن فطرس متولد 

قدم در راه برادر اد و در خرداد ماه ) ع(تأسی از راه امام حسین
ی خوزستان اعزام گردید و آموزی به جبههاز طریق بسیج دانش ١٣٦٥

رو شود و جانانه نربد توانست سه بار در خط مقدم با دمشن زبون روبه
در عملیات کربالی پنج به مجع  ٢٥/١٠/٦٥ سر اجنام وی در تاریخ. مناید

  . شهدای راه حق پیوست
حممد فطرس، پدر بزرگوار شهید که با در خامته از جناب آقای حاج

، تشکر و قدردانی مهکاری ارزمشند خود مرا در تدوین این اثر یاری داد
، دامن از برادران ارمجند آقایان فرید یگانهمهچنین الزم می. منایممی

نژاد و سیاوش ، حسن شریعت، مرتضی غفارزاده، ناصر صفارهوشنگ بازگیر
ی عکس، مهکاری الزم را به عمل آوردند قالیی که با اجنام مصاحبه و ارائه

ی تبلیغ و اطالعو مهچنین از معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی و اداره
آثار و ارزش رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز بنیاد حفظ

های دفاع مقدس استان لرستان که مرا در گویاسازی برخی از اصطالحات 
  . منایم، تشکر و قدردانی یاری دادندنظامی 
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  هید محمدرضا فطرسي شنگاهی به زندگی فرمانده
السالم دیده به جهان اي مذهبی و دوستدار اهل بیت علیهمآباد در خانوادهدر شهر خرم 1343شهید محمدرضا فطرس در سال 

، او شاهیدر اوج مبارزات انقالبی مردم علیه نظام ستم. وي تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با هوش و ذکاوتی سرشار سپري نمود. گشود
ها و او با پخش اعالمیه. فعالیت نمود) ره(ه پانزده سال بیشتر نداشت، به جمع تظاهرکنندگان پیوست و این بار در مکتب امام خمینی ک

  .ها نام خود را در میان مبارزان انقالبی به ثبت رساندتکثیر نوارهاي سخنرانی امام و انجام دیگر فعالیت
یالت خویش ادامه داد و همزمان با عضویت داوطلبانه در نهادهاي انقالبی به مبارزه با عناصر به تحصپس از پیروزي انقالب اسالمی 

ي پا مجروح گردید، اما عشق به امام ها نیز از طرف عناصر ضد انقالبی شناسایی و از ناحیهاو در این فعالیت. وابسته به بیگانگان پرداخت
  . هاي مختلف انقالب فعال بودها خاموش شود و او همچنان در عرصهکه با این زخماي نبود در درون شهید شعلهو انقالب اسالمی

هاي جهاد و به مردم، جوانان را به شرکت در میدان هاي نظامیبا شروع جنگ تحمیلی، شهید محمدرضا فطرس با دادن آموزش
عنوان عضو اقتصاد شد و در همان زمان نیز به موفق به اخذ دیپلم 1361محمدرضا فطرس در دي ماه سال . نمودشهادت ترغیب می

  .هاي جنگ مشغول شدبه خدمت در جبههافتخاري سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
، هاي متعددي شرکت نمود؛ از جمله عملیات رمضانشهید فطرس در عملیات. شدرسماً پاسدار انقالب اسالمی  1362در سال 

سرانجام در تاریخ . کردفعالیت می) ع(عنوان فرمانده واحد تخریب تیپ امام حسن ها بهي این عملیاتهمهاو در . ، خیبر و بدروالفجر یک
آفرین تسلیم کرد و به خیل عظیم شهداي هاي فراوان، جان به جانبا شرکت در عملیات غرورآفرین بدر و پس از رشادت 21/12/1363

  .بادامیروحش شاد و یادش تا همیشه گر. راه حق پیوست



 

  ي شهید محمدرضا فطرس نامههایی از وصیتگزیده
  )توسط خودش بر روي نوار ضبط شده است 24/11/61که در تاریخ (
  

بگویید که . ها بایستند و به آنها بگویید که مرد اسالم باشندبه برادرانم یاد بدهید که مرد باشند و در مقابل سختی! پدر و مادر... 
یاد بدهید . گونه باشدمادر به خواهرم بگویید که زینب. چقدر بزرگ است» شهادت«ي بگویید که واژه. اجري دارد شهادت و شهید چه
  .بگذارید فرزندانتان فرزند اسالم باشند، نه فرزند شما. ي فرزندانتان فداي اسالم شوندشما بگذارید که همه. که فرزند اسالم باشد

  » السعادةإنّی ال أري الْموت االّ«... 
  

من رفتم، به سعادت خود رسیدم، . ي مرا انجام بدهیدمهم نیست که من رفتم، مهم اینست که بعد از رفتنم شما باید وظیفه! مادر... 
  .هاي شهداستي مردم به خانوادهشمایید که باید اسالم را تبلیغ کنید، چون چشم امید همه. گونه باشیدولی شمایید که باید زینب

ي امیدوارم این وظیفه. باشداش میي سنگینی بر عهدهمادرِ شهید خیلی مقام باالیی دارد و همچنین در کنار این مقام واال وظیفه... 
  .سنگین خودتان را به نحو احسن انجام دهید

دوست داشتم . تشنه بمیرم تکه شوم و دیگر اینکهیکی اینکه تکه. من خیلی دوست داشتم شهید بشوم که امیدوارم نصیبم بشود... 
من که کاري نکردم براي . اکبر و ابوالفضل شرمنده نباشمهایم قطع شود و آنگاه شهید شوم تا در روز قیامت پیش علیحداقل دست

  .اسالم، خدایا این سعادت را نصیب من کن
یعنی فدایی سه هدف؛ از جمله فدایی » 3ف«کنم که در همین جا اعالم می. را حک کنید» 3ف«ي حتماً روي سنگ قبرم کلمه... 

  .، فدایی قرآن و فدایی خمینی، اگر خدا قبول کندخدا
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار 

  :) دهدافتد و ادامه میدر اینجا شهید به گریه می(
  .را نزدیک گردان) عج(امام زمان  خدایا فرج. شود، قرار بدههایی که در راه تو ریخته میخدایا خون مرا از جمله خون
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١  
  
  

         انسانی متعالی
  

  هیددایی و مهرزم ش/ مرتضی غفار زاده 
به مردم بیش از هر چیز دیگر هاي نظامی هاي رضا از جمله حضور در مساجد و دادن آموزش، فعالیتبعد از پیروزي انقالب اسالمی

ها کمتر در این باعث شده بود دوستانش او را بیشتر از پدر و مادرش بشناسند، چون به دلیل شرکت در این قبیل فعالیت. نمایان بود
رفت و به دلیل نشست و هر روز به یکی از مساجد شهر می. کرد دو روز در هفته را روزه بگیردرضا همیشه سعی می. خانه حضور داشت

طور مسجدرفتن باعث او خودش معتقد بودکه این. شده بودي مساجد صمیمی هاي همه، با بچهبرخاستی که با اهالی مساجد داشت
  .بردکرد و از این کار لذت میماه و یا دو ماه یکبار هدیه می خونش را هر. شودبیشترشدن معنویات می



 
  سجایای اخالقی

  
  دوست و مهرزم شهید/ فرید یگانه 

از . گوید، رفتار کند و این در برخوردش با مردم کامالً پیدا بودطور که اسالم میکرد آنسعی می. و نیکو بود اخالقش بسیار اسالمی
کرد مشکالتی را که گاهی اوقات براي خواست کسی از داشتن مشکل رنج ببرد، به همین سبب سعی میمیخصوصیات رضا این بود که ن

او چون خودش شدیداً پایبند به مسائل اعتقادي بود، حرف و عملش نیز مشوق . آمد، با درایت و تدبیر حل کنددوستانش به وجود می
با این حال سجایاي اخالقی . کردب بود و ما را هم به خواندن آن تشویق میرضا اهل نماز ش. دیگران براي رعایت چنین مسائلی بود

  . دادها او را به سوي سعادتی چون شهادت سوق میشهید بیشتر از اینها بود و همان



  او کنجکاو بود
  

  دوست و مهرزم شهید/ ناصر صفار 
بود و ترین انواع سیستم رزمیدن و کاشت مین یکی از خطرناكکري خنثیبا اینکه مسأله. فکر و خالق بوداز نیروهاي بسیار خوش

هاي بسیار پیچیدهبود، مین 2ي اسرائیلیدر مناطق مختلف که اصوالً به شیوه 1هاي انفجاريها و ایجاد تلهدشمن با کاشت و طراحی مین
کرد و با کنجکاوي ، آنها را بازمیها آگاه شودت این میناما خود من شاهد بودم که رضا براي اینکه از درون و محتویا. اي کار گذاشته بود

داد، باعث شده چی میهاي متعددي که به رزمندگان تخریبآموزش. کردها را به دقت بررسی میگونه مینهاي درونی اینتمام سیستم
. راحتی عمل کنند و کمترین تلفات را هم داشته باشندهسازي آنها بهایی آگاهی یابند و در خنثیراحتی از وضعیت چنین مینبود آنها به

  . نظیرش سرآمد آن بودهاي واحد تخریب، رضا با خالقیت بیفنی بود که شاید در میان بچه - نوعی یک کار مهندسی این به
  

                                                        
صورت دام در مسیر دمشن به... کردن مواد منفجره مانند مین، نارجنک و آماده: ی انفجاریتله - ١١

  .شودکه به حمض متاس با آن باعث انفجار و گرفنت تلفات می
  
  های خمتلطصورت مصنوعی با مینکردن زمین بهمسلح: ی اسرائیلی کاشت مینشیوه - ٢٢
  



  خالق یک فرمانده
  

  دوست و مهرزم شهید/ هوشنگ بازگیر 
ها و دعاها خواند و آن ذکرها دعا میقبل از عملیات. ام ترس در وجودش راه نداشتچیزي به ن. زدنی بودشجاعت و شهامتش مثال

  . زد دیگر رزمندگان شده بودزبان
ي آنها خوبی سازماندهی و روحیهها را بهرضا با توجه به سمتی که در واحد تخریب داشت، همواره جلودار دیگر رزمندگان بود و بچه

ترین حالت هم با شد و حتی در سختي جالب این بود که همواره و در هر حالی که بود، تبسم از لبانش دور نمینکته. کردرا تقویت می
  . شدرو میلبخند با دیگران روبه

، چون اخالق و رفتارش بسیار ساده و کرد یک بسیجی عادي استشناخت، فکر میاز آن فرماندهانی بود که اگر کسی او را نمی
گاهی اوقات بعد . بردسر میعنوان مسئول تخریب هیچگاه چادر مخصوص نداشت و همواره در چادر دیگر رزمندگان بهاو به. دخودمانی بو

  . بردشست و از این کار لذت هم میکرد و میها را جمع میاز صرف غذا خودش ظرف
از . برخورد و دلسوز بودآنها بود، چون او همیشه خوش با اینکه سن و سالش از خیلی از همرزمان کمتر بود، اما همواره مورد احترام

به «گفت خواست کاري را واقعاً انجام دهد، میهر وقت می. داشت) ره(ي شدیدي بود که به امام خمینی هاي بارز او عالقهجمله ویژگی
  . و براي این قسم ارزش بسیاري قائل بود» جان امام



  اي زبدهفرمانده
  

  مهرزم شهید/نژاد حسن شریعت
او که مسئولیت بخشی از نیروها را بر . ، بسیار فعال بوددر آن عملیات. ، فرصتی دست داد تا همسنگر رضا باشمدر عملیات رمضان

. دادکه در گذشته کسب کرده بود، کارها را با دقت انجام می رضا با توجه به تجارب نظامی. خوبی درخشیدعهده داشت، مانند همیشه به
اخالق و متدین و باهوش خوش. داشت) ع(امام حسن  15او روش خوبی در سازماندهی نیروهاي بسیجی و راهنمایی واحد تخریب تیپ 

  . زد و محور همرزمان بودحرف اول را میبود و با پشتکار و جدیت خاص خودش، همواره در امور و فنون نظامی
روش هدایت نیروهاي گردان و شناسایی فرصت سعی می. ر او منحصر به فرد بودها د اي ، روحیهوارد، عالوه بر آموزشکرد به افراد تازه

 10یادم هست که شب قبل از اعزام به عملیات رمضان به اتفاق رضا و حدود . قوي بدهد تا آنها قدرت مقابله با هر خطري را داشته باشند
ن در خرمنفر از دوستان و همرزمان در منزل یکی از دوستا 11یا  همه شور و حال عجیبی داشتیم و شهید هم با . آباد جمع شدیم

هاي زیبا و پرمعنیش بر این شور و حال میصحبت شبی فراموش. افزود نشدنی بود که بعد از آن، بیشتر کسانی که در آن جلسه بودند، 
.در عملیات به فیض شهادت نائل آمدند  



  عاشق شهدا بود
  

  رزم شهیددوست و مه/ فرید یگانه 
قدر که رضا با او بسیار از جمله این شهداي گران. شد، او همواره به یادش بودهر کدام از دوستانش که شهید می. رضا عاشق شهدا بود

ي تا جایی که وقتی اولین فرزندم متولد شد، او که عالقه. بود، شهید سعید سوزنی بود که شهادتش رضا را بسیار متأثر کردصمیمی
وقتی با هم در بیمارستان . من هم کار را به استخاره سپردم. به شهید سوزنی داشت، پیشنهاد کرد نام فرزندم را سعید بگذارمشدیدي 

محل تولد فرزندم به یک روحانی برخوردیم، رضا فوري از او خواست تا یک استخاره بگیرد و قرآنی را که همیشه با خود داشت به آن 
  . آمد و من نام فرزندم را سعید گذاشتماستخاره خوب . روحانی داد

ها آن را همراه داشته باشد و حتی در آخرین ي عملیاتي جالب توجه این بود که شهید عکسی از فرزندم تهیه کرد تا در همهنکته
برم تا او هم ي بدر میقهرویم، عکس سعید را هم با خود به منطي عملیاتی میاالن که داریم به منطقه«: اي که برایم فرستاد، نوشتنامه

  ».حضور داشته باشد



٢ 
 

  عاشق شهدا بود
  

  دوست و مهرزم شهید/ فرید یگانه 
قدر که رضا با او بسیار از جمله این شهداي گران. شد، او همواره به یادش بودهر کدام از دوستانش که شهید می. رضا عاشق شهدا بود

ي تا جایی که وقتی اولین فرزندم متولد شد، او که عالقه. رضا را بسیار متأثر کردبود، شهید سعید سوزنی بود که شهادتش صمیمی
وقتی با هم در بیمارستان . من هم کار را به استخاره سپردم. شدیدي به شهید سوزنی داشت، پیشنهاد کرد نام فرزندم را سعید بگذارم

تا یک استخاره بگیرد و قرآنی را که همیشه با خود داشت به آن  محل تولد فرزندم به یک روحانی برخوردیم، رضا فوري از او خواست
  . استخاره خوب آمد و من نام فرزندم را سعید گذاشتم. روحانی داد

ها آن را همراه داشته باشد و حتی در آخرین ي عملیاتي جالب توجه این بود که شهید عکسی از فرزندم تهیه کرد تا در همهنکته
برم تا او هم ي بدر میرویم، عکس سعید را هم با خود به منطقهي عملیاتی میاالن که داریم به منطقه«: ستاد، نوشتاي که برایم فرنامه

  ».حضور داشته باشد



  دوران مبارزات شهید
  

  پدر شهید
او و . وسترضا با رهاکردن درس به جمع انقالبیون پی. به اوج خود رسید) ره(سال اول دبیرستان بود که نهضت امام خمینی 

دوستانش گروهی را تشکیل داده بودند که کارشان پخش اعالمیه و عکس امام و تکثیر نوارهاي امام و شرکت در تظاهرات آن روزها بود 
آن روزها رضا شور عجیبی داشت و غرق در فعالیت. شدو روستاهاي بزرگ انجام می ، بروجردآبادروزي در شهرهاي خرمطور شبانهکه به

  . کلی رها کرده بودآمد و درس را بهکمتر به خانه می. ي انقالبی شده بودها
زنی؟ ما پدرجان داري از درس حرف می«با تبسم نگاهی به من کرد و گفت » شود؟رضا جان، درس چه می«یک روز به او گفتم 
اهللا باشد و ببینیم چه دستوري مین به فرمان آیتکار؟ ما باید گوشماخواهیم چهدین که نباشد، درس می. روددینمان دارد از دست می

  » دهد؟
کم عیار تبدیل شده بود و من تازه کماو به یک مبارز تمام. چنان مرا تکان داد که نتوانستم روي حرفش حرفی بزنمهاي رضا آنحرف

فقط هدفش را . داد و از کسی هراس نداشتمیکرد و به مردم هاي مذهبی را جمع میدیدم که کتاببارها می. شناختمداشتم او را می
  . خواست هر طور شده، در پیروزي این نهضت بزرگ سهیم باشددید و میمی



  مبارزه با عناصر ضد انقالب
  

  دوست و مهرزم شهید /فرید یگانه 
گروهک. شدداهایی شنیده میگاهی از گوشه و کنار ص. بودگیري حکومت مردمیبه پیروزي رسیده بود و اوایل شکل انقالب اسالمی

اکنون نوبت آن . آباد نیز از وجود این عناصر خالی نبوداز وجود مردم در کنار امام و انقالب ناخرسند بودند و شهر خرمهاي ضد مردمی
چنین حرکاتی را برنمیرضا هم از آن انقالبیونی بود که به حال و هواي سیاسی روز آگاه بود و . هاي انقالبی وارد عرصه شوندبود که بچه

هاي این عناصر وابسته به بیگانه را در سطح شهر خنثی کردیم توطئهرضا و من و چند تن از دوستان، دوشادوش یکدیگر سعی می. تابید
اخت، ابتدا با شنخوبی آنها را میرضا که به. بودآنها منطقشان ترور و خشونت علیه انقالبیون و تبلیغات سوء علیه انقالب اسالمی . کنیم

هاي خیابانی اکثر مواقع کار به درگیري. تابیدندشد، اما آنها هیچ حرفی را برنمیرو میمنطق و درایت خاصی که داشت، با آنها روبه
  . کردتوانست، در برابرشان ایستادگی میکرد و تا جایی که میاو هم هیچگاه عرصه را خالی نمی. شدکشیده می



  مبارزی نستوه
  

  دوست شهید/ وش قالیی سیا
هاي شبانه رضا نگهبانی. ها بوددر مبارزه با ضد انقالب همیشه پیشگام دیگر بچه. شناختندهمه او را به فداکاري می. آرام و متین بود

ات به جاي حتی گاهی اوق. پاسداري کندخواست با تمام وجود از انقالب اسالمی گویا با این کار می. و کارهاي سخت را دوست داشت
  .ها تک بوددر میان بچه. کار و سرسختی عجیبی داشتپشت. داددیگران هم پست می

بعد . شب بیدار ماندیمتا ساعت یک یا دو نیمه. آباد بودیمدادن شبانه در میدان کیو خرمیادم هست یک شب گروهی مشغول پست
دانست دیشب چه کسی نمی. ال آمده بود و روز کامالً روشن شده بوداز آن خوابمان گرفت و وقتی از خواب بیدار شدیم که آفتاب با

وقتی ما را دید که بیدار شده. کردیم تا اینکه چشممان به رضا افتاد که بیدار و سر حال ایستاده بودهمه فقط اطراف را نگاه می. گذشته
این » .بح بیدار ماندم و نگهبانی دادم، خیالتان راحت باشدنگران نباشید، من دیشب تا ص«: و با آن لبخند همیشگی گفتایم، به آرامی 

ي فداکاریش را تک ما هدیه کرد و هر کدام به نوعی از او تشکر کردیم و بیشتر او و روحیههاي رضا آرامش را به وجود تکحرف
  . شناختیم

در تن نداشت، در یرمردي که هیچ لباس گرمی اي مشغول گشت شبانه بودیم و هوا بسیار سرد بود، پهاي کمیتهیک شب که با بچه
پس خودت «با دیدن این صحنه همه به او گفتیم . وقتی رضا او را دید، فوري اورکتش را درآورد و به پیرمرد داد. رفتخیابان راه می

  ».عیبی ندارد، او بیشتر از من سردش است«گفت با آرامی » !شودچی؟ سردت می



  جمروح شد در مبارزه
  

  دوست شهید /شنگ بازگیر هو
بعد از پیروزي انقالب باز هم رضا آن شور . در ایام مبارزه علیه طاغوت او نوجوانی پرشور و فعال بود. برکف بودرضا از آن مبارزان جان

کرد و د علَم میآن روزها ضد انقالب داشت در مقابل مردم و انقالبشان ق. کوشیدو هیجان را داشت و این بار در حراست از انقالب می
موقعیت انقالب و کشور بسیار حساس . کردندهایی بود که آن وابستگان به بیگانه روشن میکردن آتشهاي انقالبی خاموشي بچهوظیفه

ان انقالب فکر و ذکرم. ور بودمن و رضا هم از جوانانی بودیم که عشق به امام و انقالب در وجودمان شعله. شداي میهر روز توطئه. بود
آنها به درب منازل اعالمیه . آید یک شب مخفیانه پشت سر چند ضد انقالب افتادیمیادم می. بود و در مبارزه با ضد انقالب فعال بودیم

آنها این کار تا پاسی از شب ادامه داشت و راه طوالنی را از یک سر شهر تا سر دیگر شهر به دنبال . آوردیمچسباندند و ما آن را در میمی
  . وقتی آنها رفتند، من و رضا هم با یک بغل اعالمیه به خانه برگشتیم. آنها کارشان تمام شد و ما نیز کارمان تمام شد. رفتیم

ها آباد بود، ضد انقالبتنهایی مشغول نصب یک پوستر در سطح شهر خرماز این دست کارها زیاد بود تا اینکه یک شب وقتی رضا به
ي خود را اینخواستند آتش کینهآنها می. ي پا مجروح ساختنداز او داشتند، او را هدف گلوله قرار دادند و از ناحیه با شناختی که قبالً

ساخت و ورتر کرد، اما آتش عشق او را به انقالب و امام شعله ها اگرچه پاي رضا را زخمیدانستند این گلولهچنین خاموش کنند، اما نمی
  . دادچنان به فعالیت خود ادامه رضا بعد از آن، هم



  در کنار شهید رجایی
  

  پدر شهید
عنوان یکی از محافظان آن هاي فعال و انقالبی بود، بهرضا که از بچه. آباد سفر کندشهیدرجایی قصد داشت به خرم. بود 1360سال 

دارد با جانش از انقالب و یاران انقالب محافظت میبسیار خوشحال بود که . کردخیلی به این مسئولیت افتخار می. بزرگوار انتخاب شد
  . کند

هاي دیدارش با شهیدرجایی برایمان تعریف ها و دیدنیماندیم تا از شنیدنیآمد، همه منتظر میها به خانه میآن چند روز وقتی شب
  . کرداو هم با اشتیاق تمام تعریف می. کند

  :هایش گفتیادم هست یک شب در تعریف
وضوح اش مشاهده کنید، چون من خودم بهتوانید انوار حسینی را در چهرهي آقاي رجایی را ببینید، میما از نزدیک چهرهاگر ش« 

  » .ام که قابل وصف نیستاش دیدهنورانیتی در چهره



٣ 
 

 
  هاهبرتین آموزش

  
  دوست و مهرزم شهید/ ناصر صفار 

آموزش انفجارات یکی از آن . ، محال بود که ریزترین نکات را جا بگذاردآموزش کرد به دادنوقتی شروع می. اصالً مخ آموزش بود
شد و رضا این مورد را بی هیچ مشکلی، چه در شب و چه ها علیه دشمن به کار گرفته میباید در بخشی از عملیاتهایی بود که آموزش

ها راحت قدر کار را براي بچهحاال دیگر آن. دادها درس میبچه او در حین آموزش شجاعت را هم به. دادها آموزش میدر روز به بچه
باید در را که از لحاظ نظامی  3توانستند یک پوند مواد منفجرهکاربستن روشی خاص که از رضا آموخته بودند، میکرده بود که آنها با به

  . متري منفجر کنند 3ي متري آن قرار گرفت، با حفظ فاصله 120ي فاصله
. شدند تا هر خطري را به جان بخرندداد و آنها هم راغب میها روحیه مینظیرش به بچهشجاعت بی. فکر بودواقعاً خالق و خوش

  . خواست بجنگد و دشمن را شکست دهد و هم هر زمان که خدا بخواهد، شهید شودرضا هم می. اصالً ماهیت واحد تخریب این بود

                                                        
  .گرم است ٤٥٣منفجره معادل  یک پوند مواد  - ٣
  



  ي با تدبیرافرمانده
  
  دوست و مهرزم شهید/ یگانه  فرید

. یک فرمانده باهوش و بادرایت بود. عنوان مسئول واحد تخریب تیپ معرفی شدتشکیل شد، رضا به) ع(امام حسن  15وقتی تیپ 
بودیم که با  پانزده نفر. قرار بود جهت آموختن انفجارات از اهواز به طرف آغاجاري برویم. دادها انجام میبهترین کارها را در بهترین زمان

  . کردیمبار باید این مسیر را طی مییک وانت
بار سوار اي هم نداشتیم جز اینکه بر پشت وانتچاره. وزیدبادي سرخ و سوزان می. تابستان بود و هواي خوزستان هم گرم و سوزنده

وبت یکی کنار راننده در جلو بنشیند تا بتواند هر بار به ن«: فوراً گفت. کسی شکایتی نداشت، اما گویا رضا فکري به سرش زده بود. شویم
این کار تا مقصد ادامه داشت و حاال هم تنوع ایجاد شده بود و . همه موافق بودیم و به آن عمل کردیم. فکر خوبی بود» .استراحت کند
  . هم استراحت

هاي تخریب و انفجارات را آموزش. گذاشتیدادن که دیگر سنگ تمام مویژه در وقت آموزشزد، بهاز این کارها زیاد از او سر می
ها هم دوست داشتند شاگرد او باشند، چون هر خود بچه. چی باشندترین نیروهاي تخریبانداخت تا آنها از زبدهها جا میخوب براي بچه

  .ه باتدبیر بود، یک معلم دلسوز و خالق و یک فرماندي دلیراو یک رزمنده. گرفتنداي از او یاد میروز چیز تازه



  ها با دست خالی و پای برهنهجنگ با مین
  

  دوست و مهرزم شهید/ ناصر صفار 
ي تیپ هاي منطقههر روز در بیابان. هایش باخبر بودي پستی و بلندياز همه. ي خوزستان را با تمام وجود لمس کرده بودمنطقه

هاي واحد تخریب هم  میاز بچه. رفتطوالنی را با پاي برهنه راه می هايهاي خوزستان، مسافتو در میان رمل) ع(امام حسن  15
دانست که گاهی اوقات الزم گویا می. کردبا تمام وجود خود را براي هر خطري آماده می. روي را داشته باشندخواست تا حتماً این پیاده

  . چیدگی تمام آنها را در منطقه کار گذاشته بودهایی رفت که دشمن با پیاست که با دست خالی و پاي برهنه به جنگ مین



  رشادت
  

  دایی و مهرزم شهید/ مرتضی غفارزاده
بازشدن . کردند تا رزمندگان بتوانند جلو بروندباید معبري باز میهاي تخریب بچه. ها پشت خط بودندبچه. شب عملیات رمضان بود

دار بود این معبر یک مین منور شمعدانی در جلو داشت که چاشنی. بود) ع(سن امام ح 15ي واحد تخریب تیپ یکی از معبرها به عهده
باید بی سر و صدا و به آرامی پیش همه چیز . کردکرد، نوري فسفري رنگ از خود متصاعد میو دو نوع ماسوره داشت که اگر عمل می

  . ناپذیري داشتدقتی عواقب جبرانیک لحظه غفلت و کم. رفتمی
گرفت که این کار داشت صورت می. داشتباید مین منور شمعدانی را از جلوي معبر برمی. کار خود را شروع کرد گروه تخریب

همه هاج و واج مانده بودیم . رفتدید، عملیات لو میشب بود و اگر دشمن تشعشع نور را می. هاي مین عمل کردناگهان یکی از ماسوره
آهنی خودش را روي مین انداخت و با شکم روي آن خوابید تشعشعات نور آنچنان زیاد بود که هکه چه کنیم؟ ناگهان رضا با رشادت کال

رضا این . رضا مجبور شد براي اینکه بدنش از گرماي نور نسوزد، چند بار کاله را بردارد و دوباره خم شود و آن را روي مین بگذارد
ي ما نفس راحتی کشیدیم و از سرانجام نور خاموش شد و همه. خاموش شد، ادامه دادکلی ها را تا وقتی که نور بهشدنها و خمبلندشدن

  . عنوان یک فرمانده مانع لو رفتن عملیات شده بود، خوشحال بودیماینکه رضا به



  ای از عملیات رمضانخاطره
  

  دوست و مهرزم شهید/ فرید یگانه 
. ها بوده ما توانستیم سنگري را به تصرف در آوریم که محل تدارکات عراقیشب جمع. چند روزي بود که عملیات رمضان شروع شده بود

این بار باز هم . تر برانیمها را عقبهمه خوشحال بودیم که توانستیم عراقی. آنجا که رسیدیم، کلی غنایم و از جمله مواد خوراکی به دست آوردیم
  : رضا بهترین پیشنهاد را داد

  » .دهیمها یک کمپوت هدیه میکنیم و بعد به هر کدام از بچهدعاي کمیل را برگزار می«
تک ي تکآن شب چهره. چقدر باصفا بود. مجلسی سراسر نور و معنویت. ناشدنی برگزار شددعاي کمیل در آن شب با شور و هیجان وصف

رزمندگان هر کدام با فرستادن یک صلوات از شهید  دعا تمام شد و. کردهر کس با خداي خود نجوا می. ها غرق در نور و گریه شده بودبچه
  . رفتندگرفتند و از سنگر بیرون فطرس یک کمپوت 



  ی مهرزماندر اندیشه
  

  پدر شهید
سال . زدمگهگاهی نیز به رضا سر می. رفتمبه رزمندگان به پشت خط میهاي مردمیرضا در جبهه بود و من هم براي رساندن کمک

دوستانش گفتند که رضا به خط » .ام رضا را ببینمآمده«رفتم و به دوستان شهید گفتم ) ع(امام حسن  15تیپ  بود که به 63یا  62
پس از پشت سر گذاشتن . صادر کردند4دوستانش برایم برگ تردد. خواستم به خط مقدم بروم و در آنجا او را ببینم. مقدم رفته است

نیمه. دیگر اجازه ندادند بیشتر از آن به خط مقدم نزدیک شوم. ا رضا به عمق خط رفته بودرفتم، ام 6تا آخر تپه دوقلو 5 2و سایت1سایت
  . ي شهید رفتم که در اهواز بودهاي شب برگشتم و به منزل خاله

، به منزل خالهفرداشب رضا که از آمدنم باخبر شده بود با دیدنش او را به. اش آمد گرمی  هچرا آمد«: گفت. در آغوش گرفتم : گفتم» اي؟
پدر جان حاال که تا اینجا آمدي، تقاضایی دارم که می«: بعد از گپی صمیمانه رو به من کرد و گفت» آمدم تو را ببینم که در چه حالی؟«

مقداري پول می«: رضا ادامه داد» .بگو، اشکال ندارد«: گفتم» خواهم آن را برآورده کنی؟  تو که همیشه در«: با تعجب گفتم» .خواهم
خواهی چهبیابان و در خط و این طرف و آن طرفی، این همه پول را می کمی» کار؟ پول را «: مکث کرد و بعد مرا به کناري برد و گفت

ي خود خرجی نگذاشتهاند و براي خانوادهخبر به جبهه آمدههایی که با من هستند، بیخواهم، راستش یکی دو تا از بچهبراي خودم نمی
می. اند هم پول را به آنخوا ها بدهم تا براي خانواده با شنیدن این حرف» .ي خود بفرستند ها به فکر فرورفتم که رضا چه شخصیت بزرگی 

به همین خاطر پولی را که همراه داشتم، با مقداري هم که از . حاال دیگر از ماجرا باخبر شده بودم و از این رفتار رضا خوشحال شدم. دارد
شوهرخاله .تم، به رضا دادم تا او هم به همرزمانش بدهداش گرف  

                                                        
هاي اصلي به سوي خط مقدم و اي است براي محل ونقل و عبور رزمندگان از دژبانبرگه: برگ تردد - ٤

  بالعكس
  
هاي اسرتاق مسع دستگاه(ي رقابیه و بعد از ارتفاعات شوشاي نزدیك به تنگهسایت یك و دو منطقه - ٥

  )كه براي كنرتل عراق نصب شده است
  
  داغ و ذلیجاني میشاي است در شیب نیسان نزدیك به جبههعارضه: په دوقلوت - ٦
  



  جمروحیت
  

  دوست و مهرزم شهید/ فرید یگانه 
پرسی گفت که در عملیات بعد از احوال» ...رضا هستم . سالم فرید«: صدا آشنا بود. گوشی را برداشتم. زنگ تلفن به صدا درآمد

باید هر چه زودتر راه می» .بیمارستان مسلمین شیراز«سیدم؛ شدندش را پرآدرس محل بستري. نگران شدم. خیبر مجروح شده است
خواستم خیلی زود او را ببینم و مطمئن می. ذهنم فقط مشغول رضا بود. با یکی از دوستان به اصفهان و از آنجا به شیراز رفتم. افتادم

  . شودشوم که حالش خوب می
وقتی او را دیدم، خیالم . فاصله آدرس اتاقش را پرسیدم و به مالقاتش رفتمبال. به شیراز که رسیدم، فوراً بیمارستان را پیدا کردم

در آن لحظه چند تن از خواهران بسیجی که براي عیادت از . همدیگر را در آغوش گرفتیم. فقط پایش مجروح شده بود. تر شدراحت
سرش کشید و تا وقتی آنها از اتاق بیرون نرفتند، سرش  رضا تا آنها را دید، ملحفه را روي. مجروحان جنگی آمده بودند، وارد اتاق شدند

  . من و دوستانم و شاید آن خواهران هم به حقیقت وجودش بیشتر و بهتر پی بردیم! ايچه صحنه. را از زیر ملحفه بیرون نیاورد



  جوییصرفه
  

  دایی و مهرزم شهید/ مرتضی غفارزاده 
خواست در گردان هاي امام، نمیبراي عمل به گفته. ي عملی سخنان امام باشدخواست نمونهمی. عشقش و فکر و ذهنش امام بود

یک روز در . خورندها را به خاطر ضخامتش نمیهاي نانهاي گردان لبهفهمیده بود بچه. ها رواج یابدگرایی و اسراف در بین بچهمصرف
خورید، بیاورید دم ها را نمیي ناناصالًٌ اگر لبه. ن کار شما اسراف استبرادران ای«: زد کردي گردان گوشصبحگاه این موضوع را به همه

 4نفر بودند، حدود  40هاي گردان که بیش از ، بچهبعد از ساعتی که از صرف صبحانه گذشته بود. کسی حرف نزد».چادر ما تا ما بخوریم
شان رفیق کردند، چون او با همهشان شوخی میها همیشه با فرماندهبچه .هاي نان را که جمع کرده بودند و دم چادر آوردندکیلو لبه 5یا 
ها را خواهی این لبه نانخواهیم اینجا بنشینیم و ببینیم که چطور میمی«: آن روز هم همه آمدند و در چادر نشستند و گفتند. بود

  ».بخوري
هاي نانبعد یکی یکی لبه. داخل تابه انداخت و روي اجاق گرم کرد، فوري از جا برخاست و چند کره را رضا وقتی این صحنه را دید

  . تر شدبا این کار بساط شوخی داغ» .توانید بخوریدمی. حاال شیرین شد«: مقداري شکر هم اضافه کرد و بعد گفت. ها را در آن انداخت
هاي گردان ها که رضا درست کرده بود، خوردند و لذت بردند، اما این کار باعث شد بعد از آن بچهها حتی از این شیرینیآن روز بچه

  . جویی کنند؛ چه در مصرف نان و چه در مصارف دیگربیشتر صرفه



  خالقیت
  

  دوست و مهرزم شهید/ هوشنگ بازگیر 
یک روز دست به کار . شناختندخوبی مییژگی او را بهها این وي بچههمه. کرد در کارهایش نوآور و خالق باشدهمیشه سعی می

باید با تفنگ را که حتماً  7متريمیلی 106ي تفنگ منحصر به فردي زد؛ بعد از کلی فکر و به کار بردن ذوق و هوشمندي، توانست گلوله
برانگیز و فوقاین کار واقعاً تحسین .ساز هم قابل پرتاب کندکن دستخاص خودش پرتاب شود، بدون آن دستگاه و فقط با یک پرتاب

عنوان فرمانده الیق واحد تخریب جایگاه ها آنچنان تبحر باالیی داشت که بهکردن و کارگذاشتن مینعالوه رضا در خنثیبه. العاده بود
  .هاي گروه بودي اتکاي خوبی براي بچهاي داشت و نقطهویژه

                                                        
میلی مرتی جهت ادام سنگرها و استحکامات ساخته شده که  بر  روی خود روهای جیپ  ١٠٦تفنگ  - ٧

  .میول و کاام سوار است 
  



  حل مسأله
  

کار این واحد انجام عملیات پاکسازي و بازکردن معبر بود و در دیگر . بودیم) ع(امام حسن  15تیپ  در واحد عملیات 1363سال 
معموالً هر . خوابیدندها با همان لباس فرم میها بچهشب. ي شهر هویزه بودآسایشگاه ما در حومه. شدیماوقات در پشت خط مستقر می

کرد، اما شهردارها همیشه یک مشکل مشترك داشتند و آن آسایشگاه را تمیز و مرتب می شد وها، به نوبت شهردار میروز یکی از بچه
دانستند از جیب کدام رزمنده افتاده است و به همین خاطر به کردند و نمیهایی را هنگام تمیز کردن آسایشگاه پیدا میاین بود که سکه

ها و پیدا شدن پولبراي اینکه جمع«: ز رضا پیشنهادي مطرح کرد و گفتتا اینکه یک رو. این یک مسأله شده بود. زدندآن دست نمی
ها را داخل آن صندوق بیندازیم و ساز نشود، یک صندوق براي رفع احتیاجات آسایشگاه درست کنیم و آن پولشدن صاحبشان مشکل

  » .ها را حالل کنیمهمه هم آن پول
شد و هر وقت مقدارشان زیاد میهاي پیدا شده به صندوق ریخته میوز به بعد، پولاز آن ر. همه استقبال کردیم. پیشنهاد خوبی بود
  . رسیدهاي آسایشگاه میشد، به مصرف کل بچه



  آرزوی شهید
  

  دوست و مهرزم شهید/ فرید یگانه 
است شهید شوم، جسدم بر  خدایا اگر قرار«: گفتهایش میدر راز و نیاز. کرد تا آن برآورده شودهمیشه یک آرزو داشت و دعا می

هاي فراوان در جبهه واقعاً به تا اینکه پس از رشادت. اي آشنا بوداین جمله براي ما که از دوستان همیشگی او بودیم، جمله» .نگردد
رگرداندن هاي خانواده و دوستانش هم براي بتالش. جا ماندي عملیاتی بدر بهاو شهید شد، اما پیکر پاکش در منطقه. آرزویش رسید

  . ها مفقود بودنتیجه ماند و تا سالجسدش بی



  لبیک به دعوت شهدا
  

  پدر شهید
دور از انتظار . و شهادت شد) ع(او فردي عاشق مکتب حسین . برداشتیم) ع(در نوزادي کامش را با تربت پاك اباعبداهللا الحسین 

دیدن ما چند روزي مرخصی گرفته بود، خوشحال بودم از اینکه وقتی براي  1363اوایل بهمن سال . عشق عجیبی به شهدا داشت. نبود
آرام » مانی؟رضا چند روز می«: گفتم. هایی نهفته بوددر عمق نگاهش حرف. دیدم، اما گویا او آن رضاي همیشگی نبوداو را سر حال می

  ».مشرف شویم) ع(ام تا با دوستان به زیارت آقا امام رضا آمده«: گفت
رفت و بعد از چند روز که برگشت، حالت ) ع(به زیارت آقا امام رضا . خواست به ما بگویدچیزي خبر داشت و نمی مثل اینکه از 

: به او گفتم. خوبی پیدا استگرفته بود، به) ع(حتی این حالت در عکسی که کنار ضریح امام رضا . اش مرا به فکر فرو بردمعنوي چهره
اتفاقاً خودم هم در فکرش هستم، اما یک . دانممی«: با تبسم گفت» .ا براي ازدواج آماده کنیکم خودت ردیگر باید کم! رضا جان«

  »...وقت تا آن به پایان برسد، آن. عملیاتی داریم
اند، مخصوصاً شهید دوستانم که رفته. زنیدي مرا جلوي در خانه میحجله«: اي کرد و سرش را نزدیک گوشم آورد و گفتبعد خنده

  » .اند که پیششان برومچند بار دعوتم کردهسوزنی 
چند روز بعد، به جبهه رفت . دانستم راهش را انتخاب کرده استچون می. ها جا خوردم، اما نتوانستم حرفی بزنمبا شنیدن این حرف

سال  16م پس از حدود پیکر پاکش ه. خوبی لبیک گفتطور که گفته بود، دعوت شهدا را بهو پس از آن با شرکت در عملیات بدر همان
  . به وطن بازگشت



  )شدن انگشرتگم(آخرین عملیات 
  

  دایی و مهرزم شهید/ مرتضی غفارزاده
براي . بود 8شب عملیات بدر. ها را یا هدیه بگیردیا هدیه بدهد؛ انگشتر و تسبیحهمیشه به دو چیز عالقه داشت و دوست داشت آن

همه گریه . دعاي توسل هم بر پا بود. هاي واحد شور و حال دیگري داشتندبچه. رفتم) ع(امام حسن  15دیدنش به واحد تخریب تیپ 
  . در آن تاریکی فقط نور ضعیف چراغ روشن بود. کردهر کسی با خداي خودش نجوا می. کردندمی

سراغ «: گفتم. یرون آمدیمپیش او رفتم و با هم ب. گشتاو را دیدم، اما گویا او هم داشت سراغ چیزي می. گشتممن سراغ رضا می
پسر در این گیر و دار «: گفتم» .امانگشترم را گم کرده«: چرخاند، گفتطرف میطرف و آندر حالی که سرش را این» گردي؟چی می

  » .برایم سخت است که آن را از خودم جدا کنم«: با ناراحتی گفت» گردي؟سراغ انگشتر می
برایم سؤال شده بود که چرا رضا آن شب آن همه نگران . ، اما نه تا این حدمعنویت استدانستم که انگشتر برایش یک سمبل می

در همان عملیات هم به آرزوي خود رسید و به جمع . به هر حال او بدون پیداکردن انگشتر به عملیات رفت. شدن انگشترش بودگم
  . د، اما نتیجه نداددوستانش براي برگرداندن پیکر پاکش تالش بسیاري کردن. شهدا پیوست

                                                        
  .  آغاز شد) س(با رمز یا زهرا  ١٣٦٣اسفند ماه  ٢٠عملیات بدر در  - ٨
  



  آخرین جلسه
  

  دوست و مهرزم شهید/ هوشنگ بازگیر
شورو شوقی در میان . آباد جمع شده بودیمز دوستان در خرمي یکی اخواست به جبهه برود، شب در خانهآخرین باري که رضا می

چهره اش نورانی بود و حالتی . ه و ترجمه و تفسیر آني واقعرضا شروع کرد به خواندن سوره. گفتهر کسی حرف و حدیثی می. دوستان برپا بود
فکر کنم این آخرین باري «: به دوستان گفتمآرام . هایش بسیار تأثیرگذار بودگفته. گفتبا آرامش و متانت همیشگی سخن می. معنوي داشت

  » .اید شهید شودش. این دفعه مثل اینکه با دفعات دیگر فرق دارد. بینیمباشد که او را در این جلسات می
آن جلسه با تمام خاطرات . کردها زنده میاین حالت او روح شهادت را در وجود بچه. اندعقیدهها پیدا بود که با من همي آني همهاز چهره

ه حقیقت پیوست و هاي ما بروز بعد از آن، رضا عازم جبهه شد و در عملیات بدر شرکت کرد، اما طولی نکشید که حدس. خوشش به پایان رسید
  . رضا شهید شد



    فشانیعملیات بدر و اوج جان
  

  دوست و مهرزم شهید/ ناصر صفار 
ي عملیاتی بدر در منطقه. ، عملیات بدر بودترین عملیاتی که شهید محمدرضا فطرس در آن شرکت داشتیکی از خطرناك

ها موانعی از قبیل در این آبراه. کردندهاي نیزاري طی میرا در آبراهکیلومتر مسافت  30هورالهویزه بود؛ جایی که رزمندگان باید حدود 
بر وارد هاي میاناي نداشتیم جز اینکه از راهچاره. کردهاي انفجاري وجود داشت که عبور نیروهاي ما را سخت میهاي عراقی و تلهپاسگاه
  . شویم

ما . بمانیم» هور«روز در زد کرد که باید سه شبانهراه کرد و به آنها گوشترین نیروهاي تخریب را با خود همنفر از ورزیده 14رضا 
محور عملیاتی، . داشتیمهاي انفجاري را از سر راه برمیکردیم و موانع و تلهپس باید حرکت می. هاي عملیاتی بودیمقراول گردانپیش

  .گذشتمی» هور«بغداد از طریق همین اتوبان بود که از دورن  تنها ارتباط بصره با. شدبغداد بود که باید فتح می - اتوبان بصره 
کردیم و موانع را یکی پس از دیگري از برها عبور میاي که در اختیارمان بود، از میانهاي ویژهنفر دیگر با قایق 14رضا و من و 

توسط هلیکوپترهاي دشمن شناسایی نشویم، روزها براي اینکه . گرفتاین کار باید در شب صورت می. داشتیممسیر رزمندگان برمی
روز توانستیم سرانجام پس از دو شبانه. شکستیمهاي نیزار را روي خودمان میشویم،  نی9ماندیم و براي اینکه استتار ها میدرون قایق

  . ي عملیاتی برسیم موانع را برداریم و به منطقه
دانستیم که دشمن همه می» .شوددر همین محل شروع می) س(ا رمز یا زهرا امشب عملیات ب«: ي ما را جمع کرد و گفترضا همه

عملیات شروع . توانست راه رزمندگان را سد کندخاردارهاي تارعنکبوتی که در وسط آب قرار داده بود، میبسیار مسلح است و با سیم
همه قدرت نتوانست دوام بیاورد و سنگرها را ن آندشمن با دید. تر به سوي دشمن یورش بردندرزمندگان با قدرت هر چه تمام. شد

هاي انفجاري را برداریم و خاردارهایی را که جلوي راه رزمندگان را گرفته بود و نیز تلهبا دیدن این اوضاع ما هم توانستیم سیم. ترك کرد
  . خودمان را روي اتوبان برسانیم

منتظر شدیم تا رزمندگان . بغداد رسیدیم - م که پشت سر او روي اتوبان بصره ها افراد بعدي بودیرضا اولین نفر و من و دیگر بچه
روستا در کنار جاده، . تا اینکه به روستایی رسیدیم. مشغول پاکسازي سنگرهایی شدیم که در مسیر ما بودند. آمدند و عملیات ادامه یافت

  . ستیم وارد آن شویمبه همین خاطر نتوان. ولی داخل آب بود و دشمن در آن تجمع کرده بود
هاي بروجرد که رضا ترکاشوند هم با روشن شدن هوا من و ر ضا و چند تن از بچه. در کنار خاکریزها منتظر ماندیم تا هوا روشن شد

به رگبار  اي که در ابتداي روستا بود، بیرون آمدند و ما رایکی از آنها بود، خواستیم وارد آبادي شویم، اما ناگهان چند عراقی از خانه
در این اوضاع، رضا که فرمانده گروه بود، دستور داد تا خانه را به محاصره در آوریم و به . تیرهاي آنها فقط به رضا ترکاشوند خورد. بستند

شدن  ي خانه به آن حمله کردیم و توانستیم هفت یا هشت نفر عراقی را که باعث کشته یا زخمیپس از محاصره. آن حمله کنیم
  . ي از رزمندگان شده بودند، به هالکت برسانیمتعداد

توانستند ها نمیبه همین خاطر بچه. ریختکرد و بر سر رزمندگان آتش میبود که دائم کار می 10در همان روستا سنگر کالیبري
کردند، بعد از چند می جی شلیکها به طرف آن آرپیهر چه بچه. گیر شدن آنان شده بودروي اتوبان حرکت کنند و این باعث زمین

رویم تا ببینیم داخل این سنگر چه خیز میما سینه«: رضا وقتی این اوضاع را دید، فکري کرد و بعد گفت. کردلحظه باز هم فعالیت می
  »خبر است؟

یم و پشتیبانی او دستور داد تا ما از پشت سر مواظب آنها باش. هاي خوزستان بود، جلو رفتنداو و محمدحسین پیکري که از بچه
بارهاي دادن به آتشتمام توانمان را براي پاسخ. خوبی داخل آبادي را ببینیمتوانستیم بهقدر تاریک بود که نمیهوا آن. شب بود. کنیم

. کرد صداي چند انفجار مهیب از داخل آبادي توجه ما را به خودش جلب. مدتی گذشت. ها داخل آبادي رفتندبچه. کار بردیمدشمن به
                                                        

  .پوشش نظامی و به معنی مهرنگ شدن نیروهای نظامی با حمیط استنوعی  - ٩
  
  هایی مانند دوشکا و ضد هواییسنگر سالح: سنگر کالیرب - ١٠
  



دانستیم کیست تا اینکه جلوتر نمی. آمدبود، میها بودیم تا اینکه دیدیم در میان تاریکی کسی که گویا زخمیصبرانه منتظر آمدن بچهبی
 رضا«آلود گفت با صدایی بغض. ناراحت بود. فوراً سراغ رضا را از او گرفتیم. دستش تیر خورده بود و حال خوبی نداشت. پیکري بود. آمد

  » .شهید شد
وقتی به سمت سنگر کالیبر پیش رفتیم، شدت «: او با ناراحتی شروع به تعریف ماجرا کرد. با شنیدن این جمله همه ناراحت شدیم

با شجاعت توانست خودش را به زیر یک . شدها سرش نمیاما رضا این حرف. آتش دشمن به حدي بود که من نتوانستم جلوتر بروم
  . اي هم نبودبرساند و اصالً در تیررس هیچ گلوله) از نظر نظامی(سنگر کامالً مسلح 

پس از آن خواست برگردد که ناگهان از طرف دیگر آبادي . در آخرین لحظه رضا نارنجکی را داخل سنگر انداخت و آن را منهدم کرد
  » .چند گلوله شلیک شد و رضا همانجا شهید شد

ي ما را متأثر اندوه از دست دادن او همه. آن شب دیگر رضا در میانمان نبود. گریه کردیمهاي پیکري که به پایان رسید، همه حرف
کرده بود، اما او با شهادتش توانست سنگري را که هم مانع بزرگی بر سر راه نیروها بود و هم تعداد زیادي از رزمندگان را به شهادت 

او شهید شد، اما شهادتش به دیگران زندگی بخشید و سرانجام . ان را نجات دهدبه عالوه جان خیلی از بسیجی. ، نابود کندرسانده بود
  .خودش نیز به زندگان حقیقی پیوست



 فصل سوم
  ي شھید خاطرات فرمانده

 محمدرضا فطرس
 
 

  .طور روزانه خاطرات خود را به نگارش درآورده استبه 19/12/61تا  25/11/61از تاریخ  شهید محمدرضا فطرس
  

  :خوانیمي یادداشت شهید چنین میاي دفترچهدر ابتد
  بسمه تعالی«

  .ي یادداشت خاطراتدفترچه
  .اعزام به جبهه همراه با گردان صادقین گروهان شهید مفتح

  .به امید شهادت از خوانندگان التماس دعا دارم
.برایم از خدا طلب آمرزش نمایید  



  25/11/61روز 
. مثل اینکه من نبودم. حال دیگري داشتم. به حمام رفتم و بعد از حمام نمازم را خواندم .از خواب بیدار شدم 5دیروز صبح ساعت 

  .دانم حالتم را چگونه بیان کنمنمی
آباد حالتی داشتم که از خانه و از در و دیوار شهر خرم. بعد از نماز صبحانه خوردم. حالتی داشتم که همیشه آرزوي آن را داشتم

صبري آنجا تا ظهر با بی. ... سوي بسیج راه افتادماز خانه بیرون آمدم و به. تم هر چه زودتر آنجا را ترك کنمدوست داش. آمدخوشم نمی
  .بودم

باالخره . عنوان مسئول گروهان شهید مفتح انتخاب شدممن به. دهی شدیمدر آنجا سازمان. ظهر به پادگان حمزه سیدالشهدا رفتیم
  .حرکت کردیم) ع ( شین شدیم و از پادگان حمزه به طرف پادگان امام حسین بعد از دردسرهاي فراوان سوار ما

دایی و به پادگان که رسیدیم، مادرم و زن. اي از شهدا بودي عدهتشییع جنازه. کردمآمدیم، مرتب اطراف را نگاه میدر خیابان که می
به هر حال سوار ماشین شدیم و به طرف اهواز حرکت . ... افظی کردمپیاده شدم و با آنها خداح. فرید هم پیش آنها بود. داییم آنجا بودند

  .شب به پایگاه شهیدرجایی رسیدیم 11در اندیمشک براي نماز و شام ایستادیم و باالخره ساعت . کردیم



  26/11/61روز 
و  11بعد به همراه فرید. ز جمله خودماي از افراد را براي گروهان تخریب ثبت نام کردیم؛ اها را به خط کردیم و عدهبعد از ظهر بچه

  .عصر به پایگاه آمدیم. ... یک عطر یاس گرفتم. در راه حمید را دیدیم و با او به عطرفروشی رفتیم. به خیابان رفتیم 12حسین زندي
طور نم چرا ایندانمی. خواستم هر چه زودتر از زندان تن رها شوممی. در نماز هم حال دیگري داشتم. نماز را به جماعت خواندیم

  .امکنم که چیزي گم کردهتوانم یک جا بند شوم و مرتب فکر میایم، نمیآباد که حرکت کردهاز خرم. امشده
من هم به او گفتم که دارم براي زنم می. نویسمخواهد بفهمد من چه مینویسم، یک نفر اینجا ایستاده و میاالن هم که دارم می

  . ...نویسم

                                                        
  فرید یگانه دوست و مهرزم شهید - ١١
  
  ی چشمدرصد از ناحیه ٧٠حسین زندی جانباز  - ١٢
  



  ه رزمندگانارادت مردم ب
من و . آنها شام که خوردند، چایی درست کردند، ولی قند نداشتند. وگو نشستیمبه گفت 4هاي گروه با بچه. بعد از نماز شام نخوردم

  .ایم، از ما به قول معروف پول نگرفتفرید بیرون رفتیم و از یک سوپرمارکت قند گرفتیم و او هم تا فهمید که ما رزمنده



  درگریه براي ما
خواند و من هم به یاد بدبختی و خواننده با سوز می. دعاي خوبی بود. در پایگاه دعاي توسل برقرار شد و ما هم شرکت کردیم

تا نام مادر را . خوانددر آخر دعا نوحه خواندند که در آن پیام یک شهید به مادرش را می. بیچارگی خودم و مظلومیت اسالم گریه کردم
سوخت که چقدر رنج کشیده دلم برایش می. روي زمین نشستم و تا پایان دعا گریه کردم. د افتاد و گریه امانم ندادآورد، چشمم به فری

  .بود



  27/11/61روز 
بعد از آن صبحانه . ساعت پنج و نیم از خواب بیدار شدم و نماز را خواندم و ساعت شش و نیم براي صبحگاه و ورزش به خط شدیم

نفر رسید که از آنها  50خط شدیم و فرمانده پایگاه برایمان سخنرانی کرد و بعد، افراد گروهان تخریب به دوباره به خوردیم و مقداري بعد
  . ...ثبت نام کردیم



  رسیدن به آرزو
اعزام  خیلی دوست دارم زودتر. داند تا شب چه اتفاقاتی بیفتدنویسم، ظهر بعد از نماز است و خدا میاالن که دارم این دفتر را می

وقت است آن. دهد خدا از بعضی گناهانم گذشته است و شاید ما را هم انتخاب کرد و ما هم به مهمانی رفتیمچون دلم گواهی می. بشویم
  . ...امرسیده»  3ف « که به آرزوي خود یعنی 

بعد از ناهار مقداري با بچه پایگاه مقداري براي ما صحبت کرد و گفت بعد گروهان تخریب را به خط کردند و فرمانده . ها صحبت کردیم
که آماده بعد از صحبت. ي اعزام باشیم خوانی و سینههاي ایشان ما به اتاق آمدیم و به نوحه . ...زنی پرداختیم  



  دعاي توسل
بعد از دعا . یمها از جمله خودم فیض بردي بچههمه. خیلی صفا داشت. چه دعاي عالی و خوبی بود. ها دعاي توسل خواندیمبا بچه

. کردمتر احساس میخودم را به خدا نزدیک. ام براي ناراحتی نبودگریه. چون خیلی ناراحت شده بودم، بیرون آمدم و شروع به گریه کردم
  .شومام و دارم راحت میتر شدهکردم سبکحس می



  28/11/61روز 
در راه سوسنگرد خاطرات . تی به خط شدیم و حرکت کردیمبعد از ساع. بعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و من دراز کشیدم

هاي سپاه هاي بچهي آن دالوريهمه. هاي سعید برایم تداعی شددر آنجا تعریف. به سوسنگرد و حمیدیه رسیدیم. به یادم آمد  13سعید
به . کردمکردم و گریه میفکر می 15انو فرزاد و بنیادی 14به شهادت حسین بیگی. کردمکم گریه میآوردم وکمآباد را به یاد میخرم

  . هاي جوانان ایرانی را براي آزادسازي بستانآمد دالوريبه نظرم می. دیدمبستان که رسیدیم، در آنجا هم صحرا را در خون می
ناهار آنجا . رفتیم ها را دادم و بعد از آنجا به جاي دیگريدر لشکر لیست بچه. از طرف بستان به قرارگاه لشکر قدس به راه افتادیم

دیگر شب . در آنجا چادر زدیم و چند نفري داخل چادر نشستیم. دانم نامش چیستبودیم و بعد حرکت کردیم به طرف جایی که نمی
  .شام را خوردیم و خوابیدیم. شده بود

  . ...شب سردي بود و چادر هم سوراخ بود

                                                        
  آباد شهید سعید سوزنی از شهدای شهرستان خرم - ١٣
  
  آبادسین بیگی از شهرستان خرمشهید حممدرضا ح  - ١٤
  
  آبادشهید غالمرضا بنیادیان از شهدای شهرستان خرم - ١٥
  



  30/11/61روز 
نماز را خواندم و دراز . خیلی سرد بود و من هم یک پتو بیشتر نداشتم. گذراندمشب سردي را پشت سر . بیدار شدم 5/5ساعت 

. نویسمحاال هم دارم دفتر را می. مقداري صحبت کردند و برگشتیم. به صبحگاه رفتیم. ما را براي صبحگاه بیدار کردند 7ساعت . کشیدم
  دقیقه بعد از 50/3البته االن ساعت 

محمد . 7مرتضی گودرزي . 6حسین زندي . 5 17مروت. 4 16هوشنگ. 3فرید . 2خودم . 1نفر است؛  7ا با خودم افراد چادر م. ظهر است
  .زادهبیگ

در صحرا نشستم و به صحرا خیره شدم. امروز بعد از صبحگاه به زمین فوتبال رفتیم و مقداري بازي کردیم در نظرم بچه.  هاي بسیجی را 
صحراها به شهادت رسیده مجسم کردم که چه عاشقانه در این به رشادت. است» زلیخار«راستی امروز فهمیدم نام این منطقه . اند هاي 

ریختند و ما در آن موقع در شهر فقط به فکر خوشآنان فکر کردم که آنان چطور جلوي رگبار مثل برگ روي زمین می . ...گذرانی بودیم  

                                                        
  هوشنگ بازگیر؛ دوست و مهرزم شهید - ١٦
  
  مروت بازگیر؛ مهرزم شهید - ١٧
  



  30/11/61فکر آزاردهنده 
دوست . توانم صبر کنمکنم دیگر بازگشتی برایم وجود ندارد و دیگر نمیوانه نشوم، چون احساس میخدا کند تا شب عملیات دی

  .دارم این چند روز هر چه زودتر بگذرد
ها فکر ام و بچهدهد، اینست که من در اینجا راحتم و خانوادهتنها فکري که مرا در اینجا آزار می. خدا کند... شاءاهللا ما هم شاید ان

  .ایم، چون اسالم احتیاج داردما به خاطر خدا به اینجا آمده. ... کنند که وضع و حال ما خراب استمی
چی بمیرند، بهتر است تا اینکه یک گردان روي مین برود و نابود شود و دیگر اینکه شاید با این کار خدا هم از سر اگر دو نفر تخریب

  .شاءاهللان تقصیرات ما بگذرد و گناهانمان را عفو نماید؛
از شهادت و از . براي ما سخنرانی کرد. بعد ازظهر ما را به خط کردند و رفتیم دیدیم سرپرست بنیاد شهید آغاجاري آمده بود 5/4ساعت 

ام محکممقام شهید گفت و مرا در راهم استوارتر ساخت و عقیده . ...تر شد  



  1/12/61روز 
مه چیز از جمله هوشنگ و به این مسأله پی بردم که هوشنگ ذاتاًٌ خودش خوب است دیشب قبل از خوابیدن خیلی فکر کردم؛ به ه

  دانم چه خبر بود؟نمی. کردي ما و دشمن شدیداً کار میکردم توپخانهدر ضمن اینکه من فکر می... 
ه با فرید به خط مقدم رفتیم بعد از صبحگاه و خوردن صبحان. نماز خواندم و بعد به صبحگاه رفتم. از خواب بیدار شدم 6صبح ساعت 

  .زدندبا آنها صحبت کردیم که مزدوران بعثی در این حین مرتب خمپاره میکمی . آباد را دیدیمهاي خرمو در آنجا بچه
صحبت کردیم و بعد برگشتیم پیش بچهبا او هم کمی. ي بابلسر هم که براي سرکشی به جبهه آمده بود، آنجا بودضمناً امام جمعه

آنها را اذیت کردیم، یعنی  60رفتیم و با خمپاره   18ها به اسم داوودبا یکی از بچه. کننددیدیم مزدوران بدجوري با خمپاره اذیت می. ها
  . ...چندتا گلوله روي سرشان فرستادیم

                                                        
  آبادپناه از شهدای خرمشهید داوود علی - ١٨
  



  تر شدن به هدفنزدیک
ها گفت و چیاز شهادت تخریب. قداري صحبت کردمربی با ما م. بعدازظهر ما را جمع کردند براي اینکه مربیان آمده بودند 4ساعت

  .درصد امکان بازگشت داشتیم 20رفتیم، گفت، اگر به عملیات میطور که او میآن. من که خیلی کیف کردم. ما را خوشحال کرد
اینکه اگر تا به  شدم و دیگر اینکه خوشحال بودم ازمن از این بابت خیلی خوشحال شدم، چون داشتم به آرزویم و هدفم نزدیک می

  .توانم خدمتی انجام و جان چند نفر رزمنده را نجات دهمام، الاقل با این کار میحال خدمت نکرده



  راز و نیاز
کردم امام حس می. حالت خوبی داشتم. ها به نماز ایستادمها و رملشب شده بود و رفتم و وضو گرفتم و در پشت اردو در میان شن

وقتی به چادر . ها به راز و نیاز پرداختم و از خدا طلب بخشش کردمدر میان شن. شنودهایم را میستاده و دارد حرفجلویم ای) عج(زمان 
  .امتر شدهبرگشتم، احساس کردم سبک



  2/12/61روز 
ین کار تا من سرگروه یک گروه تخریب شدم و فرید هم همینطور، خالصه ا. بندي کردندها ما را گروهبراي کالس. به خط شدیم
. هر کدام به چادر مخصوص گروه خود رفتند. ظهر هم آمدیم به چادرهاي جدید، یعنی جاهاي هر گروه مشخص بود. ظهر طول کشید

شد و خودم هم با فرید و دو برادر دیگر در تقسیم می) ع(امام جعفر صادق  - 3) ع(امام باقر  -2) ع(امام سجاد  - 1: گروه من به سه دسته
  . ...خواهم ناهار بخورممی. ها را که ننوشته بود، نوشتم و االن هم فرید رفته و ناهار آوردهمقداري از گزارش. اندهی بودیمچادر فرم



  3/12/61روز 
ي مواد منفجره و چاشنی این وسایل صحبت کردند و بعد دو نوع مین دربارهدر آنجا کمی . ها را به خط کردیم و به کالس رفتیمبچه

  ) ...والمري(مین ضد مجتمع نفرات  -  2مین منور شمعدانی و  - 1: ما آموزش دادندرا به 
ها در این کالس. اي را دیدیمکردن مین والمر و آموزش مین گوجهبعدازظهر باز هم کالس بود که در آن طرز خنثی 5/3ساعت 

  .دهندکردن مین را به ما یاد میساختمان مین،کاربرد، کاشتن و خنثی
بعد هم با او . البته باید نهایت دقت را کرد. گفت، امکان رسیدن به آرزویم خیلی زیاد استکه برادر مربی، احمد باوي می طورآن

صحبت کردیم و شاید بعد از پایان مأموریت ما باز هم به لشکر بیاییم و در واحد تخریب لشکر به خدمت ادامه دهیم، ولی امیدوارم به 
  .شاءاهللایم برسم که همانا رسیدن به لقاءاهللا است؛ اگر لیاقتش را داشته باشم، انآنجا نرسد و من به آرزو

کنم و بیشتر روي خیلی کم شوخی می. کس دیگري هستم. ام، یعنی رضا نیستمکنم عوض شدهدر طول این چند روز احساس می
  .روشن شود که خیلی دوست دارم خدا کند این حالت باقی باشد و نور هدایت و ارشاد در قلبم. مسائل دقت دارم

مخصوصاً اینکه . ایستم، انگار جزو این دنیا نیستمدانم که وقتی به نماز میدانم حاالتم را چگونه بیان کنم، ولی همین را مینمی
  . ...شهید دستغیب خیلی روي من اثر گذارده است» معاد«کتاب 



  4/12/61روز 
مین ضد  -مین ضد تانک قارچی  -مین واکسی  -از جمله مین نارنجکی یا پومز . ه کالس رفتیم و چند نوع مین یاد گرفتمب
  .را یاد گرفتیم  TMb46و ضد تانک  TM46تانک 

، »بله«ي شفاعت شهدا گفت و مرا به یاد حرف یک نفر انداخت که گفته بود اگر من هم در کالس، برادر باوي از مسأله
  .میت دارد، حالتم بوداي که برایم اهشفاعتش را بکنم و مسأله

  وقتی برادر باوي از شهادت و چگونگی شهادت چند 
  حالتی. گفت، احساس خوشحالی به من دست دادچی میتخریب

  مثل اینکه انواع شهادت را. خندیدمداشتم که مرتب می
  طورلی همانخندیدم که کدام را انتخاب کنم، وگفتند یکی را انتخاب کن و من میجلوي من گذاشته بودند و می
  تکهگفتم، من دوست دارم که تشنه و تکه 19که قبالً به یحیی

 . ...شهید شوم

                                                        
  منش دوست شهیدیحیی روشن - ١٩
  



  5/12/61روز 
ناچار به سوي بستان راه . بود، رسیدیم، آبش سرد بود» المبینفتح«وقتی به حمام که نام آن . به طرف حمام جبهه راه افتادیم

. در آنجا همه چیز صلواتی بود؛ از غذا تا آرایشگاه تا کفاشی و همه چیز. ادت رفتیمافتادیم و با یک جک بادي به بستان، شهر جهاد و شه
  .هاي شهر خالی بودجاي بچه

هاي یاد آن همه جوان و وقتی هم تعریف. شدهاي رزمندگان اسالم در خاطرم زنده میگشتیم، یاد جملهوقتی در شهر بستان می
  .اندشد که به خاطر بازکردن راه دیگر رزمندگان به روي مین رفتهخاطرم زنده می مربی را به یاد آوردم، یاد جوانانی در

در حمام چون کافور ریخته بودند، مرا به یاد . المبین رفتیمبعدازظهر بود که بستان را ترك کردیم و آمدیم و به حمام فتح 2ساعت
قدر کافور روي آنها ریختیم که حال خودمان هم در آنجا به هم شبی که آنها را آورده بودند، آن. انداخت» ابوالفضل«جسدهاي تیپ 

  . ...در آنجا هم همان حال به من دست داد. خورد



  شدن دو رزمندهگم
اند و دیگر اینکه روي مین یکی اینکه اسیر شده. چند فکر براي من پیدا شد. اندها گم شدهشام را خوردیم که دیدیم دو تا از بچه

اي گرفتم و اسلحه. انداند و شهید شدهها بازي کردهاي عمل نکرده بود، گفتم شاید با بمبون در اطراف ما چند بمب خوشهیا چ. اندرفته
  . ...ها گم شده بودیمگفتند که در تپه. آنها را پیدا کردیم و برگشتیم. ها به دنبال آنها به راه افتادیمها در تپهبا فرید و دو نفر دیگر از بچه



  6/12/61روز 
یک لحظه نفهمیدم کی . »بز دزد«داد زد . کردن چاي بودیم که دیدیم یکی از در چادر سرش را داخل آوردبعد از شام منتظر درست

  .خودمان است 20وقتی خوب توجه کردم، دیدم حسن. بود
شدم و دیدن حسن تازگی داشت و می نواختی اردو خستهچون دیگر داشتم از یک. با دیدن او دلم تازه شد. پریدم و بیرون رفتم

  . ...ي خوبی بودجلسه. ها هم آمدندخالصه بعد از آن، مسئول اردو و دوازده نفر سرگروه. آباد داشتاي از خرمخبرهاي تازه

                                                        
  .ای، دوست و مهرزم شهیدحسن محزه- ٢٠
  



  7/12/61روز 
لیل بر ترس آنها نیست، ها حرف زدم و گفتم شرکت نکردن بعضی در صبحگاه دبراي بچه در آنجا کمی. بعد از نماز به صبحگاه رفتم

  .آباد خواهم دادایمان بودن آنهاست و از این به بعد، هر که در صبحگاه شرکت نکند، گزارش او را به بسیج خرمبلکه دلیل بر کم
. ... بعد ماشین تیپ حسن به سراغش آمد. آباد آمده بودند، صبحانه خوردمکه از خرم 21بعد از صبحگاه هم آمدم و با حسن و حسین
  . ...در کالس دو مین کپسولی و اجاقی را یاد گرفتیم

                                                        
  درصد، دوست و مهرزم شهید ٧٠؛ جانبازین زندیحس - ٢١
  



  12/61/ 8روز 
از . سرپرست واحد تخریب براي ما صحبت کرد 22وندبعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و بعد از آن جمع شدیم و برادر خلف

مشغول نوشتن دفتر بودم، . والفجر گفتي عملیات هم دربارهي رفتار انسان نمودند و کمی هاي زیادي دربارهگفت و تعریفشهادت می
  .اندهاي گردان صادقین آمدهدیدم دو تا از بچه

. زنددیدم یکی مرا صدا می. در باالي تپه بودیم. هاي گردان آنجا بودند، رفتمکه بچه) ع(به طرف تیپ امام حسن . با آنها بلند شدم
  .پرسی کردماحوال. کردم پریدم و او را بغل. دیدم مرتضی، داییم بود. پایین آمدم

با شنیدن » .اياي، یعنی دیپلم گرفتهقبول شده«: صحبت کردیم که گفت کمی. گفت که از مرخصی آمده و در لشکر قدس هستند
دیدم و در آنجا محمد صادقی را . با او و فرید و دو تا از دوستان مرتضی به طرف لشکر به راه افتادیم. شناختماین خبر دیگر سر از پا نمی

ها هم از مرتضی و سعید را برداشتم و به اردوگاه خودمان آمدیم و بچه. را دیدم که خیلی خوشحال بودم 23بعد رضا امانی و مجید سگوند
  .دیدن آنها خوشحال شدند

                                                        
  )ع(وند؛ سرپرست واحد ختریب تیپ امام حسن شهید سید ولی خلف - ٢٢
  
  آبادشهید جمید سگوند؛ از شهدای شهرستان خرم - ٢٣
  



  12/61/ 8روز 
از . اي ما صحبت کردسرپرست واحد تخریب بر 24وندبعد از صبحگاه صبحانه را خوردیم و بعد از آن جمع شدیم و برادر خلف

مشغول نوشتن دفتر بودم، . ي عملیات والفجر گفتهم دربارهي رفتار انسان نمودند و کمی هاي زیادي دربارهگفت و تعریفشهادت می
  .اندهاي گردان صادقین آمدهدیدم دو تا از بچه

. زنددیدم یکی مرا صدا می. در باالي تپه بودیم. رفتم هاي گردان آنجا بودند،که بچه) ع(به طرف تیپ امام حسن . با آنها بلند شدم
  .پرسی کردماحوال. پریدم و او را بغل کردم. دیدم مرتضی، داییم بود. پایین آمدم

با شنیدن » .اياي، یعنی دیپلم گرفتهقبول شده«: صحبت کردیم که گفت کمی. گفت که از مرخصی آمده و در لشکر قدس هستند
در آنجا محمد صادقی را دیدم و . با او و فرید و دو تا از دوستان مرتضی به طرف لشکر به راه افتادیم. شناختمز پا نمیاین خبر دیگر سر ا

ها هم از مرتضی و سعید را برداشتم و به اردوگاه خودمان آمدیم و بچه. را دیدم که خیلی خوشحال بودم 25بعد رضا امانی و مجید سگوند
  .دیدن آنها خوشحال شدند

                                                        
  )ع(وند؛ سرپرست واحد ختریب تیپ امام حسن شهید سید ولی خلف - ٢٤
  
  بادآشهید جمید سگوند؛ از شهدای شهرستان خرم - ٢٥
  



  11/12/61روز 
خواهند نوار وقتی رفتیم، دیدیم می. در حال صحبت، باوي آمد و گفت برویم. کردیمبعدازظهر من و فرید نشسته بودیم و صحبت می

 پر کنند براي عملیات؛ البته نه نوار آواز، بلکه نوار قرقره براي بازکردن معبر و راهنمایی رزمندگان که این کار تا شب طول کشید و شب
  . ...هم دعاي توسل را در چادرمان برپا کردیم



  12/12/61روز 
  .بیرون سر و صداي زیادي بود. بیدار شدم 5/7ساعت . کرد، به صبحگاه نرفتمنماز را خواندم و چون شکمم درد می. صبح بیدار شدم
صحبت کردیم و موضوع خاتمه د که کمیها را که از صبحگاه فرار کرده بودند، اخراج کننخواستند چندتا از بچهرفتم، دیدم می

  .با فرید و هوشنگ به قرارگاه رفتیم و براي رفتن به سوسنگرد یک کاغذ گرفتیم، ولی مهر نداشت. یافت
کاغذ را پاره کردیم و دور انداختیم و به . اي نداشتبا آنها صحبت کردیم، اما فایده. زنیدوقتی به انتظامات رسیدیم، گفتند کلک می

  . ...ن رفتیم و ظهر برگشتیمبستا



  عملیات فرضی
چین، بر، سیمما هم رفتیم و سرنیزه، سیم. تا رسیدیم، باوي و علیپور گفتند که وسایل بگیریم. بعدازظهر به اردوگاه رفتیم 5/4ساعت 

  .قرقره، پایه و پرچم گرفتیم و بین افراد گروه پخش کردیم
ها که من تا نزدیک یکی از گروه. پیاده شدیم و تا نزدیک محل رفتیم. حل عملیات بردماشین ما را تا م. حرکت کردیم 9شب ساعت 

  .شب بود که آنها پیدا شدند و عملیات شروع شد12ساعت. حدود یک ساعت تمام راه رفتم، ولی پیدایشان نشد. گم شده بود، رفتم
... هاي شمعدانی و والمر و متر میدان مین بود که شامل مین 400حدود . جلو رفتیم. به اول میدان مین رفتیم و معبر را باز نمودیم

خاردار بود از نوع توپی بعد از کانال چند ردیف سیم. بعد از میدان مین کانالی بود که سه متر ارتفاع داشت و سه متر هم طولش بود. بود
  .بر بریدیماي که با سیماي و رشتهو تخته

جی زدند که خدا قدر به ما تیراندازي کردند و آرپیوقتی رسیدیم، آن. هاي خودمان بودند، رسیدیمها که همان بچهباالخره به عراقی
  .قدر خسته بودیم که با آن وسایل خوابیدیمآن. صبح برگشتیم 5خاکریز را گرفتیم و ساعت . داندمی



    13/12/61روز ) /عج(انتقال به لشکر ولیعصر
از هفت تپه و شوش هم . اهواز سردرآوردیم- ي اندیمشکناگهان از جاده. جاده را گم کرده بودیم. بعد از ناهار و نماز حرکت کردیم

  . ...و دلیلش این بود که ما از لشکر قدس به لشکر ولیعصر منتقل شده بودیم) عج(ولیعصر 7به کرخه رفتیم؛ مقر لشکر . رد شدیم



  14/12/61روز 
بعد از شام و نماز به اتفاق اسد تیموري و سه تن دیگر به . خودمان برگشت و من ماندم ها به اردويغروب فرید با یکی از ماشین

خواستم می. دلم واقعاً گرفته بود. درآن حالت با خدا به راز و نیاز پرداختم. خواندزد و تیموري غزل مییکی فلوت می. ها رفتیممیان رمل
  لوت تمام شده و من هنوز هم داشتم زمزمه بعد از مدتی دیدم شعر و ف. شدگریه کنم، ولی نمی

  . ...کردممی



  16/12/61روز 
جاي شما . طرف میدان مینی که چند شب پیش در آن معبر باز کرده بودیم، رفتیم تا اشکاالت کارمان را بگیرندبا یک ماشین به

  !خالی) ي خاطراتخواننده(
در این میان گروه من و . متر بود 3ارتفاع کانال و طولش . که زیر خاك رفتیم قدر باال و پایین شدیمما را در کانالی انداختند و آن

  . ...ها پله درست کردیمهوشنگ بهترین راه را براي بیرون آمدن پیدا کردیم و آن این بود که از آدم



  رؤیاي صادقه
گفتم کجایی؟ گفت من . با او صحبت کردمکمی . آمد 26ام و سعیدخواب دیدم که در بسیج نشسته. جایم را درست کردم و خوابیدم

سعید گذشت، اما جلوي من را . از یک رودخانه با شنا گذشتیم و به یک دژبانی رسیدیم. با سعید بیرون رفتیم. امام، بلکه زندهنمرده
خودمان  27گذشتیم، حسینخانه میالبته آن موقع که از رود. و بعد اسم ما را پرسیدند» .تان نامه بیاوريباید از فرمانده«گرفتند و گفتند 

. هم بود، ولی او شنا بلد نبود و او را از روي پل گذراندیم و خودمان از آب گذشتیم و وقتی بیدار شدم، بوي جسد سعید به مشامم رسید
...  

                                                        
  شهید سعید سوزنی - ٢٦
  
  درصد ٧٠حسین زندی، جانباز - ٢٧
  



  18/12/61روز 
ها صحبت کرده بودم، نگهداشتم و به که دیروز بعد از گردش با موتور با آن] را[هایی بعد از خواندن قرآن بچه. به صبحگاه رفتیم

اند و نباید مریض بشوند و لباس و اورکت و پوتین و دیگر وسایل را ها به خاطر خدا آمدهفرمانده نیروي تخریب لشکر گفتم که این بچه
  . ...بدهید وگرنه صبحگاه بی صبحگاه



  آبادخبر بمباران خرم
بلند شدم و با بچه» .آباد بمباران شدهخرم«: ها آمدند و گفتندبخوابم که بچهکمی خواستم می. را خواندم» معاد«صفحاتی از کتاب 
. خوشحال شدیم. مرتضی گفت که او هم به تخریب منتقل شده. به چادر فرماندهی رفتم. مرتضی داییم آمده بود. ها به صحبت نشستیم

ها را از وقتی آمدیم چراغ. دهیمي دیگر میجر و بحث گفتند تا چند دقیقهبعد از مدتی . خواهیمبه تبلیغات رفتیم و گفتیم ما رادیو می
  . ...ها آمدند و گفتند خبر بمباران دروغ بوده استنفت پر کنیم، دو تا از بچه



  19/12/61روز 
بندي یم و ما را گروهبعد از صبحانه دوباره به خط شد. رسندها اعتراض کردم که چرا به آنها نمیدر صبحگاه به وضع تدارك بچه

  28. ...آباد، مسئول یک گروه عملیاتی هم شدمهاي خرمدر آنجا من عالوه بر مسئولیت کل بچه. این کار تا ظهر طول کشید. کردند

                                                        
  رسدخاطرات شهید حممدرضا فطرس در مهین جا به پایان می - ٢٨
  



  ي شهید محمدرضا فطرسنامهاي از وصیتگزیده
  )ستقبل از رفتن به عملیات بدر، توسط خود شهید نوشته شده ا  17/12/63که در تاریخ (

:  
  »و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه«

خواهم چند سطري اضافه ام، ولی مینامه پر کردهعنوان وصیتالبته قبالً نواري به. عنوان وصیت بنویسیمخواهم چند سطري بهمی
ي برداران با هبعد از آن هم کلی. خواندیم که شور و حال عجیبی داشتنماز می. شویماالن شب آخري است که داریم آماده می. کنم
مدت. ي عجیبی با یکدیگر خداحافظی کردند، ولی من ترسم از این است که مبادا بار دیگر برگردم و خودم وصیت را تحویل بگیرمگریه

صیبم ي بدر برنگردان و توفیق شهادت در راهت را نمرا ناامید از صحنه! خدایا، بارالها. اماي یعنی عملیات صبر کردهها براي چنین لحظه
  . کن

من واقعاً پشیمانم از رفتاري . پدر و مادر، اذیت مرا ببخشید. رسدي برادران به گوشم میهنوز هم صداي گریه. دانم چه بنویسمنمی
  . ...من خیلی گناهکارم. ام، مرا ببخشیدکه نسبت به شما داشته

شنود، مرا دعا  باز شده باشد و هر کس که سخن مرا میخوانید، راه کربالامت سلحشور ایران، شاید وقتی که متن این کاغذ را می
جنگ«: گفتبراي من دعا کند و بدانید که طبق فرمان رهبر عزیزمان امام خمینی که از روي قرآن می) ع(کند و در کنار ضریح حسین 
  . ...م، ما باید پیرو آن حرف باشیم و تا نبودي فتنه جنگ را ادامه دهی»، جنگ تا رفع فتنه از جهان



  


